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DE "BROEDERS VAN MARIA" TE AALST
(1840-1993)

F. DIERICKX

WOORD VOORAF
Toen begin maart 1981, bij het ingebruiknemen van het voormalig

internaat van het Vrij Technisch Instituut in de Vrijheidstraat door het
Sint-Maarteninstituut te Aalst, een aanvang werd gemaakt met de voor-
bereidende werkzaamheden in de diverse lokalen van het complex, bleek
nog een vrij belangrijk deel van het archief van de eerste bewoners, de
Broeders van Maria of in de volksmond de "zotte broeders" genoemd,
ter plaatse aanwezig te zijn. Onmiddellijk werd gewerkt aan een inventa-
risatie (*) en werd besloten een meer gedetailleerde studie te maken van
deze vergeten en minder populaire kloostergemeente te Aalst. Met dit
doel mochten wij nooit vergeefs een beroep doen op de medewerking en
bijstand van collega G. Van Bockstaele, waarvoor van harte dank.

Het dient wel gezegd dat heel weinig documenten en andere archivalia
dienaangaande bewaard zijn gebleven. Hieraan is zeker de opeenvolging
van de verschillende bestemmingen en eigenaars van het gebouw niet
vreemd. Enige klaarheid omtrent het mogelijke lot van het grootste deel
van het archief kan een kleine nota schenken die door één van de laatste
broeders uit Aalst werd gericht aan de overste van de Broeders van Sint-
Jan de Deo te Gent na de overname van deze orde door de Broeders Hie-
ronymieten uit Sint-Niklaas in 1946. Woordelijk schrijft hij: "Dezen
zomer heeft men van den bureau der oversten en opvolger een logeerka-
mer gemaakt, dus al de onnoodige papieren en registers weggenomen,
en mij overgebracht als papier voor de missien. Ik heb er gelegendheid
uit getrokken om de E. Broeders Hieronymieten eens te overzien, het
begin en einde van dit klooster Broeders van Maria. Marie Leo".
Van het beloofde " overzicht " is evenwel geen enkel spoor terug te vin-
den.

Het is merkwaardig dat de congregatie van de Broeders van Maria,
die nochtans een veelbelovende start omstreeks 1840-1860 en op het
einde van de 19de-begin 20ste eeuw een tweede bloeiperiode heeft
gekend, zich als kloosterorde niet heeft kunnen handhaven. De broeders
werden zelfs tot tweemaal toe in een andere congregatie opgenomen: in
1929 door de Broeders van Sint-Jan de Deo uit Gent en via deze orde in
1946 opnieuw door de Broeders Hieronymieten uit Sint-Niklaas. De
laatst ingetreden broeders te Aalst hebben aldus behoord tot drie ver-
schillende kloosterorden, elk met eigen regels en gewoonten, wat zeker
(*) Het geïnventariseerde archief bevindt zich in het Sint-Maarteninstituut te Aalst.
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niet als de normale gang van zaken kan beschouwd worden in de ge-
schiedenis van een kloostergemeenschap. Het spreekt vanzelf dat ook
mooie momenten en grootse gebeurtenissen het leven van de broeders
hebben doorkruist.

Tevens wordt in bijlage een lijst van de ingetreden broeders te Aalst in
chronologische orde gepubliceerd.

VOORGESCIDEDENIS EN STICHTING
Aalst anno 1840: een provinciestadje in Vlaanderen. Een goede

16.000 inwoners wonen er in zo'n 2.500 huizen, verdeeld over vijf grote
wijken. De twee wijken extra-muros, Mijlbeek en Schaarbeek, nemen
een groot deel van het gebied in voor hof- en akkerbouw. In de stads-
kern zelf worden handel en nijverheid druk beoefend. Het is ook hier
dat in de eerste helft van de 19de eeuw het grootste aantal behoeftigen
gehuisvest was (1).

Wanneer bovendien in 1845-1850 de graan- en aardappeloogsten
enkele jaren na mekaar mislukten, waardoor de prijzen van deze voe-
dingsmiddelen verdubbelden, namen de armoede en de ellende onder de
arbeiders die door de beginnende mechanisatie reeds in erbarmelijke
toestanden leefden, zienderogen toe. Waren in 1839 reeds één op vijf
personen in Oost- en West-Vlaanderen afhankelijk van de armenzorg,
dan bedroeg in 1847 het cijfer voor Aalst 6.075 behoeftigen op 17.240
inwoners of meer dan één op drie personen (2).

Binnen de stadskern waren er twee specifieke armenwijken. Een
eerste bevond zich in het noordwesten in de buurt van de typische volks-
wijk "De Kat", Langeridder-, Korteridder- en Keizerstraat. Anderzijds
gingen de behoeftigen ook samenhokken in de omgeving van de
Windmolen- en de Hoogstraat (3). Het is precies in deze volksbuurt, de
toenmalige "Lange Ridderstraat" , dat het klooster van de Broeders van
Maria zal ontstaan.

De zorg voor de armen was in die tijd toevertrouwd aan een burgerlijk
bestuur. Geen enkele congregatie van mannelijke religieuzen was in de
ziekenzorg actief te Aalst op dat ogenblik. Enkel de Jezuïeten en de
Broeders van de Christelijke Scholen hadden er een vestiging, doch hiel-
den zich uitsluitend met het onderwijs bezig. Als vrouwenkloosters
waren aanwezig: de Dames van Maria, de hospitaalzusters, de Theresia-
nen en de zwartzusters, die sinds 1851 de leiding toevertrouwd kregen
van het "Ongeneesbaarhuis" in de Kattestraat, toegankelijk voor beide

(1) J. GHIJSENS, Vademecum van het beroepsleven te Aalst 1827-1836, in: Aalst
1830, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis, Aalst, 1980, p, 212-213.

(2) H. STRIJENS, Veuve De Wolf·Cosyns el Fils Dee/.l (1747-1860), Aalst, 1990, p.
126. '

(3) P. PRAET, Lokalisatie en huisvesting van de Aalsterse behoeftigen tijdens de 19de
eeuw, in: Het Land van Aalst, 39, 1987; p. 326·330.
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Zicht op de "Lange Ridderstraat" omstreeks de eeuwwisseling.
Links achteraan het gebouw van de Broeders van Maria, opgetrokken in 1853.
Prentkaart Ed. A. Sugg, Serie 21 nr. 21 (Verz, P. Vandevelde).

geslachten weliswaar in aparte ruimten ondergebracht. Vanaf 1860werd
ook een materniteit of "lighuis" aan dit gesticht toegevoegd (4).
Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat ook te Aalst een kloosterorde zal
ontstaan die zich aan de verpleging van mannelijke patiënten zal wijden.

Het "Gesticht van de Broeders van Maria" te Aalst werd omstreeks
1840begonnen door de vereniging van twee mannen in één van de kleine
huisjes die toen in de Lange Ridderstraat stonden waar momenteel nog
steeds het oudste gedeelte van het gewezen complex van de broeders
staat.

Alles is begonnen met de persoon van Jacobus Ringoir, op dat ogen-
blik reeds eigenaar van twee huisjes in de Lange Ridderstraat, die samen
met Carolus Fredericus Léonhard de eerste gemeenschap vormde. Jaco-
bus Ringoir, jongste van zeven kinderen van Martinus en Joanna
Jacoba Beeckman, werd geboren te Aalst op 16 juni 1789. Een oudere
broer, Josephus, overleed te Rijsel in dienst van de Franse Republiek in
1803 (5).

Op 4 februari 1819 treedt hij te Aalst in het huwelijk met Benedicta
Seraphina Buyens (geboren te Zottegem, 1786), zonder beroep, dochter
van Joannes Emmanuel en Carolina Ludovica Hoebeke. Het huwelijk
blijft kinderloos en Benedicta Seraphina Buyens overlijdt te Aalst op 24
januari 1834 op 48-jarige leeftijd. Jacobus Ringoir was kleer- en orna-
mentmaker van beroep. Uit een vonnis van het vredegerecht te Aalst van
24 augustus 1832, waarin zijn broer Petrus Carolus Ringoir, "plaetsnij-

(4) K. BAERT EN J. DAUWE, Zwarte Zusters van Sint-Augustinus Aalst, Aalst,
1975, p. 110-111.

(5) AALST, Sint-Maarteninstituut (SMI), Fonds Broeders van Maria, Inventaris,
Diversen, nr. 1.
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der", veroordeeld wordt tot het betalen van de achterstallige huur voor
een kamer in het huis van zijn broer Jacobus, alsook tot het verlaten van
de woning binnen de 24 uur daaropvolgend, blijkt dat Jacobus Ringoir
ook koster was "der kapelle O.L.Vrouw ter Nood binnen Aelst" (6).

Ondertussen (1831-1832) had Jacobus Ringoir ook "alle gerechtighe-
den" op de ouderlijke woning in de Lange Ridderstraat verworven. In
een schuldbekentenis van 19 januari 1838 (7) duikt voor het eerst de
naam op van Carolus Fredericus Léonhard, eveneens "kleederen- en
ornamentenmaker te Aelst", geboren te Lüneburg (Hannover-
Duitsland) in 1794. Over burgerlijke stand en woonplaats van deze
figuur is helemaal niets bekend. Evenmin hoe hij te Aalst verzeild is
geraakt. Wel staat vast dat beide mannen sinds die tijd ongeveer moeten
zijn gaan samenwonen en een bepaald soort gemeenschap zijn gaan vor-
men, want op datum van 28 april 1840 gaan zij op hun beider naam een
intrestlening aan bij P.J. Grenier te Gent en geven hierbij al hun bezit-
tingen van dat ogenblik in hypotheek hiervoor, met name, ,een schoon
onlangs nieuw gebouwd woonhuis, met schuur, remisiën en verdere
gerieflijkheden gelegen in de Lange Ridderstraat" , gekocht door beiden
samen bij openbare verkoping van 17 augustus 1840, alsook "een huis
en erve met hof nabij het voorgaande", het ouderlijk huis van Jacobus
Ringoir en "de onverdeelde helft van een batiment hebbende vijf ver-
scheyde woonsten", komende van verkoop door Petrus Ringoir- Van
der Linden, een andere broer, op 27 februari 1840.

In dit "complex" van woningen werd einde 1840-begin 1841 door het
tweetal Ringoir-Léonhard besloten tot het beginnen van een gemeen-
schap met liefdadige doeleinden. Deze periode - het midden van de
19de eeuw - een tijd van technische vooruitgang, werd een zwarte
periode voor de vele niet-gemechaniseerde bedrijfjes die compleet uit de
markt geconcurreerd werden met alle gevolgen vandien voor de arbei-
ders, wier lonen voortdurend gedrukt werden. In deze context is het
zeker begrijpelijk dat te Aalst een kern ontstaat die zich op de hulpverle-
ning aan deze verloren groep gaat toeleggen. Nochtans blijkt de
gemeenschap die Jacobus Ringoir rond zich had gevormd zich ook al
vlug te richten tot meer begoede patiënten (zoals blijkt uit een prospec-
tus bij gelegenheid van de opening van een "krankzinnigengesticht" uit-

(6) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Tijdelijk beheer, Aankopen-
Verkopen, nr. 1l.
Het betreft hier zonder enige twijfel de H. Geestkapel in de Kattestraat. in de
onmiddellijke nabijheid van de De Ridderstraat. Petrus Van Nuffel schrijft immers
op blz. 82 van zijn "Historiek der oude straten van Aalst" (Aalst, 1914) dat het
beeld erin aanroepen onder de benaming van O.-L.-Vrouw-ter-Nood herkomstig
was "uit een kapelleken dat, nevens den ingang der Carmelietenkerk in de muur
was gemetst" en in 1807 naar de H. Geestkapel werd overgebracht.

(7) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Tijdelijk beheer, Financiën,
nr. 6.

(8) GENT, Bisdornarchief', Fonds Broeders van Maria Aalst, nr. I (prospectus 1853).
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gegeven in 1853 (8)) of laat ze haar diensten aan onbemiddelde psychia-
trische patiënten via toelagen door de stad Aalst betalen (9).

In hetzelfde jaar 1841 hebben beide mannen reeds het gezelschap ge-
kregen van Marcellus De Blander (geboren te Tollembeek op 16januari
1816) en Julianus De Saedeleer (geboren te Erpe op 16 februari 1806)
(10).

Deze vier mannen ondertekenden op 30 januari 1841 een "regel en
saemenstellingen, welke de onderschreven de eer hebben ter goedkeu-
ring voor te draegen aan zijne doorlugtigste hoogweerdigheyd", een
aanvraag tot goedkeuring van de eerste levensregel die wel degelijk zeer
vroom geïnspireerd is geweest (11).

De bedoeling en de levensregels worden er klaar en duidelijk in uiteen-
gezet:

1. Het gesticht onder den titel der Broeders van Maria is eene saemenleving der jonge lie-
den van een goed gedrag, en van eene wettige geborte, die beloven zich toe te eygenen
in het bijstaen der kranke en stervende van het mannelijk geslagt.

2. De broeders zullen de zieken met groote genegentheyd en liefde behandelen, geduerig
voor oogen hebbende de eer en glorie van God en de zaligheyd der zielen.
Onder de kranke, die regt hebben gedient te worden door eenen broeder, worden ook
versta en de persoonen om wel kers hoogen ouderdom, of andere Iichaemelijke krank-
heden in de onmogelijkheyd zijn hun zeIven te helpen.

3. De broeders zullen in alles stiptelijk tragten te gehoorzaemen aen hunnen oversten; ten
dien eynde zullen zij ten allen tijde en op alle plaetsen bereyd zijn te gaen alwaer den
oversten hun zenden zal, aen hem inbrengende. en door den oversten laetende entfan-
gen, over en ten voordee!e van de gemeenzaemheden, allen daghuur, loon, en profijt
daer mede te doen; alsook als zij tot den ziekendienst niet uytgezonden zijn in hunne
gemeenzaementlijke huyshoudinge te werken, onder de orders en de gehoorzaemheyd
van den oversten ten voordeele van het gemeente, dit alles zonder er eenige vergeldinge
over te genieten, vermits zij in vergeldinge van dit alles zoo ziek als gezond onderhou-
den zullen worden ten laste van het voorgemeld gemeynte zoo lang als zij er deel zullen
van maeken.

4. De broeders zullen God aenzien in den persoon van hunnen oversten: zij zullen hem
noyt aenspreken tenzij met de gevoelens van eene groote eerbiedigheyd en onderwer-
pinge; zij zullen in deeze gevoelens van eerbied en onderwerpinge aenveerden alle zijne
bevelen en aenmerkingen, alle zijne bemerkingen en berispingen, zelfs zonder de
minste opwerpinge van te doen. Indien zij verschooningen te maeken hebben, zullen
zij er oorlof voor vraegen. Eyndeling zij zullen voor hem hebben in alle zaeken een vol-
komen oodmoedig vertrouwen.

5. De broeders zullen elkanderen beminnen met eene waere christeliefde en eene regtzin-
nige liefde voor Jesus Christus, die zij in alles gelijkelijk moeten eeren als bezielt van
hem, en levende door zijnen geest. Vervolgens zijn zij gehouden zich alle geweld aen te
doen tot het ver voorde ren der wederzijdsche liefde, en te versterken. Zij zullen ook
geen al te groote gemeenschap met den eenen of den anderen broeder mogen hebben.

(9) AALST, Stadsarchief, Register der Beraadslagingen schepencollege, nr. 183, waar-
in diverse krankzinnigen bij naam zijn genoemd om "op de kosten der stad onder-
houden te worden bij de broeders" (reeds vanaf het jaar 1850).

(10) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Communau-
teit, nr. 2. In dit register is 1841 als jaartal van intrede voor de eerste vier broeders
vermeld.

(11) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Communau-
teit, nr. 2.
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6. Het zal niet geoorloft zijn aen de broeders van eenige gemeenschap te hebben met per-
soonen buyten het huys, t'zij met hun te gaen wandelen of met hun te gaen bezoeken;
indien men in het een of in het ander geval er reden konde hebben zal men de toelae-
tinge van den oversten vraegen.

7. De lichaemshouding der broeders zal altijd dusdanig wezen in alle hunne uytwendige
werken dat zij tragten eene groote zedigheyd en oodrnoedigheyd (vervoegt met eene
wijsheyd) te laeten uytschijnen, die overeenkomt met hun beroep, bij gevolg zullen
altijd in agt nemen, van het hoofd, en voornaementlijk de oogen, de tonge, de handen,
en geheel het uytwendig te houden in eene groot omzichtigheyd, van te zorgen dat alle
hunne manieren van handelen, hunnen gang, de betaemelijkheyd van hunnen kleede-
ren, hunne daeden, en hunne lichaemsbewegingen zoodaenig zijn dat zij iedereen kon-
nen stigten.

8. De regels van den dag zijn als volgt:
a. de broeders zullen in den winter opstaen om half zes uren, en in den zomer om half

vijf uren. Onmiddellijk daernaer volgt het morgendgebed en de meditatie gedueren-
de den tijd van eene halve uer; daernaer het heylig sacrificie der misse.

b. ten zeven ueren het ontbijt, daernaer het officie en andere bezigheden die het huys
vereyschen.

c. om twaelf ueren het middagmael onder het welk eene geestelijke lezinge; daernaerde
vespers en de completen.

d. een kwart voor zeven ueren vereenigt men zich in de capelle of bidplaets om te leezen
een roozenhoeyken; ten zeven ueren het avondmael onder hetwelk men zalleezen (Hl

hoofdstuk uyt den boeck, "De navolginge van Christus".
e. om half negen ueren het avondgebed met het onderzoek van conscientie, naer het-

welk iedereen zich in stilzwijgendheyd nae zijne celle of rustplaets
begeeft.
Bemerkt: de stilzwijgendheyd zoo noodzaekelijk om de inwendige ingekeertheyd te
bewaeren die zich met God vereenigt, en zich verwijderd van de weereld, dan
weezentlijk aen den religieuzen staet zijnde, zal stiptelijk onderhouden worden van
's avonds om half negen ueren tot 's morgens ten half acht ueren.

9. Behalven het onderhouden van de geboden vastendagen der heylige kerke, zullen de
broeders ook vasten op de vigilie dagen van onse lieve vrouw als ook de zaterdagen
door het jaer.

De broeders smeeken zijne Doorlugtigste hoogweerdigheyd het habijt te mogen draegen
gelijkvormig aen hetgene der broeders van den heyligen Joannes de Deo.
Eyndelijk smeeken de broeders zijne hoogweerdigheyd om naer twee of drij maenden in
het noviciaat het kleedsel te mogen aenveerden.
Gedaen tot Aelst den dertig sten January 184l.
Hadden onderteekent
Jacobus Ringoir
M. De Blander

C.Fr. Léonhard
J. De Saedeleer

Mgr. Delebecque, toenmalig bisschop van Gent, bekrachtigde hun in-
stelling op 20 februari 1841 en voegde nog een aantal artikelen aan de
voorgestelde regel toe (12). Hij schrijft zelf:

Wij keuren provisoirlijk deeze regelen der broeders van Maria tot Aelst goed, daerbij voe-
gende de volgende punten:
I. Den oversten zal door ons aangesteld worden voor de drij eerste jaeren. Daernaer zal

(12) AALST, SM!, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Communau-
teit. nr. 2.
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hij gekozen worden door alle de geprofeste broeders, bij meerderheyd van stemmen.
Mijnheer den Deken van Aelst zal aen deezen keus presideren.

2. Niemand zal in de vergaedering mogen aenveerd worden tenzij hij, I. goed van gedrag
is, 2. Ieezen en schrijven kan, 3. vrij is van de militie, 4. nooyt in een ander klooster
heeft broeder geweest.

3. De broeders zullen ten minsten alle veertien dagen moeten te biechten gaen bij hunnen
geestelijken bestuurder door ons aengesteld. Zij zullen tragten te naederen tot de hey-
Iige communie alle zondagen en feestdagen, en eens binnen de weeke.

4. Zij zullen een vol jaer noviciaat doen, onder het bestier van hunnen vader oversten die
hun bezonderlijk zal oeffenen in de oodmoedigheyd, versterving, verloochening van
hunnen eygen wil. Gedurende het noviciaat zullen zij alleen de zieken niet mogen gaen
dienen, maar wel met eenen geprofesten broeder.

5. Het habijt der broeders zal gelijk zijn aen dit van de broeders van den heyligen Joan-
nes de Deo te Gent, uytgenomen den mantel of capotte, den welke zal zijn van blau-
wen koting of grof laeken.

6. Zij zullen het habijt aennemen drij maenden naer hunne aenveerdinge in het klooster,
en den scapulier naer een jaer noviciaat.

7. Eyndelijk om aenveerd te worden moeten de broeders eene somme van tweehonderd
francs inbrengen voor hunnen kleederen en andere onkosten.

Gegeven tot Gent den 20 february 1841
Ludovicus, Bisschop van Gent

Jacobus Ringoir - Broeder Benedictus - initiatiefnemer, werd eer-
ste overste op l3 maart 1841. Op dezelfde datum werd door de bisschop
ook een "geestelijke bestuurder" voor de nieuwe kloostergemeenschap
aangesteld: E.H. Constantinus De Schuyter (l3), sinds 1835 "geestelijke
koster" van de Sint-Martinuskerk te Aalst. Het is dan ook overduidelijk
dat achter de hele ontstaansgeschiedenis van de Broeders van Maria de
werkende kracht schuilt van deze vrome, eenvoudige priester, die wel-
licht een grote invloed moet hebben gehad op Jacobus Ringoir , die naast
kleermaker toch ook koster was van de H. Geestkapel in de Kattestraat
te Aalst. E.H. De Schuyter heeft ook geldelijk geholpen bij de opgang
van het klooster en heeft aldus een belangrijke bijdrage geleverd tot de
materiële uitbouw van de kersverse gemeenschap.

(13) E.H. Constantinus De Schuyter werd geboren te Drongen op 15 april 1801. Hij
werd priester gewijd te Mechelen in februari 1826. Hij was achtereenvolgens onder-
pastoor te Ursel, Aaigem en Oosterzele. In 1835 werd hij "geestelijke koster" te
Aalst in de Sint-Martinuskerk, en op 13 maart 1841 tevens "geestelijke bestuurder"
van de Broeders van Maria in dezelfde stad. Hij overleed te Aalst op 6 juni 1877.
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Broeder van Maria. "Het kleedsel bestaat: 1. uyt een habijt, 2. eene kapotte voor het win-
terseizoen, 3. eenen schapulier, 4. eenen gordelriem, al van zwart laken, van middelbare
prijzen; 5. eenen drijhoekigen hoed, 6. lijnwaden hemdens, 7. schoenen van gewoonelijk
leder en 8. zwarte kousen" (Aalst, SMI).
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Zoet Hart van Marta, woest mijne behoudenis,
(300 dagen aIlaal.)

-----

Gedachtenisprentje E.H.C. De Schuyter.

HET PRILLE BEGIN (1841-1850)
Op 15 juli 1841 hebben de eerste drie broeders het kloosterkleed aan-

genomen tijdens een plechtigheid door de Aalsterse deken De Hert
geleid in aanwezigheid van heel wat vertegenwoordigers van geestelijke
en wereldlijke overheid van Aalst: Jacobus Ringoir als Broeder Benedic-
tus, Marcellus De Blander als Broeder Franciscus en Julianus De Saede-
leer als Broeder Petrus. Pas op 27 oktober 1842 legden ze de eeuwige
geloften af. De wijding van Carolus Fredericus Léonhard ging, wellicht
om gezondheidsredenen, niet door. Hij overleed immers in het "kloos-
ter van de Broeders van Maria" op 6 december 1842. De aangifte van
overlijden werd gedaan door Jacobus Ringoir, "overste der Lieve
Vrouw Broeders, oud 54 jaren" en Marcellus De Blander, "Lieve
Vrouw Broeder, oud 26 jaren". Enkele maanden voordien, op 18 okto-
ber 1842, had hij in zijn testament Jacobus Ringoir als enige begun-
stigde van zijn bezittingen aangewezen.

Stilaan nam het werk van de broeders toe en in "akte van associatie" ,
verleden voor notaris D'huygelaere te Aalst op 20 november 1843, waar-
in de "Broederschap der Heilige Maagd Maria te Aelst" officieel werd
vastgelegd, verbonden zij zich tot een dubbel doel, met name het
"maken van kerkornamenten en het onderhoud en oppassen der zieken
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van het manlijk geslacht". Ondertussen werden door het compagnie-
schap nog enkele naburige huisjes aangekocht (14) en nam ook het aan-
tal broeders geleidelijk toe. Ziekenverpleging aan huis en het maken van
kerkornamenten bleven hun hoofdbezigheid.

Na enkele jaren bleken de onderscheven bepalingen der "akte van
compagnieschap" van 1843 toch niet zo precies gevolgd te worden in de
jonge kloostergemeenschap (die ondertussen was aangegroeid tot zeven
leden), want in 1848 werden een aantal supplementaire artikelen in een
algemene constitutie opgenomen met de bedoeling "zoo veel mogelijk
de instelling op vaste grondzuilen te vestigen" (15). De leiding van de
gemeenschap en het beheer van het vermogen werden erin uitdrukkelijk
toegewezen aan Jacobus Ringoir, hoofd van de gemeenschap, voor een
termijn van drie jaar. De overste alleen kon ook toestemming geven aan
de medebroeders om het klooster te verlaten.

Opmerkelijk zijn ook de artikelen gewijd aan de indeling van de broe-
ders in drie "klassen". Wij citeren de artikelen 14 tot 22 in dit verband:

14. Er zullen drie klassen in 't Broederschap kunnen bestaen. De bestuerder alleen zal naer
verdiensten eIken deelhebber verheffen.

15. Iedere klas zal door een ligt onderscheidingsteeken in de kleeding aengewezen worden.
De bestuerder zal daer over beslissen. De eerste klas zal den voorrang hebben op de
tweede, en deze op de derde, met genot van de voorregten hierna bepaeld.

16. Tot de eerste klas zullen verheven worden degene die zich bijzonderlijk onderscheiden
door hunne gehoorzaemheid en nakoming der regelen des Broederschaps, hunne ijve-
rige bezorgdheid bij de zieken en voortreffelijke zedelijkheid en beleefdheid. Zij zullen
bij voorkeur gezonden worden bij de zieken buiten huize.

17. Tot de tweede klas zullen benoemd worden degene die bij vergelijking van verdiensten,
niet tot de eerste noch tot de derde klas behooren. Deze zullen in het genieten van den
voorkeur volgen op de leden der eerste klas.

18. Tot de derde klas behooren de min gevoorderde in verdiensten en alle nieuwe inko-
mende of wederingestemde leden.

19. Er wordt vereischt dat men gedurende één jaer van eene klas deelgemaekt hebben alvo-
rens tot eene hoogere te komen verheven worden.

20. Bij afwijking van de regeltucht, verwaerloozing of te kort blijving in de volledige vol-
brenging van den bevolen dienst, zal den bestuerder de volgende bestraffingen kunnen
toepassen, naer gelang van zaken
I. broederlijke vermaning zonder inschrijving ten orderboeke.
2. vermaning met inschrijving.
3. berisping met inschrijving.
4. vernedering door verleeging van klas met inschrijving.

21. Geene andere bestraffingen mogen worden ingevoerd.
22. Degene die, in weerwil der voormelde bestraffingen tot geene verbetering overeenko-

men, zullen gelijk de wangedragtige ingevolge 2de alinea van par.3 der vermelde akte,
op voordragt van den bestuerder, door de meerderheid worden uitgestemd en verval-
len verklaerd van alle verdere deelneming in het gesticht.

(14) AALST, SM!, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Tijdelijk beheer, Aankopen-
Verkopen, ms. 23 tot 29.

(15) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Levensregel.
nr. 6.
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Tegen het einde van het eerste decennium deed de nood aan aange-
paste lokalen zich duidelijk voelen, temeer daar omstreeks 1850 de
eerste patiënten-krankzinnigen door de broeders in hun "gesticht"
opgenomen werden (16).

In het "Bestuurlijk Verslag der stad Aalst over het jaar 1850" worden
de Broeders van Maria voor het eerst vermeld onder de rubriek "Kloos-
ters en Korporatiën", als volgt: "De Broeders van Maria, in de Ridder-
straat, die een gesticht van zinnelooze houden en die de zieken ter domi-
cilie verzorgen", wat bewijst dat zij pas sinds 1850 tegen vergoeding
vanwege de stad Aalst aan psychiatrische verpleging gedaan hebben.

Kleine verbouwingen volgden elkaar op en een nieuwe bidplaats werd
ingericht. Milde schenkers zorgden voor de nodige fondsen. Als voor-
naamste weldoeners worden in het Gedenkboek vermeld: E.H. C. De
Schuyter, geestelijk directeur van de gemeenschap, Ridder Alexander
Pauwelaert (17), die de klok schonk, een zekere Stevens uit Brussel, die
drie schilderijen voor de kapel schonk (verbeeldende O.L.Vrouw van
Zeven Weeën, de H. Jozef en de H. Franciscus van Assisi), en verder
een aantal schenkers van kleinere sommen geld of religieuze voorwer-
pen.

Bij verkiezingen onder de broeders op 10 septemer 1850, in aanwezig-
heid van Mgr. Delebecque, bisschop van Gent, werd Jacobus Ringoir
niet meer tot overste herkozen. Er was immers een ernstig geschil gere-
zen tusen de "vader overste" en zijn medebroeders - zeven in aantal-
betreffende het beheer van de gemeenschapsgelden. Een aantal finan-
ciële "misdrijven" werden hem ten laste gelegd: de aankoop van "eenen
hof van omtrent 28 roeden en denzelven doen schrijven op zijnen eygen
naem ter uytsluyting der broeders voor eene exorbitante somme van
1.500 gulden brabands courant of 2.721 frs., niet begrepen de onkosten
van verkooping, welke koopsom hij niet en heeft kormen betalen, dus
eerder een verlies dan een voordeel", het feit dat hij "aen de broeders
over zijnen ontfang of uytgaef nooyt rekening en heeft willen doen" , en
dies meer (18).

Jacobus Ringoir trok zich - na tussenkomst van het Bisdom - uit de
gemeenschap terug om op 25 september 1850 te gaan wonen in de abdij

(16) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Ziekenverzorging-
Krankzinnigengesticht, nr. I.

(17) Alexander Josephus Marie Pauwelaert, ridder en grondeigenaar-rentenier, onge-
huwd, werd geboren te Aalst op 4 augustus 1774 en woonde in de Nieuwstraat. Hij
overleed te Aalst op 28 september 1849. Hij staat bekend als een groot weldoener
voor allerlei liefdadige doeleinden te Aalst. Hij was ook bedrijvig in de politiek als
lid van de municipale raad en sinds 1808 aldus in de leiding van de stad betrokken.

(18) GENT, Bisdomarchief, Fonds Broeders van Maria Aalst, nr. 3 (Brief gedateerd
1850).
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Plechtige belofte geschreven door Broeder Martinus - Elias De Raymaecker - bij zijn
intrede in IS47 (Aalst, SMI).

der Benedictijnen te Dendermonde (19). De gemeenschap verbond zich
tot het betalen van een onderhoudsgeld ten bedrage van 600 frank per
jaar. Zijn opvolger werd Marcellus De Blander - Broeder Franciscus.
Sinds die tijd werd de overste in zijn bestuur ook bijgestaan door een
"raad" van vier broeders waaronder telkens een plaatsvervangende
overste werd aangeduid. (Vanaf 1863 bestond die raad nog slechts uit
drie broeders) (20). Hiermee werd tegemoet gekomen aan een voor-
waarde bepaald in de nieuwe ,akte van associatie" van 26 november
1850 verleden voor notaris D'huygelaere te Aalst, gevolgd door een
tweede akte, ditmaal voor notaris De Schaepdrijver te Nieuwerkerken
op datum van 23 augustus 1851 (21).

(19) Broeder Benedictus - Jacobus Ringoir - kreeg, vermoedelijk op aanvraag van de
bisschop van Gent, de abdij van Dendermonde als verblijfplaats aangewezen en
woonde er als "gast" vanaf 25 september IS50.
Het staat vast dat hij er op zijn minst tot 1855 moet verbleven hebben, daar zijn
naam meermaals voorkomt in de correspondentie die sommige "opstandige" reli-
gieuzen der abdij tussen IS49 en IS'SS' voerden met P. Casaretto, abt-preses vn de
Cassinese congregatie en J. Scherpereel, co-visitator der reguliere religieuzen door
Rome in onze gewesten aangesteld. In deze periode immers maakte de jonge com-
munauteit van Dendermonde (pas in IS41 opgericht) een ernstige crisis door en in
1855 werd ze, door de aansluiting bij de hervormde provincie van Subiaco, van de
opheffing gered. In het Vatikaans Geheim Archief (Archief van de Nuntiatuur, 22
Pos. 21, Sez. 4 Benedettini) is een brief bewaard van de toenmalige overste D. Bene-
dictus Van den Brulle aan Mgr. J. Scherpereel, gedateerd 15 maart 1855, waarbij
hij een aan hem gerichte brief van P. Anselmus Segers (ongedateerd) had gevoegd,
waarin klachten werden geuit tegen Broeder Jacobus Ringoir: hij klaagt zijn
bemoeizucht aan. P. Anselmus schrijft o.a.: " ... , vous le savez il a été reçu par
commisération, promettant de conformer aux usages de la maison, les observa-t-il,
certes non, loin de là ... " .
Vanaf dit ogenblik is er geen spoor meer te vinden van de oud-overste 'cterBroeders
van Maria uit Aalst.
Bovenstaande gegevens werden bereidwillig bezorgd door D. Ambrosius De Cock,
archivaris van de abdij van Dendermonde, waarvoor van harte dank.

(20) AALST, SM!, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Communau-
teit, nr. 2.
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In datzelfde jaar heeft de bisschop van Gent ook toegestemd dat in de
kapel van het klooster mis mag worden gelezen bij speciale gelegenhe-
den zoals inkleding, professie en feestdagen.

GROEI EN BLOEI VAN DE JONGE KLOOSTERGEMEENSCHAP
(1851-1929)

Om aan het "gesticht" enige uitstraling te geven werd door de broe-
ders besloten in 1851 een gebouw in te richten geschikt voor het verzor-
gen van krankzinnigen. De hele operatie om te voldoen aan alle eisen
door de stad gesteld, kostte 12.000 frank. In hetzelfde jaar werd ook de
hof vergroot door een aankoop van nogmaals 25 roeden grond, kost-
prijs 2.500 frank. Na een hele reeks ongunstige rapporten van bevoegde
commissies allerhande werd uiteindelijk beslist tot het optrekken van
een totaal nieuw gebouw, kapel incluis, in de toenmalige Lange Ridder-
straat" in 1853. Tot op dat ogenblik werden deze zieken door het stads-
bestuur geplaatst in Dendermonde en Geel, doch ter plaatse zouden de
kosten heel wat minder hoog oplopen voor de stad. Uit het prospectus-
ter gelegenheid van de opening van het krankzinnigengesticht uitgege-
ven, blijkt wel dat enkel "bemiddelde" krankzinnigen en "particuliere
kostkoopers" konden worden aangenomen. De prijs schommelde-tus-
sen 400 en 1.800 frank per jaar (22).

Als toeziende dokter werd dr. Charles Meersschaut aangesteld tegen
een jaarlijkse vergoeding van 300 frank, vanaf 1857 opgevolgd door dr.
J. De Windt. Alle geneesmiddelen werden geleverd door Vandenherre-
weghe, apotheker te Aalst.

De officiële goedkeuring tot het opnemen van 36 patiënten, waarvan
30 "pensionnaires" en 6 "behoeftigen" , werd pas verleend in 1856 (23).
"De Denderbode" van 29 juni 1856meldde in dit verband het volgende:

"Bij koninglijk besluyt is het kranzinnigen-gesticht der Broeders van Maria te Aelst goed-
gekeurd. Dees gesticht gansch nieuw opgebouwd levert schoone en uytgestrekte plaetsen
op, eenen grooten hof, zeer voordeelig gelegen en gezond voor de bewooners. Buyten de
krankzinnigen is het gebouw zoodanig aengelegd dat het een zeker getal gezonde tafelieren
kan bevatten, welke geheel van het krankzinnigen kwartier zijn afgezonderd, en aldaer
aen gematigde prijzen aenveerd worden. Bij al de voordeelen welke dit nuttig gesticht
oplevert dienen gevoegd te worden de welingerigte badzalen die aldaer ten dienste van het
publiek alle dagen der week, de zon- en feestdagen uytgezonderd, beschikbaer zijn. De
Broeders van Maria, boven den dienst dien zij in hun gesticht verrigten, gaen ook uyt bij
zieken zoo in deze stad als in vreemde plaetsen en geven aldus aen de familiën alle gemak
om hare zieken verzorgd te hebben."

(21) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Levensregel,
nr. 8.

(22) GENT, Bisdomarchief, Fonds Broeders van Maria Aalst, nr. 1 (prospectus 1853)_
(23) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Ziekenverzorging-

Krankzinnigengesticht, nr. J.
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Detail kadasterkaart P.C. Popp (Lange Ridderstraat en Vrijheidsstraat), omstreeks 1855
(Aalst, Stadsarchief).
De gestreepte percelen behoorden op dat ogenblik reeds toe aan de kloostergemeenschap
(op kaart aangeduid onder de benaming, "Zot Huis", onder art. 2495 op naam van
Deblander Marcelinus, kloosterbroeder, en andere, Aalst).
Het betreft de percelen, gekadastreerd onder Sectie A,
nr. 146 huis 2a50ca 123,33 fr.
nr. 160, huis la 40,33 fr.
nr. 145/a tuin 60ca 1,20 fr.
nr. 158/a huis 8a20ca 13,30 fr.
nr. 159/a tuin 35a40ca 70,80 fr.
nr. 179/a tuin 5a 10 fr.
nr. 179/b tuin la 2 fr.
nr. 179/c stal la40ca 2,80 fr.
nr. 179/d tuin 90ca 1,80 fr.
Totaal: 56a
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Uit de medische verslagen die elk jaar opnieuw opgemaakt moesten
worden, blijkt dat het aantal opgenomen patiënten van jaar tot jaar toe-
nam (van 11 in 1854 tot 32 in 1864), dat de verzorging uitermate goed
was en volgens de nieuwste inzichten geschiedde (warme en koude
baden, bezigheidstherapie, ontspanning, bibliotheek) en dit steeds
onder toezicht van twee broeders (24).

Omstreeks 1850 werd aan de broeders ook de zorg toevertrouwd over
het jongensweeshuis in de Kattestraat te Aalst. Uit een contract (z.d.)
tussen de administratieve commissie van de burgerlijke godshuizen van
Aalst en het broederschap van de Broeders van Maria afgesloten, blijkt
dat een broeder de interne organisatie van het jongensweeshuis zal
behartigen onder de titel van "surveillant". Hij moet de nodige kwali-
teiten bezitten, staat in voor het dagelijks beheer en bewaakt de wezen
gedurende het gebed, de maaltijden, de ontspanning en de wandelingen.
Hij dient uiteraard verantwoording af te leggen in een register en gere-
geld een verslag aan de bevoegde overheid over te maken. Het bedrag
van de vergoeding is niet ingevuld.

Op datum van 4 oktober 1859 werd alweer voor notaris D'huygelaere
te Aalst een nieuwe "akte van associatie van het Broederschap der hei-
lige Maegd Maria te Aelst" opgemaakt, waarbij de op dat ogenblik
ingetreden broeders - negen in totaal - verklaren "als doelwit te heb-
ben het maken van kerksieraden en priesterlijke gewaden, alsmede het
onderhouden, verzorgen en oppassen, zo binnen als buiten het gesticht,
van zieken van het mannelijk geslacht" (25).

Ondertussen greep ook een bewindswisseling plaats: Livinus De Pauw
- Broeder Eugenius - uit Sleidinge, werd derde overste van de congre-
gatie in 1860 en zal het gesticht onafgebroken leiden tot 1907. Tijdens
deze periode zullen ook alle overblijvende tussenliggende eigendommen
langsheen de Lange Ridderstraat aangekocht worden (26), zodat het
complex stilaan één geheel vormt, wat volgens kadasterkaart en bijho-
rende leggers van Popp (ong. 1855) nog zeker niet het geval was op dat
ogenblik.

Ook de naam van de Aalsterse kunstschilder Jozef Meganck blijft in
die periode onafscheidelijk met het gesticht van de Broeders van Maria
verbonden. Petrus Van Nuffel verklaart in zijn gelijknamig werk over

(24) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Ziekenverzorging-
Krankzinnigengesticht, nr. 1.

(25) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Levensregel,

nr. 8.
(26) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Tijdelijk beheer, Aankopen-

Verkopen, ms. 42 tot 49.
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deze figuur het hoe en waarom (27): "Omtrent dit tijdstip (1859-1860)
verbleef hij geruimen tijd te Aalst, in het gesticht der Broeders van
Maria. Hij woonde daar, in de Lange Ridderstraat, als een lid der
gemeenzaamheid, want zoo hartlijk en gulhartig hij er ontvangen werd,
zoo ongaarn zag men hem naar Brussel weerkeeren. "Hier zal ik nog
komen wonen", zei de schilder dan lachend tot Vader-Overste De
Pauw, eene begeerte, die later ernstig gemeend was, doch, door een
samenloop van omstandigheden, onbewerkstelligd bleef. Meganck had
bij de broeders, telkens hij kwam en hoelang hij er ook verbleef, koste-
loos inwoon en voeding. En ten einde de brave kloosterlingen hunne
gastvrijheid te vergoeden, hen zijne erkentelijkheid te betoonen, had hij
ten jare 1859 kleuren en penseelen naar Aalst meegebracht en schilderde
hij, in het sticht der Broeders zelf,het groot altaarstuk "De H.
Familie", hetwelk heden het hoogauter der kapel bekroont. Tijdens de
uitvoering van deze samenstelling, ontving hij er veelwerf het bezoek
van M.F. Brisard-Temmerrnan, een ingezetene der stad, die, begunstigd
met een aanzienlijk vermogen, kloostergemeenten en kapellen konink-
lijke giften schonk. Weldra omsloot hen een broederband, enkel door
den dood verbreekbaar. De Broeders van Maria bezaten geen kruisweg.
M. Brisard deed onmiddellijk, op zijne kosten, dit werk, dat 1.200 fran-
ken kostte, uitvoeren. In hetzelfde sticht, waar jarenlang de borduur-
kunst beoefend werd, schilderde Meganck verscheidene medaillons voor
processievanen, enz." Tot zover Van Nuffel over de relatie Meganck
met de broeders.

In 1860 werd de kapel ook verrijkt met een orgel, door de gekende
orgelbouwer Petrus Joannes Vereecken uit Gijzegem vervaardigd.

Sinds 23 januari 1864 woonde te Aalst bij de broeders ook een reli-
gieus der abdij van Dendermonde als "kostkoper" , met name P. Char-
les Ingels. Deze kreeg, na 12jaar, de toelating elke zon- en feestdag weer
mis te lezen, en dit als genademaatregel naar aanleiding van het bezoek
van de Gentse bisschop Mgr. Bracq aan de stad Aalst van 16 tot 19juli
1865 en in het bijzonder aan het klooster van de Broeders van Maria op

(27) PETRUS VAN NUFFEL, Jozef Meganck en zijne werken, Aalst, 1907, p. 131-132.
Deze gekende en begaafde kunstschilder werd geboren te Aalst op 9 juli 1807 en
overleed te Aalst op 14 maart 1891. Hij woonde in de Pontstraat, maar verbleef ook
gedurende vele jaren te Brussel, waar het grootste deel van zijn werken zijn geschil-
derd en getekend.
In de jaren veertig bezocht hij Italië, waar hij zich inspireerde op de oude gebouwen
en beelden. De stad Aalst bezit talrijke werken van deze begaafde historieschilder.
Ondertussen staat vast dat de kapel zal afgebroken worden en ingepast in het reno-
vatieproject van de sociale bouwmaatschappij ••Veilig wonen". De geciteerde wer-
ken (en alle andere waardevolle voorwerpen uit kapel en sacristie) werden geïnven-
tariseerd en gefotografeerd (Inventaris van kapel en woonhuis in het vroegere
klooster der Broeders van Maria te Aalst, Vrijheidsstraat, door G. Van Bockstaele,
J. Janssens en F. Dierickx, Aalst, maart 1993).
Een deel van de voorwerpen zal in het Sint-Maarteninstituut blijven, het grootste
deel zal in de krypte van de St.-Baafskathedraal ondergebracht worden.
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19 juli 1865. Ingevolge lokale politieke moeilijkheden met het toenma-
lige stadsbestuur weigerden de broeders vanaf 1869 nog langer krank-
zinnigen in hun klooster op te nemen en te verzorgen. In "De Dender-
bode" van 8 januari 1870 maakt de overste deze nieuwe maatregel dan
ook officieel bekend. Hij vermeldt wel uitdrukkelijk dat "particuliere
kostkoopers" nog verder aanvaard worden, alsmede "oude en afge-
leefde menschen, wier staet oppas en verzorging vereischt". In de aan-
kondiging wordt verder nog vermeld dat de inwonende kostgangers hun
christelijke plichten kunnen vervullen binnen het gesticht, "in welks
kapel dagelijks verseheide missen geschieden", en dat alle dokterskos-
ten in de prijs begrepen zijn, in zover de patiënten zich door de dokter
van het gesticht laten behandelen. Weliswaar blijft het de kostganger
vrij, tegen extra-behandeling, ook een beroep te doen op een andere
geneesheer. De laatste patiënten werden uiteindelijk pas in augustus
1875 naar Sint-Niklaas overgebracht.

Ook van hun bediening in het Aalsterse weeshuis werden zij in 1875
ontslagen en door een tijdelijk burgerlijk bestuur vervangen.

Op 22 juni 1877 werd E.H Kan. V.E. Thibaut (28) benoemd als
tweede bestuurder der Broeders in opvolging van E.H. C. De Schuyter,
overleden op 6 juni 1877.

Na de val van het liberaal ministerie, in 1884, werden de broeders
opnieuw door het stadsbestuur belast met het toezicht in het jongens-
weeshuis, doch al zeer vlug moesten zij deze activiteit laten varen wegens
gebrek aan ledental (29). Het bestuur ervan werd sinds 1899 toever-
trouwd aan de Broeder van Onze Lieve Vrouw van Oostakker (30).

Op dat moment gaf de bisschop van Gent hun als nieuwe taak oude en
ziekelijke priesters en enkele leken op te nemen en te verzorgen (31). Zij
hielden zich ook nog lange tijd bezig met het maken van kerksieraden en
priesterlijke gewaden. Op 29 januari 1889 werd door Mgr. H.C. Lam-
brecht aan de broeders de toelating verleend om ook begrafenisdiensten
in hun kapel op te dragen, een belofte die hen reeds een tweetal jaren
voordien door Mgr. Bracq mondeling was gedaan.

Reeds een halve eeuw hadden de Broeders van Maria zich verdienste-
lijk gemaakt te Aalst. Dit feit werd dan ook luisterrijk herdacht op 18
maart 1891 met ondermeer een plechtige eucharistieviering en een feest-
maaltijd waar ook Mgr. Stillemans, bisschop van Gent, aanzat. Bij die

(28) E.H. Vitalis Elias Thibaut, kanunnik, werd geboren te Denderwindeke op 4 novem-
ber 1839. Hij werd als geestelijke bestuurder van de broeders benoemd op 22 juni
1877en op 29 juli 1903 als pastoor van het begijnhof te Aalst. Hij overleed te Aalst
op 10 oktober 1918.

(29) PETRUS VAN NUFFEL, Alostum Religiosum. Beelden en Schetsen uit den Beslo-
ten tijd, Aalst, 1911, p. 263.

(30) M. UYTTERSPROT, Isidoor Hal/aert (1865-1958) in de wezenzog en het kultuur-
flamingantisme, in: Het Land van Aalst, 38, 1985, p. 250.

(31) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, nr. 2.
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gelegenheid werden 160 broden aan de "arme der straat" uitgedeeld
(32).

Op 24 september 1893, bij het vervallen van de oude overeenkomst
tussen de broeders, werd opnieuw voor een periode van tien jaar een
"kompagnieschap aangegaan tot het houden van een gezondheidshuis
ter onderhouding, verzorging en oppassing van zieken der mannelijke
kunne en ook om als huurlingen buiten het gesticht hunne zorgen te wij-
den aan zieken en krankzinnigen der zelfde kunne". Deze akte werd
afgesloten voor notaris Roland te Gent in bijzijn van o.a. dr. Isidoor
Bauwens uit Aalst (33). Toch mogen we niet zeggen dat de congregatie
een succes werd, want nooit overtrof het aantal broeders het getal van
vijftien, alhoewel heel wat aspirant-kloosterlingen er hun intrede heb-
ben gedaan. In ongeveer de helft van de gevallen verlieten zij vrijwillig
of opgelegd de gemeenschap vóór hun inkleding of professie (34).

Ook de naam van Priester Daens werd in deze periode met het Ge-
sticht van de Broeders van Maria verbonden. Op bevel van de geestelijke
overheid mocht deze omstreden priester sinds 1895nog slechts mis lezen
in de kapel van het Stedelijk Hospitaal of in de kapel van de Broeders
van Maria (35). Vanaf 7 december van datzelfde jaar werd hem door het
bestuur van de C.O.O. ook de toegang tot het Stedelijk Hospitaal ont-
zegd (36), zodat hem alleen nog toegestaan werd de mis te lezen in de
kapel van de "zottebroêrs", een huis voor "gestrafte, kadukke en zieke-
lijke priesters" (37). De naam "zotte broeders" werd door de Aalsterse
bevolking aan de instelling gegeven omwille van het feit dat de broeders
er zwakzinnige patiënten verzorgden. Op 21 september 1903 werd E.H.
F. De Pratere (38) aangesteld tot geestelijk directeur van de broeders, in
opvolging van E.H. Kan. Thibaut die te Aalst tot pastoor van het
begijnhof werd benoemd.

Meer kostgangers dienden zich aan, zowat uit alle hoeken van het
land. Ook het maken van kerk ornamenten en priestergewaden was nog
steeds een lonende bezigheid voor de broeders. Op 24 oktober 1907werd

(32) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, nr. 2.
(33) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, nr. 2.
(34) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, nr. 2.
(35) G. VAN BOCKSTAELE, Briefwisseling Priester A. Daens, in: Het Land van

Aalst, 37, 1984, p. 68-70, Brief nr. 34 van 13 juli 1895.
(36) G. VAN BOCKSTAELE, Briefwisseling Priester A. Daens, in: Het Land van

Aalst, 37, p. 82-83, Brief nr. 42 van 7 december 1895.
(37) PIETER DAENS. Priester Daens, Volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel.

Zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking, Aalst, 1909, p.
152.

(38) E.H. Florent De Pratere werd geboren te Deinze op 27 oktober 1862. Hij werd
priester gewijd te Gent op 19 september 1885. Hij was achtereenvolgens leraar aan
het Sint-Lievenscollege te Gent, regent der Weeshuizen en bestuurder der Dames
van Maria en der Broeders van Maria te Aalst, algemeen bestuurder der Broeders
van Sint-Jan de Deo te Gent, erekanunnik en daarna titulaire kanunnik van Sint-
Baafs. Hij nam ontslag op 3 juni 1946. Hij overleed te Gent op 5 januari 1952.
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Vader Paulus - Joannes Schuerman - laatste overste van de Broeders van Maria te Aalst.
Foto omstreeks 1935 (Sint-Niklaas, Broeders Hieronymieten).

Livinus De Pauw niet meer als overste herkozen. Zijn opvolger werd
Leopoldus Van Vaerenberg - Broeder Joseph - uit Aalst, doch reeds
drie jaar later, op 28 september 1910, werd het bewind aan Joannes
Schuerman - Broeder Paulus - uit Kemzeke overgedragen. De bezig-
heid der broeders wordt op dit ogenblik omschreven als volgt: "verzor-
gen van oude en kranke priesters en het bijstaan der ongelukkige
zieken". Van kerk ornamenten is geen sprake meer.

Op 1 september 1916wordt E.H. F. De Pratere benoemd tot bestuur-
der van de Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent. Hij zal deze functie
blijven bekleden tot 1946 en zal aldus mede aan de basis liggen van de
overname van het klooster te Aalst door de Broeders van Sint-Jan de
Deo uit Gent. Zijn opvolger te Aalst wordt E.H. J. Bekaert (39).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd aan de Paters Capucienen uit
Aalst, wier klooster door de Duitse bezetter werd gebombardeerd,
onderdak verleend van 4 oktober 1918 tot het einde van de oorlog (40).
Een briefje met alle namen der getroffen geestelijken werd na de oorlog
uit dankbaarheid aan de Broeders van Maria overgemaakt.

Kort na de Eerste Wereldoorlog verscheen in het Belgisch Staatsblad
de wet op de "Verenigingen zonder Winstoogmerk" (wet van 27 juni
1921), waarbij onderwijs- en verzorgingsinstellingen, kloosters en dies
meer de mogelijkheid kregen om rechtshandelingen te stellen, rechtsper-
soonlijkheid te verwerven en op gemeenschappelijke naam eigendom-

(39) E.H. Jules Bekaert werd geboren te Eine op 13 april 1872. Benoemd als geestelijk
directeur van de Broeders van Maria te Aalst op 22 januari 1917 en als pastoor te
Gentbrugge op 10 februari 1924. Hij overleed te Belsele-Waas op 3 mei 1973.

(40) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Communau-
teit, nr. 2.
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men aan te kopen. De broeders hebben van deze wet dankbaar gebruik
gemaakt en op 29 september 1922 reeds werd voor notaris Tibbaut te
Aalst de "V.Z.W.D. Gesticht van de Broeders van Maria" officieel
opgericht (Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1922) met als doel "de
beoefening van het kloosterleven en zieke en krankzinnige mansperso-
nen ten huize te gaan bijstaan, ofwel in het gesticht kranke, oude, anor-
male manspersonen te verplegen" (41). Er werd een beheerraad opge-
richt met als voorzitter: l.F. Schuerman - Broeder Paulus, ondervoor-
zitter: L. Van Vaerenberg - Broeder Joseph, schrijver-schatbewaarder:
J. Dauw - Broeder Joannes en lid: C.l. De Poorter - Broeder Aloysius.

E.H. J. Bekaert werd op 10 februari 1924tot pastoor van Gentbrugge
aangesteld en enkele dagen later wordt E.H. Ch. Van Rechem, tot op
dat ogenblik leraar aan het Sint-Maarteninstituut (1910-1924), tot gees-
telijk directeur van de broeders aangesteld, per 1 september 1929 door
E.H. F. Pannier in dezelfde functie opgevolgd (42).

Een tweede grote viering in de geschiedenis van de Broeders van
Maria had plaats op 3 oktober 1926, toen het 8S-jarig bestaan van de
congregatie op plechtige wijze herdacht werd. Deze jubelviering was in
1916 wegens oorlogsomstandigheden uitgesteld (43). De plechtigheid
werd bijgewoond door nagenoeg alle geestelijken van Aalst, alsook een
aantal wereldlijke gezagsdragers. Op het programma stonden een plech-
tig lof op de vooravond, een "solemnele hoogmis met gelegenheidsaan-
spraak over het liefdewerk van ziekenverpleging met eene vaderlijke
aanmoediging aan de Broeders" door E.H. H. Coppieters, deken van
Aalst, en 's middags een feestmaal, waaraan zo'n dertig genodigden
hebben deelgenomen. Aan vijfendertig gezinnen werd ieder een brood
gegeven "van vijf franken" voor de genegenheid aan de broeders
betoond.

(41) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Levensregel,
nr. 5.

(42) E.H. Frans Lodewijk Pannier werd geboren te Sint-Niklaas op 12 oktober 1884.
Hij werd priester gewijd te Gent op 20 mei 1910. Hij was leraar aan het Sint-
Maarteninstituut te Aalst van 1910 tot 1928. Vanaf 1928 leraar aan de Vrije Tech-
nische Scholen te Aalst, werd hij tevens geestelijk bestuurder van de Broeders van
Maria op I september 1929. Hij was ook opziener van het lager Onderwijs bij de
bisschoppelijke scholen van de dekenij Aalst. Op 21 augustus 1941 werd hij eerste
"bestuurder" van het internaat der Technische Scholen in het complex van de broe-
ders tot 19 augustus 1954. Hij nam ontslag als leraar einde schooljaar 1959. Hij
overleed te Aalst op 22 augustus 1959.

(43) AALST, SMI, Fonds Broeders vanMaria, Inventaris, Kerkelijk leven, Communau-
teit, nr. 2.
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FUSIE MET DE BROEDERS VAN SINT-JAN DE DEO
EN UITBOUW VAN HET JUVENAAT (1929-1941)

Omtrent dit tijdstip (1926-1927) was het aantal broeders van het ge-
sticht te Aalst fel uitgedund. De gemeenschap bestond nog slechts uit
een vijftal bejaarde broeders. Het is dan ook niet te verwonderen dat
nieuwe roepingen uitbleven en dat de geestelijke overheid te Gent een
oplossing voor het probleem trachtte te vinden. Kanunnik F. De Pra-
tere, toenmalig geestelijk directeur van de Broeders van Sint-Jan de Deo
te Gent (44) en oud-bestuurder van de Broeders van Maria te Aalst,
bewerkstelligde dan ook de samensmelting van de twee gemeenschap-
pen. Bovendien hadden beide kloosterorden ook van bij de aanvang min
of meer identieke doelstellingen en was de kledij op enkele details na
dezelfde.

Mgr. H. Coppieters, bisschop van Gent, verkende persoonlijk het ter-
rein in aanwezigheid van de vroegere bestuurder te Aalst zelf op 23
februari 1928, tijdens een bezoek aan de plaatselijke gemeenschap. Hij
deed er het voorstel tot fusie uit de doeken en raadpleegde ook alle broe-
ders individueel (45). Enkele maanden later werd aan de Broeders van
Marie bekend gemaakt dat de overkoepelende Congregatie der Kloos-
terlingen van Rome de macht aan de bisschop van Gent had gegeven om
de bisschoppelijke Congregatie "Broeders van Maria te Aalst" met de
"Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent" te verenigen, wat enkele tijd
later ook effectief gebeurde.

Inderdaad op 27 december 1929 werd de vereniging van beide
gemeenschappen officieel bekrachtigd door volgende verklaring door
Mgr. Coppieters, bisschop van Gent, ondertekend.

"Honoratus Coppieters, door de bermhertigheid Gods en de genade van den Heiligen
Apostelijken Stoel, Bisschop van Gent, aan allen die dit zullen lezen zaligheid en zegen in
de Heer. Gezien de dringende vraag der Gemeenschap van de Broeders van Maria te Aalst,
om verenigd te worden met de Gemeenschap der Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent;
Gezien de Broeders van Maria te Aalst zich bereid verklaren al hun roerende en onroe-
rende goederen, geheel vrij van schuld en last, tot bezit en beheer ter beschikking te stellen
der Gemeenschap van de Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent;
Gezien het pauselijk decreet van 14 november 1928 waarbij Zijne Heiligheid de Paus Pius
XI zijne hooge toestemming geeft tot die vereeniging, mits de toetreding der Gemeenschap
van de Broeders van Sint-Jan de Deo;

(44) Stichting in België door Kanunnik Triest in 1820 met als doel de verzorging van
psychiatrische patiënten en huisverpleging. In 1844 werd het instituut van Sint-Jan
de Deo te Gent overgebracht in de ,Chartreuse" aan het Fratersplein, waar de
inrichting heden nog is gevestigd.
Voor een meer uitgebreide studie over deze kloosterorde, zie het pas verschenen
werk van Br. E. Boerrigter en J. De Grauwe: "Meerhem, toen en nu. Huize Sint-
Jan de Deo te Gent", Gem, 1991.

(45) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Levensregel,
nr. 5.
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Gezien de aanvaarding door de Broeders van Sint-Jan de Deo van het voorstel tot vereeni-
ging der twee Gemeenschappen;
Overwegende de gewichtige redens welke de Broeders van Maria tot dit doel doen gelden;
Beoogende het geestelijk goed der beide Gemeenschappen en den bloei der goede werken
aan hun zorgen toevertrouwd;
Verklaren wij:
De diocesane congregatie der Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent en de diocesane con-
gregatie der Broeders van Maria te Aalst, zullen voortaan één enkele diocesane congrega-
tie uitmaken, onder de benaming Broeders van Sint-Jan de Deo, onder een en dezelfden
algemeenen overste aan welken alle Broeders eerbied, gehoorzaamheid en onderdanigheid
in den Heer zullen betoonen.
En zal deze onze verklaring voorgelezen worden voor de Gemeenschap der Broeders, den
28n December 1929. Gegeven te Gent, onder Ons handteeken, Onzen zegel en de tegentee-
kening van Onzen Secretaris, den 27n December 1929.
Honoratus, Bisschop van Gent
Op bevel van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid, Cl. Ledegen,
Kanunnik Secretaris.

Als teken van verbroedering gingen de Broeders van Sint-Jan de Deo,
net als de Broeders van Maria, de gespband die hun habijt bijeenhield,
voortaan ook onder hun scapulier dragen. En daarbij namen ze de
gewoonte over hun kloosternaam te laten voorafgaan met de naam
"Maria" (46).

Op het ogenblik van de samensmelting kwamen enkele broeders van
het Instituut Sint-Jan de Deo uit Gent naar Aalst, waar ze hun aposto-
laat uitoefenden onder het gezag van Vader Paulus, oud-overste van de
Broeders van Maria te Aalst (47). De kostgangers die er verzorgd wer-
den, bleven verder de beste zorgen genieten.

De wettelijke uitwerking van de ontbinding van het gesticht liet nog
een tijdje op zich wachten: pas op 3 december 1932 maakte het Belgisch
Staatsblad melding van de wijziging die in het gesticht was opgetreden.
De benaming werd veranderd in "Gesticht van de Broeders van Maria
verenigd met de Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent". De zetel der
vereniging was gevestigd te Gent en er kwamen twee broeders van Sint-
Jan de Deo uit Gent in de Raad van Beheer (48).

Tal van verbouwingen werden uitgevoerd en door de algemene
overste werd het plan opgevat om het "juvenaat", dat sinds 1927 te
Gent in de schoot van de congregatie werd opgericht, over te brengen
naar de stichting te Aalst (49).

(46) BR. E. BOERRIGTER EN J. DE GRAUWE, Meerhem, toen en nu, Gent, 1991, p.
87.

(47) J. BREBELS, Verleden van Huize Sint-Jan De Deo te Gent, Gent, 1974, p. 160-
161.

(48) AALST, SMI, Fonds Broeders van Maria, Inventaris, Kerkelijk leven, Levensregel,
nr. 5.

(49) Met "juvenaat" wordt bedoeld de onderwijsinrichting in de schoot van een reli-
gieuze orde waar eventuele toekomstigde leden hun eerste wetenschappelijke en
ascetische vorming ontvangen. De opleiding is speciaal bedoeld "voor jongelingen
die de roepng tot het kloosterleven gevoelen, maar de vereiste leeftijd voor het novi-
ciaat (de directe voorbereiding tot het kloosterleven) nog niet hebben bereikt".
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J. M. J. t J. de Deo

St-Johannes de Deo

JUVENAAT

DeRidderstraat, 38, AALST

St-Johannes de Deo

PROSPECTUS'. - - - - - - - - - - -
Prosp~ctus van het Juvenaat Sint-Jan de Deo met o.a. toe!atingsvoorwaarden,
uitzet, reglement.
Drukk. J. Van Nuffe! - De Gendt, ong. 1930.
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Hiertoe werd haaks op de Vrijheidsstraat een totaal nieuw gebouw
opgetrokken. De eerste steen ervan werd gelegd door Vader Paulus,
plaatselijke overste, op 3 juni 1930. De gedenksteen werd ingemetseld
door Eerw. Vader Overste, Broeder Ignatius - Jan-Baptist De Wilde-
uit Gent (50) op 13juni 1930. Ook het huis van de geestelijke bestuurder
(en later directeur van het internaat) in de Vrijheidsstraat werd in die-
zelfde periode opgetrokken. Beide gebouwen waren het werk van
"bouwkundige Emiel Rombaut" uit Aalst, die "modern, keurig werk
heeft afgeleverd". Verwarming en sanitair werden uitgevoerd door
Hubert Brantegem, eveneens uit Aalst (51).

De inwijding van het nieuwe gebouw had plaats op 27 oktober daar-
opvolgend en de juvenisten uit Gent werden door de plaatselijke overste
welkom geheten als een "lente in de herfst". De Aalsterse bevolking
reageerde zeer enthousiast op de wijziging van bestemming die het ge-
sticht der Broeders had ondergaan. De plaatselijke pers gaf erover een
zeer aanmoedigend verslag. Aldus vermeldt "De Volksstem" van 29
oktober 1930 het hele programma van de inwijding der nieuwe gebou-
wen, de lijst der geestelijke prominenten en een gedeelte der toespaak
door Vader Ignatius uit Gent, waarin hij de rol en hoedanigheden van
een broeder-ziekenverzorger uiteenzet. Uit het artikel blijkt ook dat het
juvenaatsgebouw van de broeders in de Ridderstraat op dat ogenblik de
naam ontvangt van "Maria Onbevlekt", de naam die later ook het
internaat zal blijven dragen.

Uit het prospectus dat door de Broeders in de dertiger jaren werd
verspreid, blijkt duidelijk de bedoeling van de instelling: "Door zijn
grooten omvang, zijn schoone ligging, zijn mooi gansch nieuwe inrich-
tingen is het een liefelijk en gezond verblijf voor de jeugd. De jongelin-
gen ontvangen er een grondig en veelvoudig onderwijs, alsook een ver-
zorgde en voortreffelijke opvoeding. Het gesticht wil bijzonder hun hart
vormen tot het hoogachten en beoefenen der deugden in het algemeen,
vooral van die deugden die den geschikten bodem vormen tot roeping in
de Congregatie van den H. Johannes de Deo. Daarom is van nu af een
zeker inzicht bij den aanvrager gewenscht."

De grote stuwkracht achter het juvenaat was ongetwijfeld de verant-
woordelijke ervoor, Achiel Rombaut - Broeder Amandus - uit Zele.
Samen met een ploeg medewerkers (medebroeders en leken) wist hij op
enkele jaren tijd van het juvenaat een begrip te maken in Aalst en ver
erbuiten.

Een bredere propaganda werd ingezet door het uitgeven van een eigen

(50) Broeder Ignatius - Jan-Baptist De Wilde, geboren te Grembergen op 7 oktober
1887. Geprofest in 1908. Was overste van de Broeders van Sint-Jan de Deo van
1926 tot 1936. In 1936 trad hij in bij de trappisten van Westmalle, waar hij overleed
op 7 november 1956.

(51) SINT-NIKLAAS, Archief der Broeders Hieronymieten, Fonds Sint-Jan de Deo
Gent, nr. 96.
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Algemeen zicht op het gesticht van de Broeders. Achteraan de kapel met toren,
opgetrokken in 1853, en in het midden de nieuwbouw van 1930.
Op de voorgrond de grote tuin kant Vrijheidstraat.
Prentkaart omstreeks 1935 (Gent, Instituut Sint-Jan de Deo).

tijdschrift "Stemmen uit het juvenaat", waarvan het eerste nummer
verscheen op 1 mei 1931. In een eigen driemaandelijks "familieblad"
konden de juvenisten (en hun verantwoordelijken) aan hun "weldoe-
ners" het wel en wee van het leven in het juvenaat meedelen. Broeder
Amandus slaagde erin rond zich een groep van een twintigtal "ijveraars
en ijveraarsters" te scharen voor het ontvangen van de abonnementsgel-
den, het werven van leerlingen en het inzamelen van de nodige fondsen.
Vormings- en ontwikkelingsavonden werden ingericht voor de leerlin-
gen. De Erembodegemse werkman-dichter Fons Van de Maele gaf er
geregeld voordrachten.

In 1932 mocht het vijfjarig bestaan van het juvenaat niet onopge-
merkt voorbijgaan: allerlei culturele, ontspannende en opvoedkundige
activiteiten werden georganiseerd, o.m. een "prachtige en leerrijke
kinema-séance" .

Op 3 en 4 juni 1934 durfde Broeder Amandus het aan met een hele
kring van medewerkers een" Vlaamsche Kermis" te organiseren in de
hovingen en op de ,koer" van het gesticht. Meer dan 2.000 bezoekers
werden gesteld (52). Ook een tweetal reuze-tombola's werden in die
periode georganiseerd. Broeder Amandus ondernam propaganda-reizen
door heel Vlaanderen.

Op 31 juli 1934 werd het toneelgezelschap "Sint-Jan de Deo's Vrien-

(52) P.B. DE MEYER, O.F.M., Hoe het Juvenaat groeide, onuitgegeven tekst, Gent,
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Binnenhof van het Gesticht van de Broeders.
Prentkaart omstreeks 1930 (Gent, Instituut Sint-Jan de Deo).

den" opgericht onder het voorzitterschap van K. Colson. In de standre-
gelen is duidelijk vermeld dat de bedoeling was, door allerlei feestelijk-
heden en toneelopvoeringen geld in te zamelen voor het juvenaat van de
Broeders. Het toneelgezelschap bestond "buiten het juvenaat, maar
voor het juvenaat". In 1935 bestond de groep reeds uit achttien actieve
medewerkers. Voorstellingen volgden elkaar op in de daaropvolgende
jaren, zowel te Aalst als in de ganse omgeving.

In deze - voor het juvenaat voorspoedige - vooroorlogse periode
brachten ook heel wat eminente oversten en prelaten uit de voornaamste
abdijen van heel het land, alsook een aantal missie-bisschoppen een
bezoek aan het juvenaat te Aalst (53).

Bij elke plechtige viering (jubileum, naamfeest, ... ) werd voor het
opluisteren van de diensten door de geestelijke bestuurder steeds een
beroep gedaan op de geestelijkheid van de Aalsterse parochies en de
priester-leraars van het naburige Sint-Maarteninstituut, bisschoppelijk
college te Aalst.

Ook het onderwijsprogramma in het juvenaat werd op belangrijke
wijze uitgebreid. Dank zij de leraars, enkele broeders en de heren J. Van
der Cruyssen, R. De Maeght, M. De Rijcker en E.H. J. Van Steen-
berghe S.J. (leraar godsdienst), werd aan de juvenisten een verbeterd
lager onderwijs verschaft met bovendien enkele supplementaire leervak-
ken als opvoedkunde, Engelse taal, kerkgeschiedenis, e.a. (54).

1937, p. 14.
(53) GE T, Meerhemmuseum, Gulden boek van het juvenaat.
(54) Stemmen uit het Juvenaat, Jaargang 2, nr. 1, mei 1932, p. 10.



248

Binnenzicht klaslokaal van het Juvenaat Sint-Jan de Deo te Aalst.
Prentkaart omstreeks 1930 (Gent, Instituut Sint-Jan de Deo).

Een zangkoor, samengesteld uit leerlingen van het juvenaat, werd in
de bloeiperiode van de dertiger jaren geleid door Dom Faustus, monnik
van de abdij van Dendermonde (55).

Vanaf 1926 werden ook leerlingen-internen van de plaatselijke Tech-
nische School te Aalst in het gebouw van de broeders gelogeerd. Reeds
in "De Volksstem" van 24 augustus 1926 werd de mogelijkheid tot ver-
blijf in dit "internaat" aangekondigd: "Een internaat is toegevoegd aan
de School voor de burgerszonen die aan technische studiën willen doen
en te ver afwonen. Alles wat nodig is bij een goed internaat is hier voor-
handen: Kamers, spijszalen, speelzalen, hof, kapel en goede bewaking".
Onder toezicht van een priester van het Bisdom, E.H. Frans Pannier, op
dat ogenblik geestelijk directeur van de broeders, zorgden Vader Paulus
en Broeder Amandus voor steeds meer leerlingen van de Technische
School te Aalst. Tijdens het schooljaar 1937-1938 verbleven er reeds 72
leerlingen-internen.

Volgens een propagandafolder uit de dertiger jaren was het een "puik
internaat: alles wat vereist is voor een treffelijk internaat is er voorhan-
den: kamers, eetzalen, speelzalen, hof, kapel, goede bewaking, goede

(55) Dom Faustus Moortgat - Gerardus Benedictus - zoon van Petrus Moortgat en
Philomena Ermens, werd geboren te Hekelgem op 4 juni 1881. Intrede voor Steen-
brugge te Affligem op 18 april 1900. Kleding op 4 mei 1900. Plechtige geloften voor
Steen brugge te Dendermonde op 6 juni 1904. Priester gewijd te Brussel op 16 maart
1907. Cantor van de gemeenschap. Hij verbleef te Steenbrugge van 1919 tot 1920.
Vanaf 1920 verbleef hij te Dendermonde lal aan zijn dood op 18 oktober 1942.
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Groepsfoto van de juvenisten omstreeks 1935.
Vooraan zittend in het midden Vader Paulus, plaatselijke overste.
Links van hem een broeder-leraar en de heer J. Van der Cruvssen, leraar.
Rechts Broeder Amandus, juvenistenmeester en de heer R. De Maeght, leraar.
(Gent, Instituut Sint-Jan de Deo).

keuken, enz." (56) De lokalen van het juvenaat bleken ook een ge-
schikte plaats te zijn voor het houden van recollecties of "geestelijke
afzonderingen" voor heel wat groeperingen en verenigingen uit het
Aalsterse of van ver daarbuiten. Ondertussen werden nog steeds "rus-
tende of ziekelijke heeren" verzorgd in de instelling.

Op 9 september 1935 vierde de congregatie het gouden kloosterjubi-
leum van Eerw. Vader Paulus. Ook hier was de Aalsterse seculiere gees-
telijkheid present om de viering de nodige luister bij te zetten. Bij deze
gelegenheid werd op de vooravond van de feestelijkheid aan de geburen
uit de Ridder- en Keizerstraat een "rozijnenbrood" gegeven, ten getale
van 101 huishoudens, van 6 frank het stuk, dus 606 franken". De jubi-
laris werd de dag nadien tot "ridder in de Orde van Leopold JI" verhe-
ven. Het ereteken werd hem overhandigd op 10 januari 1936.

Onder de Spaanse burgeroorlog, in 1936, kwamen veel Spaanse kin-
deren naar België. Mgr. Coppieters vroeg aan de broeders om drie kin-
deren in het juvenaat te Aalst op te nemen, wat welwillend gebeurde
(57).

(56) K. BAERT e.a., Geschiedenis van het Vrij Technisch Instituut, Aalst, 1986, p. 101.
(57) BR. E. BOERRIGTER EN J. DE GRAUWE, Meerhem, toen en nu, Gent, 1991, p.

87.
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Op 24 augustus 1937 werd bij de Broeders van Sint-Jan de Deo te
Aalst alweer, en ditmaal een drievoudig jubileum gevierd: Broeder Jozef
- Leopold Van Vaerenberg, wegens 60 jaar kloosterleven, Broeder
Benedictus - Leopold Kindt, en Broeder Joannes - Joseph Dauw, bei-
den voor 50 jaar kloosterleven. Alle drie werden ze vereerd met de
"Gouden Palmen der Kroonorde" en dit door tussenkomst van Baron
Romain Moyersoen, toenmalig senaatsvoorzitter, uit Aalst.
Vader Paulus, plaatselijke overste te Aalst, overleed op 25 augustus
1938.

In de eerste weken der mobilisatie (1939-1940) werden de lokalen van
het juvenaat ook door onze soldaten ingenomen, zodat het schoolleven
ook hier niet het vlotte verloop kende van andere jaren. Het juvenaat
kende dan ook een zeer plotse en sterke teruggang in de jaren 1940-1941.
Drie paters Scheutisten, die door de oorlogsomstandigheden niet naar
hun missiepost konden vertrekken, namen het toezicht over het inter-
naat over.

Toen zij vertrokken, was er zelfs gedurende enkele maanden geen toe-
zicht (58). Pas op 31 augustus 1941 werd door het Bisdom Gent een
priester officieel aangesteld als" bestuurder van het internaat, gehecht
aan de Vrije Technische Scholen te Aalst": E.H. Frans Pannier, leraar
aan deze school (59). Op dat ogenblik wordt het juvenaat der Broeders
van Sint-Jan de Deo terug naar Gent overgebracht en krijgt het complex
uitsluitend de bestemming van internaat.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vonden ook een aantal Joden
een veilig onderkomen in het gesticht van de broeders te Aalst. De
onderduikers kregen een nieuwe naam en een vervalste identiteitskaart.
Buiten de overste wist slechts één broeder van het complot. Het redden
van levens met gevaar voor eigen leven, aanzagen ze als hun plicht (60).

De congregatie van de Broeders van Sint-Jan de Deo kreeg het echter
zeer moeilijk. Ondanks alle moeite daalde hun aantal zienderogen. Het
huis in Aalst kon niet langer in stand worden gehouden.

(58) K. BAERT e.a., Geschiedenis van het Vrij Technisch Instituut, Aalst, 1986, p. lOl.
(59) Jaarboek der Geestelijkheid van het Bisdom Gent, Gent, 1942.
(60) Gesprek met Broeder Franciscus Pesse, laatste broeder van Sint-J an de Deo in Bel-

gië, verblijvende in het Instituut Sint-Jan de Deo te Gent.
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INTERNAAT "MARIA ONBEVLEKT (1941-1980)
EN BISSCHOPPELIJK COLLEGE "SINT-MAARTENINSTITUUT
(1981- )

In de loop van 1942 begonnen onderhandelingen tussen de Broeders
van Sint-Jan de Deo en het Bisdom Gent (in de persoon van de toenma-
lige vicaris-generaal Calewaert, later bisschop) betreffende een even-
tuele overname van het gebouwencomplex te Aalst door laatstge-
noemde. De vicaris-generaal had immes het verhuren ervan aan de
plaatselijke "vakschool" van Aalst verboden aan de broeders. Een con-
gregatie mocht enkel eigendom verhuren aan het Bisdom of aan een
andere congregatie van geestelijken (61). En aangezien de Vrije Techni-
sche Scholen te Aalst niet afhingen van een of andere kloosterorde,
doch een eigen V.Z.w.vormden, onafhankelijk van parochie en Bisdom,
met eigen Inrichtende Macht en Raad van Bestuur (62), moest naar een
andere oplossing worden gezocht.

Op 14 augustus 1942 kondigde vicaris-generaal Calewaert aan dat het
Bisdom het internaat van de Vrije Technische School wenste over te
nemen en zelfs bereid was het ganse "klooster" te Aalst in eigendom
over te nemen. De noodzakelijke onderhandelingen grepen plaats en op
24 april 1943 ging de Raad van Bestuur der Broeders van Sint-Jan de
Deo uiteindelijk akkoord het gehele complex in eigendom af te staan
aan het Bisdom Gent en dit voor de som van één miljoen frank (63). De
officiële opheffing van de v.z.w. Gesticht Broeders van Maria verenigd
met de Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent, waarbij het actief van de
vereniging aan het gesticht van Sint-Jan de Deo overgemaakt werd,
dateert van 1 december 1944. Dit betekende het officiële, definitieve
einde van de Broeders van Maria te Aalst, waar zij gedurende een goede
honderd jaar mede het stadsleven hebben bepaald.

De enkele resterende broeders werden naar Gent overgeplaatst in de
daaropvolgende maanden en het hele gebouwencomplex van Vrijheids-
straat tot Lange Ridderstraat, werd volledig ingericht als "Pedagogie
Maria Onbevlekt", gehecht aan de Middelbare en Hogere Technische
Scholen te Aalst, beheerd en bemand door enkele priesters van het Bis-
dom Gent. Twee broeders stonden erop hun oorspronkelijke stand-
plaats te Aalst niet te verlaten en verbleven er dan ook verder tot kort
vóór hun overlijden in 1957 en 1960 (64). Het Gesticht van de Broeders
van Sint-Jan de Deo te Gent zelf werd in 1946 door de Broeders Hie-
ronymieten met hoofdzetel te Sint-Niklaas overgenomen (65).

(61) SINT-NIKLAAS, Archief der Broeders Hieronymieten, Fonds Sint-Jan de Deo
Gent, nr. 98. Brieven van 3, 8 en 14 augustus 1942.

(63) K. BAERT e.a., Geschiedenis van het Vrij Technisch Instituut, Aalst, 1986, p. 65.
(64) SINT-NIKLAAS, Archief der Broeders Hieronymieten, Fonds Sint-Jan de Deo

Gent, nr. 98, Brief van 24 april 1943.
(65) Gesprek met E.H. Roger Meert, laatste directeur van het internaat, momenteel ver-

blijvende te Herzele. Het betreft hier Broeder Benedictus-Leopold Kindt, overleden
te Gent op 15 februari 1957 en Broeder Leo-Joannes Baptista De Hertogh, overle-
den te Gent op 17 januari 1960 (waarover sprake in de inleiding van dit artikel).
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E.H. Frans Pannier , eerste bestuurder van het internaat, kreeg als
subregenten, tevens leraars aan de Technische School: E.H. F. Penne
(benoemd 23 april 1945), E.H. E. Geldof (benoemd 15 september 1947)
en E.H. R. Van de Putte (benoemd 7 augustus 1950). Het internaat was
een groot succes en steeds meer leerlingen-internen uit het hele Vlaamse
land volgden de lessen aan de Technische School te Aalst. Aan de be-
staande gebouwen werden de nodige aanpassingswerken gedaan en een
aantal vernieuwingen drongen zich op.

Bovendien maakte ook het Sint-Maarteninstituut uit noodzaak
gebruik van een aantal lokalen in het internaat. De laatstejaarsstudenten
met hun leraars E.H. R. De Wilde, E.H. L. Van Mullem, E.H. L. De
Pillecijn, e.a. vonden er een onderkomen gedurende ettelijke jaren. Ook
verbleven er een aantal priester-leraars van hetzelfde college, daar in het
woonhuis van de priesters aan de Esplanade te weinig plaats was om
elkeen een kamer te verschaffen. Pas door aankoop van het huis Van
Ghijseghem, een eigendom dat aan het woonhuis van de priesters
grensde, verworven bij notariële akte voor notaris Meert te Erpe op 23
december 1949, konden alle priesters van het college in één complex
ondergebracht worden (66). Op 19 augustus 1954 wordt E.H. F. Pan-
nier als bestuurder opgevolgd door E.H. R. Van de Putte, op dat ogen-

(65) De Congregatie van de Broeders Hieronymieten ontstond te Sint-Niklaas. Haar
kloosterregel werd goedgekeurd door Mgr. De1ebecque op 10 oktober 1850. Vanaf
1852 werd er door de broeders een krankzinnigengesticht geopend. Nochtans ging
de aandacht van de Broeders Hieronymieten in de eerste plaats naar het onderwijs.
Daartoe richtten ze op diverse plaatsen in de omgeving scholen op. In de loop der
jaren werd het krankzinnigengesticht steeds uitgebreid en in 1946 werd dan de fusie
met de congregatie van Sint-Jan de Deo een feit. Op dat ogenblik was het aantal
broeders te Gent gedaald tot 22. De broeders die niet verlangden Hieronyrniet te
worden, hadden ook de mogelijkheid in te treden in een andere congregatie, mits
een jaar noviciaat. (Eén broeder trad in bij de broeders van Oostakker). De broe-
ders van Sint-Jan de Deo mochten hun naam, voorafgegaan door "Maria", nog
een overblijfsel van de fusie met de Broeders van Maria uit Aalst, bijven behouden.
In een hartelijke geest van vriendschap werkten beide groepen voortaan samen aan
hetzelfde ideaal.

(66) G. VAN BOCKSTAELE, Het Sint-Maarteninstituut 1881-1980. Bijdrage tot de
geschiedenis van het onderwijs in het Aalsterse, Aalst, 1980, p. 141.
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blik leraar en subregent van het internaat, E.H. J. Van Mullem wordt in
datzelfde jaar als subregent voor het internaat benoemd (en tevens ook
leraar aan de Technische School).

Weldra bleken de bestaande lokalen niet meer te voldoen en in 1955
werd de bakstenen, blinde muur die de tuin langs de Vrijheidsstraat om-
sloot, gesloopt en werd langs dezelfde straat een totaal nieuw gebouw
opgetrokken.

Op 1 oktober 1959 wordt E.H. Roger Meert, tot op dat ogenblik
leraar aan het Sint-Maarteninstituut, derde en laatste directeur van het
internaat. Hij krijgt achtereenvolgens als subregenten: E.H. D. Eeck-
hout (1959), E.H. M. Clement (1960), E.H. G. Janssens (1960), E.H. C.
Goethals (1961), E.H. V. Hyde (1961), E.H. R. Ghijsels (1963) en E.H.
R. De Nul (1967), allen ook gedurende enkele jaren godsdienstleraar
aan de Technische School. De laatste grote uitbreiding van het internaat
dateert van 1967, toen op de speelplaats een totaal nieuwe vleugel werd
opgetrokken, waarin o.a. de nieuwe refter werd ondergebracht met aan-
gepaste keuken.

Naar het einde van de zeventiger jaren gaat het internaat zienderogen
achteruit: steeds minder internen dienen zich aan. Overal te lande zijn
kwalitatief hoogstaande technische scholen ontstaan, zodat de Techni-
sche School te Aalst haar bevolking meer en meer reeruteert uit de eigen
omgeving en het internaat zichzelf overbodig en vooral financieel
onhoudbaar maakt. Eind augustus 1980 wordt het internaat dan ook
definitief gesloten. E.H. R. Meert wordt benoemd tot directeur van het
Sint-Paulusinstituut te Herzele en het hele complex wordt ontruimd.

Gedurende het daaropvolgende schooljaar 1980-1981 wordt door een
werkgroep van leraars van het Sint-Maarteninstituut, vooral onder
impuls van superior M. Van Spaendonck, geijverd om de onverwacht
vrijgekomen ruimte vanwege het Bisdom in gebruik te kunnen nemen.
Tijdens de voorafgaande jaren immers bleek de nood aan uitbreiding
van dit instituut steeds groter, doch werd de mogelijkheid ertoe steeds
kleiner. Vandaar dat deze onverwachte mogelijke oplossing dan ook
door het bisschoppelijk college maar al te graag werd benut om een aan-
tal uitbreidingen mogelijk te maken. Vergaderingen allerhande volgden
elkaar op in de school, suggesties werden ingediend en verwerkt tot con-
crete voorstellen, die op 21 december 1980 door een afvaardiging van
het college overhandigd werden aan Mgr. L. Van Peteghem, bisschop
van Gent.

Op vraag van de bisschop werd een tweede dossier samengesteld met
daarin ook de financiële raming aan de hand van concrete plannen.
Ondertussen waren een aantal nieuwe elementen opgedoken die een
snelle beslissing noodzakelijk maakten om reeds in september 1981 bij
het begin van het nieuwe schooljaar over nieuwe klaslokalen te kunnen
beschikken (o.a. de oprichting van een aantal nieuwe studierichtingen in
de handelsschool). Het tweede voorstel werd aan Mgr. Van Peteghem
overhandigd op 15 februari 1981. Eind februari kwam dan de gunstige
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beslissing en begin maart werden de aanpassingswerken aangevat, zodat
op 1 september 1981het gebouw opnieuw in gebruik werd genomen, dit-
maal als onderwijscomplex voor een gedeelte van de lagere cyclus van
het Sint-Maarteninstituut, bisschoppelijk college, van Aalst.

Op 21 februari 1990 werd het oudste gedeelte van het complex, kant
De Ridderstraat, door het Bisdom verkocht aan de sociale bouwmaat-
schappij, Veilig Wonen", die het geheel zal renoveren en er ondermeer
serviceflats voor kansarmen zal in onderbrengen, dit in het kader van de
"stadsherwaardering, gebied Aalst Linkderoever".

De rest van het complex, het grootste gedeelte, ingang Vrijheids-
straat, wordt verder gebruikt door het Sint-Maarteninstituut, dat er de
eerste graad van het secundair onderwijs huisvest.

Fons Dierickx
Gudstraat 5a

9310 Herdersem
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BIJLAGE

LIJST VAN DE BROEDERS (1841-1929)

1. Jacobus Ringoir
Zoon van Martinus Ringoir en Joanna Jacoba Beeckman
geboren Aalst 16 juni 1789
Broeder BENEDICTUS (overste 20 februari 1841 - 9 september 1850)
intr. 1841 - kled. 15 juli 1841 - prof. 27 okt. 1842

2. Carolus Fredericus Léonhard
z.v. Martinus Joachim Léonhard en Henriette Louise Nitschen
geb. Luneburg (Hannover) 17 mei 1794
over!. Aalst 6 december 1842
intr. 1841 - kled. 15 juli 1841

3. Marcellus De Blander
z.v. Joannes Baptista De Blander en Maria Anna De Herder
geb. Tollembeek 16 januari 1816
over!. Brussel 18 mei 1889
Broeder FRANCISCUS (overste 10 sept. 1850 - 8 okt. 1860)
intr. 1841 - kled. 15 juli 1841 - prof. 27 okt. 1842

4. Julianus De Saedeleer
z.v. Joannes Baptista De Saedeleer en Joanna Catharina De Rijck
geb. Erpe 16 februari 1806
over!. Aalst 17 augustus 1883
Broeder PETRUS
intr. 1841 - kled. 15 juli 1841 - prof. 27 okt. 1842

5. Joannes Franciscus Van Laethem
z.v. Joannes Baptista van Laethem en Maria Anna Van Durme
geb. Ternat 1 april 1819
over!. Aalst 18 juli 1853
Broeder BERNARDUS
intr. 18 juli 1842 - kled. 27 okt. 1842 - prof. 21 nov. 1843

6. Ludovicus Baeyens
z.v. Petrus Joannes Baeyens en Catharina Lievens
geb. Erpe 20 mei 1815
over!. Aalst 26 mei 1891
Broeder DOMINICUS
intr. 9 dec. 1842 - kled. 17 maart 1843 - prof. 18 maart 1844

7. Livinus De Pauw
z.v. Ferdinandus De Pauwen PetronelIa Romrnedée
geb. Sleidinge 12 mei 1819
overl. Aalst 16 augustus 1910
Broeder EUGENIUS (overste 9 okt. 1860 - 23 okt. 1907)
intr. 28 okt. 1843 - kled. 18 maart 1844 - prof. 20 mei 1847

8. Joannes De Meester
z.v. Petrus Antonius De Meester en Walburga De Groote
geb. Meldert 27 januari 1811
Broeder JOSEPHUS
intr. 9 feb. 1845 - kled. 11 aug. 1845 - prof. 19 maart 1847
Uitgetreden op 26 juni 1866.

9. Elias De Raymaecker
z.v. Joannes Franciscus De Raymaecker en Maria Victoria Bulteri
geb. Tollembeek 17 januari 1817
Broeder MARTINUS
intr. 5 aug. 1847 - kled. 10 nov. 1847 - prof. 21 maart 1849
Uitgetreden op 16 april 1863
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10. Petrus Joannes De Koninck
z:v . Livinus Ludovicus De Koninck en Joanna Petronilla Pat
geb. Gent 9 april 1827
overl. Aalst 8 juni 1895
Broeder ANTONIUS
intr. 12 maart 1848 - kled , 28 juni 1848 - prof. 30 juli 1849

11. Dominicus Neuckermans
z:v . Petrus Neuckermans en Judoca Eeckhaut
geb. Denderwindeke 9 februari 1825
Broeder ALOYSIUS
intr. 23 mei 1850 - kled. 10 okt. 1850
Niet toegelaten tot het broederschap en uit het klooster weggezonden
op 13 september 1851 (vertrokken naar Amerika).

12. Guillelmus Ludovicus Roelants
z:v . Ludovicus Roelants en Anna Catharina Mertens
geb, Leuven 28 mei 1829
overl. Aalst 22 december 1899
Broeder ALPHONSUS
intr. 24 maart 1851 - kled. 7 juli 1851 - prof. 12 aug. 1852

13. Ludovicus Josephus De Thijsebaert
z:v . Norbert Joseph De Thijsebaert en Augustine Rossignol
geb. Warneton 20 maart 1832
overl. Aalst 10 september 1877
Broeder CAROLUS
intr. 10 sept. 1851 - kled. 31 dec. 1851 - prof. 4 mei 1853

14. Petrus Antonius Verhoosel
z:v . Ferdinandus Verhoosel en Maria Theresia De Stobbelaer
geb. Moerbeke-Waas 30 januari 1825
overl. Aalst 6 mei 1861
Broeder VINCENTlUS
intr. 20 nov. 1852 - kled. 7 april 1853 - prof. 4 mei 1854

15. Jacobus Vermeersch
z:v . Livinus Vermeersch en Col eta Naudts
geb.Oostakker 11 februari 1824
Broeder AUGUSTINUS
intr. 28 maart 1855 - kled. 16 juli 1855
Omwille van ziekelijkheid, het klooster verlaten vóór professie.

16. Joannes Galle
z,v . Joannes Baptista Gaile en Joanna Van Haute
geb , Stekene 12 maart 1831
Broeder BERNARDUS
intr. 25 juni 1850 - kled. 25 okt. 1850
Heeft het klooster verlaten ter oorzake van "niet genoegzaem geleert te
zijn" in 1856.

17. Franciscus Redant
z.v . Ludovicus Redant en Maria Ludovica Van de Velde
geb, Welle 7 januari 1834
overl. Aalst 14 maart 1865
Broeder BERNARDUS
intr. 27 mei 1859 - kled. I sept. 1859 - prof. 20 sept. 1860

18. Fredericus Speelman
z:v . Joannes Speelman en Francisca Ens
geb. Sint-Gillis-Waas 5 februari 1835
overl. Aalst 6 december 1912
Broeder FELIX
intr. 29 juli 1861 - kled. 7 nov. 1861 - prof. 30 nov. 1862
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19. Carolus Ludovicus Tanqueré
z.v. Ludovicus Tanqueré en Theresia De Neve
geb. Erpe 27 september 1836
overl. Aalst 30 december 1910
Broeder VINCE TrUS
intr. 14 april 1863 - kled. 20 aug. 1863 - prof. 13 okt. 1864

20. Petrus Joannes Snoeck
z.v . Adrianus Snoeck en Theresia Van der Speeten
geb. Okegem 8 maart 1840
overl. Aalst 25 mei 1875
Broeder EDUARDUS
intr. 24 mei 1864 - kled. 13 okt. 1864 - prof. 19 okt. 1865

21. Petrus Josephus Vernis
z.v. Donatus Vernis en Arnelia Moens
geb. Oordegem 13 januari 1841
intr. 29 nov. 1865
Werd op 26 januari 1866 weggezonden wegens "hoogmoed".

22. Augustus Ferdinandus Van der Cruyssen
z.v. Charles Louis Van der Cruyssen en Prudentia Van Hamme
geb. Letterhoutem 30 april 1838
intr. 1 april 1867
Werd wegens ziekelijkheid afgewezen.

23. Petrus Verleyen
z.v. Joannes Verleyen en Amelie Robbens
geb. Asper 11 december 1834
intr. 30 sept. 1867
Aanneming werd door de gemeenschap geweigerd.

24. Carolus Ludovicus Braekmans
z:v . Petrus Joannes Braekmans en Petronella Straetmans
geb. Pamel 11 juni 1843
overl. Aalst 3 april 1932
Broeder LUDOVICUS
intr. 4 nov. 1867 - kled. 20 feb. 1868 - prof. 19 maart 1869

25. Petrus Amandus Van Schelverghem
z.v. Judocus Van Schelverghem en Barbara Francisca Coppens
geb. Welie 13 januari 1839
overl. Aalst 9 augustus 1916
Broeder BONAVENTURA
intr. 24 aug. 1868 - kled. 10 dec. 1868 - prof. 9 dec. 1869

26. Augustinus Van Zele
z.v. Eduardus Van Zele en Rosalia Inghels
geb. Sint-Kruis-Winkel 1 augustus 1849
Broeder JOSEPHUS
intr. 11 juni 1869
Werd weggezonden wegens ziekelijkheid op 20 augustus 1869.
Opnieuw aanvaard op 22 december 1873.
kled. 3 sept. 1874.
Heeft tenslotte weer het klooster moeten verlaten wegens ziekelijkheid op
28 januari 1876.

27. Henricus Fredericus Van Miehem
z:v . Franciscus van Miehem en Francisca Kokelberg
geb. Sint-Niklaas I april 1843
Broeder ANGELUS
intr. 12 juli 1869 - kled. 9 dec. 1869
Werd op 7 juli 1870 uit het klooster weggezonden wegens
gebrek aan roeping voor de religieuze staat.
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28 Jean Francois Lievens
z:v . Petrus Lievens en Marie Juchtmans
geb. Diest 25 mei 1846
Broeder STANISLAS
intr. 18 mei 1874 - kled. 3 sept. 1874
Heeft op 30 augustus 1874 vrijwillig het klooster verlaten.

29. Petrus Franciscus Stultjens
z,v . Joannes Martinus Stuit jens en Anna Catharina Vertonghen
geb, Hamme 27 april 1839
intr. 11 augustus 1875
Werd op 31 augustus 1875 weggezonden wegens gebrek aan roeping.

30. Camillus Van Zele
z:v . Eduardus Van Zele en Rosalia Inghels
geb. Sint-Kruis-Winkel I april 1855
overl. Aalst 28 oktober 1881
Broeder BERNARDUS
intr. 16 jan. 1877 - kled. 26 april 1877 . prof. 8 mei 1878

31. Leopoldus Van Vaerenberg
z.v . Charles Van Vaerenberg en Lucia Schutijzer
geb. Aalst 19 november 1855
overl. Aalst 10 januari 1940
Broeder JOSEPH (overste 24 oktober 1907 - 27 september 1910)
intr. 5 dec. 1877 - kled. 11 okt. 1878 - prof. 28 okt. 1879

32. Dominicus Buysse
z.v. CJemens Buysse en Sophia Van Achter
geb. Sint-Kruis-Winkel 2 augustus 1853
intr. 29 aug. 1878
Is na 3 weken vertrokken wegens gebrek aan roeping.

33. Charles Louis De Vuyst
z.v . Adrianus De Vuyst en Elisabeth Van de Perre
geb. Okegem 6 juli 1852
overl. Sleidinge 23 oktober 1914
Broeder IGNATIUS
intr. 2 april 1880 - kled, 31 juli 1880 - prof. 25 okt. 1881

34. Joannes Baptista Van Haele
z:v . Petrus Van Haele en Joanna Maria Van Gheel
geb. Neigern 8 november 1859
Broeder JULIANUS
intr. 15 nov. 1880 - kled. 25 maart 1881 - prof. 15 juni 1882
Heeft het klooster verlaten op 2 augustus 1886.

35. Charles Muyshondt
z,v . Petrus Joannes Muyshondt en Joanna Maria De Mol
geb. Ruisbroek I april 1850
intr. 31 mei 1882
Weggezonden op 27 oktober 1882

36. Emile Van de Voorde
z:v . Cornelius Van de Voorde en Amelia Van de Moortel
geb, Waasmunster
Broeder ANDREAS
intr. 10 juli 1882 - kled. 11 sept. 1882
Werd wegens ziekelijkheid weggezonden op 31 juli 1883.
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37. Joseph Blommaert
z:v . Alexander Blommaert en Henrica Brusselman
geb. Buggenhout 12 oktober 1863
Broeder JOANNES
intr. 3 feb. 1885 - kled. 6 nov. 1885
Werd wegens onbekwaamheid weggezonden op 1 februari 1886

38. Joannes Schuerman
z.v. Franciscus Schuerman en Clara Noens
geb. Kemzeke 26 juni 1858
over1. Aalst 25 augustus 1938
Broeder PAULUS (overste 28 september 1910 - 25 augustus 1938)
intr. 9 juni 1885 - kled. 6 nov. 1885 - prof. 17 sept. 1886

39. Camillus Schepens
z.v. Petrus Schepens en Joanna Jacoba Bourdeaudhui
geb. Zeveneken 21 januari 1857
intr. 23 juli 1885
Weggezonden om "gegronde reden" op 25 september 1885.

40. Augustinus Bracke
z.v. Marcellinus Bracke en Maria Colens
geb. Wetteren 10 maart 1853
intr. 24 jan. 1886
Werd op 17 mei 1886 weggezonden wegens gebrek aan roeping.

41. Franciscus Segers
z.v. Joannes Segers en Joanna Maria Vandermeulen
geb. Eyseringen 4 januari 1857
intr. 28 juli 1887
Werd na een kort verblijf te Aalst weggezonden.

42. Leopold Kindt
z.v. Henricus Kindt en Cornelia Justina Decant
geb. Bellegem 6 januari 1862
over!. Gent 15 februari 1957
Broeder BENEDICTUS
intr. 20 sept. 1887 - kled. 2 feb. 1888 - prof. 28 feb. 1889

43. Joseph Dauw
z.v. Laurentius Dauwen Maria Van der Planken
geb. Laken 1 november 1863
Broeder JOANNES
intr. 24 dec. 1887 - kled. 20 april 1888 - prof. 24 okt. 1889

44. Benedictus Franciscus Van Laeken
z:v . Guillelmus Van Laeken en Bibiana Dauwers
geb. Meldert 28 september 1869
Broeder FRANCISCUS
intr. 8 mei 1889 - kled. 24 okt. 1889
Weggezonden wegens onbekwaamheid op 5 maart 1891
Teruggekeerd op 16 september 1898 als Broeder AUGUSTINUS.
prof. 23 november 1899
Weer weggezonden wegens onbekwaamheid op 6 december 1906.

45. Franciscus Fieremans
z.v. Judocus Fieremans en Philomena Callaert
geb. Meldert 5 maart 1871
intr. 4 nov. 1889
Na enige weken vrij vertrokken.
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46. Petrus Benedictus Van Laeken
z.v. Guillelmus Van Laeken en Bibiana Dauwers
geb. Meldert 8 maart 1860
over!. Sint-Lambrechts-Woluwe 24 juni 1928
Broeder ANDREAS
intr. 7 dec. 1889 - kled. 27 juni 1890 - prof. 13 aug. 1891

47. Jerome Arthur Ferijn
z.v. David Leopoldus Ferijn en Rosalia Sophia Blanckaert
geb. Pollinckhoven 5 oktober 1870
over!. Aalst 12 maart 1898
Broeer STANISLAS
intr. 5 feb. 1892 - kled. 10 juni 1892 - prof. 27 juli 1893

48. Alphonius Matthijs
z.v. Petrus Matthijs en Rosalia Oosterlinck
geb. Lede 1 mei 1871
intro 25 juli 1893
Weggezonden op 25 augustus 1893.

49. Joannes Baptista De Hertogh
z.v. Petrus De Hertogh en Philomena De Leu
geb. Ternat 21 december 1871
over!. Gent 17 januari 1960
Broeder LEO
intr. 12 mei 1894 - kled. 16 augustus 1894 - prof. 28 aug. 1895

50. Ludovicus Van Goethem
z:v . Petrus Alexander Van Goethem en Joanna Catharina Puylaert
geb. Sint-jan-Steen (Zeeland) 5 februari 1871
Broeder NORBERTUS
intro 3 maart 1898 - kled. 16 juni 1898

51. Camillus Ponnet
z.v. Petrus Ponnet en Blondina Beernaert
geb. Borsbeke 27 juni 1875
Broeder LIVINUS
intro 13 nov. 1899 - kled. 15 feb. 1900 - prof. 9 feb. 1901
Is naar de Capucienen te Brugge overgegaan op 28 maart 1925.

52. Modest Van der Speeten
z.v. Joannes Van der Speeten en Joanna Beele
geb. Okegem 2 mei 1877
intro 12 jan. 1905
Heeft het klooster verlaten op 7 februari 1905.

53. Prosper Buys
z.v. Desiré Buys en Leonie Van de Meerssche
geb. Schoonaarde 31 december 1884
Broeder STANISLAS
intro 6 jan. 1906 - kled. 16 april 1906 - prof. 18 april 1907
Uitgetreden op 17 maart 1920.

54. Camiel Jozef De Poorter
z.v. Charles Louis De Poorter en Seraphine De Pratere
geb. Kwaremont 27 juli 1874
over!. Gent 24 april 1958
Broeder ALOYSIUS
Intr. 12 dec. 1906 - kled. 19 maart 1907 - prof. 19 maart 1908
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55. Hendrik Hoedemakers
z.v. Jacobus Hoedemakers en Hendrika van Lijssel
geb. Rosmalen (Holland) 14 maart 1887
Broeder ALPHONS
intr. 20 maart 1911 - kled. 29 juni 1911 - prof. 15 juli 1912
Uitgetreden (datum niet gekend)

56. Remy Debaeke
z.v. Henri Debaeke en Sophie Bruynoghe
geb. Bulskamp 9 oktober 1886
lntr. 13 juni 1911
Heeft het klooster verlaten op 23 juni 1911

57. Alphons Antonius Breeuws
intr. 15 juli 1912 - kled. 17 okt. 1912
Had drie jaar van professie reeds gedaan bij de Broeders
van Oostakker en kreeg toelating van Rome en
de bisschop van Gent om in Aalst in te treden.
Heeft nadien het klooster verlaten bij gebrek aan roeping.

58. Andreas Baele
z.v. Leo Baele en Henriette Beerens
geb. Strijpen 22 februari 1892
Broeder EDUARDUS
intr. 13 juli 1913 - kled. 15 okt. 1913 - prof. 19 maart 1915
Heeft het klooster verlaten bij gebrek aan gehoorzaamheid
en godsvrucht in juni 1933.

59. Joseph Antonius Wijekers
z.v. Theophiel Wijekers en Maria Van Buynder
geb. Sint-Pauwels 24 februari 1889
intr. 15 jan. 1913
Heeft het klooster verlaten op 15 februari 1913.

60. Jacobus Joannes Hoedemakers
z.v. Jacobus Hoedemakers en Hendrika Van Lijssel
geb. Rosmalen (Holland) 3 juli 1897
Broeder ANTONIUS
intr. 15 okt. 1913 - kled. 26 jan. 1914 - prof. 19 maart 1915
Weggezonden wegens slecht gedrag.

61. Charles Louis Lyssens
z.v . Petrus Lyssens en Hortence Francoise Vonck
geb. Sint-Niklaas 5 maart 1889
Broeder PETRUS
intr. 3 mei 1914 - kled. 8 dec. 1914 . prof. 13 jan. 1916
Heeft het klooster verlaten op 31 juli 1918

62. Joseph Pots
z.v. Philemon Pots en Leonie Van der Stricht
geb. Aalst 3 maart 1889
Broeder GERARDUS
intr. 29 juli 1917 - kled. 8 dec. 1917
Heeft het klooster moeten verlaten wegens slecht gedrag.

63. Oscar Vermeulen
z.v. Emile Vermeulen en Eugenie Hoebeke
geb. Scheldewindeke 2 december 1894
Broeder VINCENTIUS
intr. 24 dec. 1916 - kled. 9 april 1917 - prof. 1 mei 1918
Weggezonden wegens onbekwaamheid en onbeleefdheid op 29 april 1919.
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64. Alfred Weemaes
z,v . August Weemaes en Coleta Schuerman
geb. De Klinge 18 januari 1892
Broeder DOMINICUS
intr. 17 juni 1920 - kled. 27 dec. 1920 - prof. 27 dec. 1921
Heeft het klooster verlaten om de plaats in te nemen van
zijn overleden broer die 6 kleine kinderen naliet.

65. Joannes Henricus Van Berne
z:v . Petrus Van Berne en Joanna Damen
geb. Nuland 12 januari 1910
Broeder CAROLUS
intr. 19 maart 1925 - kled. 14 dec. 1925
Naar huis teruggekeerd op 10 juli 1926.

66. Benedictus De Smet
z,v, Franciscus De Smet en Maria Catharina De Bisschop
geb. Moorsel 25 april 1892
Broeder FRANCISCUS
intr. 11 juni 1925 - kled. 14 dec. 1925 - prof. 29 dec. 1926.
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HERINNERINGEN AAN MIJN VADER

W. COURTEAUX

Het schrijven van deze inleiding bij de bibliografie van mijn vader,
Frits Courteaux, is geen spontane opwelling. Ze is het resultaat van mijn
onvermogen om het verzoek van de samenstellers af te wijzen. Het zou
simpel zijn, als ik niets meer te doen had dan een opsommen van de acti-
viteiten van mijn vader als actieve Aalstenaar, gefascineerd door de ge-
schiedenis van zijn stad, begaan om het in stand houden en restaureren
van de historische monumenten, en, ruimer gezien, om het bewaren en
verbeteren van de levenssfeer in zijn stad. Maar dit aspect van zijn be-
staan is op voortreffelijke wijze geresumeerd in het In Memoriam dat
Clemens Uyttersprot over hem heeft geschreven. De heer Uyttersprot
heeft trouwens voldoende intensief met mijn vader samengewerkt om
dat aspect beter te kunnen belichten dan ik het zou hebben gekund. Er
blijven dus nog maar nauwelijks objectieve elementen ter beschikking
die als materiaal zouden kunnen dienen voor een tweede bijdrage.

Indien een biografische schets in die omstandigheden altijd al subjec-
tief is, dan is dat dubbel het geval als je het over je eigen vader moet heb-
ben. Op het louter subjectieve terrein is er geen vast gezichtspunt te vin-
den. Het gaat hier over iemand die ik bijna zeventig jaar heb gekend en
meegemaakt, in sommige periodes van nabij, in andere op sporadischer
wijze, op weer andere, zoals in zijn laatste levensjaren, intens en van
nabij. Niet alleen het subject verandert en evolueert in de loop van
zovele jaren, ook de waarnemer zelf verandert. Hij ziet eerst zijn vader
als kind, nog niet goed begrijpend wat die vreemde man in huis voor
hem betekent; daarna de opgroeiende knaap, daarna de man; en aan het
eind heb je twee mannen tegenover elkaar die, ondanks het leeftijdsver-
schil, allebei heel geleidelijk generatiegenoten zijn geworden die steeds
vaker op dezelfde manier terugblikken naar het verleden.

Het beeld dat ik van mijn vader kan schetsen bestaat dus uit een reeks
wisselende kaleidoscoopbeelden, een reeks impressies van strikt indivi-
duele aard die elk ook nog autobiografisch zijn, zodat ik het gevoel heb
dat ik, terwijl ik over hem praat, tegelijk evenzeer over mezelf bezig
ben, een verschijnsel waarover ik me niet eens wil verontschuldigen,
aangezien ik het niet verrnijden kan.

Ik zal daarom het hele stuk door over "mijn vader" spreken, omdat
ik, als ik hem bij zijn naam zou noemen, een vals idee van afstandelijk-
heid zou oproepen. Ik kan zelfs niet, mede namens mijn broer, over
"onze vader" spreken, omdat de beelden die ik in me heb, alleen maar
van mezelf kunnen zijn, en iemand anders met een ander temperament
best andere accenten zou kunnen leggen.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 4
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Laat ik toch beginnen met enkele "objectieve" gegevens uit zijn bio-
grafie. Mijn vader werd op 2 januari 1898 geboren in de Schoolstraat te
Aalst. Zijn vader was onderwijzer aan de Stadsschool. Jozef Courteaux
kwam uit Meerbeke bij Ninove.

Diens vader, Adolf, was karremaker en had ook een café. Over hem
vertelde mijn vader me een betekenisvolle anecdote. Toen zijn vader,
Jozef, afgestudeerd was aan de normaalschool en een baan zocht in het
onderwijs van Meerbeke, ging Adolf naar de burgemeester-notaris van
zijn dorp die hem beloofde, Jozef te zullen plaatsen bij de eerste gele-
genheid die zich voordeed. Toen er kort daarna een betrekking vrij-
kwam, werd ze aan iemand anders gegeven. Adolf vernam dat toen hij
in zijn werkplaats bezig was, en zonder zijn schootsvel en zijn hamer af
te leggen, trok hij naar de burgemeester. Hij belde aan. De vrouw van
de burgemeester kwam opendoen. Toen de vrouw de woedende man
met zijn hamer in zijn hand voor de deur zag staan, schrok ze, want ze
begreep waarover het ging. "Maar Adolf," stamelde ze, "ge gaat toch
geen ongeluk doen?" Adolf deed geen ongeluk, maar bij het weggaan
snauwde hij de burgemeesters vrouw toe, "En nu mogen de Daensisten
in mijn café meetings komen geven." Na dit verhaal te hebben verteld,
schoot mijn vader in een lach en zei, "Maar daar is natuurlijk niets van
in huis gekomen." Een bescheiden middenstander dacht toen wel twee
keer na, voor hij het gemeentelijk gezag - burgemeester en pastoor -
trotseerde. Niettemin is mijn grootvader zelf in zijn jonge jaren nog
Daensist geweest. Later is hij conservatief geworden (aanhanger van
Baron de Béthune), maar zijn sociale bewogenheid heeft hij, als onder-
wijzer in een school van volkskinderen, nooit verloren. Dit is in is in het
leven van mijn vader niet zonder betekenis geweest.

De moeder van mijn vader, Urbanie Van Branteghem, stamde uit de
Aalsterse middenstand: de "Comte d'Egmont" op de Grote Markt, het
café van de liberalen. Ze was een mager, vinnig vrouwtje met, zo meen
ik, een nogal dominerend karakter. Over haar heeft mijn vader geen
anecdotes overgeleverd, behalve dat ze, als ze mayonaise maakte, het
altijd eens moest overdoen, omdat ze de eerste portie ter plekke en op
staande voet opat. Ze moet een andere geaardheid hebben gehad dan
mijn grootvader die ergens een poëtisch trekje in zich had. Als het in de
zomer 's nachts regende, zo vertelde mijn vader me, stond hij op en ging
in zijn slaaphemd onder een paraplu in het tuintje zitten, "om naar de
regen te luisteren". Als oude man - hij woonde bij zijn zoon en schoon-
dochter in -zat hij altijd in zijn armstoel naast het raam en kon uren
naar buiten kijken. Toen mijn vader hem eens vroeg, naar wat hij zo zat
te kijken, antwoordde hij, "Naar de wolken, jongen, naar de wolken."

Mijn vader was enig kind. Ik vermoed dat zijn ouders voor hem be-
slist hebben dat hij, net als zijn vader, onderwijzer zou worden (jonge
mensen waren toen minder geëmancipeerd). Het was, zoals later zou
blijken, een wijze beslissing. Dat onderwijzerschap toen nog een beroep
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met prestige was - terecht overigens - zal in die keuze wel hebben meege-
speeld. Wel heeft mijn vader altijd betreurd, dat hij geen Grieks-
Latijnse humaniora had gedaan, omdat vooral de kennis van het Latijn
voor hem nuttig zou zijn geweest bij zijn geschiedkundige activiteiten.

Na zijn studies aan de normaalschool van Sint-Niklaas trad hij, op 19
augustus 1918 (kort voor het einde van de oorlog dus) in dienst bij de
"Aangenomen Jongensschool, Esplanade 6" (bekend als "het Klein
College"). Daarna moet hij gesolliciteerd hebben bij het staatsonder-
wijs, want bijna drie jaar later werd hem door het "Ministère des Scien-
ces et des Arts" meegedeeld dat hij bij Koninklijk Besluit benoemd was
tot onderwijzer bij de "école moyenne pour garçons", de lagere afde-
ling van de staatsschool te Aalst. (De brief, ondertekend door Minister
Destrée, was natuurlijk in het Frans, en de afdeling waar mijn vader de
rest van zijn carrière les heeft gegeven, werd trouwens in Aalst nog
decennia lang "de kolmojeng" genoemd.) In datzelfde jaar, 1921, werd
hem ook "het bewijs van bekwaamheid als bibliothecaris" toegekend
(dit keer in het Nederlands). Ik vermoed dat mijn vader tot de laatste
generatie onderwijzers behoorde die zijn opleiding nog gedeeltelijk in
het Frans had moeten doorstaan. Vandaar dat ze toen de terminologie
van bepaalde vakken aanvankelijk alleen in het Frans kenden. Op de
normaalschool was ook nog het bekende systeem in voege, waarbij de
studenten sommige dagen en uren op de speelplaats uitsluitend Frans
mochten spreken. Wie tegen die regel zondigde, kon betrapt worden
door middel van een sluw verklikkerssysteem: een leerling die al eerder
betrapt was, kreeg een briefje dat hij moest doorgeven zodra hij iemand
anders betrapte. Ik had niet de indruk dat mijn vader deze procedure
pedagogisch briljant vond. Ik vrees dat hij het briefje af en toe toege-
stopt heeft gekregen.

Aangezien mijn vader in 1921vast benoemd was, kon hij aan trouwen
denken. In 1923 trouwde hij met Olga Van den Eynde uit Aspelare.
Haar ouders dreven handel in allerlei en hadden daarbij een café, zoals
dat toen gebruikelijk was. Haar vader was in zijn jeugd een actieve
Daensist geweest (en is het ook zijn hele leven lang in hart en nieren
gebleven). Hij blies op een tuba in de Daensistische fanfare van zijn
streek: ik bezit nog altijd een exemplaar van het boek van Pieter Daens
over Priester Daens, met een opdracht van de auteur "aan den Heer
Gaston Van den Eynde, lid van 't muziek van Aspelaere" gedateerd op
4.4.1912. Misschien is ook deze omstandigheid in het verdere leven van
mijn vader niet onbelangrijk geweest.

Het jonge paar trok in bij de ouders van mijn vader (onderwijzer-
schap mocht dan enig prestige verlenen, maar het salaris was niet naar
verhouding), en een jaar later werd een zoon geboren. Mijn moeder
kwam verzwakt uit de bevalling. Ze kreeg de symptomen van een ziekte
die in die tijd zelden genade kende. Het moet voor mijn vader een hart-
verscheurende periode zijn geweest. Ze stierf in 1927.

Mijn vader bleef bij zijn ouders wonen die inmiddels een bescheiden
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huis hadden gebouwd in de Vilanderstraat. Daar stierf, ongeveer drie
jaar na het overlijden van zijn vrouw, ook zijn moeder. Mijn vader had
zich intussen opnieuw verloofd: met Simone De Smet, dochter van Leo-
pold De Smet, verzekeringsmakelaar. Ze trouwden in 1931.

Laat ik de rest van zijn familiaal leven hier verder bondig samenvat-
ten. Zijn tweede vrouw kreeg, acht jaar na haar huwelijk, ook een zoon,
die ze Antoon noemden. Ze waren intussen - in ]938 - verhuisd naar de
Acaciastraat, waar ze een huis hadden gebouwd. Afgezien van een pijn-
lijke episode onmiddelijk na de oorlog - een episode die overigens geen
verdere gevolgen had noch voor zijn loopbaan noch voor zijn privé-
leven, maar die hem diep gekwetst heeft- verliep zijn leven zonder mel-
denswaardige gebeurtenissen, tot zijn vrouw in 1978 plotseling en zon-
der voorafgaande ziekte overleed. Dit was andermaal een zeer zware
schok voor mijn vader. Hij begon toen snel te verouderen. Voor zijn
beide zonen was het een grote vreugde, toen hij, na een jaar van pijn-
lijke eenzaamheid, aankondigde, dat hij van plan was opnieuw te trou-
wen.

Hij trouwde voor de derde keer op de leeftijd van 79 jaar met Gene-
viève Vandromme, een oude familievriendin. Hij fleurde weer op, kreeg
zijn vroegere veerkracht terug en ging ook weer aan het schrijven.

Dit actieve leven werd afgebroken toen hij 83 was. In korte tijd ging
zijn gezichtsvermogen sterk achteruit, zodat hij niet langer kon lezen,
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schrijven of televisie kijken. Een geslaagde oogoperatie gaf hem het
gezicht terug in één oog. Hij kon nu opnieuw lezen, maar met schrijven
was het wel gedaan. Later moest hij opnieuw geopereerd worden, dit
keer voor het plaatsen van een nieuwe lens. Ook daarna bleef lezen zijn
belangrijkste bezigheid. Hele dagen thuis zitten kon hij echter niet, en
elke dag maakte hij zijn wandeling door de stad. Tot zijn tachtigste was
hij ook blijven fietsen, heel langzaam (tot hij op een keer thuiskwam,
decideerde dat het welletjes was geweest en zijn fiets definitief in de kel-
der aan de haak hing). Het was er hem niet alleen om te doen, wat bewe-
ging te hebben, maar ook - en wellicht vooral - zijn stad te zien, de
veranderingen te bekijken, mensen te groeten die hij kende. Van zijn
eigen generatie leefde er op de duur bijna niemand meer, en telkens als
ik bij hem op bezoek kwam, wist hij te vertellen dat die-of-die gestorven
was, en of ik hem of haar nog gekend had.

Men kan zeggen dat hij tot op zijn 94ste op die manier zijn veerkracht
in stand hield, zij het dat het lopen steeds trager en moeizamer ging.
Maar de behoefte om buiten te zijn, rond te lopen, zijn stad te zien,
bleef sterk, vaak tot bekommernis van zijn vrouw als hij weer eens "te
lang weg bleef".

In het rusthuis, waar hij de laatste maanden van zijn leven heeft door-
gebracht, doofde hij langzaam uit, altijd opgeruimd en met een glimlach
voor iedereen die hem kwam opzoeken. Ook toen flakkerde zijn
belangstelling voor Aalst af en toe weer op: weinige weken voor zijn
dood vroeg hij mij, of het station van Aalst nu al helemaal was opge-
knapt. Maar vaak vertoefde zijn geest in het verleden, waarover hij in de
laatste jaren van zijn leven zo graag en zo vaak vertelde. Het laatste
woord dat ik van hem hoorde, was het antwoord op mijn vraag, of hij
zich comfortabel voelde. Hij zei, "Ja'>., en zo sliep hij in.

Dit is zijn levensschets in grove trekken. Maar wie was de man? De
activiteiten die hij, buiten zijn beroep, heeft ontplooid zijn veelvuldig en
intens geweest. Maar ik denk dat al deze interesses gegrondvest waren
op wat voor hem méér een roeping dan een beroep was: zijn önderwij-
zerschap. Het meedelen van kennis, bewondering opwekken voor het
mooie, aandacht voor het historisch patrimonium in al zijn aspecten,
dat alles was met elkaar verbonden. Iedereen die ooit met hem heeft
samengewerkt, zal kunnen getuigen, dat hij alles wat hij deed ook ern-
stig deed. Het resultaat was altijd belangrijker dan hijzelf.

Geen beeld uit mijn kinderjaren is zo levendig gebleven als dit: mijn
vader, na het avondeten, zittend aan de tafel in de huiskamer met een
bruinrood gevlamde vulpen in zijn hand, een schrift voor zich en een
inktpot met rode inkt erbij. Zo zag ik hem, die al jaren actief was als
onderwijzer in dezelfde klas (vierde voorbereidende) zijn lessen van de
volgende dag voorbereiden met blauwe en rode inkt. Dat beeld alleen al
kon me duidelijk maken dat hij een toegewijd en gewetensvol leraar
was. "Streng maar rechtvaardig", zo luidde zijn reputatie. Hij was daar
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ook fier op, al zou er nooit een woord van afkeuring over zijn lippen
gekomen zijn over collega's die mogelijk iets minder consciencieus
waren. Ikzelf ging toen ook naar de "kolmojeng", en normaal had ik in
zijn klas moeten komen. Hij heeft het zo geregeld dat ik bij een collega
van hem terechtkwam. Toen ik hem vroeg, waarom ik niet in zijn klas
mocht, antwoordde hij: "Als je goed zou werken en ik je veel punten
zou moeten geven, zouden de andere leerlingen denken dat ik je voor-
trek omdat je mijn zoon bent. Als ik bijzonder streng met je zou zijn,
zou jij vinden dat ik onrechtvaardig ben." Ik herinner me die woorden
vrijwel letterlijk. Ik begrijp ze nu misschien beter dan toen. Ik moet
eraan toevoegen, dat zijn tweede zoon, Antoon, wel bij hem in de klas
mocht. Maar dat was zestien jaar later, en misschien verleende mijn
vaders groeiende ervaring en wijsheid hem ook een stukje meer soepel-
heid.

Ongetwijfeld was die toewijding een aspect van zijn sociaal gevoel,
waaraan de traditie van het Daensisme vermoedelijk niet vreemd was.
Zijn Vlaamsgezindheid had, naast een culturele inslag, ook een sociale.
Zijn christelijke overtuiging maakte daar ook deel van uit.

Anderzijds was hij iemand die niet met zijn overtuigingen uitpakte.
Hij was altijd gematigd in zijn opinies, nam nooit militante houdingen
aan, aanvaardde zonder moeite andermans overtuigingen zolang die
oprecht waren en niet in strijd met de humanitaire idealen die hij ook
buiten het christelijk geloof kon waarderen. Hij was, letterlijk en
figuurlijk, iemand die nooit een vlag uitstak. Op zijn verzoek werd tij-
dens de uitvaardmis "Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief" gezongen.
Het is voor hem geen rhetorische slogan geweest.

Uit dat alles valt gemakkelijk af te leiden, dat er thuis nooit ofte nim-
mer over "politiek" in de enge zin van het woord werd gesproken. Hij
had veel meer aandacht voor de persoonlijke onkreukbaarheid en de
eerlijke inzet van bepaalde politieke figuren dan voor de ideologie die ze
beleden. Om een bekende uitspraak (over literatuur) naar een ander
domein toe te parafraseren: voor hem was het "eerst de kerel, dan de
politiek" .

Deze houding had op de eerste plaats te maken met zijn geaardheid,
maar hij heeft ze ook jarenlang welbewust gecultiveerd, omdat ze hem
hielp bij het bereiken van zijn doelstellingen als activist in "Aalsters
Cultuurschoon" . Hij heeft het zelf eens in ongeveer deze termen gefor-
muleerd: "Ik moet samenwerken met mensen uit verschillende politieke
partijen, en dat kan ik beter doen als ik zelf niet met een politieke kleur
rondloop." Als men deze keuze kan rangschikken onder de term
"opportunisme", dan was het in elk geval geen opportunisme tot eigen
profijt, maar voor een goede zaak. Mensen die voor niets anders ijveren
dan voor een goede zaak, zijn daar nog nooit rijk van geworden. Maar
ook dat behoorde niet tot zijn bekommernissen.

Ongetwijfeld heeft mijn vader veel plezier gehad aan al die activiteiten
die Clemens Uyttersprot in zijn In Memoriam heeft opgesomd. De
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waardering die hij in ruime kring genoot, schonk hem ook veel voldoe-
ning. Maar het feit dat jonge mensen die in het kader van hun studies
een bijdrage moesten schrijven over een onderwerp waar mijn vader in
thuis was en bij hem kwamen aanbellen om informatie, altijd geholpen
werden met documentatie en raad, bewijst dat het hem om iets anders te
doen was dan gestreelde ijdelheid. Het bewijst ook nog iets meer: name-
lijk, dat mensen voor hem op zijn minst even belangrijk waren als oude
stenen.

Mijn vader had echter nog een andere liefde; een die hij niet in het
openbaar beleed. Hij was ook een voortreffelijk liefhebber-pianist. Hij
had op de normaalschool piano leren spelen, want dat behoorde toen tot
het curriculum van de onderwijzer. Een virtuozen techniek heeft dat hem
natuurlijk niet opgeleverd, maar hij had een aangeboren begaafdheid
voor improviseren. Zo kon hij zonder moeite begeleidingen bij liederen
improviseren en naar believen transponeren om zich aan de stemhoogte
van de zanger aan te passen. Het is wel enkele keren gebeurd dat hij in
het publiek - zij het in uiterst kleine kring - als begeleider optrad bij lie-
deren uit de traditionele Vlaamse liederenschat. Maar meestal speelde en
zong hij thuis. Op latere leeftijd, zong hij niet meer, maar ging vaak 's
avonds, voor het slapengaan, nog eens voor zijn piano zitten en impro-
viseerde voor zichzelf met vingers die stram werden weliswaar, maar die
nog altijd met dezelfde feilloosheid de zachte harmonieën wisten te vin-
den die hem zo dierbaar waren.

Frits Courteaux negentig jaar, op een viering van de v.V.A.K. met op de achtergrond het
bestuur.
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"Oud worden is vreemd," hoorde ik hem eens zeggen in zijn laatste
levensjaar. Maar dat was geen klacht, alleen een objectieve vaststelling,
want hij is tot het einde sereen gebleven en tevreden, en zonder angst
voor het doodgaan.

Wel heb ik hem één keer zien rondkijken in de huiskamer en naar het
tuintje erachter, naar de schilderijen, naar de bomen, naar zijn boeken.
"En te bedenken," zei hij, "dat ik dat alles binnenkort zal moeten ver-
laten." Hij zei het zonder somberheid of verdriet, maar met de wee-
moed van een afscheid.

Willy Courteaux
Locqueghienstraat 44

1000 Brussel
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Onze erevoorzitter Frits Courteaux (1898-1993) schreef niet minder dan
178 bijdragen over de Aalsterse geschiedenis. Zijn artikelen verschenen
tussen 1954 en 1990 in verscheidene tijdschriften. Erebestuurslid Cle-
mens Uyttersprot stelde de bibliografie van Frils Courteaux samen. De
lijst is een onmisbaar werkinstrument voor eenieder die zich met de
Aalsterse geschiedenis bezig houdt. Met de publicatie van de lijst wil het
bestuur van Het Land van Aalst tevens een postume hulde brengen aan
het historisch werk van de man die van 1963 tot 1980 ook voorzitter van
de vereniging was.

De redactie

I. Het Land van Aalst
I. Proeve tot verklaring der wordingsgeschiedenis van Aalst. - V, 190-196.
2. Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon. - V, 303-304.
3. Publieke waterputten op en rond de Markt te Aalst. - VI, 257.
4. Een spoorwegstation, een standbeeld en een klooster, 1856. -VIII, 105-106.
5. Aalst: een eeuw evolutie, 1830-1930. - VIII, 170-207. In samenwerking met A. Van

Lil. - Bekroond door het "Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiede-
nis" .

6. Ontruiming van Aalst door de Hollandse troepen. - VIII, 207.
7. Een machinist uit de vorige eeuw. - VIII, 208.
9. De oudste Aalsterse bidplaats. - IX, 121-128.
10. Het Oud-Gasthuis (1242-1899) wordt hersteld! - XII, 58-76.
11. Galg en galgenaas ... te Aalst; De bende van Jan de Lichte; Jan de Lichte. - XIII,

289-293.
12. "De beghinen van Sante Katelinenhove" te Aalst. - XIV, 58-86, ill.
13. Nog over de Wilhelmieten te Aalst. - XV, 17.
14. Een vondst in de H. Geestkapel te Aalst. - XV, 222-223.
15. Van Sonnewysers en Maenbolle, Waterhorloges en Raderuurwerken op het Belfort

te Aalst. - XVI, 125-131, ill.
16. De Oude Vismarkt te Aalst. - XVI, 213-214.
17. De Anthropomynis in het Aalsterse gedurende de 14e eeuw - XVII - 1-38.
18. Een blik op 1965 - XVII, 42-44.
19. De V.V.A.K. maakt zich zorgen over. ... - XVIII, 225.
20. Jozef Kluyskens. - XVIII, 113-119, ill.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 4



274

21. Toekomstplannen van de V.V.A.K. voor 1967. - XIX, 39-40.
22. Het Hotel van Langenhove en zijn bewoners. - XIX, 197-216, ill.
23. Uit "De Werkman" Eerste Jaargang, nr. 3 (14 september 1872). - XIX, 269.
24. Boekbespreking van: Hilaire Liebaut, De Gezagsconcentratie in het Arrondisse-

ment Aalst tijdens de 1ge eeuw. - XXI, 112-114.
25. De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon in feest. - XXI, 35-36.
26. De Kapel van de H. Geest en de Armenzorg te Aalst (1470-1970). - XXII, 49-78, ill.
27. Hebt U "De Man in Metropolis" gezien op de beeldbuis? - XXII, 219-222.
28. De Koninklijke aloude Rederijkerskamer "De Catharinisten", hoofd kamer van

het Land van Aalst. - XXIII, 241-308, ill.
29. Een gebouw van 1470 wordt gered. - XXV, 156.
30. Dirk Martens - XXV, 238-277, ill.
31. Bibliografie: Heem- en Oudheidkundige Kring Wichelen, - XXVI, 147.
32. Het Begijnhof te Aalst. - XXVI, 148.
33. Lieven Van der Looy. - XXVI, 246-249, ill.
34. Onze Bibliografie. - XXVI, 263.
35. In Memoriam Jules Pieters. - XXVI, 264.
36. De Zwarte Zusters te Aalst of de Geschiedenis van de Pest. - XXVII, 141-184, ill.
37. Uit het Stadsarchief te Aalst. - XXVII, 236-238.
38. Verpleging van Leprozen te Aalst. - XXVIII, 26-34, ill.
39. Een devotieprentje uit de 1ge eeuw. - XXVIII, 234.
40. Boekbespreking. - XXVIII, 235.
41. Pieter Paul Rubens en "De Pestlijders" in de Sint-Martinuskerk te Aalst. - XXIX,

97-139, ill.
42. Bibliografie. - XXIX, 270.
43. In Memoriam Th. Heyvaert. - XXX, 80.
44. Boekbespreking: Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. - XXXI, 94.
45. Stadskernhernieuwing te Aalst. - XXXI, 192.
46. De Familie Cumont te Aalst - XXXI, 193-220, ill.
47. Prijs voor Restauratie-Architektuur 1979 te Aalst. - XXXI, 22l.
48. Restauratie van het wapenschild van het voormalige Land van Aalst. - XXXII, 53-

58, ill.
49. 1480-1980. De Sint-Martinuskerk te Aalst. Haar bouwgeschiedenis. Haar schoon-

heid. - XXXII, 137-192 (1-56), ill.
50. Zeshonderd jaar geleden .... XXXII, 226-229.
51. Vrijmetselarij te Aalst. - XXXIV, 1-27.
52. Bij de restauratie van het Aalsters "Schepenhuis" . Zijn plaats in de evolutie van de

Vlaamse monumentenbouw. - XXXIV, 235-266, ill.

ll. Oost-Vlaanderen (Toerisme in Oost-Vlaanderen) - Federatie voor toerisme in Oost-
Vlaanderen.
53. Kunstschatten in het Aalsters hospitaal. - 1956, 3-5, ill.
54. Aalst in de 19de eeuw. - 1956, 80.
55. Het Aalsters Schepenhuis, oudste der Nederlanden. - 1957, 36-37, ill.
56. Leo Piron. - 1957, 137-138, ill.
57. De Sint-Martinuskerk te Aalst. - 1958, 52-63, ill.
58. Valerius de Saedeleer. - 1958, 108-109, ill.
59. Het Kasteel te Moorsel. - 1960, 53 en 64, ill.
60. Aalst: Van Landhuis tot Stadhuis. - 1960, 104-105, ill.
61. Op de Grens van Vlaanderen en Brabant - Een wandeling te Moorsel en Meldert. -

1964, 134, ill. (in samenwerking met A. Vanderveken).
62. Aalst: De Beurs van Amsterdam. - 1963, 135-136, ill.
63. Het gerestaureerde Oud-Hospitaal te Aalst. - 1965, 85-87 en 98, ill.
64. De bijdragen ms. 53-55-57 en 60 werden in 1963 gebundeld in een speciale bro-

chure, uitgegeven onder de titel: "Aalst, de Onbekende". - 1963, I-XXXII, ill.



275

111.Mededelingen van de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon.
65. Nieuwe Bomen op Oude Vesten. - 112, juni 1974.
66. Antwoord op vraag E.H. Buyle: Ronkenburg. - 112, juni 1974.
67. Alosturn Flandriae Imperialis Caput. - 1/3, september 1974.
68. Boekbespreking: Jan Van der Hulst: De Kapel van Sint-Job. - 113, september

1974.
69. Boekbespreking: Jules Delafortrie. - 1/3, september 1974.
70. Georges Chastellain. - 113 - september 1974.
71. Hoe oud is de "Beurs van Amsterdam" en "nog over Ronkeburg te Lede". - II/3;

juni 1975.
72. Boekbespreking: K. Baert en J. Dauwe: Inventaris van het Archief der Zwarte

Zusters te Aalst. - II/4, september 1975.
73. Boekbespreking: Jos Ghysens, Karel Baert, Frans Wauters, Fons Singelyn: Aalst-

Karnaval. - 1Il/3, juli 1976.
74. Boekbespreking: Alfons Van der Heyden: Oorlogskroniek der Stad Aalst (1940-

1945). - III/4, september 1976.
75. Boekbespreking: Laurent Busin: RoeI D'Haese. Les Chemins du Travail. - IIl/4,

september 1976.
76. Boekbespreking: M. Schurmans, s.j.: Jezuïeten in dienst der Pestlijders te Aalst en

elders. - III/4, september 1976.
77. Boekbespreking: O. Van de Vyver, s.j.: Aalstenaars die intraden in de Sociëteit

van Jezus, vanaf haar oprichting in 1540 tot haar opheffing in 1773, opgedragen
aan het Land van Aalst. - IIII4 - september 1976.

78. Nota over de Burcht van Aalst. - IIl/5, november 1976.
79. Korte Historische schets van "Het Geldhof". - lVII, januari 1977.
80. Twee brieven. - lVII, jan uari 1977.
81. Peter Paul Rubens. - IVI2, mei 1977.
82. Het Oudste Huis van Aalst. - IV/3, juni 1977.
83. De Pijpaarden Beeldjes van Asse-Kalkoven. - IV/4, september 1977.
84. Vrijmetselarij te Aalst. - IV/5, november 1977.
85. Boekbespreking: Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. - IVIS, november

1975.
86. Het Openbaar Park te Aalst. - V12, mei 1978.
87. Osbroeck, wat betekent deze plaatsnaam? - UI2, mei 1978.
88. Over twee kunstwerken uit onze Sint-Martinuskerk, - V12, mei 1978.
89. Beeld van de Heilige Katharina van Alexandrië, - VI2, mei 1978.
90. Bezoek aan "Ten Berg". - VIS, november 1978.
91. Heeft Valerius De Saedeleer aan Toneel gedaan? - VII2, april 1979.
92. Straatnamen naar Aalstenaars I. - VII5, december 1979.
93. Straatnamen naar Aalstenaars Il. - VIIll, januari 1980.
94. Wat betekent onze familienaam? - VIIll, januari 1980.
95. Aalst in 1860. - VIl/5, november 1980.
96. Kanunnik Colinet. - VIIII2, april 1981.
97. Burgemeesters van Aalst sedert 1830. - VIII/3, juni 1981.
98. Aalsterse Humanisten. - VIIl/4, september 1981.
99. Bertha De Deken. - VITI/4, september 1981.
100. Valerius De Saedeleer. - VIII/4, november 1981.
101. Pieter Coucke of Peter van Aalst (Aalst IS02-Brussel 1550)- lXII, januari 1982.
102. Pieter van Edingen, gezegd van Aalst. - IXI2, april 1982.
103. Deken De Hert. - IX/3, juni 1982.
104. Aalst. - IX/4, september 1982.
105. Jozef-Frans K1uyskens. - IXI5, november 1982.
106. Jozef Meganck. - XI2, april 1983.
107. Ridders van het Gulden Vlies te Aalst. - X/3, juni 1983.
108. Petrus Van Nuffel. - X/4, september 1983.
109. August Van Itterbeek. - X/5, november 1983.



276

110. De Patroon van Bohemen op de Houtmarkt. - XI/2, juni 1984.
111. Straten genoemd naar Bewoners. - XI/4, september 1984.
112. Georges Chastellain. - XI/5, december 1984.
113. De Hoezekouter. - XIIII2, april 1986.
114. De Moutmolen te Aalst. - XV 12, april 1988.
114bis Het verleden leeft in onze taal te Bokrijk. - XVII, 1990, blz. 35, SS, 81.

IV. Brochures uitgegeven door de V.V.A.K.
115. Oude Gevels, Fraaier Stadsbeeld.- 1955, 16' blz. (overdruk Land van Aalst).
116. Waar stond de eerste Aalsterse bidplaats? - 1957, 8 blz. (overdruk Land van

Aalst).
117. Het Oud-Gasthuis wordt hersteld. - 1960, 20 blz. 6 ill. (Overdruk Land van Aalst).
118. Dit was het begijnhof van St.-Katharina op de Zavel te Aalst. - 1962, 32 blz., ill.

(Overdruk Land van Aalst).
119. Waterhorloges en Wateruurwerken op het Belfort te Aalst. - 1964, 8 blz., ill.

(Overdruk Land van Aalst).
120. De Anthroponomie in het Aalsterse gedurende de 14de eeuw - het ontstaan van

Familienamen uit deze voornamen. - 1965,40 blz. (Overdruk Land van Aalst).

121. Het Hotel van Langenhove en zijn Bewoners in de Kapellestraat. - 1967,20 blz.,
ill. (Overdruk Land van Aalst).

122. Sint-Niklaas, patroon van de winkeliers te Aalst, een burcht van Sint-Maarten. -
1969, 16 blz., ill. (Overdruk Oostvlaamse Zanten). In samenwerking met Renaat
Van der Linden.

123. De Kapel van de H. Geest en de Armenzorg te Aalst. - 1970,20 blz., ill. (Overdruk
Land van Aalst, tweede druk 1984).

124. De Ghesellen van de Rethorycke in t'Gulde van Sen te Kathelinen t' Aelst. - 1971,
68 blz., ill. (Overdruk Land van Aalst).

125. Over de Schoolstraat of het Puytenputvoetwegsken en omgeving. - 1973,24 blz.,
ill., Drukkerij De Gazet van Aalst. Tweede druk: 1982.

126. De Zwarte Zusters te Aalst of de geschiedenis van de pest. 1475-1975. - 1975,46
blz., ill. (Overdruk Land van Aalst).

127. P.P. Rubens ••De Pestlijders" in de St.-Martinuskerk te Aalst. 1577-1977. - 1977,
48 blz., ill. (Overdruk Land van Aalst).

128. De Familie Cumont te Aalst. - 1979,30 blz., ill.
129. De Sint-Martinuskerk te Aalst, haar bouwgeschiedenis. haar schoonheid, - 1980,

56 blz., ill. (Overdruk Land van Aalst).
130. Bij de Restauratie van het Aalsters "Schepenhuis". Zijn plaats in de evolutie van

de Vlaamse Monumentenbouw. - 1982,32 blz., ill. (Overdruk Land van Aalst).

V. De Gazet van Aalst (Gustaaf Sanders, Aalst).
131. Aalst in de 19de eeuw. - 24/6(1956.
132. Bericht van de houders van V. De Saedeleerschilderijen. - 23/2/1958.
133. Geschiedenis van de Gebouwen ••Kring" ook genaamd "Beurs van Amsterdam,

Grote Markt, Aalst. - 23/4/1953.
134. Dirk Martens, de ••Altus" der Nederlanden. - 8/7/1956.
135. Jozef Frans Kluyskens. - 4/8/1958.
136. Jozef Meganck (Aalst 1807-1891). - 7/8/1958.
137. Van Langenhove. - 21/8/1958.
138. De Visschere. - 25/8/1958.
139. Jan-Baptist Wellekens (Aalst 1658 - Amsterdam 1725). - 28/8/1958.
140. Willem Caudron (Aalst 1607-1692). - 1/9/1958.
141. De Schrijver. - 5/9/1958.
142. Dirk Martens (1446 of 1447 - 1534). - 8/9/1958.
143. Spiegeloken: 1128-Aalst 1302. - 1/9/1959.
144. Spiegeloken. Het ederlands Geneeskundig Kongres te Aalst in oktober 1905. -

6/9/1959.



277

145. Pierlala en de verdoemenis. - 3/11/1959.
146. Aalst over honderd jaar. - 4/4/1960.
147. Een vondst in de oudste bidplaats van Aalst. - 4/6/1960.
148. Hoe kwam de Patroon van Bohemen op de Houtmarkt terecht? - 14/5/1961.
149. Frits Courteaux over het Aalsterse Begijnhof. - 19/11/1961.
150. Wat betekent onze Familienaam? - 19/23/27/31 juli - 3 augustus 1963.
151. Waar stond het Huis van Dirk Martens? - 29/10/1963.
152. Ont-heemden in eigen Land. ·28/1/1964.
153. Van Sonnewysers en Maenbollen, Waterhorloges en Raderuurwerken op het Bel-

fort te Aalst. - 4/3/1964.
154. Van Zelfhof tot Hospitaal, - 11/9/1964.
155. Ridders van het Gulden Vlies te Aalst. - 10/2/1965.
156. "Sheilichs geesthof" in de Kattestraat. - 5/7/1966.
157. Sociale toestanden in het middeleeuwse Aalst. - 12/9/1966.
158. Aalst 1.100 jaar oud. - 15/3/1968.
159. Dirk Martens, de Aalstenaar.- 21/5/1973.
160. Over de Schoolstraat ofte het Puytenvoetwegsken en omgeving - 1973.
161. Het Wilhelmietenklooster in de Pontstraat. - 7/2/1974.
162. De Dender, determinerende faktor bij de geboorte van Aalst. - 3/10/17/24/31

augustus - 14 september 1974.

VI. De Voorpost. (De Cuyper, Dendermonde)
163. Aalst, hoofdplaats van Keizerlijk Vlaanderen. - 14/7/1974.
164. De Sint-Martinuskerk van Aalst. - 7/11 en 5/1211980 ill.
165. O.-L.-Vrouwbeeldje uit St.-Elisabethhospitaal. - 1980.

VII. Stadsbestuur Aalst.
166. Inhuldiging van het gerestaureerde "Oud-Hospitaal" en de nieuwe laan op de

overwelfde oude Dender. - 1964.
167. De Familie Cumont te Aalst. - 1979.
168. Stad Aalst, Oud-Hospitaal Aalst. . Z.d.

vnl. Koninklijke Aloude Rederijkerskamer De Catharinisten.
169. Dirk van Aalst, laatste Heer van Aalst. - Jaarboek 1953-1954.
170. Kunstschatten van het Aalsters Hospitaal. - Jaarboek 1956-1957, ill.

IX. Oostvlaamse Zanten, Gent.
171. Sint-Niklaas, patroon van de winkeliers te Aalst, een burcht van Sint-Maarten. -

1969, 16 blz. ill. (In samenwerking met Renaat Van der Linden).

X. Autotouring, Brussel.
172. Aalst niet alleen karnavalstad. - 1974, blz. 10/13.

XI. Informatie - De Vrienden van het museum van het oud-hospitaal, Aalst.
173. Over het Oud-Hospitaal, - 1979/nr. 3, 1980/nr. I.

XII. Niet gepubliceerd.
174. Uit de wordingsgeschiedenis van Aalst. - 1983.

XIll. De Linie
175. Dat is Aalst. - 10 maart 1961, nr. 649, blz. 8 (bijlage).

XIV. Jong Leven
176. Zo groeide Aalst. - 1949-50, nr. 4, blz. 75.
177. Schepenhuis of Oud-Stadhuis. - 1949-50, nr. 4, blz. 80.
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Over Frits Courteaux verscheen:
G. De Stobbeleir: Frits Courteaux gehuldigd door de "Verstandhouding der Persmede-
werkers van Aalst en omliggende". (Mededelingen van de V. V .A.K. - IV12).
C. Uyttersprot: Frits Courteaux, Aalst 1898-1993.
(Het Land van Aalst, XVL, 1993,7-8).
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ALBERT VAN LIL
BIBLIOGRAFIE

M. UYTTERSPROT

Over ons onlangs overleden erebestuurslid Albert van Lil (1909-1993)
schreef Baziel Boel in deze jaargang (nr 1, p. 4-6) reeds een korte biogra-
fische schets. Thans bieden we een overzicht van de 67 geschiedkundige
bijdragen die hij publiceerde, als blijk van waardering voor het histo-
risch oeuvre dat hij naliet.

De redactie

I. Het Land van Aalst
I. Enkele demografische aspecten van het arrondissement Aalst.- I, 1949, 68-79; 3,

1951, 177-179.
2. De eerste spoorweg in het Land van Aalst.- 2, 1950, 147-158.
3. De bevolking van Erembodegem.- 3, 1951, 55-64.
4. Bijdrage tot de demografie van Lede.- 5, 1953, 105-120.
5. De spoorlijn 's Gravenbrakel-Gent.- 6, 1954,211-227.
6. Een Geraardsbergse waterdokter in de 19de eeuw.- 8,1956,16-17.
7. Aalst. Een eeuw evolutie.- 8,1956, 170-207.
8. De Belgische "Stamfamiliën" in de 17de en 18de eeuw.- 8,1956 (omslag nr. 1).
9. Afstamming van Adrian van Lil.- 9, 1957,262-264.
10. Een eeuw evolutie in Geraardsbergen.- 11,1959,64-84.
11. Oude geslachten uit het Land van Aalst: Van Lul.- 14, 1962, 19-40; 241-257.
12. Hoe het begon.- 25, 1973,292-296.
13. De goederen der Benediktinessen van Vorst in Vlaanderen.,- 35, 1983, 145-168.
14. Een ongelukkige kanunnik te Aalst.- 37, 1985, 65-68.
15. Vragen van onze lezers.- 38, 1986, 144.
16. "Staande" en "liggende" gebouwen.-43, 1991, 114.

Il. De Toerist
17. De voormalige abdij van Vorst.- 25,1946, nr. 3,17-18; nr. 4, 25-29.
18. Beernem (A. RIJSERHOVE).- 29. 1950, nr. 16, 593 (boekbespreking).
19. De kapel van O.-L.-Vrouw te Neigem (M. DE MEULEMEESTER).- 30, 1951, nr.

19, 587 (boekbespreking).

m. Rechtskundig Weekblad
20. Nota betreffende de Nederlandse tekst der Belgische sociale wetgeving.- 13, 1950, 7

mei.

IV. La Croix
21. Notre paroisse.- 1950 (Wekelijkse geschiedkundige bijdragen in het Franstalige

parochieblad van Vorst-Brussel).

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 4
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V. Parochieblad
22. Geschiedkundige schets van onze parochie.- 1950 (Wekelijkse geschiedkundige bij-

dragen in het parochieblad van Sint-Denijs te Vorst-Brussel).

Vl. Babel
23. La situation linguistique en Belgique.- 1968, nr. 3.

VIl. La vie numismatique
24. Le monnayage saxon.- 1981, nrs 5 en 6.
25. Leopold I, Roi des belges et sa famille.- 1973.
26. Nicolas Copernic, contestataire contesté.- 1983.

VIII. Eigen Schoon en De Brabander
27. De Sint-Augustinusparochie te Vorst-Brussel. Een bijdrage tot haar geschiedenis.-

60, 1977,421-429; 61,1978,35-47 en 237-250.
28. Het jaar 1873.- 62, 1979,46-60, 194-211,291-328.
29. De ververij Nomm te Vorst.- 63, 1980, 29-54.
30. De grondbezittingen der abdij van Vorst in het Dijledepartement ten tijde van hare

opheffing.- 65, 1982, 245-284 en 373-412.
31. Van een speelhuis en een proces te Vorst.- 68, 1985,35-61.
32. Oorlog en vrede te Vorst rond 1890.-,70, 1987,457-460.
33. Vondelingen te Vorst.- 71, 1988,207-211.
34. Volkstelling te Vorst in 1794.- 74,1991,45-62 en 303-314; 75,1992,83-84,167-188

en 321-331.
35. Een kostermanuael uit Vorst.- 76, 1993, 225-246 (postuum).

IX. Le folkore Brabaçon
36. La paroisse de Saint Augustin à Forest.- 1978, nr. 218.
37. La teinturerie Momm à Forest.- 1981, nr. 229.
38. Le sort des biens forestois de l' Abbaye bénédictine des Dames Nob1es.- 1983, nrs.

237-238.
39. L'Hopital de Forest.- 1985, nr. 247.
40. Wielemans Ceuppens, un nom séculaire à Forest.- 1986, nr. 252.
41. Contribution à la dèmographie de Forest.- 1987, nr. 256.
42. Sainte Alène à Forest.- 1989, nr. 264.
43. Ouden et son parc à Forest.- 1990, nr. 267.
44. Survivre ... "La deuxième guerre mondiale vécue par les Forestois".- 1993, nr. 277

(postuum).
45. Le récit d' Albert van Lil.- 1993, nr. 277 (postuum).

X. Duden (Tijdschrift van de Sociaal Kulturele Raad van Vorst)
46. Frontherinneringen van een gewoon Vorstenaar.- 1986.
47. Geld ... en nog eens geld (betaalmiddelen na de Franse Revolutie).- 1987.
48. Een hertogdom dat Frans wordt.- 1987.
49. Het te gelde maken van een geroofde buit.- 1987.
50. Abdijgoed in Anderlecht, Asse, Bollebeek, Brussel, Drogenbos.- 1987.
51. Een abdij in Dilbeek.- 1987.
52. Een abdij hoeve te Galmaarden en te Mollem.- 1988.
53. Een onthaal van vondelingen in Vorst.- 1988.
54. Abdijgoed te Schaarbeek.- 1988.
55. Abdijbezit te Waterloo.- 1988.
56. De Kaekenbeekmolen te Vorst en zijn laatste molenaars.-1988.
57. De Ukkelse quatuor te Vorst.- 1989.
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XI. Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring van Vorst-Brabant / Cercle
d'Histoire et de Folklore de Forest-Brabant (1)
58. Enfants trouvés à Forest.- 1989, nr. I.
59. De Heilige A1ena van Vorst.- 1990, nr. 2 en 3.
60. A propos du monument scout situé à Forest.- 1991, nr. 4.
61. Hoe Pikke nel uit de bOOI viel.- 1991, nr. 4; 1992, nr. 5.
62. Forest, c'est quoi?- 1992, nr. 5.
63. Van een Floefken Luskant te Vorst.- 1993, nr. 6 (postuum).
64. Le nosse de diamant des époux Crokaert-Van der Smissen (te verschijnen).

XII. Diversen
65. Wegwijs te Vorst.- 1981 (eigen beheer).
66. Historische studie over de toneelvereniging De Broedermin van Vorst-Brussel.-

Brussel, z.d. (1985), 88 pp. (2)
67. Herinneringen.- z.d. (onuitgegeven omvangrijke herinneringen geschreven voor zijn

nazaten)

Met bijzondere dank aan mevrouw Elisabeth van Lil, en de heren l.P.
Vaes, J. Ockeley, R. van de Voorde en B. Boel.

Marc Uyttersprot
Tulpstraat 1

9308 Hofstade-Aalst

(I) Albert van Lil was een van de stichtende leden van de kring (1987) en ook enkele
jaren bestuurslid.

(2) Albert van Lil was gedurende 25 jaar "souffleur" bij Broedermin. In Het Nieuws-
blad (niet gedateerd knipsel in ons bezit) verscheen naar aanleiding van deze studie
een korte bijdrage.
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VERZOEK OM TWEEDE KLOK TE SINT-ANTELINKS
(1718)

J. DE KEMPEN EER

De pastoor, kerkfabriek en notabelen van Sint-Antelinks vroegen op
1 mei 1718 toelating aan de aartsbisschop van Mechelen om een tweede
klok te bekomen. Ze hadden 300 gulden ter beschikking, voortkomend
uit de offergiften van de pelgrims die er het H. Kruis kwamen vereren.

Het verzoekschrift luidde als volgt (1):

"Aen Syn Excellentie den Heere Aertsbisschop van Mechelen. Vertoonen met alle respect
ende eerbiedigheyt pastoor (2), kerckmeester, burgemeester ende schepenen der prochie
van Sententelings, hoe dat haer kercke maer en heeft een kloeke ende veel commodieuser
ende dienstig her soude syn aen de inwoonders van de voors.prochie datter een tweede
kloeke by quam om het volck soo veel beter door haer geluyt tot de kerckelycke diensten te
doen comen ende daerom van intentie syn noch een andere kloeke te doen gieten tot welc-
kers becostinge sy alreeds een goede somme gelts door collecte gedaen in onse prochie by
een hebben vergaedert ende met de voorseyde somme niet en connen geraeken, 500 ist dat
wy ons keer en tot Syn Excellentie. Ootmoedelyck supplieerende van gelieven te consente-
ren dat wy mogen gebruycken van het geIt de kercke van Sententelings toebehoorende een
somme van dry hondert guldens eens om te mogen employeren tot het gieten van de
tweede clocke, welck geIt voor een groot deel is voortgecomen uyt den offer gedaen van de
pelgrims ter eere van het heylich cruys t'welck in de voorseyde kercke met eenen grooten
toeloop van volck wordt besoght ende geeert temeer om dat de voorseyde kercke in goeden
staet is ende alle jaer een goede incomen heeft van de voorseyden offer en vervolgens die
voorschreve somme van dry hondert guldens niet noodigh heeft, dwelcke wy oordeelen
wel gebruyckt te mogen worden tot het gieten van de tweede clocke als dienende tot ver-
meerderinge van de goddelycken diensten in onse prochie. Dit doende hebben wy sup-
plianten dese supplicke onderteeckent. Actum den 1 may 1718. Was getekent: Pieter Van
Leemputte, J. De Spieghele, J. De Blander, Cornelis Du Pris".

De pastoor was ziek toen deze suppliek werd aangeboden en daarom
kon hij ze niet ondertekenen. Luidens de apostille gaf de aartsbisschop
zijn toestemming: "Gesien dese requeste ende daer op gehadt het advys
van den Eerw. Heer onsen landtdeken van het district van Geraerts-
berghe, Wy accorderen aen de supplianten haer versoeck by desen
gedaen. Actum Mechelen den 3 mey 1718. Tho(mas) aertsbisschop van
Mechelen ".

(I) MECHELEN, A(ARTSBISSCHOPPELIJK) A(RCHIEF), Miscellanea, reg. 40, fO
154.

(2) Petrus-Franciscus Petermans,pastoor te Sint-Antelinks (1714-1721). MECHELEN,
AA, Registrum Pastorurn.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 4
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ALTAARWIJDINGEN DOOR
AARTSBISSCHOP HOVIUS
IN HET LAND VAN AALST

J. DE KEMPENEER

Van belang voor de geschiedenis van een betrekkelijk groot aantal
kerken van het voormalige Land van Aalst, zijn de aantekeningen over
altaarwijdingen door de aartsbisschop van Mechelen, Matthias Hovius.

Geboren te Mechelen, in 1542, werd hij aartsbisschop van Mechelen
in 1595, juist in een periode waarin heel wat te herstellen viel in de paro-
chies die onder de godsdienstige troebelen hadden geleden. Ook in het
Land van Aalst, dat toen tot het ver uitgebreide diocees van Hovius
behoorde, moesten vele altaren opnieuw gewijd of gereconcilieerd (2)
worden. In zijn lijkrede voor de op 30 mei 1620 overleden aartsbis-
schop, herinnerde Laurentius Beyerlinck dan ook terecht aan die talloze
wijdingen (3).

29 juli 1597, Ninove
Wijding van 3 altaren in de parochiekerk. het lste ter ere van de H.
Drievuldigheid en O.-L.-Vrouw, het 2de ter ere van de H. Severinus, het
3de, ter ere van O.-L.-Vrouw.

31 juli 1597, Ninove
Wijding van het hoofdaltaar in de hospitaalkerk, ter ere van de H. Drie-
vuldigheid, O.-L.-Vrouw en de H. Augustinus.

11 augustus 1597, Ronse
Wijding van een altaar in de kapel van het hospitaal, ter ere van O.-L.-
Vrouw, St.-Jan-de-Doper en de H. Agnes.

11 augustus 1597, Ronse
Wijding van 2 altaren in de collegiale St.-Hermeskerk: het lste ter ere
van St.-Hermes, O.-L.-Vrouw, het H. Kruis, de HH. Cornelius en

(I) MECHELE, A(ARTSBISSCHOPPELIJK) A(RCHIEF), fonds Hovius, reg.Il.
Cf. J. DE KEMPENEER, Altaarwijdingen door aartsbisschop Boonen, in Het
Land van Aalst, jaargang XLIV, 1992, nr. 2, blz. 141-144.

(2) Reconciliatie - herstelling van de wijding van ontheiligde kerken, altaren of kerkho-
ven.

(3) L. BEYERLINCK, S.T.L. Antwerpen, Plantin, MDCXX, p. 34: innumera temp/a,
arae, coemeteria quae Deo dedicavit, benedixit, consecravit...

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 4
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Cyprianus en de H. Celestinus, het 2de ter ere van O.-L.-Vrouw, de H.
Catharina en de HH. Simon en Juda.

12 augustus 1597, Ronse
In de kapel van de zwartzusters, wijding van het altaar ter ere van de H.
Augustinus en de H. Anna.

13 augustus 1597, Ronse
2 altaren werden nog gewijd in de St.-Hermeskerk. Het ene ter ere van
St.-Jan-de-Doper, St.-Stefanus en St.-Nicolaus, het andere ter ere van
St.-Jan-Evangelist, St.-Martinus en O.-L.-Vrouw.

18 augustus 1597, Leupegem
Wijding van de kerk ter ere van de H. Amandus, waarna 2 altaren even-
eens werden gewijd nl. een ter ere van de H. Amandus, het andere ter
ere van O.-L.-Vrouw.

29 augustus 1597, Zottegem
Wijding van het hoofdaltaar in de kerk, ter ere van de H. Drievuldig-
heid en de H. Petrus.

2 januari 1601, St. -Lievens-Esse
Wijding van een altaar ter ere van de H. Livinus

6 mei 1601, Beerlegem
Reconciliatie van de kerk en van het hoofdaltaar ter ere van de H.
Andreas.

20 juni 1603, Meldert
Wijding van het altaar in de kapel "te Nuvel", ter ere van O.-L.- Vrouw
en St.-Jan-de-Doper. Dezelfde dag wijding van 3 altaren in de parochie-
kerk: het 1ste ter ere van de H. Walburga en de H. Rumoldus, het 2de
ter ere van O.-L.-Vrouw en de H. Maria-Magdalena, het 3de ter ere van
de H. Dyrnphna.

21 juni 1603, Aalst
In het klooster "ten Roosen" , wijding van het altaar ter ere van O.-L.-
Vrouw, de H. Bernardus, de H. Ursula, de H. Margareta en de H.
Anna.

23 juni 1603, Aalst
In de kloosterkerk van de geschoeide karmelieten (lievevrouwebroeders)
wijding van 2 altaren: het ene ter ere van de H. Naam Jesu, het andere
ter ere van de H. Anna.
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25 juni 1603, Lede
2 altaren werden in de kerk gewijd: een ter ere van de H. Martinus, het
andere ter ere van O.-L.-Vrouw.

27 juni 1603, Liedekerke
Wijding van het altaar in de kerk ter ere van de H. Nicolaus.

27 juni 1603, Teralfene
Wijding van 2 altaren: het hoofdaltaar ter ere van St.-lan-Evangelist,
O.-L.-Vrouw en de HH. Petrus en Paulus: het zijaltaar ter ere van St.-
Jan-Evangelist, het H. Kruis en de H. Catharina.

29 juni 1603, Aalst
In de kloosterkerk der wilhelmieten (sterheren), wijding van 4 altaren:
het Iste ter ere van de H. Benedictus, de H. Cyprianus en de H. Cecilia,
het 2de ter ere van de H. Guilielmus, de H. Cornelius en de H. Barbara,
het 3de ter re van de H. Anna, de H. Judocus en de H. Egidius, het 4de
ter ere van de H. Ursmarus, de H. Gertrudis en de H. Nicolaus.

30 juni 1603, Erpe
2 altaren werden in de kerk gewijd: een ter ere van de H. Martinus, het
andere ter ere van O.-L.- Vrouw.

3 juli 1603, St.-Lievens-Houtem
Wijding van 5 altaren: het l ste ter ere van St.-Salvator, het 2de ter ere
van O.-L.-Vrouw, het 3de ter ere van de H. Livinus, het 4de ter ere van
de H. Aartsengel Michaël, het 5de ter ere van de 5de ter ere van de H.
Martinus.

6 juli 1603, Geraardsbergen
In de begijnhofkerk, wijding van een altaar ter ere van de H. Margareta.
Zelfde dag, in de hospitaalkerk wijding van 2 altaren nl. het Iste ter ere
van het H. Kruis, het 2de ter ere van de H. Anna.

7 juli 1603, Geraardsbergen
In de St.-Bartolomeuskerk, wijding van 5 altaren: het l ste ter ere van de
H. Naam Jesu, het 2de ter ere van de H. Cecilia, het 3de ter ere van de
H. Crispinus en de H. Crispinianus, het 4de ter ere van de H. Petrus, het
5de ter ere van de H. Antonius.

8 juli 1603, Geraardsbergen
In de kapel van de grauwzusters, wijding van het altaar ter ere van O.-L.-
Vrouw. Dezelfde dag, wijding van een altaar in de St.-Adriaansabdij,
ter ere van de H. Lucia.
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7 juni 1605, Geraardsbergen
Wijding van het altaar ter ere van St.-lan-Evangelist In de St.-
lanskapel.

8 juni 1605, Ronse
2 altaren werden in de St.-Pieterskerk gewijd: het lste ter ere van de
HH. Petrus en Paulus, het 2de ter ere van O.-L.-Vrouw. Dezelfde dag
werd ook nog een altaar gewijd in de St.-Martinuskerk, ter ere van de
H. Drievuldigheid, O.-L.-Vrouw en St.-Martinus.

11 juni 1605, Kwaremont
Wijding van 3 altaren: het lste ter ere van de H. Salvator, het 2de ter ere
van de H. Amandus, het 3de ter ere van O.-L.-Vrouw.

11 juni 1605, Berchem
Wijding van 3 altaren: het hoofdaltaar ter ere van de H. Salvator , het
2de ter ere van de H. Anna, het 3de ter ere van de H. Antonius.

12 juni 1605, Russeignies
Wijding van het altaar ter ere van de H. Amandus.

12 juni 1605, Amougies
Wijding van 2 altaren: het Iste ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter ere
van de H. Bavo.

15 juni 1605, Nukerke
Een altaar werd gewijd ter ere van O.-L.-Vrouw.

15 juni 1605, Etikhove
Wijding van een altaar ter ere van de H. Brixius.

16 juni 1605, St.-Maria-Horebeke
Wijding van 2 altaren: het Iste ter ere van de H. Salvator, het 2de ter ere
van de H. Cornelius.

16 juni 1605, Zegelsem
Het hoofdaltaar werd ter ere van de H. Ursmarus gewijd, het 2de altaar
ter ere van dezelfde heilige, het 3de altaar ter ere van O.-L.-Vrouw.

17 juni 1605, St.-Blasius-Boekel
Wijding van een altaar ter ere van de H. Bavo en de H. Blasius.

17 juni 1605, St.-Denijs-Boekel
3 altaren werden gewijd: het Iste ter ere van de H. Dionisius, het 2de ter
ere van dezelfde heilige, het 3de ter ere van O.-L.-Vrouw.
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18 juni 1605, Mater
Wijding van een altaar ter ere van de H. Martinus.

21 juni 1605, Erwetegem
Wijding van 3 altaren: het hoofdaltaar ter ere van St.-Pieter, het 2de
altaar ter ere van St.-Pieter, het 3de altaar ter ere van O.-L.-Vrouw.

21 juni 1605, Godveerdegem
2 altaren werden gewijd: het hoofdaltaar ter ere van de H. Paulus, het
zijaltaar ter ere van O.-L.-Vrouw.

22 juni 1605, Leeuwergem
Wijding van 3 altaren: het hoofdaltaar ter ere van de H. Drievuldigheid,
het 2de altaar ter ere van O.-L.-Vrouw, het 3de altaar ter ere van de H.
Amandus.

22 juni 1605, Oombergen
Reconciliatie van het hoofdaltaar en wijding van de beide zijaltaren: het
l ste ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter ere van de H. Martinus.

24 juni 1605, Letterhoutem
Wijding van een altaar ter ere van de H. Cornelius en de H. Nicolaus.

24 juni 1605, Oordegem
3 altaren werden gewijd: het hoofdaltaar ter ere van de H.Martinus, het
2de ter ere van de O.-L.-Vrouw, het 3de ter ere van de H. Martinus.

25 juni 1605, Westrem
Wijding van 2 altaren: een ter ere van de H. Laurentius, het andere ter
ere van de H. Martinus.

25 juni 1605, Massemen
Wijding van een altaar ter ere van de H. Martinus.

27 juni 1605, Moorsel
Wijding van 2 altaren in de kerk: het Iste ter ere van O.-L.-Vrouw, het
2de ter ere van de H. Martinus. Dezelfde dag werd ook het altaar gewijd
in de kapel van de H. Gudula, in de nabijheid van de kerk, ter ere van de
H. Gudula.

26 juli 1605, Meerbeke
Wijding van het altaar in de kapel van het kasteel van de heer van Meer-
beke, ter ere van de H. Joris en de H. Anna.

21 september 1605, Geraardsbergen
4 altaren werden gewijd in de St.-Bartholomeuskerk: het Iste tere van de
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H. Jacobus, het 2de ter ere van de H. Salvator, het 3de tere ere van de
H. Hubertus, het 4de ter ere van de H. Anna.

24 september 1607, Geraardsbergen
In de kerk van de geschoeide karmelieten, wijding van 3 altaren: het 1ste
ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter ere van de H. Naam Jesu, het 3de
ter ere van de H. Anna.

16 september 1607, Hofstade .
Wijding van 3 altaren: het 1ste ter ere van het H. Kruis, het 2de ter ere
van het H. Antonius, het 3de ter ere van O.-L.-Vrouw en de H. Anna.

16 september 1608, Gijzegem
Wijding van 3 altaren: het lste ter ere van de H. Drievuldigheid, het 2de
ter ere van O.-L.-Vrouw en de H. Anna, het 3de ter ere van de H. Marti-
nus en de H. Rochus.

22 september 1608, Herdersem
Wijding van 3 altaren: het 1ste ter ere van de H. Drievuldigheid, het 2de
ter ere van O.-L.-Vrouw, het 3de ter ere van de H. Antonius.

22 september 1608, Wieze
3 altaren werden gewijd: het 1ste ter ere van Alle Heiligen, het 2de ter
ere van de H. Salvator, het 3de ter ere van O.-L.-Vrouw.

31 augustus 1609, Munte
Wijding van 3 altaren: het 1ste ter ere van de H. Drievuldigheid, het 2de
ter ere van O.-L.-Vrouw, het 3de ter ere van de H. Bonifatius.

31 augustus 1609, Baaigem
2 altaren werden gewijd: het 1ste ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter
ere van de H. Bavo.

2 september 1609, Vurste
Wijding van een altaar ter ere van de H. Martinus.

2 september 1609, Semmerzake
Wijding van een altaar ter ere van de H.Petrus.

3 september 1609, Scheldewindeke
Wijding van 3 altaren: het 1ste ter ere van de H. Drievuldigheid, het 2de
ter ere van O.-L.-Vrouw, het 3de ter ere van de H. Martinus.

3 september 1609, Bottelare
Wijding van 2 altaren: het 1ste ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter ere
van de H. Martinus.
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4 september 1609, Zomergem
Een altaar werd gewijd ter ere van de H. Livinus.

21 juni 1610, Nederbrakel
Wijding van 3 altaren: het l ste ter ere van de H.Petrus, het 2de eveneens
ter ere van deze heilige, het 3de ter ere van de H. Anna.

22 juni 1610, Ophasselt
Wijding van een altaar ter ere van de H. Martinus.

23 juni 1610, Outer
Wijding van 3 altaren: het Iste ter ere van de H. Drievuldigheid, het 2de
ter ere van de H. Amandus, het 3de ter ere van O.-L.-Vrouw.

23 juni 1610, Ninove
In de abdij van de HH. Cornelius en Cyprianus werden 3 altaren gewijd:
het l ste ter ere van de HH. Cornelius en Cyprianus, het 2de ter ere van
de H. Antonius, het 3de ter ere van de H. Eligius.

25 juni 1610, Pollare
Wijding van een altaar ter ere van O.-L.-Vrouw.

25 juni 1610, Meerbeke
Wijding van 2 altaren: het lste ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter ere
van de H. Berlindis en de HH. Celsa en Nona.

29 juni 1610, Moerbeke
3 altaren werden gewijd: het Iste ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter
ere van van de H. Anna, het 3de ter ere van de H. Eligius.

31 juni 1610, Grimminge
Wijding van 2 altaren in de abdij van Beaupré: het Iste ter ere van de H.
Bernardus, het 2de ter ere van O.-L.-Vrouw.

1 juli 1610, Denderwindeke
Wijding van 3 altaren: het Iste ter ere van de HH. Petrus, Antonius en
Anna, het 2de ter ere van het H. Kruis, het 3de ter ere van de H. Huber-
tus.

1 juli 1610, Lieferinge
Wijding van een altaar ter ere van O.-L.-Vrouw en de H. Antonius.

23 september 1610, Aspelare
Wijding van 2 altaren: het l ste ter ere van O.-L.-Vrouw, het 2de ter ere
van de HH. Hubertus en Antonius.
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24 september 1610, Geraardsbergen
Wijding van het altaar in de leprozerij .

11 juni 1612, Schendelbeke
Wijding van een niet gepreciseerd altaar.

12 juni 1612, Deftinge
Wijding van een altaar eveneens niet gepreciseerd.

12 juni 1612, Sint-Martens-Lierde
Wijding van het hoofdaltaar in de parochiekerk.

1 augustus 1617, Leupegem
Wijding van 2 altaren: het hoofdaltaar ter ere van de H. Rumoldus, het
2de altaar ter ere van de H. Anna.

17 mei 1618, Vloerzegem
2 altaren werden gewijd: het lste ter ere van de H. Mattheus, het 2de ter
ere van O.-L.-Vrouw.

18 mei 1618, Opbrakel
Wijding van een altaar aan de zuiderkant, ter ere van O.-L.-Vrouw.

18 mei 1618, Nederbrakel
Wijding van een altaar in de kapel van O.-L.-Vrouw.

19 mei 1618, Geraardsbergen
In de kloosterkerk der geschoeide karmelieten werd het hoofdaltaar
gewijd ter ere van O.-L.-Vrouw en de H. Albertus.

22 mei 1618, Overboelare
Wijding van een altaar ter ere van O.-L.-Vrouw.

23 mei 1618, Viane
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van de H. Nicolaus in de parochie-
kerk en wijding van het hoofdaltaar in de kapel van het hospitaal.

24 mei 1618, Nederboelare
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van O.-L.-Vrouw en de H. Macha-
rius.

25 mei 1618, Denderwindeke
Wijding van een altaar aan de noorderkant van de kerk, ter ere van 0.-
L.-Vrouw.
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21 juli 1618, Ninove
In de parochiekerk werd een altaar gewijd, aan de zuiderkant achter het
hoofdaltaar (4).

24 juli 1618, St.-Lievens-Esse
Een altaar werd gewijd ter ere van O.-L.-Vrouw in de kapel van Wijn-
huize.

25 juli 1618, Ninove
In de burcht (5) werd in de kapel van het H. Kruis het altaar gewijd ter
ere van het H. Kruis.

J oseph De Kempeneer
Ruelenspark 35/110

3001 Heverlee

(4) ... unum altare in ecclesia parochiali Ninoviensis, versus meridiem post summum
altare. De plaats waar het altaar stond, achter het hoofdaltaar; komt ongebruikelijk
voor, ten ware ze zou wijzen op een ruimte die zich nog achter het hoofdaltaar zou
bevonden hebben.

(5) in castro Ninivense luidt de aantekening van de aartsbisschop in zijn wijdingsversla-
gen.
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GRAAF VAN EGMONT EN DE DOOR BRAND
GETEISTERDE KERK VAN ZOTTEGEM (1564)

J. DE KEMPENEER

De kerk van Zottegem was door een brand die men aan het toeval (1)
wijtte, in 1564 geteisterd geweest. Lamoraal, graaf van Egmont, heer
van Zottegem, wist toen, gebruik makende van zijn aanzienlijke in-
vloed, van sommige bemiddelde steden waarvan het magistraat hem
zeer genegen was, een subsidie te bekomen tot herstel van het gebouw.

In het resolutieboek van het jaar 1565 der stad Leuven (2) viel onze
aandacht op de volgende tekst in verband met deze gebeurtenis:

"Ten selven dage by den Rade der voors. stad gepresenteerd zynde zekere besloten brieven
vanden Grave van Egmont ten faveure der kercken van Zottegem zyn heerlucheyt in
Vlaenderen, gesereven geheelyck verbrant om wederomme te mogen restaureren ende
oprichten, daermede de selve affectueuselycken biddende was ter eeren Goids ende tot res-
tauratie vande voors. gedesoleerde kercke te doen almoessen ende deelachtich zyn vander
stadt temporele goeden ende soude tselve houden voer zeer aengenaem ende dies indach-
tich wesen ende der stadt vrientschap doen als doccasie huer soude offereren ende tseJve
doende en sou de der voors.stadt van des wegen gheen molest meer worden voergehouden.
Ende naedien byde zes gecomitteerde ende vier rintrneesters vander stadt tot directie van-
den polycyen geordineert opte donredaghse vergaderinge int lange op de voors. brieven
geledt is geweest. Syn geaccordeert twee gouden croonen den gecomitteerde bringer der
voors. brieven te betalen ende die hem oick op zyn quitan. betaelt zyn geweest augusti IXe
anno voors."

Egmont die zich onder Filips II in de slag bij Grevelingen schitterend
had onderscheiden en tot bevelheber over het Spaanse krijgsvolk was
benoemd, zal samen met de graaf van Hoorne, onder Alva worden
terechtgesteld te Brussel, in 1568. En het is in de kerk van Zottegem, die
hem ter harte lag, dat hij werd begraven.

(1) C. VAN GESTEL, Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis, 1725,
deel Il , p. 2: "item anno 1564 fortuite ignefoedatum fuit": De brand van Zottegem
staat vermeld in de Cronycke van Ghendt "In dit zelve jaer, den 21 van September,
up sente Mattheus dach, tavons ten tien hueren, stont Sotteghem gheheel in viere,
zoo datter waeren afghebrant bet den twee hondert ende dertich huusen, zonder de
keercke, daer de cloeken waeren ghesmolten". (F. DE POTTER, Cronijeke van
Ghent door Jan van den Vivere en eenige andere aantekkenaars der XVle en XVIIe
eeuw, Gent, 1985, p. 206.)

(2) LEUVEN, Stadsarchief. nr. 0299, fO 133 vO/134.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 4
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