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EEN NIEUWE VISIE OP DE RELATIE TUSSEN DE
PAROCHIEKERKEN
VAN SINTIBARTHOLOMEUS EN SINT:LUCAS
TE GERAARDSBERGEN
Dirk

VAN DE

PEkkE

Inleidingl
"Wat de godsdienst betreft, ofschoon de Mariakerk van Hunnegem van
oudsher de eerste is van de plaats waar later de stad tot ontwikkeling is
gekomen, blijkt nochtans dat, eens de abdij gebouwd, de aangrenzende
parochiekerk van Sint-Lucas het parochierecht verworven heeft, wiens
voorgevel zelfs het wapenschild van de stad draagt overeenkomstig
afgedwongen verplichtingen, maar voor het gemak van de burgers is dat
recht met de doopvont (vandaag de enige in de twee kerken) verplaatst
en overgedragen aan de kerk van Sint-Bartholomeus."2
Dit is de middeleeuwse parochiegeschiedenis van Geraardsbergen
zoals Gramaye die beknopt formuleerde in 1611. Van Waesberghe
nam in zijn Gerardimontium (1627) de visie van Gramaye over en
voegde toe: "Men meent dat de parochiekerk van Sint-Bartholomeus
een aanvang nam ten tijde van keizer Maximiliaan en haar naam
ontleende aan de relieken van de apostel Bartholomeus, die ze inhet
jaar 1515... ontving." Zo kon hij ook zonder aaruelen beweren dat
de kapel van Sint-Joris, rechts van de Bartholomeuskerk, veel ouder

1

Dit arlikel vormt een tweeluik met het in nr. 2 van deze iaarsans seoubliceerde artikel van Marcel Cock: M. COCK, Ave, o beate beatonin, tër b"eíte'Saftholomree.
Sint-Bartholomeusrelieken van Lipari (lraliët tot in Geraardsbersen.in'. Her Land
van Aa\sr.67.2015. p. 93- I 32: idit anikel wordt verder geciteerdals COCK, SlrrBarrholomeusrelieken\. Beide anikels klramen na lansïurise dialoos. discussie
en uitwisseling ran inlormatie tot standr Zonder de nie"ur.re ïnzichtenïan Marcel
Cock over de eeschiedenis r an de Sint-Bartholomeuskerk zou onze belansstellins
r oor de probleïatiek van de Sint-Lucaskerk niet sewekt ziin. Ook voor dït anikeJ
mochten we op zijn kritische lectuur en commenlaar rekenen. waanoor hartelijk
dank.

Cebruikte aíkortingen: ARA: Algemeen Rijksarchief
Brussel; OGAC: Oud Ce"Oud

2

meentelijk Arch iefGeraardsberge]r: OPAC:
Paroch iearchiel Ceraardsbergen:
RAG: Riiksarchiel Gent; SAA:Sint-Adriaansabdi j; SAC: Sradsarchief Gent. Eieen venalins naar de Latiinse tekst in J.B. CRhMAYE. Anriquitares illustrissiài comirotus-Flandriae, t6i t, p. 44. Heruitgave van her Ceraaidsberese hooldstuk met venaline door J. DE RÖ en F. VAN TRIMPONT- Jean Baorisrí Gramave
Cerardimontium-oppidum t16ll). De oudsre geschiedschrijving ian de srad Óera
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rge n. Geraardsbergen. 2004.

Het Land van Aalst, jaargang LXVII, 2015,rtr.4
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is dan deze kerk: "In welk jaar de kapel (van Sint-Joris) opgericht
is, is niet geweten; ik heb nochtans gevonden dat ze ouder is dan de
Bartholomeuskerk; meer nog, ze stond er, indien niet al veel vroeger,
dan tenminste twee eeuwen geleden."3 Over de Sint-Katharinakerk
o'In
schreef hij:
de benedenstad staat het heiligdom van Sint-Katharina,
in ouderdom het eerste van de ganse stad na dat van Sint-Lucas."a Van
Gestel nam in 7723 de gegevens van Van Waesberghe over en na hem
deden De Portemont en Fris en recent Van Bockstaele hetzelfde.s Dit
beeld van de middeleeuwse parochiegeschiedenis, waarin aan een
middeleeuwse Sint-Bartholomeuskerk geen plaats wordt toegekend,
lijkt in de Geraardsbergse historiografie van de laatste vier eeuwen een
vast en onwankelbaar gegeven.6
Maar klopt deze voorstelling met de bronnen zoals wij die nu kennen?7
Marcel Cock heeft inzijn recente studie van de Sint-Bartholomeuskerk
een belangrijke poot onder de stoel van deze traditionele visie gezaagd.s
Hij heeft overtuigend aangetoond dat er al in 1096 bij de stichting
van de abdij een parochiekerk van Sint-Bartholomeus op de Markt
stond en daÍ deze parochiekerk als hoofdkerk van Geraardsbergen de
ganse middeleeuwen door een belangrijke ro1 heeft gespeeld. Eens
dat nieuwe inzicht aangenomen, stelt zich de vraag wat dan met de
Sint-Lucaskerk en wat was de verhouding van de Bartholomeuskerk
tot de andere Geraardsbergse kerken met een parochiale functie. En

3

Vertaalde Latijnse tekst naar J. VAN WAESBERGHE, Gerardimontium siye alÍera
imperialis Flàndriae metropolis eiusque castellania, Brussel, 1627,p. 183. Over
de overbrenging van deze rèlieken, zié COCK. Sint-Barrholomeusrelièken. p. 126-

4

VAN WAESBERGH E, G erardimont iun, p. 190.
C. VAN GESTEL. Historia sacra eÍ profana archiepiscopatus Mechlinienssis.ll,
Den Haag, 1725, p. 193. A. DE PORf EI{IONT, Recherchbs historiques sur la ville
de Gram-mont en'Flondre, I en II, Gent, 1870 en 1879, zie vooral'Il, p.243-255.
V. FRIS, Geschiedenis uan Geeraardsbergen, Gent, I 9 I l, p. 438-439 meent dat
rond 1475 de kapel op de marl« parochiekèrk werd. C. VAN BOCKSTAELE, Het
cultureel erfsoeal vai de Sint-Adriaansabdii van Geraardsbersen ]096-2002. Ceraardsbergdni 2002,p.18. 58. 6l-63 benadiukt uitdrukkelijk de primauteit van de

129 en

5

132." "

Sint-Lucaskerk.

.:

-a

In een zopas verschenen artikel van J. eOppgNS, De processie van Plaisance. 500
.jaar Barlholomeusommegang in Geraardsbergen, in'. OerardimonÍium, nr. 262
(uli-augustus 2015), p. 3-18 wordt nogmaals het bestaan van de Sinl-Lucaskerk
als oud§te kerk van Geraardsbersen mèt klem seponeerd íp. 3-9). Dezelfde stel-

ling wordt letterliik herhaald inJ. COPPENSIDe proces\ie vaít Plaisance. De

Baítolomeusommëgang meÍ de reuzen en de verenigingen van Geraardsbergen,
Ceraardsbergen,2015, p. 12. Wezullen verder in ditàrtftel (noot l0 en 66) aantonen dat dezeaewerinseh oo los zand ziin sebouwd. De teksten van Coooens tonen
nogmaals aan hoe toivandaag de Sinrluöaskerk een haast mythisch tiéstaan leidt
in Ee Ceraardsbersse seschieïschrii vine.
De twijfel of nu Sïnt-Bartholomeu§ dan-wel Sint-Lucas de paffoon van de stad is,
werd vbor het eerste geopperd, maar zonder anlwoord, in eën korte biidraee in dit
tijdschrift: 8., Een ap"osÈl of een evangelisÍ paÍroon van Geraardsbergen?7in'. Het
l,land van AalsÍ, 11,1959, r;. 17.
COCK, Sint- B óttho lo meíi re I i ek e n, p. 9 3 - 1 32, inzonderheid p . 1 13 - 129.
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hoe komt het dat men rond 1600 er steevast van oveftuigd was dat niet

de Bartholomeuskerk, maar de Sint-Lucaskerk de hoofdkerk van het
middeleeuwse Geraardsbergen was? Het antwoord op die vragen staat
centraal in dit onderzoek.

1. De middeleeuwse parochie Geraldimons
chie met meerdere kerken

i

één grootparo-

Dat de middeleeuwse grenzen van de parochie Geraardsbergen identiek
zijnmet die van de parochie Hunnegem, zoals die in 1096 omschreven
wordt, is ons uitgangspunt.e Dat de kerkvanHunnegemhistorisch gezien
de moederkerk, de ecclesia matrix,van Geraardsbergen was, wordt door
geen enkele auteur betwist.l0 Het grondgebied van die moederparochie
omvatte rond 1096 naast Hunnegem, Geraardsbergen en (Neder-)
Boelare: altare de Huneghem cum omnibus appenditiis suis, eodem
videlicet Geroldimonte et Bolario.ll Hunnegem was de hoofdkerk en

De lermparochia de Huenishem komt slechts eenmaal voor. Dit in de zoe,enaamde
stadskeure van Ceraardsbe&en. ln die tekst r,i ordt het allodium Geraldiàon: op de
rechteroever van de Denderidat door de graalgekocht werd om er een stad te stlchten, tot het grondgebied van de parochiè HLrLnegem gerekend: quod predecessor
neus Baldui"nus..lco*e, altodiuk quoddam in pírrotËia de Huehighe'n a quodam

Geraldo. magne auctoritaíis viro. emptum. sibi vendicavil. ubi opidum construcndum elesi[. auod a Geraldo Geraldimon: noncuDaÍttr (F. BLOCKMANS, De
zoogenauàde iradskeure van Geeraardsbergen va'n tusschen 106- en 1n70. in:
Haidelingen van de Kon. Commissie voor Geschiedenis, 106. 1941- p.76.
Zo is ook te verklaren dat de latere parochie Ceraardsbergen met de Bàrtholomeuskerk als hooldkerk niet in de oude dekenii Halle lag, maàr in de dekenii Geraardsbergen. De Dender vormde immers de grèns tusseÀ beide dekerriien eri de ligging
r.an"de moederkerk, links ol rechrs vaí de Dendeq was bepalerid. (J. VERBÏS:
SELI, Het parochiewezen in BrabanÍ toÍ het einde van de 13" eeuw,Pittem, 1964,

p.10-30).

10

11

Uitzondering hierop vormt COPPENS, De proces;ie van Plaisance. p. 3-4. uaarin
pesteld woràt dat de Sint-Lucaslerk. selesen oo de nlaats van de ldtere abdii. de
6arochiekerk van 'Onkerzele-Ceralds6etsën' wàs en'al bestond vóór de sticËtinc
van de abdii. Deze door geen enkel archiàldocumenl ondersteunde stelling is echl
ter in tesenÉtriid met alle'eekende archieldocumenten. waaruit duideliik bliikt dat
Geraldihons Ö0q61en cótclla Sancri Barrholomei(lr]r82)identiek ziiïr, daibiide
schenkine in l0s6 van het altaar van Gcraldinons aan de abdii. Onkerzele daar
niet biihoïrde het altaar van Onl<erzele werd pas in ll4q in eeË aparte oorkonde
aan de abdii s,eschonken en dat volqens de oLidste dekenale taxatieliisten Geraldimons 1méI\unnegem) in een ande-re dekenij lag (dekenij Ceraardsbergen; dan
Onkerzele (dekenil Halle). Onkerzele en Ceraardsbergen kunnen dus onmogelijk
in de I ld'eeur.r edn parochie gevormd hebben. Zie evlneens iorige noot en-nobt
21.
E. VAN MINCROOI Her trichringsdossier van de Sint-Adriaansabdil re Geraardsbergen 1108 l-10961. in: Handelingen van de Kon. Commissie voor Geschiedenií,153, 1q87. p. l-631 roor het-citaat. p.9. Van Mingroot verkiest de
schriiíiviize Ceroltlinoi.c met Vlaams rocalisme à boven Geraldimont (p.9, noot
fl. Mj hóuden eenvormig. tenzij in citaten. de grafie Geraldimons aan.
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Geroldimons en Bonlarium wqren de bijkerken (appenditia).12 Waarom
een bijkerk? Op de rechteroever van de Dender, in
het allodium van Gerard op de Oudenbergflank, had graaf Boudewijn

juist op die plaatsen

VI

circa 1067 aan de bewoners aldaar stadsrechten verleend en
derhalve een opidum gesticht, Geraardsbergen genaamd. De oude kerk
van Hunnegem lag te excentrisch om dit nieuwe opidum te bedienen.
Vandaar de nood aan een kerk op de Markt. Ook het kasteeldomein van
de machtige heren van Boelare ontving een eigen altaar ten behoeve van
de zielzorgvan de heren, hun familie en het dienstpersoneel. In 1096 bij
de stichting van de abdij kunnen wij dus spreken van de grootparochie
Hunnegem en van de deelparochie Geraldimons. Yermoedelijk viel
het territorium van die deelparochie samen met het allodium op de
rechteroever en dekte de naam Geraardsbergen aanvankelijk alleen
dit gebied. De stichtingsoorkonde van de abdij heeft het in 1096 over
de plaats Geraardsbergen (in loco qui Geroldimons nuncupatur) en
identiflceert die plaats met de deelparochie.l3 De nieuwe abdij ontving
bij haar stichting het personaat over de altaren van Geraardsbergen en
(Neder-)Boelare in de grootparochie Hunnegem. Hierdoor verkreeg de
abt het recht om de bedienaars van de drie kerken te benoemen. Ook de
tienden van de grootparochie kwamen in handen van de abdij.la
Door de uitbreiding van de stad op de linkeroever van de Dender is
de naam Geraldimons zeker vanafde 12d" eeuw een groter gebied gaan
beslaan en duidt de naam Geraardsbergen het stedelijke gebied op de
beide Denderoevers aan, inclusief de wijk Hunnegem. De naam van de

oorspronkelijke deelparochie Geraldimons kende eenzelfde evolutie.
Geraldimons werd de nieuwe naam vooÍ de grootparochie en dat impliceerde dat de kerk van Geraldimons (de Bartholomeuskerk) de hoofdkerk werd ten nadele van Hunnegem. Het tijdstip yan deze verandering
is door het ontbreken van bronnen niet precies te bepalen, maar hangt

12

l3

Ziehier"voorCOCK,Sint-Bartholomeusrelieken,p. ll5-ll9.Eenbiikerk of appengebetèh. kan een
paiochiekerÉ. zijn,
ditium.kerk)uridisch ook capella gebeidtr.
ditium.kerkluridisch
eén volwaardige parochiekerk
ziin,
maar blijft Íoor bepaalde aspecten aÍhankelijk van de hoofdkërk 1j. LAENEN,
Introduction a l'Hisloire
[nÍroduCÍion
l'Histoire paroissiale du Diocèse de Malines. Les Instiiutions,
Insritutions, Brussel. 1924. p.64-951. Eeir goed voorbeeld is de verhoudine te Brussel tussen de
(hgofdkerk) en
Sint-Michièls- en Sint-Goedelekerk
Sint-MichielsSint-Goëdelekerk (hooldkerk)
Sint-Goódelekerk
e4 de
de Kafellekerk,
Kaóellekerk.
Kapellekerk, die in 1210
l2l0
het statuut van parochiekerk verwierl. Zie hiertoe Een kerk'en haar geschiedenis.
De Kapellekerli re Brussel

I I 34-

l9B4 (catalogus), Brussel, 1984.

gi eodem videlicet
VAN MINGROOT,
fu{INGROOT, Her
Het stichtinssdossier,
stichtingsdossier, p.
videlic Geroldimonte.
í. 9:
palocnlaf
paroch iale
De
Ue parochiale
e aïnanïelllKIelO
aflrad<eliikheid
aft
an-kelij kleid lJeroldtmons
Geroldimons wordt
wordt hier
wOrOt
hler gelijkgesteld
seliikses
met
mel de in
ln de
SelllKSesteld
plaats Ceraardsbergen
stadskeure genoemde plàats
C
laltodium/opidufr quod Geroldimons

t4

noncupatur).

VAN GESTEL, Historia archiepiscoparus
archiepiscopatus Mechliniensis,Il,
Mechliniensrs, II. Den
Den Haas,.
Haap. 1725,
1725. p.
pasior primitivus dicti oppidi Gerardímontensis,
19l: Abbas hujus monasÍerii
zrii esi pasíor

tossidet decimas ibidem omniuni.fructuum
possidet
omniuni fructu.u,m er carnium
carniu.m eÍ'medietatem candelarum
candelar.um
in exequiis, in omni ecclesia huius oppidi;
oppidi;voor
voor de tienden van Nederbo
Nederboelare. ibidem- f.
ri. 107'. decimae
rlecimae.snectant
ad Abbariam
Akhatiam S.
,\ Adriani in Gerardimonte.
Cprnrdimontp
dem.
spectanr"ad
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zeker samen met de snelle groei van de stad in de loop vat de lZde
eeuw. In de oorkonde van paus Lucius III van 1182 bij de opsomming
van de abdijgoederen luidt het'locum ipsum, in quo prefatum monctsterium situm est, cum omnibus,pertinentiis suis, qltqre de Huneghem,
capellam sancti Bartholornei et Bonlarium'.15 Tussen de drie kerken
wordt geen hiërarchie meer aangegeven. Hunnegem blijkt hier zijn statuut van hoofdkerk al verloren te hebben. Het is tevens opmerkelijk dat
de kerk op de Markt niet, zoals in 1096, Geroldimons genoemd wordt,
maar capella S. Bartholomel, vermoedelijk omdat in 1182 determ Geraldimons als naam voor de kerk op de Markt tot verwarring kon leiden.
In een oorkonde ,Jitll94 wordt eveneens een onderscheid gemaalÍ tussen Geraldimons als geheel en de deelparochies. In een conflict tussen
de abdijen van Ninove en Geraardsbergen over de parochiale aftrankelijkheid van het Hof ter Schoor op de grens van Ninove en Okegem,
wordt overeengekomen dat inwoners van beide steden, wederzijds in
elkaars abdijkerk kunnen begraven worden. Voor Geraardsbergen luidt
de formulering: ,Sl quis autem parochianus de aliqua parochia Geraldï
montis s epulturam elegerit apud Ninivens em eccles iam...16
Marcel Cock wijst terecht op het verband tussen de naam van de dekenij Geraardsbergen en de nieuwe status van de parochie Geraardsbergen. Hij situeert de oudste vermelding van deze dekenij kort na 1 130. t7
Wij vonden nog een vermelding in 1166: Henricus, decanus de Monte
Geraldi.ls Geraardsbergen was in het midden van de 12de eeuw niet
meer de naam van een bijkerk van Hunnegem, maar gaf als meest prestigieuze parochiekerk van de regio zijn naam aan de dekenij.
Die nieuwe ruimere betekenis van de parochienaam Geraardsbergen
is vanaf de 13d" eeuw een vast gegeven. In 1260 werd er een overeenkomst gesloten tussen de parochiepriester, magister Siger, en de
abt van Sint-Adriaan enerzijds en alle kapelanen van Geraardsbergen

15
l6

l7
l8

Over deze oorkonde, zie èOCn Sint-BarÍolomeusrelieken,p. 118-122. Citaatnaar
kooie van het orieineel ( RAG. SAA. nr. 2. fol. ll.
J.Í. DE SMEI R"ecueil des chroniques de Flandre,ll, Brussel, 1841, p. 803-804.
Het Ninoofse abdiiarchief bezit heit oriËineel. ln het Geraardsbersse èartularium
staat een kopie mei dezellde tekst, maar-met de kleine variant : de àliqua parochia
ecclesie Geialdimontensrs (RAG, SAA, nr. 2, fol. xiii-xiv)
COCK, Sint-Bartholomeusielieken, 121-122 en daar noot 80.
E.
DE MARNEFFE- Carrulaire d'Affiisem (reorinl ARAB 87). Brussel. 1997. o.
,l89.
Dezellde deken Henricus wordíirieen Niioofse oorkonde'van hetzelfde iaàr
ll66 betiteld als Henricus Bunlerettensis decanus (DE SMET, Recueil des chroniaues.ll. o.8041. Hii wordt in beide senoemde oorkonden vermeld samen met
Róbert:us decanus de Èetta. Die laatste Ïs landsdeken van Aalsr, maar pastoor van
Schellebelle. Onze Henricus is dus oastoor van (Over-?)Boelare. maarlandsdeken
van Ceraardsbergen. In de eerste àecennia van de dekeniien is de naam van de
dekeniien nos seén vast seseven en wordt de ene keer de deken senoemd naar de
plaats íaar hïi'pastoor isf íe andere keer naar de naam van de dëkenii. Besluiten
dat er voorafgàand aan de dekenij Ceraardsbergen een dekenij Boelaré zo hebben
bestaan, is dus een overbodige hypothese (zie ook COCK. Sint-Bartholomeusrelieken,p. i22, noot 80).
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anderzijds, voor Jan de Hond, officiaal van Kamerijk, over het functioneren van de kapelanieën binnen de parochie. De diensten in de kapellen mogen niet ten nadele van de diensten in de ecclesiae majores, de
hoofdkerken, geschieden. 1e Een gelijkaardige overeenkomst lruram tot
stand voor de bisschop van Kamerijk in 1323 tussen enerzijds de pastoor (curatus parochialis ecclesie) en de abt en anderzijds de priesterskapelanen van de Broederschap vanOnze-Lieve-Vrouw, die was opgericht in de parochiekerk. De (Sint-Bartholomeus)kerk heet in de tekst
van de overeenkomst matricem ecclesiam.2o
Duidelijkheid over de verhouding tussen de Geraardsbergse kerken
scheppen de middeleeuwse taxatielij sten van het bisdom Kamerijk.2l De
dekenij wordt er als decanqtus Gerqldimontensis betiteld.22 De grootparochie heet er Grantmont en het pastoorsambt wordt getaxeerd op
37 pond en 6 schellingen tournois. Hunnegem heeft er het statuut van
capella en de kapelaan moet 12 pond en 6 schelling tournois betalen.23
Die hiërarchische verhouding tussen pastoor van de hoofdkerk en de
bedienaar van Hunnegem als bijkerk blijkt eveneens uit een oorkonde
van 15 jat 1295 (n.s.) waarin Thomas, plebaan van Geraardsbergen en
Lambeftus, kapelaan van Hunnegem, samen optreden.2a Boelare had
evenals Hunnegem het statuut van capella, zoals bl4kt uit het testament
vanAleidis van Boelare fit 1294, waarin ze 5 schelling schenkt voor de
capelle de Bonlar en eveneens vijf voor de capellano ibidem.2sInteressant is de vermelding van Janne vander Haghen capellaen der eewegher cappelrien des Casteels van Nederboulaer (1376 n.s.).'u

19

RAG, SAA, nr. 138, niet gepagineerde bundel. Worden met'hoofdkerken'de SintBartíolomóuskerk én de §iàt-lucaskerk bedoeld?
20 RAC, SAA, nr. I 16, p. 5- I0.
2t De oudste taxatieliist-van de dekenii Geraardsbersen ( l4d' eeuw ) is seoubliceerd in
A. LoNCNoN , Póuiltës de la Proiince de ReiníPaiiis, 1908, i:s"e.ï. Latere liisten ziin gepubliceerd door CH. REUSENS, Pouillé dé l'Ancien Diocèse de Cambrai (An"atectes pour sentir à I'histoire eóclésiastique de la Belgique, XXVIID,
1900, p. 103 e.v.
22 De deken was niet noodzakelijk de pastoor van de Sint-Bartholomeuskerk. maar
Z3

steeds een voornaam oarochieoriestel uit de dekenii.
Die omkerins van de hiërarchie tussen kerken is evëneens sebeurd te Edineen. De
oarochie Edineen. zoals CeraardsberEefi eveneens een nie"uwe stad. was Ïn I 167
hog een appeídirium van Hoves, ma"ar in de eerste helft van de 13d' eeuw ziln
de"verhouàinsen sewiizisd en is de Sint-Niklaaskerk van Edinsen een hooldkeik
geworden (J.ïEF{BESSÉlll, Heí historisch kader, in'. Ars Sa"cra. lnventaris en

Beschrijting tan kerkelijke'Kunstschatten in het'Pajottenland, Sint-KwintensLennik, 1975. p. l6).
24
25
26

RAG. O.-L.-Wouwhospitaal Geraardsbergem. Handvesten, nt. 32.
DE SMEI Recueil des'chroniques de Flaídre.ll, p. 969. Voor een recente uitgave
M. DILLO en G.A.M. VAN SYNGHEL, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot
1312. 2. De heerliikheden Breda en bergen op Zoom" Den Haag, 1999. p. 924-928.
G. DE VOS, Onser Liever Vrouwen Hospitaal van Geeraardsbergen van zijne
stichtins aftot na de fransche omwenÍelins. Ceraardsbersen. 1903. o. 67. De term
'eeuwisïríende kaoélanie' wordt eveneeís sebruikt voo-r de benefities van Hunnegem'en van Sint-Katherina in de incorporaÏiedossiers van l5l5- l5l8 (zie later).
Jailre was dus titularis van hel parochieàlmar (brjkerk ol capella) van Nederboelare.
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Yanaf 1247 wordt eveneens de Sint-Katharinakerk op de linkeroever
vermeld.2T Deze kerk zou als parochiekerk voor de wevers gefunctioneerd hebben. Ook deze kerk heeft in de taxatielijsten het statuut van
capella en het beneficie wordt getaxeerd op 15 pond tournois.2S In 1518

bij

de incorporatie van deBartholomeuskerk door de abdij, worden de

kapelanies van het hoofdaltaar van de Hunnegem- en de Katharinakerk
annexen van de Bartholomeuskerk genoemd.2e
In de taxatielijsten wordt onder de parochie van Geraardsbergen Nederboelare niet bij naam genoemd, tenzlj met capellania claustri, in
een lijst gecorrigeerd tot capellania castri, het kasteel van Boelare zou

bedoeld zijn.3o
De hoofdkerk van de grootparochie Geraardsbergen werd dus in de
loop van de l2e eeuw de Bartholomeuskerk, in de volksmond 'de kapel op de Markt' genoemd. De pastoor van de hoofdkerk (curatus, plebanus) was tevens de pastoor van de ganse stad.3t Hij genoot over het
ganse grondgebied bepaalde rechten.32 Hij wordt meestal aangeduid als
presbyter curatus de Gerctldimonte (1260 en1404), curqtus parochialis
ecclesie de Gerardimonte (1325 en 1404), prochiaen van de capellen
(1435), oppidi Gerardimontis curatus (1460), rector et curqtus opidi et

27
28
29
30

31

32

G. VAN BOCKSTAELE, Anne-Marie VANDEN HERREWEGEN, L. DE COCK,
Van orincioaal to! scholoster- Geraardsbersen- 1990. o. 84-86.
Een'anderè vermelding met het statuut vaí capella, is te vinden in een oorkonde
van 1293 (n.s.\: Thomàs, plebanus de GeraldinonÍe, eÍ Johannes, capellanus beate Katerine iRAC. O.-L.-Vrouwhospitaal Geraardsbergen. Handv." nr. 30;.
ecclesie parrochialis Sancti Bartholomei...unacum suis annexis, nec non unius
ad eccleiie seu capelle de Huijneghem et alterius ad capelle Sancte Catharine...
caoellaniarum màiora altaricí fuídatarum (biilae.e 3\.

Aàrtsbisschoppeliik Archiel Mechelen, CahéraEensia, nr 5, lol. ll9. De verwiizingnaar de kape'l van Nederboelare is in de taxatielijsten verwarrend en loutie"t
onder de oarochie Overboelare wordt de caoellania" ibidem Sancli Macharii in
castro s.eolaatst (zonder taxatiebedras) en oríder Neder-Boelare slaat caoellania
de BouTeis lnferiorivermeld (met be&àe van l8 lb. 9 s. t.). Voor beide caóellaniae
wordt als coÍlator de abt van de Kamerïikse H. Cralabdii vermeld (LONCNON"
Pouillés de la Province de Reims, p. 335).
Het onderscheid tussen het erondp.ebied van de stad en dat van de oarochie wordt
niet alti.jd gemaakt. Met Neïerbo"elare erbij was de parochie grotèr dan de stad.
Het inwonersaantal van Nederboelare was echter verwaarloosbaar klein. In de decanale visitatieverslagen van begin l7d" eeuw stellen de dekens regelmatig vast:
Extensio parrochie/örce magna"est eti-dm extra porlas (RAG. Sint-'baafs e"n Bisdom, Reéks M, nr. 8).
Zo worden in de oudste verslagen van de decanale visitalies (begin l7d'eeuw)
hem de offersaven in de panseïtad toesekend: solus habet obiatiónes Der totum
oppidum (RÀC, Sint-Baaïs en BisdomlReeks M. nr. 8). In een verkÍaring van
pabtoor Adriaan Vaec ( I 402) over ziin inkomsten, heeft hii het over een derde van
de offergiften in de ganse stad, behàlve voor de kaarsen geofferd bii begrafenissen; die'laarsen koríen volledig aan de abdij toe. Maar 6p de kaarden."geofferd
in loco dicÍo Nieuoort ulrra Teneram heeft hii wel recht op een derde deel van de

kaarsen(RAG.SÀA.nr. ll6.o. l3-15).Ditisdeenieeteksidiewiistooeenzekere
territoriàe oar'ochiale oodeliïs van Ceraardsbersen"met de Dender als erens. De
Nieuport is'in etk seval'de staïsuitbreidins vana"lde l2d'eeuw oo de liíkeroever
van de Dender, zoa-ls ook noe bliikt uit de a-an}eÍ-van het oudst bewaarde graleliike
cijnsboek 11375) van de stail: ínr eerste de nuwe poort tusschen doudàbrug§he
eide der dutser; dit staat tegenover Dil es doude poorr ende beghinnende ab foude
brugghe (ARA. Reken-k amér.45282, L l: mededeling Marcelïock.;.
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ecclesie S. Bartholomei Geraldimontensis (1476). De grafelijke cijnsboeken van 1395 en l4l7 geven bovendien ondubbelzinnig aan dat de
priestrage vander poert, de pastorie van de stad, op de Markt, staat.
Her Jan Bourgoegne prochiepape ttan Gheroudsberghe de toenmalige
pastoor, woont er en het goed wordt getaxeerd op 4 denieren en 1 obool
parisis.33

De bedienaars van de altaren van de bijkerken hadden het statuut
van capellanus. Zij waren vaste titularissen van het ambt en oefenden
een beperkte pastorale bevoegdheid uit (zondagsmis, begravingen).
Met de tijd werden er in de bijkerken soms nieuwe kapelanieën gesticht, zoals de kapelanie van Nicolaus De Craene in de Sint-Katharinakerk, die er werd uitgeoefend op het altaar van Johannes de Doper.3a
Van al deze kapelanieën had de abt het benoemingsrecht. Deze kapellen waren publieke seculiere kerken en moeten onderscheiden worden
van kapellen van religieuze stichtingen zoals kloosters, begijnhoven en
hospitalen, die een privaat karakter hadden. De kerkgebouwen en de inkomsten van de genoemde publieke kerken werden beheerd door eigen
kerkmeesters onder toezichtvan het stadsmagistraat, die als opperkerkmeester fungeerde. Behalve voor de kapel van Nederboelare,3s vonden
wij geen gegevens die erop wijzen dat er in de bijkerken gedoopt werd
of dat er armentafels functioneerden. Het is eveneens onduidelijk of de
Geraardsbergse parochiekerken slechts binnen een beperkte territoriale omschrijving konden functioneren.36 Was het elke inwoner van de
grootparochie Geraardsbergen toegelaten naar gelang zijn devotie en
voorkeur de zondagsmis bij te wonen of zich te laten begraven in een
kerk naar keuze?
In de loop van de eerste decennia van de I7e eeuw werden al deze
bijkerken afgeschaft en bleef er slechts óén parochiekerk meer oveq de

33

RAC, SAA, nr. 138, nr. 116, p.5; RAG. SAA. reg.348; ARA, Rekenkamer,
45.283, L 18v en 45.284; 1.26v.

ln l4l7

woont Jan Bourgoegne er wel niet meer

de priestrage ... fuir her Jan Bougoingne. Het oudst bewaàrde"ciinsboek van I 375

34

35
36

seéft mose-liik óok al de vermeldins van oastorii '. ln de maeict ... Jan vander
Zerenbekí .vi. denieren op thuus achTer-de'capettà (eL1., Rekenl<amer. 45.282, l.
I 2v). De pastorij van de ltad staat ook;Àt no§ achtèr het koor van de Sint-BarthoIomeuskerk ímededelins Marcel Cock).
De gralsteen is nog aanïezig. Voor een beschrijving,zieL. DE LEYE. De SinlCatharinakerk van Geraardslbergen. Een monumenÍ en ziin kunsÍschatÍen, GenÍ,
2003. o. 25-29'" de tekstuitsave van de erafsteen bii M. COCK. De Gedenl<steen
in de Kerk van heÍ Sinte-CaÍharinacol[ege, in Hdt Land van AalsÍ, 6, 1964, p.
204-208. In sommise decanale verslaseÀ wordt de kaoelanie verkeerdeliik cab.
S. Nicholai (1635) Ëenoemd. terwiil de naam naar de voornaam van de Éticht'er
verwi.ist (ttAC. Sint:Baafs
en Bisddm. Reeks M. nr. 8).
,l33.
RAC: SAA, nr.
Uileraard moet ook te Hunnegem. toen deze kerk nog de
hoofdkerkwas, een doopvont aanwezig ziin geweest.
Een aanvankeliike territöriale verdelinàtuÉseï linl<er- en rechteroever voor de kerken van Geralàimons en Hunnesem liïkt losisch (zie ook noot 32). Maar voor de
twee kerken oo de linkeroever (§int-KathaÈna en Hunnesem) vaóaf midden l3d"
eeuw. wijst geèn enkele bron op een territoriale afbakenin-g tussen deze twee kerken.
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Bartholomeuskerk. In de Sint-Katharinakerk werd in 1622 eenklooster
van de Miniemen gevestigd en te Hunnegem werd in 1623-1625 een
benedictinessenklooster ondergebracht.3T Volgens de wensen van de
stadsmagistraat bleef de kerk van }trunnegem ook nadien nog iets van
zijn vroeger parochiale status bewaren : de liturgische diensten dienden er publiek te zijn en met klokkengelui aangekondigd te worden,
begraving zowel in de kerk als op het kerkhof bleef mogelijk voor wie
dat wenste, en zoals voorheen werd bij de processie tijdens de Kruisdagen in deze kerk een statie gehouden, waardoor de band met de Bartholomeuskerk symbolisch in stand werd gehouden.38 De abt van SintAdriaan, Gaspar Vincq, als curé primitive de toutes les eglises de la
ville de Grqndmont stemde hiermee in, maar reserveerde de goederen
en opbrengsten verbonden aan het beneficie van het hoofdaltaar (de
kapelanie) voor de abdij, behieLd zich als collator het recht voor op
de helft Ían de offeranden bij begrafenissen en behield het privilegie
om op de Kruisdagen er samen meÍ zijr religieuzen plechtig de mis te
celebreren.3e

Wat Hunnegem en Boelare betreft nog deze vaststellingen. Was Hungem oorspronkelij k een Onze-Lieve-Vrouwekerk, zoals bij Gramaye
en de latere historiografie van Geraardsbergen vermeld wordt? Volgens
de pauselijke en bisschoppelijke oorkonden van 1515 en 1518 was de
kapelanie van het hoofdaltaar aan Sint-Amand en Sint-Vaast toegewrjd. Abt Gaspar Vincq bevestigde in 1624 dat de kerk formeel de titel
van Sint-Amand en Sint-Vaast droeg, maar door het volk Onze-LieveVrouw van Hunnegem werd genoemd. Alleen deze laatste titel werd
na 1624 door de benedictinessen nog behouden.a0 Wat Boelare betreft,
stelt Marcel Cock de vraag of het om Neder- of Overboelare gaat.al Wij
opteren voor Nederboelare, niet alleen omdat het altaar en de tienden
ne

37
38

39
40

RAG, Sint-Baafs en Bisdom, Reeks M, m.237.
VAN WAESBERGHE. Gerardimontium- o. 192-195. De datum 9 december 1625
bij Van Waesberghen. moet volgens de beriaarde archielshrkken gecorrigeerd worden naar 9 december I 623.

RAG, Sint-Baafs en Bisdom, Reeks Nl;ftl237 .
GRAMAYE, Antiquitares, p. 44: E. REUSENS, lncorporation de I'eslise paroissiale de Saint-Barihelemi de Grammont à l'abbaye benëdictine de Saint-Adrien de
la mème ville"in: Analectes pourservir à l'históire ecclesiaslique de la Belgique28. 1900. p. 413 en 417 : ac una (capellania) sub invocaÍione sanctorum Amandi
et Vedasti'ad ecclesie seu capellae'de Hue'neghem...maiora altaria. [n de oorkonde van 26 ianuari 1624, wàarin de abt de dé kloosterlingen instemmen met de
overdracht van de Hunnegemkerk luidt het: L'eslise vulsairement nommë nosÍre
dame de Huneghem, souís parrons titulaire neànmoinsZe St Amand el S! Vaust
(RAG, Sint-Baàfs en Bisdoó, Reeks M, nr.237).ln de voorwaarden van de stadsmasistraat van 9 december i623 staat: Oue ladicte leslise retiendra le nom nostre

(VAN WAESBERIlHE. Gerarlimontium. p. 193). Blijkbaar
is er door de dev:otie van de bevolking tot Onze-Lieve-Vrouw vdn Hunnesem een
feiteliike verschuiving gebeurd in hetlatrocinium en werd de oude titel alleen nog
eebruÏkt in officiële k'eiÍ.eliike documènten.
eOCK. Sinr-BartholomeusVelieken" p. I l5-l [6 en daar noot 69.

Da"me de Hunneghem

41
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van Overboelare aan de H. Grafabdij van Kamerijk toekwamen, maar
vooral omdat het kasteeldomein in een ker§uridische tekst dr 1457
tot het grondgebied van de (groot)parochie Geraardsbergen gerekend
wordt: capelanire castrcrlis Beati Macharii extra portas Gerardimontenses et infra methas ecclesie parochialis eiusdem oppidi.42 In 1714
leggen drie inwoners van Nederboelare een verklaring af voor notaris Joos de Timmerman dat zij int geestelijck subject sijn aende heere
pastoor der voorn. Stede van Gheeraerdsberghe, maat dat de abt van
Sint-Adriaan er de tiendenbezit.a3 Op 24 mei 1618 wijdt aartsbisschop
Hove het parochiealtaar van Nederboelare en creëert zo de autonome
parochie Nederboelare. Niet zonder moeite erkent op 30 augustus 1619
de abt van Sint-Adriaan, die zich als de pastoor van Geraardsbergen
beschouwt, de heer van Boelare als begever van dit parochiealtaar en
ziethlj af van alle rechten die op dit altaar.aa Dat het altaar toegewijd
was aan de heilige Macharius, die te Gent in de Sint-Baafsabdij in 1067
verheven werd, kan erop wijzen dat het kerkje tussen 1067 en 1096 gesticht is, in dezelfde periode als de stichting van Geraardsbergen en de
oprichting van de 'kapel op de Markt'. En dat brengt ons bij de vraag
wie vóór 1096 de bezitter van het altaar van Hunnegem was. Waren dit
de heren van Boelare?45
De Bartholomeuskerk op de Markt ontwikkelde zich tot een voornaam religieus centrum. In de oudste taxatielijst van het dekanaat Geraardsbergen worden voor Geraardsbergen niet minder dan 17 kapelanieën opgesomd. Een aantal ervan rvaren gesticht in kerken of kapellen

buiten de Bartholomeuskerk (Hunnegem, Sint-Katharinakerk, Lazaij,
hospitaal van Sint-Jan en O.L.Vrouw). Maar het grootste aantal (een
tiental ?) werd toch in de Bartholomeuskerk uitgeoefend, wat een aanlal
42
43
44

RAG, SAA, nr. 133.
RAG, Sint-Baafs en Bisdom, M 96.
Ibidem. Er ontstond toen een dispuut tussen de abt en de heer van Boelare over
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bergen, 19q8, p. 69-75 en 206-207.

De waas gesteld door Marcel Cock of Neder- en Overboelare ooit éón domein
waren blijlt geldig. Wel moet men vaststellen dat op parochiaal vlak Overboelare
en NederboeTare i-n 1096 al gescbeiden waren.
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zijaltaren ofaltaren in kranskapellen rond het koor veronderstelt.a6
De voornaamste stichting in de Bartholomeuskerk was die van de
Onze-Lieve-Vrouwebroederschap : c o nfr at ern i t as b e at e Mctr i e o rdin at e
in ecclesia porochioli Gerardirnontensi (1430); de ghemeene broederscappe yan onser vrouwen-inde capelle opde Merckt (1435).41 Marcel
Cock schetst er in Tijn artikel een summier beeld van.a8 De oudste expliciete vermelding vonden wij in het testament van Aleidis van Boelare
rLit 1294: item fratribus beqte Marie in Geraldimonte quadraginta solidos.ae Begonnen in de 13d" eeuw als een gilde van clerici en leken
met een stichting ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, onderhield de broederschap in de bloeiperiode (14-15d" eeuw) twaalf priester-kapelanen,
die in het hoofdkoor van de Bartholomeuskerk de getijden baden. De
broederschap fungeerde dus als een pseudo-stadskapittel.5o De priesters
van de broederschap trokken pastorale functies naar zich toe, vooral begrafenissen en jaargetijden.sl Daaryoor werden zij eveneens in andere
kerken van de stad gevraagd.s2 De broederschap had eigen inkomsten
en functioneerde los van de kerkfabriek meÍ eigen proyisores . De priesters werden niet benoemd door de abt. Nieuwe leden werden bij overlijden van een lid door de broeders bij meerderheid verkozen uit plaatselijke clerici.s3 Dit wil zegger dat het collatierecht van de abt, juist in
de hoofdkerk, door het bestaan van de broederschap uitgehold werd.
De twaalf beneficies verbonden aan dit broederschap staan niet vermeld in de Kamerijkse taxatielijsten. De aanwezigheid van dit vreemde
lichaam in de Bartholomeuskerk gaf aanleiding tot talrijke conflicten
tussen enerzijds dit broederschap en anderzijds de pastoor en de abt van
46
47
48
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Bii vier kapelanieën wordt vermeld: in capite fori (oo de kop van de Markt).
RÀG, SAA, nr. I I6. Hierin wordt een gesbhieïenis van de bïoederschap geschetsl
vanuit het negatieve standpunt van de a.bdif; ibidem, nr. 138 dat een aantàl-aflschrilten van documenten brenfl. aÍkomstig uit het archief van de broederschap.
COC K, S i n r - B a r th o lo m eis re I ie ke n, p-. 1 24- I 26.
DE SMET, Recueil des chroniqueí àe Flandre,Il, p. 970; DILLO en VAN SYNGHEL, O orko ndenb o ek v an N à o rd -B r ab a n t, II, p. 927 .
Stedeliike oarochiekerken zonder kaoittel installeerden vaak een collese van ouotidianidtenl dat selast werd met het bídden van het offrcie. Dit was het sËval te Iiinove met een colÍege van 7 quotidianisteirèn te Aalst waar, zoals te Geràardsbergen,
dit collese de naím droee ïan 'Onzer Vrouwen broederschap'(D. VAN DE PÉRRE, De Srcdenbouwkun{ige ontwikkelins van Aalst, Ninove en Geraardsbergen roÍ
I 500. Een vergeli jkende s7 udie, in'. Het Land van Aalst, 63,2011 , p. 7 1-7 3):
Voorbeelden van-door de broederschap sehouden iaareetiiden in de oarochiekerk
vindl men in RAG. O.L.VrouwhospitaàllHandv.. ws.406"en 524.
DE VOS, Onzer Liever Vrouwenhospitaal van Geeraardsbergen, p. 128-129 en
204 seeft voorbeelden van besraleriissen en iaarsetiiden doór de leden van de
broerÍerschao sehouden in de kíoel van het hos"oitaà|. Dit was het seval voor oriester Jan Comuu"t in i43c en priorin Etisabeth vdn Steensracht in 1517.
RAC, SAA, nr. 138: item dicti confrarres. unius fratris-defunctivel privaÍi, eligent
alium. in qua electionefiendo dicii confratres se congrefrabunt et ubi maiorf,ars
consetnsit,'minor pors {equarur. In eeíklacht bii deï.aid van Vlaanderen tèsen
de abdij in l65t geven de broeders aan dat eertiids alleen wereldliike priestérs,
inborlinghen der-selver slede. Íoegelaten werdèn tot de broeder§chap 1RAG.
O. L.Vro-uwhospitaal. Handv., rv. 7 211.

256

Geraardsbergen en Nederboelare: Detail uit de Villaretkaartvarr de Zuidelijke
Nederlanden (17 45 -ll 48) (@ Vincennes, IGN)
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Sint-Adriaan. In de 15d" eeuw werd een compromis bereikt doordat de
pastoor (of zijn vervanger) deelnam aan hun officies.sa De geschiedenis van dit broederschap is een nog haast onbeschreven blad in de Geraardsbergse parochiegeschiedenis.
Samen met de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw gaf de schuttersgilde van Sint-Joris bijkomend prestige aan de Bartholomeuskerk.
Hun Sint-Joriskapel werd immers tegen de rechterzijbeuk van de SintBartholomeuskerk aangebouwd. Het beneflcie verbonden aan dezekapel staat evenmin vermeld in de taxatielijsten. Blijkbaar beschikte de
abt ook voor deze instelling niet over het benoemingsrecht.
Het moeilijkste en delicaatste vraagstuk uit de parochiegeschiedenis
van Geraardsbergen is echter de functie van de zogenaamde Sint-Lucaskerk. Marcel Cock heeft terecht afstand genomen van de traditionele
geschiedschrijving, waarin gezegd wordt dat de abdij in of naast deze
Sint-Lucaskerk gesticht zou zijn en dat deze kerk met het in 1096 vermelde Gerctldimons moet gelijkgesteld worden.s5 Maar als deze SintLucaskerk niet de middeleeuwse hoofdkerk van Geraardsbergen was,
wat was ze danwel?
2. De

Sint-Adriaansabdij en de Sint-Lucasparochiekerk

2.1. De benedictijnen en de zielzorg

De Gregoriaanse Hervorming van de 11d'eeuw maakte een strikt onderscheid tussen monniken en kanunniken.s6 Monniken die geroepen
waren om zich terug te trekken uit de wereld en een contemplatief leven
te leiden, mochten onder geen enkel voorwendsel aan zielzorg doen.
In hun abdijkerk dienden het abdijaltaar en het officiekoor strikt afgescheiden te worden van de ruimte voor het volk. Daartoe werd er in de
romaanse abdijkerken met een kort priesterkoor een muur opgetrokken
in het midden van het schip. In de gotische abdijkerken met een verlengd priesterkoor stond die muur meestal tussen de dwarsbeuk en het
schip. In de romaanse opstelling wa§ het altaar in de middenbeuk van
het schip doorgaans het kruisaltaar. Die volksruimte was bedoeld voor
het ontvangen van de bedevaarders en voor de zielzorgvan defamilia,
de leken die woonden in het abdijbeluik. De zielzorg voor de leken
binnen het abdijtenitorium wordt vaak de 'parochie van het klooster'
genoemd.sT

54 RAG. SAA. res. 348 met de tekst van een uitsebreide overeenkomst over de rol
van de pastoorbij de liturgische diensten van dé broederschap.
55 COCK. Sinr-Barrholomeusrelieken. p. I20. noot 77.
56 Zie hieftoe D. VAN DE PERRE. De culturele horizon van het middeleeuwse kerk57

gebouw l2d"-l6d' eeuw ldocÍoraatsverhandeling Geschiedenis KU Leuven)" LeuVen. lcc8. p.249-252. Monachus fficium preíbyrerale non proesumat facere. id
esr ea, quae pertinenÍ ad parochiam (lbidem, p. 25 I, noot 509).
Dit rva§o.m. het geval te'Arerbode llbidem. p.261).
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Abdijen hadden het privilegie van de exemptie en vielen buiten de
rechtsbevoegdheid van de parochie, waarin ze gelegen waren. Het abdijbeluik was een grondgebied met een eigen kerkjuridisch statuut. Wel
mocht de kloosterparochie geeftcoÍÏcurrentie aangaan met de bestaande
parochiekerk. Wat de begraving betreft, kregen de meeste abdijen het
privilegie van het vrije begraafrecht, m.a.'w. iedereen in of buiten de
abdij kon de wens uiten zich in de abdijkerk of op het abdijkerkhof te
laten begraven. Daartoe werden dan in de abdijkerk de diensten gehouden, de dertigsten gebeden en de jaarmissen opgedragen. De abdij
ontving de lucratieve inkornsten hiervan, maar diende een vergoeding
te betalen aan de parochie waar de dode vandaan kwam.
Dat brengt ons tot de vraag of de abdij van Geraardsbergen in 1096,
toen de Gregoriaanse beweging volop haar invloed liet gelden, gesticht
werd in of bij de parochiekerk van Geraldimons efl of deze kerk te
identificeren valt met de Sint-Lucaskerk? Marcel Cock gaf reeds het
negatieve antwoord. Een dergelijke inplanting zou volkomen ingedruist
hebben tegen de tijdsgeest. De nieuwe stichting ontweek, conform haar
spiritualiteit, het rumoer van de Markt en de daar aanwezige parochiekerk en werd ingeplant buiten de toenmalige bewoning, waar nog geen
kerk, ook geen Sint-Lucaskerk aanwezig was.58 Wel zien wij dat rond
1170 door het verwerven van de relieken van Sint-Adriaan de volkstoeloop naar de abdij door de pelgrimage toenam en de wens groeide om in
de abdij dicht brj de relieken van Sint-Adriaan begraven te worden. In
de pauselijke oorkonde van lI82 wordt dit in een privilegie bevestigd:
sepulturam quoque ipsius loci (de abdij) liberam esse decernimus uí
eorum devotioni et extremae voluntati, qui illic sepeliri deliberaverint,
nullus obsistat, salya tamen iustitia illarum ecclesiarum in quibus mortuorum corpora as sumuntur.se
Voor abdijen van kanunniken, zoals de premonstratenzers, was de
uitoefening van de zielzorg in het volksgedeelte van hun abdijkerk geen
probleem, omdat ze als kanunniken gerechtigd \Maren zielzorg luit te
oefenen. Voor abdijen van monnikgn was de uitoefening van die zielzorg wel een probleem. Daar bleef dikwijls de curct animarum onder de
jurisdictie vallen van de parochie, waarin het klooster gevestigd was,

58

59

Die spiritualiteit wordt duideliik eeformuleerd voor de benedictiinenabdii te Af-

fligeó in de bisschoppelrjke eir dé pauselijke oorkonden

( I 105 en I t t 1.1: zrssas
publicas in eodem monaslerio per episcopum fieri, vel slaÍionem celebrari. prnter
'abbatis
ac fratrum voluntateni omiimodo próhibemus, ne in servorum Dei recessibus. popilalibus occasio prebeatur u!ki conventibas (De MARNEFFE- Cartulaire d'Affiishen, p.27 en 51\.
RAG, SAA. res. l3 en l3bis. Vertalins.: wii verklaren ook besrafenissen in die
abdii vrii. zodal niemand mas insaanTeseh de vroomheid en1e"laatsÍe wilsbeschíkkink van hen die hebbei beïlisr om"daar bepraven te worden, dit nochtans
met behóud van de rechten van die kerken, die hei rechr hebben de lichamen van

de overledenen te ontvangen.
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vooml als de parochie ouder was dan de abdij.óo Dit bhjkt ook de regeling te zijn die te Geraardsbergen werd ingevoerd.
Relevant hieryoor is de vervalste stichtingsoorkonde van de abdij uit
1 0 8 1, vervalsing die r ond I 1 42 -1, 1 5 0 zou zljt gemaakt. D eze vervalsing
is volgens prof. Van Mingroot een bricolage van oudere teksten (o.m.
de verhuis van de abdij van Dikkelvenne naaÍ Geraardsbergen en de
schenking van het altaar van Hunnegem met de twee afhankelijkheden). De oorkonde bevat inhoudelijk slechts één nieuw element dat niet
in andere oorkonden voorkomt: ita sane ut abbqtio in praefato Geraldimonte sita, omnimodam libertatem, cuilibet abbaÍiae congruentem,
habeat et ibique (: in de abdlj) quicquid iuris parrochialis est, tam in
sepultura, quam in baptisterio et reconsiliationibus, a paruochiali sacerdoÍe celebretur.6l

Wij volgen prof. Van Mingroot in zijn stelling dat het om een veÍvalste oorkonde gaat. Hij ziet deze tekst als een wat onhandige poging
van de abdij om haar parochierechten uit te breiden.u' W1j zien dit anders en menen dat dit tekstfragment uit een verloren gegane bisschoppelijke oorkonde kan komen, waarin de zielzorgbevoegdheid in abdij
geregeld wordt.63 Blijkbaar was er een betwisting over de vraag wie de
curq animarum -voor de leken op het grondgebied van de abdij mocht
uitoefenen. De tekst bevat een evenwichtige, vrij gebruikelijke regeling. Enerzijds kent de bisschop aan de abdij de exemptie (libertas) toe,
maar anderzijds maakt hij een uitzondering hierop voor handelingen
die onder het parochierecht vallen. Volgens onze interpretatie wordt
uitdrukkelijk gestipuleerd dat de parochiepriester van Geraardsbergen
binnen het abdijtenitorium bevoegd blijft voor begraving, doop en verzoening. De 'parochie van het klooster', de zielzorg voor de leken in
de abdij,

blijft

een bevoegdheid van de pastoor van Geraardsbergen. Op

het vlak van de parochiezielzorg vormt de abdij geen uitzonderingsgebied. Daarom is aan deze bediening geen eigen prebende of kerkelijk
ambt verbonden. De zielzorg van de 'parochie van het klooster'wordt
niet afgesplitst van de Bartholom-ey.sparochie, maar blijft er integraal
6O Presbyter...

6l
62

habebft omne jus parociale in familia monachi (VAN DE PERRE, De
culrurele horizon, p. 252, noot 5 l3).
VAN MINGROOT, Her srichtingsdossier,p.3S-44; voor het citaat p.5. Verraling:
en wel zo dat de abdij in het vooïnoemde deraardsbergen, zoals gelijk wetke abdij,
exemptie zou Renietèn en dat wa! er onder heÍ parochièrechr valr, mèt name begrà"
ving,- doop en-verzoening, door de parochiepiiester zou worden uitgeoefend.
In tegenstelling tot onzé interpretàtie slaat, volgens Van Mingrool. 'ibique' niet
op de abdij, maar op Geraardsbergen. Daardoor ziet hij een inconsequentíè tussen
het eerste deel van de oorkonde. waarin Hunnegem de hoofdkerk is, èn het tweede
deel. waar de oarochieoriester van de biikerk Gèraardsbersen alle rechten verkriist

63

binnen ziin pàrochie. fn onze interpretàtie vervalt deze in"consequentie, waardó6r
deze vervalste oorkonde inteme samenhans kriist ílbidem. o. 38-40).
Zo wilst ook de overeenkomst tussen stad ën a6lii van I355 (zie verder) naar een
verlorèn gegane bisschoppelijke verordening oveiparochiereèhten.
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deel van uitmaken. Het statuut van de kloosterparochie is dus van een
andere orde dan dat van de kerken van Hunnegem, Sint-Katharina en
Nederboelare, waaÍaat wel een eigen beneficie met een kapelaan verbonden is. Dat lijkt ons ook de reden te zijnwaarom de Sint-Lucaskerk

niet voorkomt in de Kamerijkse taxatielijsten.
De vervalste stichtingsoorkonde van de abdij

uit

1081 is dus kerkju-

ridisch van een veel grotere betekenis dan Van Mingroot verondersteld
heeft en ze is bepalend voor de relatie tussen abdij en parochie tot 1 5 1 5
en zelfs daama. Dat de vervalsing in het midden van de 72d" eeuw gemaakt is, lijkt niet toevallig en kan te maken hebben met de nieuwe situatie die werd gecreëerd met de verwerving van de Sint-Adriaansrelieken, de daarmee samenhangende groeiende pelgrimagetaar de abdij en
het toekennen van het vrije begraafrecht.6a Het is dan ook betekenisvol
dat ze in het oudste Geraardsbergse cartularium (einde 13d" eeuw) als
eerste bisschoppelijke tekst (geantidateerd op hetjaar 1081) is opgeno-

men en in de daaropvolgende eeu\À/en als de oudste oorkonde van de
abdij een groot gezag genoot.65
2.2. Wat met de Sint-Lucaskerk? Is zij de prochikercke van cloestere

2

De naam Sint-Lucaskerk is quasi afwezig in de middeleeuwse documenten, dit in tegenstelling tot het grote belang dat aan deze kerk gegeven wordt in de teksten rond 1600.66 Een vermelding van eeï prochikercke van cloeslere is wel te vinden in documenten van 1355 (zie

64
65
66

De verwervins van de relieken zou tussen I I 49 en I I 74 eebeurd ziin. Zie D. VAN
DE PERRE. öe aankomsl van de relieken van Sint-Adria-an te Geràardsbergen. in:
Het Land van AaLst,65,2013, p.286-289.
RAG, SAA, nr.2, fol. IX.
Het bestaan van een middeleeuwse kermis op 18 oktober. kerkwiidinesdae van
de Silrt-Lucaskerk, recent aangevoerd door COPPENS, De procàssie-van-Plai.\once- D.4-9 berust oo een verïissins. De auteur verwiist vobr ziin stellins naar
V. FruS, De oudsÍbewaarde sà'dsrekining van Geeraar1sbergen.in: Bulleiín der
Mootschappii van Geschied- en Oudheidkunde Íe Genr. 1912. nr.6. p. XV[, XIX,
XX en 39:40. Fris transcribeert coÍrect de stadsrekenins van I 397. wàarin staat dat
op 211l oktober de stad vier kannen wiin schenkt aan dín prochiaein te siere feesten
ehde widinshen van der kerken (o.39-4N. ln ziin inleideirde commentaar (ö. XVll
en )(X) suglgereeÍ Fris, denkend dat diekerk dë Sint-Lucaskerk moet ziin, dat die
VIII oktobïï eisenliik XVIII oktober zou moeten ziin. feestdas. van SÏnt-Lucas.
Fris, die steeds-vooÀvaardeliik spreekt. maakt echtefeen dubbeTe vergissinq. Dezelfde oost komt in de rekenÏnsén van de iaren voordien en nadien o6k voór. telkens oó VIll oktober- Over eenïersissins';an das kan dus seen sorake ziin. Vérder
bliikt iit een secure lectuurvan deöudstbewaarfe stadsrek"enineèn (1392, 1397 en
1398t en ook uit latere rekeninsen dat de kermis van Ceraard§bersen einde l4d'besii I 5e eeuw" dus ook in I 39J. eehouden werd in de tweede helft van ausustus
opBartholomeusdag (24 augustus)IZoals Fris maakt Coppens de fout kerkw'ï.iding
eh patroonleest en k"eikwijdíng en'kermis gelijk te stelleiri. De conclusie vantopï
oeris "De nieuwe oatroonheiliÉe. Sint-Bartholomeus. verdrons de oude. Sinrlirtr<as, waardoor ook'het tiidstip ían de kermis veranderde: 24 aLrïrustus in plaats van
I8 oktober" wordt dus'door'de oudste stadsrekeningen niet bívestigd. inaarjuist
teseneesoroken. Er is tevens seen enkel ander docÍment dat naar een kermis oo
lÍolíobèr verwiist, behalve íe foutieve speculatie van Fris. Marcet Cock, die de
orieinelen van de stadsrekeninsen ons ter beschikkine stelde. bereidt een eedetailleelde rechtzittine van de verríeende kermisdatum vàn 18 oktober voor íTrierover
ook COCK, Sint-Éanholomeusrelieken, p. l25, noot 88). Welke kerk werd dan wel
op 8 oktober eewiid? Hoewel niet bii nàam genoemd, kan dit niet anders dan de
B'artholomeusÏerk"zij n !
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I) en 1412.67 In de documenten maken de schepenen van de
stad en de abt van Sint-Adriaan een overeenkomst over de verdeling
van kerkelijke inkomsten. De schepenen handelen in hun functie van
opperkerkmeesters op advies van de kercmeesters van de prochikercken van Onser Vrouwen Capelle op de maerct ende van cloestere.6s De
overeenkomst regelt de verdeling van de inkomsten tijdens de dagen
in de Sinksenweek, wanneer het schrijn van Sint-Adriaan doorheen de
stad naar de Oudenberg gebracht wordt en dus ook het grondgebied van
de stad betreedt. Die inkomsten zullen voor de helft naar de abdij en
voor de helft naar de kerkmeesters van de parochiekerken gaan.
De oorkonde van 1355 vermeldt bijkomend een regeling, die door
de bisschop van Kamerijk is uitgevaardigd, over de verdeling van de
inkomsten bij begrafenissen van wie zijn graf kiest te cloester en ter
capellen (Bartholomeuskerk). De inkomsten van de kaarsen worden in
beide gevallen tussen abt en de kerkmeesters verdeeld, de helft om de
helft. In geval van een kerkelijk interdict over de stad, mag wie in de
stad sterft, in de abdij (parochiekerk van het klooster) begraven worden en ook dan worden de inkomsten gedeeld. Die interdictieregeling
wordt later nogmaals bevestigd door een pauselijke bul van Innocent
VIII van 1492, waain hij toelaat dat er tijdens een interdict in de abdij mag gecelebreerd worden door de parochiepriesters.6e De algemene
shekking van het compromis lijkt te zljn dat, ongeacht of iemand in de
Sint-Bartholomeuskerk of in de parochiekerk van het klooster begraven
wordt, beide partijen (parochie en abdij) steeds de helft van de inkomsten hebben. Op te merken valt dat het de stedelijke kerkmeesters zijn,
die bevoegdheid hebben in de 'parochiekerk van het klooster'
bijlage

2.3. De SinÍ-Lucaskerk als gebouw

Van een middeleeuws losstaand kerkgebouw naast de abdijkerk is geen
enkel archeologisch of iconografisch spoor te bekennen. Wel wordt het
schip van de abdijkerk in l7d"-eeuwse teksten met de Sint-Lucaskerk
vereènzelvig d, zoals in deze tekst uiï 1696: Het scip ofte beuck vande
kerkcke (: abdijkerk) is lanckwerpich ende veel smalder als den choor
gelryeest, ghelijck de gheheele reste vande kercke. Dit deel vande kercke
heeft eertijts geweest de prochiekercke van dese stadï toegeeyghent Ste
Lucas (zie bijlage 5).70

6'7

RAG. SAA. ree. l6l en biilage 2.1: OCAC. nr.634 (oorkonde van 1412. gepubliceerd in DE PÓ'RTEMONt ,ft.echerches,ll,
Gaat het om dezelfde kerkmeesters voor beide paroch iekerken ofom kerkmeesters

'
p.446-tÀ7\
68
voor elke kerk afzonderliik?
69 B. RUTEAU, La vie er marvre de S. Adrien. Ath, 1637, p.217.Een gedeelteliike
tekst van de pauseliike bulle van 1492 is eveneens te vinden in RAG, SAA, n-r. 138.
70 SAG, Vreenide Steaen, nr. 52. Eenzellde vermelding bii RUTEAU, La vie et martyre de S. Adrien. inteidende briel(zie noot p. 87) eí in"RAG, OPAG. nr. ll.
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Beeld van de abdijgebouwen door landmeter P.J. Van Damme in 1111.
De gang, \,vaarvan sprake in 1490, boven de uitlaat of aÍkleedsel van de
Sint-Lucaskerk (hier verbouwd tot de nieuwe kercke') diende de verbinding te
maken tussen het toemalige abtskwarlier (.hier haude saele) en het kloostergebouw dat aansluit op de dwarsbeuk van de abdijkerk. Bemerk eveneens de
omvang van het Sint-Lucaskerkhof (hier kerckhof Ste Adriaen).
(O ARAB, Kaarten en Plans, m.2969)

De oudste expliciete vemelding van de Sint-Lucaskerk is van 1490
(zie bijlage 2').1t Het kerkgebouw wordt gesitueerd zydenwaerts yonden huusinghen ende vrythove van den cloostere. De Sint-Lucaskerk
paalt dus aan de plaats waar in latere plannen het Sint-Lucas- of SintAdriaanskerkhof gesitueerd wordt.72 De uutlctet o.f dcleersele vanden
prochikercken yan Sente Luucke verkeerde in slechte staat, die tevens
schadelijk was voor de aanpalende gebouwen van het klooster. Gewezen wordt op de armoede van de kerk, die zeere lettele of niet heeft incommende en zelf het herstel van de uitlaat niet kan bekostigen Tussen
de abt en de schepenen, - deze laatste handelen als opperkerkmeesters,
- wordt overeengekomen dat de abt op z11n kosten de uitlaat van een stenen gewelfzal voorzien van het ene uiteinde van de kerk tot het andere.
In ruil mag de abt boven het gewelf een gang maken waarlangs hij van
zljn huuse oft camere vrij kan gaan en keren tot in zíne cloostere. De
71

72

RAG, SAA, reg. 370.
VAN BOCKSTAELE, Her culturele erfgoed,p.66 en72
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abtmag die gang eeuwigdurend gebruiken,maaÍ moet het dak ervan op
zijn kosten onderhouden. Bij de afbraak van het bestaande dak dienen
de schalies gerecupereerd te worden om eventueel het dak van de kerk
elders te repareren.
Een 'uitlaat'is een uitbouw/aanbouw en een 'afkleedsel'lijkt op een
afsluitende aanbouw te wijzen. De verwijziÍg naar schaliën, overwelven en een gang over de lengte van de kerk roepen het beeld op van een
lage (met houten open dakgebinte?) zijbeuk, die gewelfd moest worden
en verhoogd met een gang. Het gebruik door de parochie van de ruimte
onder de gang moest kunnen doorgaan zoals voorheen. Het oude abtskwartier wordt in 1768 gesitueerd nabij de ingangspoort.T3 Volgens een
plan uit 777l bevond zich tussen de ingangspoort en de noordelijke
hoek van de voorgevel van de abdijkerk de hqude saele.Nt is een sqele
een herenverblijf of een woning van een kerkvorst.Ta Het zou dus in het
document uit 1490 gaan om de bouw van een gang die een overdekte
verbinding moest maken tussen de woonst van de abt en de westelijke
vleugel van het kloosterpand. Die gang moest boven de noordelijke zlj-

beuk van het schip van de abdijkerk (de door de parochie beheerde
Sint-Lucaskerk) lopen.Ts
De afspraak dat de abt het dak van de 'uitlaat' eeuwigdurend moest
onderhouden, blijkt honderd jaar later vergeten te zijn. De landsdeken
merkt inzijn visitatieverslag van 1604 op: Murus ecclesirc parochialis
Sti Luce non caret periculo imminentis ruine (si brevi non provideatur)
quia R. D. obbas S. Adriani cepta secus ombitum suum q pluvia non
defendit.T6 Ook Gramaye lijkt van die onderhoudsplicht weet te hebben,
waar hij zeg! dat de abt het dak van het koor van de Bartholomeuskerk
niet diende te onderhouden, omdat hij dat van de Sint-Lucaskerk moest
onderhouden'. quod non teneantur ad sartct tecta chori D. Bartholomei,
eo quod odeium D. Lucae teneqntur consetyare.T? Het is duidelijk dat
de aanbouw met het slecht onderhouden dak de stabiliteit van het ganse
schip bedreigde.

:;:
73
74
75
76
77

Zie hiervoor VAN BOCKSTAELE, De culturele_horizon,p.66-67:
"het oude_at"""' *'
tenkwartieq dat
renKwafller,
oar nu als ruimte
rurmle voor oe
de vreemdelinget
vreemoe[ngen
ï4i"ft;à".1;
otenst ooet, oretgt
d.;isïï;d;.
\Metcra
in ee,n ruïne herschapen te worden.en ontsiert de in-gang. van d^e abdij". Àldus een
y_qrklgnpg v.an de co-mmissarissen bij de abtsverkteàng-in 1768
We vinden die betekenis ook terus iíSaelhof.
In de beschrijving van de abdijkerÏ
abdiikerk uit 1696iSAG,
I 696jS
Vreemde Steden, nr. 52) wordt
sezesd da1
dat van de rechterkànt
rechterkant Írechïs
sezie vanuit het koor) een deel vanden
er gezegd
lrechts gezien
pgn! vant co.n,vent is gh,emaekt. Ook dez^elekst laat vermoeden dat de gang vqn_qg
abt met de ziibeuk te identiflceren valt. De tekst van de decanale visitat-ie van 1604
(zie volgendè voetnoot), liikt daar eveneens op te wiizen.
RAC. Sint-Baafs en Bisdom, Reeks M, nr.8. Vertaling: de muur van de SintLucasparochiekerk is niet vrii van instorlinsssevaar (alier niet kortelinss wordt
ingegrepen). omdat E. H. abt ian S. Adriaanïe"muren over de lengte van íijn gang
niet beschemd tegen de regen.

GRAMAYE.

A

nilquirares.i. 44.
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En er ijzen nog enkele andere vmgen. Het parochiealtaar in de SintLucaskerk was toegewijd aan Sint-Lucas. Waar stond dit Sint-Lucasaltaar? Inhet middenbeuk van het schip? Stonden er in het schip nog andere altaren en vielen die ook onderde jurisdictie van de kerkmeesters?
De middeleeuwse taxatielijsten vermelden geen kapelanieën in de SintLucaskerk enrt 162l en 1635 bij de annexatie van de Sint-Lucaskerk
aan de abdij is alleen sprake van het Sint-Lucasaltaar. De wapenheraut
Comelis Gailliard vermeldt in de 16d" eeuw wel een Sint-Andrieskapel
in de parochiekerk van de abdij, waar hij enkele grafmonumenten aanwezigweet.Ts Is het 'parochiealtaar van het klooster' altijd aan Sint-Lucas toegewijd geweest? Ook dit blijft een open vraag. In 1476 stond er
in de abdijkerk een kruisaltaar.Te Hoe verhield dit traditionele volksaltaar zich tot het Sint-Lucasaltaar? Wij moeten er rekening mee houden
dat het gebruik en de indeling van het schip van de abdijkerk in de loop
der eeuwen grondig kan gewijzigd zijn. Toen de abdijkerk haar diepe,
gotische koor kreeg,8o verhuisde het officiekoor van de monniken van
de kruising of mogelijk zelfs van het eerste deel van het schip naar het
nieuwe diepe gotische koor. Dergelijke grote wijzigingen hadden ongetwijfeld gevolgen voor de plaats van het volksaltaar in de abdijkerk.sl
Wat wij verder van de Sint-Lucaskerk weten, wijst op verwaarlozing
- vooral door de abdij - en gebrek aan middelen. Uit de enkele schaarse
kerkrekeningen (1613-1618) van de Sint-Lucaskerk blijkt dat de kerkmeesters jurisdictie uitoefenden op het aanpalende Sint-Lucaskerkhof,
daar zij uitgaven deden voor het herstel van de kerkhofmuur en voor
het planten van bomen op het kerkhof.S2 De beiaard, die deze kerk volgens Van Waesberghe bezat, moeten de klokken geweest zijn, die in de
centrale vieringtoren van de Sint-Adriaansabdij hingen, die geschonken
waren door koning Lodewijk XI van Frankrijk (1423-1483) en die door
J. BETHLINE, Epithaphes et monuments des églises de la Flandre au XVIe siècle,
Brugge. I900- p.' 106.'Daar wordt het graf van Jan de Oghe (alias van Culsbrouck)
verríëid. Tereris wordt het sraf van Jöaona van Resses"em 'in de voorkerke'vernoemd. Ook leden van de lamilies Lauriins en Ouden-berch zouden er begraven
ziin seweest (VAN WAESBERGHE, Geràrdimontiun, p. 183).

uiteevaardisd o"ver de relatie tussen de abdii eir de parochiekerk van SinrBarrholorieus eneïziids en het huis van Sint-GreÉorius airderziids: AcÍa fuerunl hec in
ecclesia S. Ailriani Geraldimontensis mefrorala, ante àltare cricis ibidem. E.
SOENS, De voormalige scholen te Ceraardsbergen, in: Handelingen der Maatschappii van Geschied- en Oudheidkunde re Genr. 9. l9ll. p. I l. noot I brengt
de teÏsíuitgave van deze oorkonde. maaÍ met weglating van eèn aantal elementen,
o.m. van dË olaats waar de oorkonde seacteerd \ierd.
80 Dit koor werd in 1373 gewiid (VAN Bt)CKSTAELE. Het culrurele erfsoed.p. 19).
81 Voor de evolutie van dé ptdatd van de parochielinrgie in kapittel- eríàbdiikèrken,
zie VAN DE PERRE, D'e culrurele hoiizon,p.247:248. ln èen gotische lierk met
diep koor verloor het kruisaltaar in het middén van het schip zijÀ traditionele centraÍe plaats in het midden van het schip.
82 RAG, OGAG, nr.674.
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de geuzen

in

1578 ontweemd werden.83 Immers, het beeld dat de SintLucaskerk een toren met beiaard had, strookt totaal niet met de schamelheid die deze kerk in de documenten wordt toebedacht.sa Gramaye

vermeldt dat in de voorgevel van de Sint-Lucaskerk het wapenschild
van de stad was aangebracht.8s Dit lijkt geen blijk van welwillendheid
van de abdij naar de stad geweest te zljn, maar een eis van de stad
tegenover de abdij. De stad wou haar parochierechten in het abdijterritorium symbolisch beklemtonen. Dat de schamele Sint-Lucaskerk als
symbool van de stad op het stadszegel, waarop een kopgevel van een
gotisch gebouw staat afgebeeld, zou geprijkt hebben, lijkt weinig waarschijnlijk.s6
Hoe dan ook, het is moeilijk om op basis van gegevens over de SintLucaskerk uit 1490 en later conclusies te trekken over de aard van de
'parochiekerk van het klooster'in de eeuwen daarvoor.

2.4. tïtie bediende het Sint-Lucasaltaar?
De pastoor van de Sint-Bartholomeuskerk en de broeders van de OnzeLieve-Vrouwebroederschap verzorgden de begrafenisdiensten op het
Sint-Lucasaltaar. Die oude rechten van de parochiepriester en van de

broeders worden duidelijk geformuleerd, wanneer in 7627 de kerkmeesters van de Sint-Lucaskerk hun bevoegdheid afstaan aan de abdij.
Vanaf dan zal de abdij zelf zorgen voor het in stand houden van het
Sint-Lucasaltaar, terwijl de liturgische kostbaarheden van het bestaande altaar naar de Sint-Bartholomeuskerk verhuizen. De pastoor en de
priesters van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap kunnen evenwel hun
oude rechten inzake de curct animarum blijven uitoefenen: den heere
Pastoor ende andere heeren van den Broederschappe van deser stede,
aldaer (: nieuwe Sint-Lucasaltaar) sullen moghen commen celebreeren Ísy missen, uytvaerden, besette jaerghetyden, begraeffenissen, qls
andersints tallen ltden als sulcx sal presenÍeren naer oude costuyme,
namentlick dot deselve begraffinissqn sullen moghen gheschieden soo
in de kercke als op tkerckhoff.8l

VAN WAESBERGHE, Gerardimontium,p.lS2; VAN BOCKSTAELE, Het cultureel erfgoed, p. 121-122.
84 Die sihamelheid wordt ook in 1627 nos eens benadrukt: de cleenen middel van
83

innecommen der selver kercke 1DE
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PORTEMONI Recherches,ll, p.2441.

GRAMAYE. Anriquitores.p.44: cujus adeo remplifronrispiciun pràefert sigillum
oooidi od causas óblisationum.
VAN SOC«SfeELEï Her cuhureel erfsoed. o.

6l-6]

verdedist deze idenrificarie.

Hetstadszeseliso.m.sehechtaandeob"rkondevan l0iulil5lS.waarbiidekartui-
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zers van Sin-t-Martens-Bos de reliek r an Sint-Banholomeus aan de paroóhiekerk in
Geraardsbergen alstaan (RAG, OGAG, nï. 637 ).
DE PORTE MONT. Rec he rc hes. ll. p. 244-245.
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In een overeenkomst van 15 mei 1635 tot oprichting in de kooromgang
van de abdijkerk van een nieuw Sint-Lucasaltaar worden die rechten
nogmaals geformuleerd (zie bijlage 4)'. alwaer den heere pasteur deser
stede ende heeren vande Broederschepe sullen vermoghen te doene de
diensten van begravingen ende uuytvaerden yande gone die men op Ste
Luyx kerckhof sal begeiren te begraven.ss
De abt had tevens de verplichting op zon- en feestdagen een gelezen
mis op heÍ altaar te laten celebreren zonder dat de parochie daarvoor
een vergoeding moest betalen.se Voor zijn diensten in 1616 en 1617
wordt de priester-monnik Pieter Canalis door de kerkmeesters vergoed
voor niet nader genoemde diensten in de Sint-Lucaskerk, wat erop wijst
dat occasioneel ook andere priesters dan de pastoors en broeders van de
Sint-Bartholomeuskerk er actief waren.eo

3. De machtsgreep van de abdij op de Geraardsbergse parochiebeneficies in 1515/1518
3.I . De incorporatie door de Sint-Adriaansabdij van de Geraardsbergse

parochieambten in 1515/1518

In volle renaissancetijd verleende paus Leo X op 15 juli 1515 aan de
abdij het privilegie dat de drie Geraardsbergse parochiebeneficies, het
parochiealtaar van Sint-Bartholomeus en de eeuwigdurende kapelanieën van de kapellen van Hunnegem en Sint-Katharia, zouden geincorporeerd worden in de SinlAdriaansabdij'. (incorp oratio) p aro chialis
ecclesie sancti Bartholomei oppidi, et duarum capellaniarum perpetuarum, unius videlicet sanctorum Amandi et Vedasti ad ecclesie seu
capelle de Hueneghem et alÍerius ad capelle sancte Katharine eiusdem
oppidi Gerardimontensis maiora altaria situarum.el
De vraag voor de incorporatie ging uit van de Sint-Adriaansabdij,
die armoede en tekorl aan middelen om het eigen gebouwenpatrimonium te onderhouden, als reden inriep,,wat een negatief effect zou hebben
op de pelgrimage. Dus niet een betere pastoraal, maar meeÍ inkomsten
88
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RAG, SAA, nr. 125 en bijlage 4.

DE PORTEMONT, Recherches, II, p. 245.
RAG, OGA, nr.674. Rekening seprèsenteerd in 1619. Ook Pieter de Bru1,ne wordt
vergoed voor was. wijn en mËb"rcjod.
REUSENS. lncorpoiarion lAHEB). p. 412-420: origineel RAG: SAA. nr. 105
voor het pauselijk'origineel en nr. 106 roor het bisschoppeli.jk origineel. Wii gebnliken hier voor de sramaaticale duideliikheid van de zin de herformulerins van
de pauselijke tekst iíde brief van de bidschop van Kamerijk Willem van eroy.
Venalinp: íde incomoratie) van de narochiekerk van de stad. toesewiid aan SintBar-tholomeus, en uàn twee eeuwig'durende kapelanieën, namelii[ eeË eerste uan
Sint-Amandus en Sint-Vaast, seveítied op het hooldaltaar in de kerk olkapel ran
Hunnepem. en een tueede geiestigdóp tiet hoofdaltaar in de kapel van Kaïharina
in dezeïfde stad Ceraardsbergen.
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vooÍ de Sint-Adriaansabdij waren het motief voor de operatie! Daartoe
hadden de titularissen van de drie beneflcies ontslag genomen, zodat
de paus de vrijgekomen beneflcies aan de abt kon toekennen. Door de
incorporatie kwam de abt persoonlijk in het volle bezitvart de ambten
en van alle daaraan verbonden inkomsten en rechten.e2 Bovendien - en
ongezien voor een benedictijnenabdij - mocht hij in de seculiere SintBartholomeuskerk een monnik uit het eigen klooster als zijn vervanger
benoemen.e3 Dit privilegie betekende dat de abt nu pleno jure de pastoor
van gans Geraardsbergen werd. In het vroegere stelsel was de parochiepriester eens benoemd en geïnstalleerd de verus pastor, de ware pastoor
en de levenslangebezitter van het ambt. In het nieuwe stelsel werd de
pastoor van Geraardsbergen een tijdelijke vicarius, een velvanger van
de abt, die kerkrechtelijk de eigenlijke pastoor (pastor primitivus) was
en voor zijn vervanger slechts een beperkte vergoeding diende te voor-

zien. Op te merken valt dat de Sint-Lucaskerk en de Sint-Machariuskerk van Nederboelare bij deze incorporatie niet betrokken waren. Aan
het Sint-Lucasaltaar was immers geen eigen beneficie verbonden en de
altaarinkomsten van Nederboelare waren verwaarloosbaar.
In een uitgebreide ceremonie nam de abt, in de persoon van zijn
plaatsvervanger Walter van Nieuwenhove, pastoor van Overboelare, op
2l jluni 1518 lijfelijk bezit van de drie beneficies (zie bijlage 3).ea Pas
op 19 juli 1518 stemde de bisschop van Kamerijk, Willem van Croy,
met de nieuwe regeling in. Hij verwees uitdrukkelijk naar het nieuwe
stafuut van de pastoor van de Sint-Bartolomeuskerk: vicqrius temporalis dictre ecclesire, religiosus dicti monasterii sive sacerdos secularis
idoneus.es Wel formuleerde hij nog een aantal beperkingen. Zo kon de
abt alleen kandidaten voorstellen, het oordeel over de geschiktheid en
de eigenlijke installatie in het ambt gebeurden door de bisschop. Tevens
moesten de gebruikelijke taksen aan het bisdom en de verplichtingen
tegenover de landsdeken blijvend nagekomen worden. Daarna bekrach-
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corporalem possesionem ecclesie sancti Bartholomei et capellaniarum juriumque
e t pert i nen t iàrum p red i c l orum propr ia.ay c t o r i t a t e l i c i t e appre he ndere è t perpe t u o
reÍinere. illarumque fructus. redditus èt brovenÍus in :uos eÍ monasterii et ecclesie
sancri Bartholomei hecnon capellaniarum predicrarum usus eÍ utilitatem conver/ere (REUSENS. Inc o r oo ra r io n. o. 4 I 5\.
Hieràoor verkeeg de Sint-Adriadnsabdil ongeveer dezellde pastorale mogelijkhe-

den als een premónstratenzerabdii.
RAG. SAA; nr. 76 (origineel; en iu. I 16. p. l8-34 (kopie); zie ook ibidem" nr. 107
en I 08 voor een daarmèe samenhansende oorkonde Van dezelfde datum van Paulus van Beek en Johames de Beysiei.

RAG, SAA, nr.l06 (origineel);-REUSENS, lncorporation (AHEB), p. 4l|7-420.
De toevoesins sive saceldos secularis idoneus staàt niet in de oauseliike tekst en
liikt een vëmr'imins van de benoeminssmoseliikheden richtinà seculiere seesteIiikheid die door dó bisschoo werd toóevoësdl De bisschoo b"eklemtoonr"verder
dàt hiizelf de kandidaat-vica'ris moet aínraaöen en dat de óverdracht van de bevoesdheid van de cura animarum alleen hem toekomt. Die beoalinpen zuilen later
nog"aanleiding geven tot conflicten van de abdij met de aartsb'isschöp van MecheIen.
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tigde op 30 september 1518 keizer Karel eveneens de overeenkomst.e6
De eerste nieuwe tijdelijke pastoor van Geraardsbergen, die vervolgens
in 1519 benoemd werd, was inderdaad een monnik van het klooster,
Joannes van den Haute.eT Over'de modaliteiten bij de benoeming van
de kapellanen zegger, de teksten niets. Hier konden blijkbaar alleen seculiere geestelijken benoemd worden, was de benoeming vermoedelijk
levenslang, maar ontving de kapelaan, als plaatsveruanger van de abt,
slechts een beperkt deel van de totale inkomsten van het altaar.
3.2. De annexatie van de Sint-Lucaskerk aan de Sint-Adriaansabdij in

1627-1635

De annexatie van de Sint-Lucaskerk is van een andere orde dan de zojuist besproken incorporatie van de beneficies van de drie Geraardsbergse kerken. Daar ging het om de incorporatie van het ambt (de bediening
van een altaar) en bleef de bestaande kerkfabriek verder functioneren.
Hier ging het om de annexatie van het kerkgebouw en de opheffing van
de bevoegdheden van de kerkfabriek. Volgens een overeenkomst van
15 april 1627 stonden de schepenen van Geraardsbergen hun verantwoordelijkheid als opperkerkmeesters van de Sint-Lucaskerk af aan de
abt van Sint-Adriaan, zodat deze voorlaan het kerkgebouw alleen kon
beheren.es Aan de rechten van de pastoor van de Sint-Bartholomeuskerk
om in de abdijkerk het nieuwe Sint-Lucasaltaar te bedienen, veranderde
er eigenlijk niets. Vandaar dat deze annexatie geregeld werd tussen de
abdij en de stad, terwijl de incorporatie van de drie parochiealtaren een
zaakwas die door de bisschop en de paus beslist werd.
Volgens de tekst van de overeenkomst van 1627 was deze kerk in
verval en waren er te weinig inkomsten voor het herstel. Van 1604 tot
1607 waarschuwde de landsdeken in zijn verslag dat de Sint-Lucaskerk
tot een ruïne dreigde te vervallen en riep hij de abt op om restauratiewerken aan te vatten. Maar voor de abt waren die werken niet prioritair.
Het was onder druk van het aartsbiqdom dat er uiteindelijk naar een
oplossing gezocht werd. Een nieuw Sint-Lucasaltaar werd in een kapel
van de zuidelijke kooromgang van de abdijkerk opgetrokken, naast de
Onze-Lieve-Vrouwekapel, blijkens een bijkomende afspraak in 1635:
dat hij heer prelaet sal stellen de voors. authaertafel ende behoorlycke
decoratien ter eeren van Ste Lucas upde zuijt syde naerst Onze Lieve
Vrouwe capelle daer nu is den authoer vqn Ste Jan Baptista.ee
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RAG, SAA, nr. 109, 110 (originelen) en 116, p. 34-38 (kopie).
RAC. SAA. nr. I 16. p. l5
DE PORTEMONT, Recherche:,11, p.244-245 en RAG, SAA, nr. 125.
RAG, SAA, nr. 125. De locatie woidt bevestigd in de beschrijving van de abdtjkerk uit 1696 (SAG, Vreemde Steden, nr. 52).
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Deze annexatie paste in de plannen van de abt voor de bevordering
van de devoties tot Sint-Adriaan en de heilige Nathalia, aldus abt dom
Ruteau.loo Maar volgens een beschrijving uit 1696 was het schip toen
nog niet gerestaureerd en fungeerde de noordelijke zijbeuk als kloostergang en de zuidelijke als opslagplaats voor bouwmaterialen. In de
middenbeuk wordt geen altaar vermeld. Deze diende blijkbaar enkel
als doorloop naar de dwarsbeuk en het koor van de abdijkerk.rol En
alhoewel niet vermeld, lijkt het logisch dat ook de jurisdictie van de
kerkmeesters over het Sint-Lucaskerkhof verviel, en dat dit kerkhof,
zoals het schip van de abdijkerk onder het beheer van de abdij kwam.
Het recht evenwel van de burgers om eÍ begraven te worden, bleef behouden (ziebijlage 4).
3.3 . Een nieuwe versie van de middeleeuwse parochiegeschiedenis

door

de abdij gepropageerd: de abt als pastor primitir,.us van Geraardsbergen vanaf de stichting

De incorporatie van de Barlholomeuskerk in 1515-1518 was geen zegen voor de Geraardsbergse zielzorg, maar integendeel de ooruaakvan
eeuwenlange twisten.
Kernvraag in het debat was de vraag of de abt zich voortaan pastor
primitivus van Geraardsbergen mocht noemen. De definitie van pastor
primitivus, - een nieuwe term in het kerkelijk recht van die tijd -, was
onder juristen een betwiste zaak.102 Moest de term gelijkgesteld worden met het vroegere collatierecht? }1ad de pastor primiÍivus vooral het
recht op de inkomsten van het ambt en op de mogehlkheid zichtelaÍen
vervangen door een vicaris die slechts een beperkte kleine vergoeding
kreeg? Kon de pastor primitivus naar eigen goeddunken priesters in geincorporeerde kerken als pastoor benoemen en terugroepen, zoals een
premonstratenzerabt dat in zrln parochies met zljn kloosterlingen kon
doen?

De abt, die zijn rechten yan pastqr primitivus zo ruim mogelijk interpreteerde, kwam in een mijnenvéld van betwistingen terecht met een
reeks processen tot gevolg, die zijn abdij een fortuin aan geld hebben
100 RUTEAU, La vie et morryre de S. Adrien, inleidende brief aan abtLe Brun: Ce fur
lors que de plus V.R. (: Le Brun) lascha la bride à sa bruslante devotion, s'apbliquan't entiei"ement à l'embelissement de son Ep,lise, soit en l'aggrandissement de
la ne[, par l'incorporqtion de l'Eglise de S. Luí, soit par beaux et riches ornemen5
et clappes en nombre. par plusiàurs clochet et un m"elodieux carrillon.
l0l SAG. Vreemde Steden. nr. 52.
102 Over'de juridische aspécten van een pastor primitivTls en een vicarius, zieLAE'
NEN.lntroducrion.o.352-360. 'Les droits et oréros.atives du curé orimitilconsistaient essentiel lemerit dans la perception de l'ihteer;l ite des revenui pastorau\. . . et
dans [a designatjon de ce prètie résidant'p. 357.1.
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in 1 5 1 9 een proces aanspande, was de Luikse
clericus Nicolaus Huberti. Nadien volgden in 1558 de pastoors Paulus
vande Coye en een eeuw later de pastoors Petrus van Laethem en Georgius De Poortere.Deze pastoors waren niet tevreden met hun statuut
van tijdelijk vicaris. Ook latere pastoors voerden aan dat de pastoor geen
monnik of regulierp priester kon zijn en dat hij voor het leven moest benoemd worden. Daarbovenop kwam de abt in een uitzichtloos en bitter
conflict met de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw terecht. De broeders beweerden buiten de incorporatieregeling te vallen en meenden dat
er aan hun plaats en privilegies in de Bartholomeuskerk niets gewijzigd
werd. De abt wilde de diensten van de broeders kortwieken en ze onder
zljn gezag brengen. In die strijd trok de broederschap aan het kortste
eind. De invloed ervan taande en het aantal broeders werd in de 1.7d"
eeuw van twaalf tot vier herleid.l0a In 1618 weigerden de leden van de
broederschap de onderpastoor en karmeliet Petrus Blondel als lid in
hun confrerie op te nemen. In 1651 wist de broederschap van de Raad
van Vlaanderen te bekomen dat de abt geen monniken of religieuzen
als lid van de broederschap mocht benoemen en in 1672 was er een
gelijkaardig conflict omtrent het lidmaatschap van de Geraardsbergse
benedictijn en onderpastoor Daniël Cools.
De abdij ging steeds geprikkelder in de tegenaanval en beriep zich
om haar rechten te staven enerzijds op de pauselijke bul van 1515, maar
gebruikte anderzijds steeds vaker het nieuwe argument dat het statuut
gekost.lo3 De eerste die al

van de abt als pqstor primitivus van ouds, van bij de stichting, verkregen was.105 Er was dus niets bijzonders aan de nieuwe toestand en
de tegenstrevers, die uit het milieu van de Bartholomeuskerk kwamen,
dienden niet te hoog van de toren teblazen. De apologie, geschreven
rond 1709, druipt van de fiustraties en de ergernis over de langdurige
oppositie tegen de nieuwe aanspraken van de abl, zoals blijkt uit de titel: Motiff oft claer beÍhoogh van het recht van pastor primitiff, t'welck
d'abdije van Ste Adrioens tot Geraertsberge heeft ende ghehadt heeft
van de geestelijckhydt binnen de vogrp. Stadt, t sedert dat de voorn. abdije van Dickelvenne ghetranslate"ri it nt Geraertsberghe, midsgaders
103 lzoor dg processen, zie RAG, SAA, nrs. 116 en 138; RAG, Sint-Baafs en Bisdom,
Reeks

M

rr.240.

104 VAN WAESBERGHE, GerardimonÍium, p. 187 heeft het over een verminderd
aantal. Over de motieven waarom en de mànier waarop die afslanking is gebeurd,
vonden wij geen documenten. De abt claimde onder meer het rechtlii pÏechtige
gelegenheóei de eersle plaats in het koor van de Sint-Bartholomeuskei(in te nemen en daar aanwezig te zijn met zijn convent. met uitsluiting van de Onze-LieveVrouwebroeders (RA-G, SAA, nr. li6).
105 De abdii eaf volgende argumentatie: Oucp donatio duorum eoiscooorum (Geraard Il én-Monesíe) contiíet spiritualeh jurisdicrionem in dicto oppido Geiardimontenii et consliruiÍ abbatem cum convientu postorem prinitivuk'cum omnibus

prerogatiuis

er

preeminentiis pa:tori primitiio conveniènrlózrs (RAC, SAA.

met gepagmeerd)

I 16.
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van de unie ende incorporatie van de parochiqle kercke van de voorn.
stqdt qen de voorghemelde abdije met al de sententien, decreten ende
arresten dcterover ten yoordeele van deselve abdije geweesen teghen
alle de gheene, die hun daer jeghens hebben willen opposeren door
impieteringhe, attenteringlte moetwilligheydt ende coppigheydt. t06
In deze nieuwq visie van de abdij was de abt van bij de stichting de
pastoor van Geraardsbergen geweest en was de Bartholomeuskerk op
de Markt slechts een verschijnsel van recente datum. De eenheid tussen abdij en parochie was er in deze visie van in het begin, doordat de
abdij in ofnaast de bestaande parochiekerk, de Sint-Lucaskerk, gesticht
werd. Zo werd het bestaan van een nabijgelegen Sint-Lucaskerk geprojecteerd tot in de 11d' eeuw en werd de middeleeuwse geschiedenis van
de Sint-Bartholomeuskerk uitgewist. In die geest noemt dom Ruteau
in 1637 de eerste abt Snellardus de parochiepriester van de stad: lequel
(: abt Snellardus) comme père et pasteur de toute la ville, assembla le
peuple.l17 Het idee dat er tijdens de middeleeuwen een machtige SintBartholomeuskerk bestaan had, werd uit het geheugen van de abdij gewist. In de ogen van de monniken was de Bartholomeuskerk slechts
een 16d"-eeuwse creatie en werd a11een omwille van het gemak van de
burgers de parochieactiviteit van de Sint-Lucaskerk naar de Bartholomeuskerk overgeplaatst.
Die idee van de primauteit van de Sint-Lucaskerk op de Bartholomeuskerk is in de abdij pas voor het eerst uitdrukkelijk geformuleerd
rond 1600. Wij kennen geen enkele vroegere bron waarin dit geschreven ofgesuggereerd wordt. In het visitatieverslag van de landsdeken uit
l574ll575luidt het nog: Parochialis ecclesia totius civitatis patronus
sanctus Bartholomcne. Na de godsdiensttroebelen wordt in de visitatieverslagen plots vermeld dat de Sint-Lucaskerk de moederkerk is, maar
dat voor het gemak van de burgers de diensten in de Bartholomeuskerk
doorgaan: in parochiali-templo patronus sanctus Lucas. Pastor vero
commodidati rei publice serttiens, in templo Sti Bqrtholomei suo fungitur fficio (1589 en 1592).108 In 1596 wordt ongeveer dezelfde tekst
herhaald. Hendrik Culens, landsdeÉen van Geraardsbergen van 1598
tot 1609 en tevens pastoor van Geraardsbergen, blijlÍ vooral bekom-

merd te zljn om de toekomst van de Sint-Lucaskerk, die bouwvallig
is, en door de abten verwaarloosd wordt.loe Ook hrj kent aan deze kerk
een hoge status toe, waar hij schrijft: ecclesia Sti Lucre, qurc est parochialis et maÍrix ecclesia totius oppidi (1602). Een weerklank van
106 RAC, SAA, nr. I16, p. L
107 RUTEAU, Lo vie er inartyre de S. Adrien, p. 153.
108 De landsdeken is Kristofoor Spitaels. past<ior van Nederbrakel; de abt is Hiëronymus Monceau ( 1588-1606).
109 Dit stelt hij onder meer vast in 1604. 1605, 1606 en 1607.

272

deze decanale visie uit dejaren 1590-1610 op de verhouding tussen de
Sint-Lucaskerk en de Bartholomeuskerk vinden wij niet toevallig bijna
letterlijk terug in de tekst van Gramaye uit 1611.
De volgende landsdeken, de Meerbeekse pastoor Petrus Van der
Schueren, is echter kritischel en wijst op een conflict over de stelling
dat de Sint-Lucaskerk de moederkerk van de stad zou zijn, die hrj beschouwt als een eenzijdige visie van de abt. Interessant is het negatieve beeld dat, volgens de deken, de abt had van de Bartholomeuskerk,
waar hij meende dat deze vroeger slechts 'een kapel' was: Ecclesia Sti
Bertholomei. Sed hoc ultimo jubileo exortq est contentio de primatu
ecclesiam S. Luca, quam sustinet Re. prrelatus Sti Adriani primam et
parochialem esse, asserens ecclesiam S. Bertholomei tantum capellam
fori (ut dicitur), sibique tanquam vero pqstori subesse et multa alia
quË commodius suo tempore coram aperientur (l62D.no It l622bestempelde de deken de primauteit van de Sint-Lucaskerk nogmaals
als een stelling van de abt: ecclesire Sti Lucrz, quam primariqm esse
contendit Rdus Prelatus Sti Adriani (1622).11t De toenmalige abt was
Gaspar Vincq (1.613-1624), onder wiens beleid het parochielandschap
te Geraardsbergen grondig herschikt werd en die zich, aldus de deken,
uitdrukkelijk als de pqstor primitivus van Geraardsbergen affirmeerde: Collator abbas S. Adriani, qui dicit se pastorem esse et presentem
substituere (1619).112 Direct na het abbatiaat van Vincq verscheen Van
Waesberghe s G er ardimont ium (l 627 ).
Het is een merkwaardige speling van de geschiedenis, dat een door
de abdij pas recent verkondigd beeld van het Geraardsbergse parochieverleden, zo snel verspreid en algemeen aanyaard werd. De coihcidentie met het verschijnen van de eerste gedrukte boeken over de Geraardsbergse geschiedenis lijkt daar niet vreemd aan. Ongetwijfeld haalden
Gramaye en Van Waesberghe hun informatie in de abdij. Het gezagyan
het gedrukte boek deed de rest. Deze nieuwe visie bleek zodanig succesvol dat zelfs de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw de primauteit
van de Sint-Lucaskerk als argumenl s:bruikte inhaar pleidooi tegen de
aanspraken van de abt. In een niet §edateerde instructie voor de heren
van de broederschap (vermoedelijk midden 17d" eeuw) wordt de primauteit van de Sint-Lucaskerk geponeerd en het bestaan van de mid1

[0 Vertaling: Tiidens

het laatste iubeliaar is er een twist ontstaan over het statuut van
de Sinrtucdskerk als moedeïkerk-, waarvan de E. H. abt van Sint-Adriaan meent
dat zij de eerste parochiekerk is; hij beweert dat de Sint-Bartholomeuskerk slechts
een kapel op de Markt was, zoals deze genoemd wordt, en daL ze aan hem als de

ware pastoór ondergeschikt is; (hij doet) nog veel andere uitspraken die op een
passender oeenblik ópenbaar zulleà worden. I I I RAC, Sint-Èaafs en Bisdom, Reeks M, nr. 8.
I I 2 VertaÍing: De begever (van het parochiealtaar) is de abt van Sint-Adriaan, die beweerl dat hij de pastoor is en dat de tegenwoordige (pastoor) hem vervangt.
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deleeuwse parochiekerk van Sint-Bartholomeus ontkent, juist om de
onafhankelijkheid van hun instelling ten overstaar,var de parochie (de
abt) te bewijzen.l13

Tot besluit
Dat de oudste pre-stedelijke bewoningskern van Geraardsbergen te situeren is rond de parochiekerk van Hunnegem op de linkeroever van
de Dender, betwijfelt niemand. Dat echter de oudste stedelijke kern
van Geraardsbergen nog recent geïdentificeerd werd met de site van de
Sint-Adriaansabdij en de Sint-Lucaskerk en niet met de Markt, is een
gevolg van het doorwerken tot vandaag van de teksten van Gramaye en
Van Waesberghe.lla Wij menen dat door Marcel Cock voldoende is aangetoond dat, toen de abdij gesticht werd, de aÍhankelijke parochiekerk
Geroldimons al bestond en dat die te identificeren is met de capella op
de Markt, toegewij d aan Sint-Bartholomeus. t5
De kapel en de Markt zljnvan in het begin sterk op elkaar betrokken geweest. Was er eerst de Markt en dan de kapel, of was het vice
versa? Zeker hebben beide elementen samen bijgedragen tot een snelle,
sterke en geconcentreerde ontwikkeling van de oudste stedelijke kem
van Geraardsbergen, zoals Marcel Cock in een recent artikel heeft aangetoond.1l6 Bry de Markt is ook het schepenhuis gebouwd. De kerk, het
schepenhuis en de Markt, symbolen voor het godsdienstige, burgerlijke
en economische leven, zijn te Geraardsbergen verenigd op één kleine
plek. Dat is een gegeven dat in geen enkele andere Vlaamse Denderstad (Ninove, Aalst, Dendermonde) voorkomt.rlT Waarschijnlijk is die
concentratie het gevolg van de snelle ontwikkeling van een nieuwe stad
op een plaats waar voordien nog geen oudere bepalende structuren aanwezig waren. De Markt met de Sint-Bartolomeuskerk en het stadhuis is
1

tot vandaag de meest dominante kern van het stedelijke Geraardsbergen
gebleven.
Met de stichting van de abdij en vooral met de populariteit vanaf
de 13d" eeuw van de pelgrimage naaï de relieken van Sint-Adriaan, is
aan de rand van het oudste stedelijke weefsel, een tweede kem ont113 RAG, OPAG, nr. 11.
ll4 J. DE RO e.a., De muur rond Geraardsbergen. Van gesloten naar open stad-Ceraardsbergen. 2009: eveneens recent door COPPENS. De processie van Plaisance.
r rs 8o4öf , Sint-Barrholoneusrelieken,p. 93- 132.
116 Marcel'Cock ontwikkelde overhrieehd de these dat de oudste kem van het stedelijke Geraardsbergen de Markt is"(M. COCK en G. VAN BOCKSTAELE, Geraardsbergen 1Geërsberge. Geersberg. Grant mont1, in Het Land van Aalst. 60,
2008, p.295-300 en COCK, Sint-Bairholomeusrelieken, p. I l3-130).
ll7 VAN DE PERRE. De sÍedenbouwkundige onrwikkeling ian Aalst. Ninove en Ceraardsbergen, p. 73-77
.

a1

^

De Markt van Geraardsbergen vanuit de lucht bekeken. Dit luchtperspectief
geeft een goed beeld van de ware grootte van de Sint-Bartholomeuskerk, die
ruimtelijk de Markt domineerl. De kerk heeft een iengte van ca. 60 m en een
breedte van ca. 30 m (beeld genomen van Google EaÍ1h).

staan. Daardoor werd de oude stad op de rechteroever vergÍoot en in
haar functies gediversifieerd. De abdij droeg bij tot de groei van een
grotere stedelijke kern, maar was er niet het kloppende harl van. De
Sint-Lucaskerk, belast met zielzorg binnen het abdijbeluik, is nooit de
moederkerk van de Sint-Bartholomeuskerk geweest. Met de Sint-Lucaskerk zijn geet parochierechten van de abdij op de stad verbonden,
maar wel zielzorgrechten van de pastoor van de Sint-Bartholomeuskerk
in de abdij. Pas na 1515--1518 met de incorporatie van alle parochiale
ambten aan de abdij beschouwde deze zich als het parochiale centrum
van de stad en noemde de abt zich de pastor primitivus van Geraardsbergen. Om de protesten daartegen,ië counteren is vanuit de abdij de
visie verspreid dat de toestand van na 1518 ook deze was die al van
bij de stichting aanwezig was. In die visie kreeg de Sint-Lucaskerk het
statuut van ecclesia matrix en werd het bestaan van een middeleeuwse
parochiekerk van Sint-Bartholomeus ontkend. Die perceptie is tot vandaag de meest gangbare gebleven.
Wij hebben een nieuwe, andere visie ontwikkeld. Wr1 zljn er ons van

bewust dat heel wat aspecten nog verder moeten worden uitgediept.
Toch hopen wij dat met het artikel van Marcel Cock over de Sint-Bartholommeusrelieken en met deze bijdrage de weg geopend is naar een
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grondige revisie van de parochiegeschiedenis van Geraardsbergen. Dit
impliceert tevens dat ook de gangbare bouwgeschiedenis van de Sint-

Bartholomeuskerk

-

geen middeleeuwse kleine kapel op de Markt,

maar een grote stadskerk

-

moet herbekeken worden.l18

Dirk Van de Pene
Hoogstraat 23
9401 Pollare

Bijlagen

l. Fragment uit de overeenkomst tussen de abdij en de kerkmee,sters van de
parochiekerken van de kapel op de Markt en yan het klooster (abdij) met een
bisschoppelijke verordening over de verdeling van de inkomsten van de begravíngen in beide parochiekerken
RAG, Sint-Adriaansabdij, reg. 161; 15d"-eeuwse kopie
1
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Wy Willem van Sente Ghuerixrle by der gracien van Gode abd van Sente Adryaens van Gheroudsberghe ende convent van der selve stede, ende wij schepenen van Gheroudsberghe over de prochikercken ende over de ghemeene poert
voerseit, doen te wetene ende maken kenliich (...)
Int eerste so es gheordeneefi by al desen voerghenoemden persoenen om
dmeesten profiit van den voerseiden godshuusen, dat miin heere dabd ende siin
convent voerghenoemt ende de kercmeesters van den prochikercken van Onser
Vrouwen Capelle op de maerct ende van cloestere selen deelen ter gherechter
heelt al dappoert dat commen sal van min heere Sente Adryane, eyst binnen
siinen clooster ofte der buten.

(.)
I

l8

I

l9

Volgens de Inventaris van heÍ bouwkundis Er[goed met gegevens van 1978 zou
de h"uidise Bartholomeuskerk erotendeels Haailíuidis volu"mé seLresen hebben in
1476. toën de kerk parochieke"rk werd (zie website.li Deze tníentafis steunt zich
op de bestaande Iiteratuur (o.m. V. fris). Wii zijn van oordeel dat irr het licht van
de nieuwe inzichten de bouus.eschiedenis van deze kerk volledis moet herzien
uorden, zeker uat de middeleëuwse bouwge:chiedenis betreft. Rëeds vóór 1476
moet deze kerk een imposant bouuuerk ziji geueest. Hel veelr,.uldig gebnrik van
veldsteen en porfiersteen (onterecht met Doór-nikse kalksteen verwàid in de lnventari\). wijót op belangrijke oudere bouwperiodes dan de I5d'eeura. Een fundamentele biidrage over het gebruik van natuursleen in sebou\\en te Ceraardsbergen
brengt M. bE öEUrcleinf , Een srad van \teen. Hir gebruik ,an natutrrsteei in
het Geraardsberg:e bouwpatrimonium, in Gerardimontium, 261,201 5, p. 3- l5;
de auteur stelt róor de vdrschillende bouwfasen van de Sint-Banholomeuskerk.
die ze in de traditionele r isie nos laal terus.e.aan tot de 'vroessotische kaoel van
Onze-Liere-Vrou$-ter-Maerckt íit de 13"'ëuw'" een zeventïÍsteensoorlen rast
(p. 6 noot 4 en p. I 5).
Willem r an Sente Coerix, abt r an 1352 rol 1368.
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Voert so es te wetene dat es gemaect ende geordeneert eene ordenance by onsen lieven ende gheminden heere den byscob van Camerike tusschen den abd
ende siinen convente voerseit in deen side ende de goeden liden van der poert
ende den kercmeesters voerghenoer-nt in-dander side, dat alle de stalkeerssenl2o
ende tortiitsen die metten doeden liichamen commen selen te cloester en ter
capellen dat sy die deelen selen ter gherechter heelt.
Item dliicht dat comt metten kinderen van tyen jaren oud ofte der onder dat bli-

ift gheheel den abd ende siinen convente voers., maer die boven tienjaren oud
siin dat daer incomt dat selen dabd ende siin convent ende de kerckmeesters
voerghenoemt deelen half ende half, wiit ghedaen den (. . . ?121)
Voert so moeten de kerckmeesters voerseit gheven alle jare miin heere den
prochiaen over siin deel offerspenden acht pond was. Item so moeten de kerckmeesters voerghenoemt gheven alle jare den tresorier van der abdien twiintech
schellinghe parrysyse tsiaers omme gnouch tedoene den ghenen die de keerssen ende offerande ghederenl22 sellen ende elken tsiine gheve.
Voert cose oec yemen sijnen sepultuere in den cloesterr23 so souden dabd ende
siin convent voerseit hebben al dat metten like quame, maer alsulck liick enmoghen sy niet ontfaen henwaere dat doer van dien like tvoren gheacordeert
ware metten prochiaen ende kerckmeesters voerseit van haren rechte.
Item ghemelt oec dat men sesseerdel2a in de poert ende niet in den cloester ende
dan yemen van den prochiaens storye, die buten soude willen ghegraven, dan
so moesten dabd ende sijn convent voerseit leenen haer stede omme de officie
ende sepultuere (...?125) ende stalliicht ende tortiitsen die metten like commen
souden deelen ter gherechter heelt tusschen den abd ende siin convente ende
den kerckmeesters voerghenoemt, gheliick oft buten quame in dander kerke.
Item de keerssen die men sal setten op de grave inde voerseide prochykerken
als men doet de seven nachten, de dertich nachten ende de jaerghetiden van
den doeden daer op dat men se set, die zelen deelen mijn heere dabd ende sijn
convent ende de kerckmeesters voerseit half ende half. Wiit ghedaen dat men
se leende sonder bate ofte om niet dan souden se bliven onghedeelt. Ende de
ghereemten ende de bate diere afcomt in hueringhen, die gheliickt.
Ende omme dat wy abd ende convent voerseit over ons ende over onse nacommers ende wy schepenen voerghenoemt over onse prochikerken ende over de
ghemeene poert voerseit willen dat alle dese voerghenoemde pointe bliven
ghehouden goet vaste ende ghestade euryelich ende emmer meer, so hebben
wij abd ende convente ende de schepenén voerghenoemt dese presente lettere
doen beseghelen met den seghelen onser prelacien ende convente voers. ende
metten conter seghele van den schependoeme van Gheroudsberghe voerghenoemt (uut)hanghende.
In kennessen, in wistheeden ende in orconschepen der waerheet, dat was ghe120 Kaarsen die dienden sestald oo een kandelaar bii de liikbaar.
121 Woord onleesbaar welens bes'chadiging van de óorkoirde.
122 Chederen: verzameleir.
123 Hel liikt hier niet te gaan over de parochiekerk van het klooster, maar over een
beerai,ins in de abdiit'erk zelf.
124 Hei interiÍict aÍkondigen
125 Woord onleesbaar wígens beschadiging van de oorkonde.
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daen ende gheordeneert intjaer ons heeren alsmen schreefdusentech driehondert ende vijf ende vijftech, in (...?126 ) te hoemestidel2T.

2. Overeenkomst tussen de kerhneesters yan de Sint-Lucaskerk en de abt over
de herstelling van een uitbouw van deze kerk

RAG, SintAdriaansabdij, reg. 370; origineel
3 maart 1490 (n.s.)

Allen den ghene die

dese presente lettren zullen sien oft horen lesen, schepenen vander poort van Gheeroutsberghe saluut.
Doen te wetene ter causen ende ocquisoenel28 van den uutlaet ofafcleetselel2e
vander prochikercken van Sente Luucke ter zydenwaerts vanden huusinghen
ende vry.thovel3o vanden cloostere mijns heeren Sente Adriaens in de vors.
poort, dwelck zo zeere te nieuten ofte valle ghegaen es dat de kercke ende ooc
de huusinghen vanden voors. cloostere daer af verderven ende qualic varen
in zulcken wys dat mijn heere de deken van den kerstenhede inden name van
harde eerwerdighen vader in Gode mijn heere de bisscop van Cameryke den
kercmeesters vander vors. kercke bevel ghedaen heeft up zekere groote pe),nen
tselve uutlaet of afcleedsele te beterne ende vernyeuwene. Dwelcke zy mits
der aermoede vander zelver kercke, die zeerc lettele of niet heeft incommende,
zeere qualic zoudt connen ghedoen.
So es by manieren van provisien om den minsten cost ende quetsse vander
kercken ende ten fine dat de huusinghen vanden cloostere by dien ghebreke
ooc niet gheheel ende al gheschent noch verdorven en worden, ghelyc zy begonnen zijn te doene, een zeker tractat ende appointement ghemaect, ghesloten ende gheconcludeert tusschen eerwerdighen vader in Gode mijn heere her
Ghyselbrechtl3l prelaet ende abdt des vors. cloosters ter eender zyden ende
Lieven vanden Rode ende Janne van Bracle als kercmeesters vander vors. prochikercken by love wille consente ende goetdunkene van ons schepenen als
upper kercmeesters ter anderen zyde, inder manieren ende conditien hier naer
verclaerst.
Dats te wetene dat mrjn vors. heere de plelaet tvors. uutlaet of afcleedsele alzo
lanc alst es vanden eenen hende vandertercken toten anderen zal doen vauteren ende overwelven met steenen te zinen coste ende laste om der kercken
ende den goeden lieden daer in commende haer verkeer daer ondere te hebbene
ende te behoudene ghelyc zy tu ter tyt dat hebben ende voortl.ts ghebruyct
126 Idem.
127 Hoogmisti.jd.
I

28 Gelepenheid.

129 Een íitlaat is een aanbouw. A[cleedsele wordt in seen en-kel Middelnederlands
?volledie aankleden'. Moeten
woordenboek vermeld, wel a(cleden, dat betekent
we 'uutlaet of alcleetsele' begrijpen als een 'voltooiende aaíbouw'?
130 Kerkhof.
131 Gisberl van Ouweghem, abt van 1588 tot 1504.
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hebben. Ende voor dien cost ende last zo zal de zelve mijn heere de prelaet
up ende boven de voors. vauteringhe ofvausurel32 moghen huusen met eenen
alleye oft andersints tsynder ghelieften, omme al daer van binnen zinen huuse
oft camere lancx henen te moghen gane ende kerene tot in zine cloostere tallen
tyden ende wylen alst hem ghelieven zdl zonder yements wederzegghen. Wel
verstaende dat mijn heere de prelaet voors. ghehouden zal wesen het dac vander zelve alleye oft huusinghen die hy daer alzoo tsynder ghelieften zal doen
stellene in zulcken wijs te doen makene ende te stellene datter de kerke gheen
hendere noch interest bij en neme ende dat zelve dac voofi an eeuwelic ende
emmerÍneer Ie zinen coste ende laste onderhouden vanden eenen hende toten
anderen, ende kercke daerafgheheel ende al ontiasten ter eeuweliken daghen.
Ende boven desen zo heeft mijn voors. heere de prelaet den voors. kercmeesters toeghelelt ende geconsenteert te behoudene alle de tichelenll die nu up
tvors. uutlaet ligghen omme de kercke boven oft eldere, daere te doene es, te
doen deckene ende repareren oft anderen orboor daer mede te doene ter kercken proffyte.
In kennissen ende orconschepen der waerheyt ende ten fine dat dit vors. trac-

taet ende appointement onderhouden ende ghestantich blive, so zyn hieraf
twee ghelyke brieven ghemaect den eenen om mynen vors. heere den prelaet
ende den anderen om de vors. kercke. Ende dit bezeghelt metten zeghele van
mijn vors. Heere den prelaet over hem zelven ende metten zeghele van onsen
scependomme over ende in den name vander vors. kercken. Dwelcke was ghedaen den derden dach van maerte intjaer ons heeren duyst vierhondert negene
ende tachentich.

3. Proces, opgesteld door notaris Paulus van Beek, over de inbezitneming door
de abt van de parochiekerk van Sint-Bartholomeus en haar ffiankelijkheden
Hunnegem en Sint-Katharina. Walter yan lrlieuwenhove, pastoor van Overboelare, treedt daarbij op als procurator van de abt van de Sint-Adriaansabdij.

RAG, SintAdriaansabdij, nr.76 (origineel);Ibidem, nr. 116, p.29-34 (kopie)
21

juni

1518

r-'1
In nomine Domini. Amen.
Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum,
quod anno eiusdem Domini millesimo quingentesimo decimo octavo, indictione sexta. die quidem vicesima prima mensis junii. pontificatus summi in
Christo patris et domini, domini Leonis divina providentia pape decimi anno
sexto, in mei notarii publici, testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter
vocatorum et rogatorum presentia, personaliter constitutus, venerabilis vir
dominus et magister Walterus de Nova Villa, curatus de Bollario superiori,
syndicus ac procurator, et eo nomine reverendi in Christo patris domini Jo-

132 Gewelf.
133 Dakpannen.
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hannis de Broedere,lra permissione divina abbatis nec non religiosorum ac
conventus monasterii Sancti Adriani opidi Gerardimontensis, ordinis Sancti
Benedicti, Cameracensis diocesis, prout de sue procurationis mandato, michi
notario infrascipto legittimam fecit fidem, habens et in suis manibus tenens
quasdam litteras apostolicas unionis seu incorporationis per prelibatum sanctissimum dominum nostrum papam, dictis abbati et conventui factas et concessas. Quarum quidem bullarum tenores propter earum prolixitatem obmitto
bullatas, sanasque et integras, non vitiatas, non cancellatas, neque in aliqua
earumdem parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, quas
michi notario infrascripto presentavit et legi fecit, quarum quidem litterarum
apostolicarum vigore iidem dominus et magister Walterus, nomine quo supra
procuratorio me notarium infrascriptum, quatenus ipsum in et ad corporalem,
realem et actualem possessionem ecclesie parrochialis Sancti Bartholomei in
foro dicti oppidi Gerardimontensis site, unacum suis annexis, nec non unius ad
ecclesie seu capelle de Huijneghem et alterius ad capelle Sancte Katherine dicti opidi Gerardimontensis, dicte Cameracensis diocesis, capellaniarum maiora
altaria fundatarum, cum omnibus iuribus et pertinentiis, oneribus et honoribus
earumdem respective ac iuxta earumdem litterarum apostolicarum vim, formam, continentiam et tenorem in Dei nomine ponerem et inducerem, sibique
de earumdem ecclesie et capellaniarum fructibus, redditibus et proventibus
responderem ac ab aliis responderi facerem, debita cum instantia postulavit
et requisivit. Unde ego, notarius infrascriptus, sic ut premittitur requisitus prelibatum dominum Walterum, quo supra nomine procuratorio. in corporalem.
realem et actualem possessionem iuriumque et pertinentiarum universorum sepedicte ecclesie parrochialis Sancti Bartholomei dicti opidi Gerardimontensis
unacum suis annexis, per ingressum maioris porte sive ianue eiusdem ecclesie,
et tactum annuli, et per tactum cordarum ac pulsationem campananrm, nec non
missalis, calicis et ornamentorum, clavium sacrarii et fontium dicte ecclesie
traditionem et aperitionem, et similiter per iuramenti ac hoc soliti et requisiti
prestationem. Et nichilonimus omnibus et singulis ipsius ecclesie utriusque
sexus parochianis, ut dicto domino Waltero, nomine quo supra procuratorio,
de fructibus, redditibus et proventibus dicte ecclesie, unacum suis annexis,
suis loco et tempore congruis et oportunis respondere precepi et mandavi,
subsequenter accedentem ecclesiam sive capellam de Huijneghem, eundem
dominum Walterum, quo supra norrine, in predicte capellanie ad maius altare
inibi fundate, adhibitis similibus solitis:et requisitis solemnitatibus. Deinde
adeuntes capellam predictam Sancte Katherine dicti opidi eundem dominum
Walterum, nomine quo supra, in prelibate capellanie ibidem etiam ad maius
altare fundate, adhibitis similibus solitis et requisitis solemnitatibus nemine
contradicente, in Dei nomine posui et induxi respective. De et super quibus
omnibus et singulis supradictis, sepedictus dominus Walterus sibi a me notario
infrascripto unum vel plura publicum seu publica confici atque tradi petiit instrumentum et instrumenta.

Acta fuerunt hec in predictis ecclesiis seu capellis respective sub anno, indic134 Johannes de Broedere. abt van 1504 toÍ 1524.
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tione, die, mense et pontificatu quibus supra, presentibus ibidem quo scilicet
ad possessionem sepedicte ecclesie Sancti Bartholomei dicti opidi Gerardimontensis, venerabilibus et discretis viris, dominis et magistris Adriano van
Belle et Petro Bonjours, presbferis, Adriano Hellinchs, custode dicte ecclesie
ac Petro Rammelere et Johanne Moreulx, laicis et rectoribus fabrice dicte ecclesie. Quo vero ad possessionem ecclesie de Huijneghem et cappelanie ad
maius altare eiusdem fundate, dicto magistro Adriano van Belle, presbytero,
Francisco Papejans, custode dicte ecclesie et Godefirido Milot, laico cive dicti
opidi Gerardimontensis. Quo autem possesionem capellanie predicte ad maius
altare dicte ecclesie Sancte Katherine dicti opidi Gerardimontensis sepedicto
domino et magistro Adriano van Belle, presbl'tero, Johanne de Knobbere et
Johanne de Grove, incolis et civibus dicti opidi Gerardimontensis dicte Cameracensis diocesis testibus ad premissa vocatis et specialiter rogatis.

Et ego Paulus de Beka, clericus Cameracensis diocesis, sacris apostolica et
imperiali auctoritatibus notarius, quia prredictarum litterarum apostolicarum
unionis, exhibitioni, presentationi atque lecture requisitionem, possesionem,
traditionem et inductionem iuramentique ac aliarum solemnitatum prestationi
et observationi ceterisque prrmissis dum sicut premittuntur pone, et coram
me fierent et agerentur, unacum prenominatis testibus interfui, eaque omnia et
singula sic respective feci et fieri vidi ac audivi ac in notam sumpsi, ideo hoc
presens publicum instrumentum manu mea scriptum confeci, atque in hanc
publicam lormam redegi. signoque. nomine et subscriptione meis solitis et
consuetis signavi ac subscripsi in fidem, robur et testimonium omnium et singulorum prrmissorum rogatus et requisitus.
Signatum erat P. de Beka.

4. Fragment uit de overeenkomst tussen de abdij en de stad voor het oprichten
van een nieuw Sint-Lucasctltctar in de abdijkerk.

RAG, SinlAdriaansabdrj, nr. 125; kopie
15

mei 1635

Alsoo den Eerw. heere prelaet van Ste Aàriaens bij accorde van Burgemeestre
ende Schepenen, Raedt ende notablen deser stede ende poort van Gheeraertsberge geincorporeert heeft in sijne kercke de oude prochiekercke van Ste Lu1x,
ende gehouden was te stellen eenen authaertafel ende ander decoratien ter
eeren van Ste Luyck soo sijn de voorn. eerw. heere prelaet ende burgemeestre
ende schepenen met interventie vande eerw. heere pasteur veraccordeert dat hij
heer prelaet sal stellen de voors. authaertafel ende behoorl(ycke) decoratien ter
eeren van Ste Lucas opde zuyt syde naerst onse Lieve Vrouwecapelle, daer nu
is den authaer van Ste Jan Baptista, ende dat metter eerster gelegentheyt soo
nu gedaen is, alwaer den heere pasteur deser stede ende heeren vande Broe-
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derschepe sullen vermoghen te doene de diensten van begravingen ende uuytvaerden vande gone die men op Ste Luyx kerckhofsal begeiren te begraven.

Item...

5. Fragment uit een abdijkroniek met de beschrijving yan de abdijkerk met de
voormalige Sinï-Lucaskerk en het Sint-Lucaskerkhof

SAG, Vreemde Steden, nr. 52; origineel

t696
Ende eerst beginnende vande kerkcke, wort de self alsnu bevonden een vande vermaerste om haere hooghel.t, claerheyt ende breedhel.t. Srj staet met de
choor noort oust, meer treckende naer de ousten. Men gaet met collateralen
rontsom den voors. choor, ende achter de selven is eene schoone groote Capelle Onse Live Vrouwe toegeeighent, eertijts ghenoempt cripta, van vooren
afghesloten met metaele pilaeren. De schilderrje vanden autaer representeert
De Drij Koningen, offerande doende aen het nieuw gheboren kindt onsen Salichmaeker, sijnde maer eene copie vant' originel, twelcen van den Aertshertoghe Albeftus ende Isabella sijne huysvrouwe, die 't self verkreghen hebben
van den abt Hieronimus de Moncheau, in de capelle van het conincklijck hoff
te Brussel ghestelt is geweest, laetende de voors. copie inde voorn. Capelle.13s
Op de rechte sijde van dese Capelle inde collateralen is den autaer van Ste
Anna in witten steen ghesneden, ende inde slincke sijde den autaer van Ste
Lucas van 't ghelijcken in witten steen ghesneden. Ende alsoo vervolghende de
twee sijden, siet men op de regte handt de capelle ende autaer van Ste Benedictus nieuw gesneden in haudt. Deze capelle is eertijts ghenoempt gheweest de
capelle van Boulers ende daer hebben sij hunne sepulture. Op de slincke sijde
is den autaer van Ste Laurentius, die alleenlijck bestaet in een schilderije van
self heylighen. Naest St Laurentius capelle is een cleyn autaerken van Onse
Lieve Vrouwe van gratie, van haudt ghesneden ende gheschildert.
In den choor is eenen slechten autaer met een cleyn schilderije, boven welcken
autaer is noch eenen autaer, daermen van twee sijden van binnen ende buyten
den choor met trappen naer toe gaet ende alwaer bewaert wordt de kasse van St
Adriaen ende wort er oock alle woensda§hen solemnele misse ghedaen.
Voor den choor, onder de docksaele sijn twee cleyne autaeren den eenen aen
rechte sijde ende de anderen aen slincke sijde. Den eenen den autaer van Ste
Maria Magdelene die de maendaghen ende vrijdaghen gheprivilegiert is, den
anderen vande heylighe Drijruldigheyt.
In t crijsl36 vande kercke is aen d'een srjde den autaer van St Adriaenus, aen
d'andere sijde den autaer van Ste Natalia, alle bijde van haudt ghesneden. Daer
is boven op de docksaele eene schoone ende groote orgle, die om haeren clanc135 Hierover VAN BOCKSTAELE_, Het cultureel erfgoed, p. 97-100.
I

36 Ongetwijfeld wordt'kruis' bedoeld
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ke seer gheestimeert wort.r37
Het scip ofte beuck vande kerkcke is lanckwerpich ende veel smalder als den
choor geweest, ghelijck de gheheele reste vande kercke. Dit deel vande kercke
heeft eertijts geweest de prochiekercke van dese stadt toegeeyghent Ste Lucas, ende hadde hier voortijts collaieralén vande welcen ter rechte handt een
deel vanden pant vant convenf ghemaekt is, ende t'ander ter slincker handt is
ghesloten, ende en dint nievers toe dan om eenich haudt, calck ende stenen te
legghen.
Den geefirel van dese kercke is oudt werck met twee toorekens.
Int midden is op vier stercke ende grove pilaeren ghebaudt den thooren, die
plomp is maer wijt ende breedt, vervult met vijf goeden clocken ende eenen

schoonen beyaert van cloxkens, dienende inde solemnitijten, ende tot den
voorslagh vande uuren, halfuren, quaertieren ende halfquaertieren.
Voorder ten suydenwaerts is het kerckhoffvande voors. Ste Lucaskercke, dienende tot de begraefirenisse vande gone die hier ontrent woonen, besloten van
d'eene sijde met de kercke vande abdije, ter oostsijde met het huys ghenoempt
St Adriaen ende met eenen muer ghetrocken van (t' voors.) huys tot aen den
choor, in welcke m(uer) eene groote poorte is, ghesel't Ste Janspoorte; van
d'ander sijde rontsom plach te sijne eene clel'nen muer, die nu ter tijt niet meer
en staet, maer worden alleen de ruinen ghesien.

:ï

137 Het doksaal lijkt de kruisbeuk van het schip te scheiden.
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DE EERSTE VIJF OORLOGSMAANDEN IN AALST
VOLGENS DE VERSLAGGEVERS VAN DE KRANT
VOORAIT
Deel3. Een ontredderde stad
(zondag 4 oktober-maandag 30 november 1914)1
A,LARC UYTTERSPROT

1. Beknopt overzicht van de gebeurtenissen: terugkeer van
werkloze en hongerige bevolking naar een ontredderde stad
Aalst kwam na de bezetting door de Duitsers in het etappengebied van
de vierde legerdivisie te liggen. Een etappengebied was een gebied
onder militair bestuur, dat met ondersteunende functies (verzorging,
bevoorrading) het frontgebied (operatiegebied) bijstond. De provincie Oost-Vlaanderen en het oostelijk deel van West-Vlaanderen vielen
daaronder. De burgers binnen dat gebied waren aan een grote inperking
van hun bewegingsvrijheid onderworpen. Aalst was een van de dertien
Kommandaturen binnendat gebied.2 Weliswaar onder militaire controle

liet de bezeÍter het bestaande burgerlijk bestuur, zoals het ambtenarenkorps, de politie, het gerecht en het gemeentebestuur in het etappengebied verder functioneren. Het Duitse militaire bestuur communiceerde
met de bevolking bij middel van 'tekstaffiches'.
Aalst was na 28 september een verlaten stad. Een groot deel van de
bevolking was in paniek westwaarts richting Gent, Kortrijk en de kust
gevlucht. Het homogeen katholiek stadsbestuur was onthoofd, doordat burgemeester Leo Gheeraerdts en schepenen Romain Moyersoen
en Désiré De Wolf met hun familie op de vlucht naar het buitenland

Het eerste en tlveede deel van dere reefs verscheen in deze iaargang 2015, nr. 1,
n.5-32 en rc.2.o.133-166. Het vierde en laatste deel zal vdrsch-iinàn in nr. I ran
irolsende iaarsans 2016. Voor de meest eebruikte r,r erken. zie deèl l. p. 8.
De "anderé Ko"nuiíendatwen waren Beefrem, Deinze, Dendermonde, Eeklo. Ertrelde. Cent, Geraardsbergen, Kortriik, Lokeren, Oudenaarde (met Ronse), SintNiklaas, Tielt. Ninove res§oneerde oirder Aalst. Voor de.iuridische organisatie van
het etappengebied, zie Wouter R.B. FLAMA, De wergeving in het erapappenge'
bicd (West-2n Oosr-l/laanderen) van her vierde Dtrirsè leger in /9/4, (Vèrhandeling faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent). 6s61 fQQ9/20 I 0.
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waren geslagen.3 De burgemeester keerde pas na de oorlog terug. De
eerste dagen van de bezetting gingen Duitse soldaten zich in de verlaten huizen te buiten aan plunderingen van winkels en voorraadkelders.
Vooral wijn was gegeerd, zodatin de.straten het lied weerklonk: "Es ist
in Aalst mehr Wein als Wasser in der Rhein".4 Om het dagelijks bestuur
van de stad terug op gang te krijgen, werd door het militair bestuur
Jaak Van den Bergh, een katholiek gemeenteraadslid, tot dienstdoend
burgemeester aangesteld.Hlj zal gedurende de ganse oorlog die functie

blijven uitoefenen.
Veel gevluchte Aalstenaars werden in Gent opgevangen, waar ook
Nichels verbleef. Door zijn connecties met de socialistische schepen
Edward Anseele kon hij daar de hulp aan de Aalsterse vluchtelingenkolonie in goede banen leiden en zelfs de uitbetaling van de fabrieksarbeiders, die hun loon nog niet onfvangen hadden, regelen.5 Op 11
oktober luidde zijn advies nog: 'Niet terugkeren naar Aalst'. De Aalstenaars waren beter af in Gent, dan in hun door de Duitsers bezette en
geplunderde stad. Nichels zinspeelt nog op een aanstaande herovering
van Aalst door de Belgische troepen en waarschuwt voor de gevaren
van die nieuwe gevechten voor de burgers. Had Nichels dan geen weet
van de militaire evolutie van de naar Gent oprukkende Duitse troepen
die, na onderhandelingen op 8 oktober in Oordegem met het Gentse
stadsbestuur, op 12 okober de stad zonder slag of stoot konden innemen? Wilde hij al te graag vluchtelingen langer in Gent houden om hen
te laten ervaren hoe goed georganiseerd er de opvang door het socialistische stadsbestuur was?
Het dagblad Vooruit werd gedurende de eerste twee weken van de

bezetÍing van Gent niet gedrukt. Het verscheen opnieuw vanaf 28 oktober, zich schikkend naar de voorwaarden van de Duitse censuur.6 Anseele voerde op dat vlak een pragmatische politiek en hechtte groot
belang aan het voortbestaan vanzijn populaire socialistische informatie- en propagandabron, ook tijdens de Duitse bezetting.
Pas op 6 november, met een hiaat yan bijna een maand, verscheen
in Vooruit een nieuw bericht van Nichels over de toestand inAalst. NaHierorer L. MOYERSOEN, De gemeentepoliriek in Aalsr ten riide van boron Romain MoyersoentlS95-1938).in:.Her LaidvanAalsr.38. lS8ó.p. l7-lS.Volsens
L.udovic-Moyersoen heeft zijn vader nadien dit tijdelijk verlaten van Aalst stëeds
als een grote'pol i tieke vergi ssing beschouwd.

4
5

Ibidem-"n. 25i
Over de 'rol van Edn ard Anseele 1l 856- 1938.1 tijdens de Duitse bezetting van Cent,
zie Willem DEDOBBELEER, De Groote Oorlög bekeken door een pinVe-nez. Edward Anseele, het socialisme en de bezetrinp van Gent (YerhandelinÉ Geschiedenis
Universiteit Gent), Cent, 200612007. Anseéle was medeoprichter vàn het daeblad
[goryrit, weld !4 1909 in een liberaal-socialistische coaliiie schepen van Geït en
bleeldit ook tiidens de oorlog.
Zie Deel 1, p. Ëi.
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Links: Dienstdoend oorlogsburgemeester Jaak Van den Bergh
(foto Stadsarchief Aalst).
Rechts: De jonge Edward Anseele (verzameling auteur).

dien is het opnieuw wachten tot 30 november voor een volgend bericht.
De toon in de berichtgeving is merkelijk anders dan vóór 12 oktober.
Voordien was de toon anti-Duits en werd de brutaliteit van de Duitsers
in felle bewoordingen aangeklaagd. Vanaf 6 november verschuift de
focus. De gewone bevolking was naar Aalst teruggekeerd. Maar de fabrieken waren gesloten omdat ze tijdens de bombardementen vernield
waren of aan geen grondstoffen geraakten. In Aalst, toen een stad met
35.600 inwoners, was ongeveer de helft van de bevolking behoeftig.
Kolen werden duurder. De bevolking leed kou en honger. Die sociale
ellende en de waag hoe die het best kon gelenigd worden, werden nu de
thema's waarover Nichels en Flips schreven. Voedselbedeling en werkloosheidvergoedingen waren de niàrwe aandachtspunten. Zij observeerden niet meer als verontwaardigde oorlogscorrespondenten, maar
schreven in hun rol van socialistisch voorïnan en militant. Zij vergrootten graag de fouten en tekortkomingen van de katholieke machthebbers
uit om des te beter de oplossingen van het socialisme te kunnen aanprijzen.1 lJiteraard moeten we er rekening mee houden, dat Nichels en de
andereAalsteme coffespondenten tijdens de bezetting niet schreven wat

7

Over de ro1 van het socialisme te Aalst tijdens de oorlog, zie M. UYTERSPROT,
De rode roos in de vuisr. Ontsraan. gro?i en ontwikkeTing van de socialistische
arbeidersbeweging in Aalsr. Aalst. 2012. p. 85-94.
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ze wilden en dat de keuze van hun onderwerpen bepaald werd door de
pragmatische modus vivendi die het socialisme en het dagblad Vooruit
in Gent met de bezetÍer was aangegaan.S

2. Oorlogsrelaas uit het dagblad Vooruit: 4 oktober - 30 november 1914
ZONDAG 4 OKTOBER 1914
Hoe het er te Aalst uitziet
Tben we vrijdag avond van Wetteren te Gent-Zuid van den trein stapten,
zqgen wij een yrouw die, eerst uit Aalst was gevlucht er terug was binnen gegaan en er in gelukt is er uit te geraken. De vrouw een zekere
Mina De Vleeschhouwer, uit "De Gazmeter", wonende Leopoldstraat,e
vertelde ons het volgende:
"Aan de Duitsche voorposten vroeg ik in de stad om mijn kind te mogen gaan, en dot ik spoedig zou terugkeren. Zrj lieten mij toe. Aan het
Weezenhuis waren de Duitschers bezig met alle eetwaren op te laden.to
Twee zusterkens, die niet hadden kunnen wegkomen, verblijven nog
sÍeeds in het gesticht en moesÍen bij de Duitschers om eten gaan. Ik
ging er ook brood halen. In de stad zijn 7 à B politieagenten die bezig
waren de gedoode burgers te begraven. Alles ziet er wreed en treurig
uit. In de sÍatie van Aalst waren l2 personen gevangen gehouden geweest, doch nu in vrijheid gesteld, met verbod evenwel de stad Íe veerlaten. In de Lange Zoutstraat werden uiÍ het schoenmagazijn van M.
Hofmans,tl schoenen op de straat geworpen. Drie jongens van Erembodegem, raapten eenige paren op, wat door duitschers gezien was.
Dezen vroegen wat dit was, en op het antwoord der jongens, werden ze
in het gevang van Aalst bij Hoebeke,t2 opgesloten, onder bedreiging te

8

9
l0
ll
l2

W. DEDOBBELEER, Een Gentse Godsvrede? Edward Anseele in het licht van de
politieke striid riidens de Eersre l4/ereldoorlos. in Handelinsen der Maatschaooii
voor Geschíedeíris en Oudheidkunde re Gerf Nieuwe Reek"s, LXI, 200j. p. )Ëd324, zie vooral p. 307: "De socialisten waren zich bewust van de orooasàndistische r.raarde van hun blad, en dat was dan ook de voomaamste redeó wàaóm men
zich liever onderwierp aan de censuur dan-.de druk rolledig te moeten staken, iets
irat de liberale tegenhanser La Flandre f iberale wel deed.'*
Wie deze rrouu ía", isÍiet met volle zekerheid te bepalen. Er uoonde een philomena De Vleeschouwer (Aalst 1872-Aalst 19541 in de Peperstraat. die sehu\ d
was rnet Hippoli,r Walgraef {oHolstade l8ó3). De Cazmerèr lgazomererJ is een
herbersnaam.'

Betreft-het weeshuis roor meisjes in de Leopoldsrraat (Kattesrraat). De zusrers
Maricollen stonden in r oor de oór oedins van de mersres.

In de Lange Zoutstraat woonderi twee sc'hoenmakers Éret de naam Hoffman. Theodoor Hollman (ca 1876-Aalst 1q66) en ziin vrouw Maria-Louisa Lantain (oca.
18771, beiden geboonig van Brussel, hadderi hun zaak in her huisnummer 5. Frans
Hoflman tAal!t. 1846-aalst 1926t en zijn rrouu Hoftense Dierick r.ca. 185 l)
woonden in het huisnummer 20.
Augusl Hoebeke uas bewaarder van het doorgangshuis met drie cellen, in de KapelJestrqa^t (nu Zuanzusterssraar). J. CHYSENS: De gemeentepolitie van Aalsr,
Aalst, 1994, p. 58.
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zullen gefus if eerd worden. "
In de Leopoldstroat werden twee woningen Íotaal weggebombardeerd.
In de Molenstraat zijn ook huizen weg. Aan den toren is weinig meer
schade gekomen dan er zondag,wasna het bombardement.t3
Volgens onze zeggevrouw zouden er zich te AalsÍ nog ruim een honderdtal inwoners der stad zelf bevinden, en een 1000-tal duitschers. In het
omliggende der siad liggen er nogal veel soldaten.
De vrouw is gemakkelijk uit de stad geraak en buiten de Duitsche lijn
gekomen.
De pretentie der Duitschers
De duitschers ontbreekhet naast bloeddorstigheid, roofzucht en barbarisme in den hoogsten graad, qqn geene pretentie. Zij hebben den heer
Van den Berghe Jaak, katholiek gemeenteraadslid, die ook in Aalst was

íeruggekeerd, als burgemeester aangesÍeld.la

13

In de Leopoldstraat (Kanestaat) werden in totaal 4huizen vemield; in de Molenstraat eveneens4 huizen en daarbij de Werfkapel. D. MEERT. Her leven 1...1. p.

67.

t4 Jacobus Josephus (Jaak) Van den Bergh ( I 868-l 929), beroepshalve slond hii in de
smederii net zoals ziin vader. Hii weid in l9ll verkozen alÀ loesevoesd se-meenteraadslid 'nijverheiàshooid'. Na de vlucht van burgemeester öheeríeríts werd

hii door toevàl in oktober l9l4 door de Duitsers alíwaamemend

bursemeester
aangesteld. De Duitse generaal von Maver feliciteerde hem en safaan de"oas 'aangesÉlde'burgemeesteienl<ele taken. Híi moest voorkomen datïe Duitserè in Aalst
íachtofler zóuden worden van aansladen. De politie diende plLurderinsen en inbraken te voorkomen. het puin langs dàDender moest zo snel moseliik o"oseruimd
worden en de gesneuvelde BelgiscÏe en Duitse soldaten dienden Eeh"oorfijÏ op het
kerkhof te wo*rden begraven.
Op 2 oktober l9l6 bracht Moyersoen hem hulde: "ln ziin moeiliike en soms q.evdarliike taak. heeft hii zich cip lofwaardiee wiize weteh te sedias.en." Van den
Berg6 werd tot tweemaàl toe d<ior de Duitsérs seïansen senorien en"oversebracht
naaide Nieuwe Wandeling in Cent. Hij maaki-e zicliveidienstelilk tegenöver zijn
stadsgenoten in de moeililTe oorlogs.laien, J. GHYSENS, Gescrtiedeíis der stiaren vàn Aalst. AalsÍ, 1986, p. 229.L: MOYERSOEN, Baron Romain Moversoen
en politieke problemen van'zijn ryd 1870-1967, Aalst. 1986. p. 129. Sradiverslag

Aa'lst t 9l 1jt

9 t 1.

o. 38.

Jaak huwde in AaÍst op 26 april 1892 met Maria Clothilda Jourer, de dochter van
een handelaar in kledinestollen uit de,Sint-Jorisstraat. Maria werd seboren oo 9
augusrus 1868. Het gezïn woonde in rie Kone Zoutstraar mer hun 7es kindeèn.

Hunzoon FranciscusAchilles("1893)sneuveldeop6ausustus l9l4inBois-SaintJean. De Denderbode dd. 6-9-1914 berichne hierover: yíiidag,7 Oosst Men verneemt in de sÍad dat een eerste slachtoffer zou gevallen ziin: Frans lTan den Bergh,
gesneuveld als een held vóór Luik, in ëen dieiverschrikkeliike borsinsen met den
duitsche indringer doorsrond. [...] Maandas, l0 Oossr. - Eén liikdienï heefr in de
hoofdkerk plaals voor de zielèlafenis yan den jongen held Fràns Van den-Bergh.
De tempel is stampvol. Àlsemeene ontroerinp. Tiidens de offerande voert meesÍer
Volckaën op de giootsche"orgels eene indruEwetíkende "Bíhbangonne" uir.
De jongste zoon Jozel(o1902) werd advocaat, ererelerendaris van de Recbtbank
voor Koophandel in Aalst. Hií schonk in l97l het oorlossarchiefvan ziin vader
aan het stàdsarchief vanAalst. DADD. GVA. ll-12-lgTl]Vanaf I april 1965 r.ras
hii voorzitter van de Vereniging voor Aalsters Kulruurschoon. een verenisine die
ziíhinzet voor het behoud vàn het erls.oed in Aalst. Wesens ziekte nam hiionïslas
op 2 september 1966. C. L|YTTERSPROT. Wjf en rwinïíg jaar VVA.K, s.'cl.. p. 2d
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k Lede deden zij hetzelfde. Daar werden M. Emiel De Craecker,rt gepensioneerd ondenuijzer, tot burgemeester aangesteld, en tot schepenen MM. Jan Schelfthout en Gustaaf Dallaert.l6 Donderdag werd een
bericht uitgeplakÍ door den Duitschen kommandant geteekend, dat het
de bevolking van Lede verboden word (sic), wat het ook zij, tegenover
de duitschers re doen.
I.ï/ij melden reeds dat het gevaarlijk was voor bewoners yan Aalst, te
trachten in hunne stad terug Íe keeren. Bewijzen zijn er reeds genoeg
dat de Duitschers niemand buiten laten, en om binnen te gaan leverde
de door de Duitschers aangestelde burgemeester van Lede aan een per-

soon volgend bewijs af:
'oWegens den gevolgmachtigde door den kommandant van het

duitsche leger te Aalst, vriendelijk verzoek Kamile De Roeck te
laten doorgaan in Aalst.

Lede,2 oktober 1914
De d.d. burgemeester
E. De Craecker."
Zou men gelooven wat pretentie de moffen aan den dag duruen leggen?
De Roeck is echter tot in Aalst niet gegaan, van zoodra hij vernam
dat hij niet meer zou buiten mogen. Er vallen reeds onschuldige offers
genoeg.

ll/ij vernamen ook dat de Duitschers aqn Erpe (wrjk Vijf Huizen) afgezaagde boomstammen langs de sÍeenweg hebben gelegd. Personen die
poogden hier te passeeren, worden neergeschoten. Men ziet het, als wij
de bewoners van Aalst aanraden zich te onthouden naar hunne stad
terug te keeren, wij hen een goeden raad geven. In alle gevallen weten
zij nu toch een "beetje" hoe hef er in hunne stad eruit ziet.
De gevluchte Aulstenaars fian de Gentsche bevolking
Men stuurt ons het volgend ter opname:

sinds enkele dagen, zijn er duizenden fctlstenctars welke Actlst moesten
verlaten, in de stad Gent, om aan'ile duitsche gruwelen te ontsnappen. Voor de sÍad Gent en omliggende gemeenten en hare inwoners was
het geen klein werk om die duizenden Aalstenaars een onderkomen te
verlenen, wat echÍer gebeurde dank aan den goeden wil en opofferings-

l5
l6

E. De craeker werd geboren in Lede ca. I85l waar hii onsehuwd overreed on
9-4-1932. Hij werd op l2 augusrus I885 benoemd tot Ëoofdonderwiizer van de
aansenomen school van Lede. Bij zijn ontslag in I9l2 werd hij opgévolgd door
Emiel Van Accoleven.
ook.in
d{dén de D-uitsers op l5 okrober iemand aan als burgemeesrer, na^Erpe Dumont. Het zal nog tor heel
meli.lkAIlons
watproblemen leidenllmed. W. De
Swaef).
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geest die de gentsche openbare besturen en hare bevolking kenmerkt.
In het Feestpaleisll en verschillende wijken der stad, alsook te Lede-

berg en Gentbrugge, brqcht ik herhaalde bezoeken bij onze stadsgenooten. Allen waren het eens om mij te zeggen, dctt in het Feestpaleis de
grootste krachíinspanning wordt gedaan om alles ten beste te schikken
en onze zieke stadsgenooten worden door hare verpleegsters de beste
zorgen verleend. Hieruoor aan het stctdsbestuur en ziekenverpleegsters

onzen oprechten dank. Buiten het Feestpaleis zijn er nog duizenden
Aalstenaars bij inwoners gehuisvest en dit vooral bij werklieden, die
ondanks het werkgebrek dat hen sinds verschillende maanden treft, nog
aan de Aalstenaars een onderkomen verleenen en hunne kleine korsÍ
brood delen.
Vele, zeer vele Aalstenaars drukïen mij de hand, zeggende "Flips, de
Gentenaars zijn brave menschen. Iïtij hadden het niet kunnen denken
dat zij ons, menschen die zij niet kenden, zooveel liefde zouden betoo-

nen."
Waarachtig, die vrienden en kennissen lieten hun hart spreken en hadden volkomen gelijk. Wat de Gentenaars met zoveel liefde doen voor heÍ
Aalstersche volk, zal nooit vergeten worden.
Aan de bevolking van Gent, Ledeberg, Gentbrugge, enz. brengen wi bi
middel van ons blad "Vooruit" een openlijken en welgemeenden dank.

H. FLIPS

MAANDAG 5 OKTOBER 1914
In de streek van Aalst en Dendermonde
Te beginnen van heden is door de krijgsoverheid verboden, het grondgebied te overschrijden van Schellebelle naar (Jitbergen, Wichelen,

Cherscamp [Serskamp] en Lede.

Te AALST hebben de Duitschers zich zaterdag yooral bezig gehouden met het begraven hunner dooden. De lijken in de Bisschopstraat
gevonden zijn daar zelf begraven; dit werk werd uitgevoerd door zes
ouderlingen uit het oudenmannenhuiS, welke lcrijgsgevangenen waren
genomen!! De verliezen zijn grooter geweest te Aalst, dan men wel vermoedde. In den hof van Achiel Vqn Geem, zijn meer dan 100 Duitsche
en Belgische soldaten begraven, de Duitschers welke daar binnen zaten
in den hof, werden door onze soldaten met de bajonet aangevallen;

17

Vermoedelijk wordt het 'Feestlokaal van Vooruit' (Sint-Pietersnieuwstraat) bedoeld en niét 'Ons Huis'aan de Vrijdagmarkt. waarvan eveneens sprake.
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doch dat ging gepaard met groote verliezen van beide kanten.l8
Inwoners van Aalst welke terugkeerden, werden krijgsgevangen genomen. In de magazijnen van den heer De Wolf werden er een 100-tal
opgesloten. In de mouterij zaten er een B)-tal en in de statie liepen er
gisteren middag meer dan 100 personen welke daar opgehouden werden. De stad is gansch afgezet tot op Kerrebroeck.
Te EfuPE had zaterdag morgend, rond l0 ure, eene ontmoeting plaaÍs
tusschen duitsche en Belgische patroeljen, nabij de Vijf huizen. Er werden drie Duitschers gehuetst en een gedood.
Te WICHELEN had er ook een ontmoeting plaats; vijf Duitschers werden gekwetst olsmede een belgische lancier aan het hoofd zeer erg.
Te GIJSEGHEM hebben de Duitschers hunne 17 laatsÍe gekwetsten
weggehaald. Door de Belgen werd daar eene verdachte vrouw ter herberg van Arthur Baeyenste aangehouden; men vond op haar duitsche
brieven. Zij werd naar Dendermonde gebracht.

De Belgen hebben den vijand verjaagd uit IMPE, waar hij reeds proclamaties had uitgehangen. Een Duitscher werd gedood; twee zijn gelauetst.

Aalst - Een opschuddingwekkend maar eerroovend nieuws
"De Gentenctqr-De Landwacht" verscheen gister morgend met het vol-

Te

gende sensationeele nieuws :

Twee dieven te Aalst door den kop geschoten door de duitschers.
TWee gekende dieven waren terug naar Aalst gekeerd om van
de gelegenheid gebruikt te maken zich aan hun gewoon stieltje
over te leveren en te plunderen; dit viel den Duitschers niet in
den smaak; Donderdag namiddag werden de beiden op heeterdaad door de Duitschers betrapt. Het zljn genaamde Leon Van
den Brande bijgenaamd "De Luie Loe" en Victor Lebon,2o brjgenaamd "Vuile Viktor". Zij werden bij de Duitsche overheid gebracht, welke gebood hen naar de andere wereld te sturen.
Vqn den eersten leÍter tot den laats.t-q is dit nieuws laster en leugen.
Gister namiddag ontvingen wi op aínze redakÍie "Vooruit" het bezoek
van Leon Vctn den Brande. De man wcts zeer aangedaan toen hij ons dit
berichtje toonde. "Ik word uitgescholden yoor een gekende dief, zegde

18

19

Na de sevechten on 26 en 27 sentember werden on verschillende nlaatsen Belsische en-Duitse soldaten beeraveh. Het hof Van Ceem lap. in de oms.evins vanïe
Centsesteenweg en de Molëndreef. Een lijst opgenomenÏn P. VAN'1'JUFFEL, De
Duirschers I ...I. p.94 vermeldt een veenïentalDuitsers, gesneuveld op 26 en 27
seplember 1 9 I 4. De Landtr urm r an 2 I - I - I q I 6 besteedt aandacht aan dè grar en in
het etappegebied (o.a. Aalst en Ninove) van Duitse soldaten.
Herbei§ ln den Veloclub op het dorp r an Cijzegem. A. Bayens i'Cijzegem 1877.1.
man van Maria Coooens. Ziin moeder Maria Raemdonck was eveneens herbergiersrer geweesr. ln'Í920 weËd de herberg te koop gesteld.
Zoals verder (noot 37) zal blijken betreft het niet Victor Lebon. maar Victor Emst.
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hij, en oefende mijn gewoon stieltje van dief te Aalst uit. Nu, mijnhee4
ik ben sinds zondag morgend met duizenden mijner stadsgenoten uit
Aalst ontvlucht, ben er niet meer teruggekeerd, en verbliif nu te Sottegem. Wat de haÍelijke en valsche beschuldiging van gekende dief aangaat, welnu, mijnheer, ik ben nooit vervolgd noch veroordeeld geweest.
't Is wreed aldus uitgemaakt te worden en dit Íerwijl wij zoo ongelukkig
zijn. Wat Victor Lebon aangaa1 vervolgde Van den Brqnde, die is insgelijks zondag uit Aalst gevlucht, verbleef tot woensdag avond te Eyghem
[Aaigem] en bevindt zich nu ook te Sottegem. "
Wij raadden Van den Brqnde en zijn vriend, die hem vergezelde aan
naar het redaktie van het katholieke blad te gaan welk dit nieuws het
eersÍe de wereld inzond, wat zij zegden te zullen doen. En wat onze konfrater aangaat zijn we van oordeel dat hij beter zou doen wat voorzichÍiger te zijn in zijne lasterlijke beschuldigingen. Andere bladen namen
het nieuwsje over doch waren zoo voorzichtig de namen weg te laten.

Bij

de

Aalstersche vluchtelingen

Goede en nuttige vergaderingen houden deze vluchtelingen ctlle dagen om l0 ure 's morgens, in "Ons Huis", Vrijdagmarkt, te Gent.21 Het
spreekt van zelfdat het er daar nieÍ om te doen is schoone redevoeringen uit te spreken ofover politieke zaken te handelen. Enkel en alleen
raadgevingen en inlichtingen (voor zooveel het mogelijk is) ziin daar
te bekomen.

Inlichtingen over het ontvangen van soldatengelden, gelden op de
Spaarkas van den staaí, wactr men stedelijke bons moet uitwisselen, wat
men teweten kan komenvon Aalst zelf, enz., enz., worden daar gegeven.
Gister Zondag werd er het volgende kenbaar gemaakt, over de VISCOSEFABNEK; dat de comptabel aan den onderbestuurder heeft geschreven om te weten hoe, waar en wanneer de werklieden zouden kunnen
uitbetaald worden - en dat we hierover Maandag nieuws zouden hebben. Ook voor het fabriek TORLEY zctl door den bestuurder naar middelen uitgezien worden om ook aan Qe werklieden hunne wekeliiksche
vergoedingen Íe kunnen uitbetalen.''
Verder werd er bekend gemaakt dqt het Schepencollege der stad Gent
had besloten aan de werkmenschen van Aalst, bij arme lieden van GenÍ
verblijvende, eene dagelijksche hulp toe te stqqn van 60 centiemen per
yolwassen persoon en 35 centiemen per kind. Zulks zal velen onzer
werklieden van den honger vrijwaren. De vergadering was heÍ dan ook

2l

'Ons Huis'. imoosant socialistisch volkshuis. p.ebou\ d in 1902 aan de Vriidaemarkt naast het Eebouw van de Bond Moyson. Ilet bevatte een calé, vergaderialeí,
een toneelzaal Ën bibliotheek. Het worót thans ingenomen door de diensten van

hetABW.
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eens om het Schepencollege van Gent een woord van dank toe te sturen.
Vervolgens werd er het volk aangeraden niet te haastig te zijn om naar

Aalst terug te keeren, daar het nog altijd zeer gevaarlijk is.
Moesl dit schrijven gelezen wo.rden door de heeren van het fabriek
CALLEBAUT CAOUTCHOTICFABfuIEK en anderen, die hunne werklieden eene wekelijl«che vergoeding te Aalst uitkeerden en bereid zijn
hetzelfde in Gent te doen, dat zij dan de goedheid hebben te schrijven
aan ALFfuED NICHELS,'|/LIERSTRAAT, I B, GENT.

DINSDAG 6 OKTOBER 1914
In Aalst zelf
Een persoon uit Mylbeke die 3 dagen verleden week in Aqlst is gebleven, verklqqrt ons, heel rechtzinnig om de waarheid te vertellen over
de stad zelf, en hetgeen we hier dan neerschrijven, meenen we in volle
vertrouwen onze lezers te mogen aanbieden.

Met de vluchtelingen is hij verleden maandag uit Aalst vertrokken en
hij is er terug gekeerd verleden donderdag en hij heeft het volgende
bestatigd:

Hij is vertrokken tot Burst

om te voet den weg af te leggen tot Aalst
langs Haeltert. Op den Geerctctrdsbergschen steenweg liggen boomen
afgezaagd en dijken van kareelsteenen gemaakt aan de steenbakkerij
De Blieck.22 Loopgrachten zijn er gemaakt langsheen den sÍeenweg en
zelfs hebben ze de strooien vlagen23 dier steenbakkerij genomen om
hunne verschansingen te maken toÍ in den Osbroek. De muren van het
kerkhof hebben ze grijs geschilderd om onze soldaten te doen denken
daï er Duitschers langs daar zrjn. Op den Geeraardsbergschensteenweg, eene duitsche wacht, die hem brutaal aftastte en hem doorliet. Ze
zegden hem: "Ge zijt binnen, maar moogt niet meer buiïen."
Op zijn weg heeft hij gezien dat de burgers en landbouwers samen met
de duitsche soldaten loopgrachÍen maakten, en in de velden pinnendraad placeerden.. Het eerste geplunderd huis was dit van Leopold De
Waegeneer,2a Geeraardsbergschestraat, waar de deur opengebroken,
de ruiten verbrijzeld, en op straat veie ledige flesschen. Op den hoek
22
23

Er was de steenbakkerii De BIieck aan de Keooestraat. Erembodesem.
'strooien r lagen'{somË ook vlaggen genoemd,;: dit is geen druklof schrijffout,
maar werd in-onze reeio eebrui[t"i.p.V. het coÍïecre wo"ord: 'vlaken'. Een'vlaak
(vlake) is een ge\loch-ten-mat sebruikt als beschermins aan de brandende steenoven om te verhinderen dat de ríind het vuur al te zeer na"ar één richtine zou stuwen
zodat een deel van de stenen slecht eebakken zou worden. Het verhiníerde ookhet
al te zeer aanwakkeren van het r,uuï. Een vlaak bestond uit twee lanse staken. ca.
5 meter lang en ca. I meter hoog waartussen een vlechtwerk met ten6n of van strt-r
bevestigd vy=as. De vlaken werde-n in een lange rij naast elkaar geplaatst. Met dank
aan D. Denayer, zoon van een ondememer-sïeenbakker.
Leopold De Waègeneer, Geeraardsbergsestraat, 36, brouwersgast.
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der Zonnestraat en Lange Zoutstraat, het huis van Muylaert,2s tabak en
sigarenwinkel en merceriën, waar de vrouw op den dorpel stond te weenen, is ook geheel geplunderd, en zoo was het van huis tot huis, waar er
eetwaren of kleederstoffen zich bevonden tot den schoenwinkel van Van
Vaerenbergh Adolf26 die ook thuis was gekomen en aan wien inlichter
zelfverklaarde dat hij wel voor 5 duizendfranken ontstolen was. Verder
tot op de Markt, al de huizen geplwnderd. Aan heÍ huis der heeren De
Coen heeft hij gezien, dqÍ er een grooten put door het vallen eener bom
is gemaakt, en toen hij daar passeerde huam er juist een duitschen dokter te paard uit de woning der heeren De Coen, het paard struikelde en
den duitscher tuimelde over zijn paard.
Duitschers eerste schrijver is benoemd evenals M. Van den Berghe, burgemeesteri Eduard Gowie, onderpolitiecommisaris, Adolf Bockstoel,

politie agent,

enz.21 Van het oude poliíiekorps heeft hij er nog bemerkt,
Ivannes Branteghem2s en Polle van Néélekens.2e
In de Molenstraat veel geplunderd en het huis M. Sonck, houthandelaaf\ is zoo erg beschadigd dat het door de duitschers zelf is ondersteund geworden. Het huis van M. Clinckaert is de beenhouwerij3t der
duitschers. Al wat zich in den bloemmolen van M. Gheeraerdts,32 burgemeester bevondt (sic), is er buit gemaakt en overgebracht naar de
bakkerij die nu dienst voor de duitschers hunne bakkerij. Tbnnen pekelharing die tot baruikaden onzen soldaten hadden gediend, zijn aan de
geblevene yrouwen tot voeding gegeven geworden.
Aan den Dender, Molendries, al de winkels lediggemaakt, in de Hovenierstraat de cigarenwinkel van Van den Brouck (Poucl<x)33 geheel en
al geroofd en vernield, evenals vele andere huizen langs de baan. Het
slachthuis is hier ook zeer dienstig want hunne gestolen beesten worden
hier geslacht.3a Van roof en vernieling, bijzonder herbergen en winkels,
mag men zeggen dat de kuip der stad bijzonder veel heeft geleden.
Het spreekt van zelf dat de burgers geene eetwaren bezitten. Ze worden

25 Hieror er seen verdere sese\ ens.
26 Schoen}afidelaaradolíVEn Vaerenbereh. Korte Zoutstraat 8.
27 Beide oersonen niel te duiden.
28 Joannds Van Brantgehem. pol itieagent. Ceraardsbergsestraat 200- I 3.
29 Persoon niet te duiEen.
30 Albert Sonck, Molenstraat 50.
31 Arthur Clinckaert (oAalst 1867), MolenstraaÍ 59; medestichtend bestuurslid van de
Katholieke Burgerbond 'Door èendracht groot'. Gehuwd met Clothilde Lenssens

32
33
34

("Aalst 1867).

Bloemmolen gelegen aan de het huidige Werfplein en Vaartstraat. Later, in de meidasen van 1s40, bii de inval van de D"uitse tróepen, brandde het molengebouu aL

JaÀ Baptisr Van dén Broucke (Aalst 1832-Aalst 1895)-Paulina Pouckr ltAalst
I 9 I 1 1. Volgens het Adresboek der stad Aelsr woonde Frans Van den Broucke in de
Hovenierstraat 32.
Het slachthuis was toen op de Moorselbaan. De dieren werden er geslacht in zeer
primitieve omstandighedeh en de werkomgeving voor de slachtersén ander personeel was navenant.
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onderhouden door de duitschers; ze moeten zich naar het Stadhuis begeven, alwqqr ze een bon ontvangen, waarmede zij volgens de groote
vqn hun gezin, om eetwaren mogen gaan. Vleesch ontvangen ze in hunne beenhou-werijen, want ze bezitten er vier in de stad: eene in de Molenstraat, eene in de Brusselschestraat, eene op de Keizerlijke plaats en
eene in de Schoolstraat.3s Brood en aardappels worden in het Stadhuis
gegeven. Kiekens, konijnen, katten, honden, vogelen, duiven, vctrkens,
zelfs koeien en paarden liggen reeds verhongerd!... En wanneer ze daor
geen mqaÍregelen tegen nemen, dreigt er natuurlijk een ware pest.
Op de Aelbrechtlaan zijn de huizen en de woning van M. Mqurice De
Wolf6 in brand gestoken en geheel uitgebrand. Ook de Brusselschesteenweg heeft erg te lijden gehad en zelfs tot Erembodegem zijn er veel
huizen vernield en de burgers zijn erg mishondeld.31
Het Sas, dat vroeger door de Duitschers was vernield bij middel van
dynamiet, is nu - de overblijvende deur - met olie begoten en in brand
gestoken, zoodanig dctt het nu geheel en al is vernield.
Wat de bevolking aangaat die hedendaagsch in Aalst verblijft, die is
heel gering, yooral mannenvolk; yrouwen en kinderen zijn er nog al
weer Hij somt mij negen nqmen op in eene gebuurte, meer dctn tweehonderd huizen tellende.
Den man zegt me dat hij terug naar Aalst gaat, maar langs welkenweg
hij het gemakkelijkst binnen geraakt, verzwijgt hij lieíst, omdot hij aan
niemand den raad geeft voor den oogenblik nactr Aalst terug te keeren,
en tweedens omdat hij den weg niet wenscht af te snijden. Alvorens mij
te yerlaten, voegt mijn zegsman er bij; dat hij verleden zaterdag zich bij
toeval aan de statie bevond, toen er een veertigtal buiÍenlieden uit het
slatiegebouq waarin zij zaten opgesloten waren gebleven, gelost werden en die in een spoedigenvlucht het hazenpadkozen. Eenjongenvan
I'{ieuwerkerken, die men den bijnaam van "Kop" geeít, was een dezer;
hij riep er achÍer om hem Íe ondet'vragen, maar pijlsnel ver"volgde hij
zijn weg, uit schrik voorzeker nog met de duiÍschers in aanraking te
komen, wctnt al loopende riep hrj: 'k he! ctls stampen yan den kolf van ï
geweer genoeg gehad !... Om welke'\èden deze buitenmenschen opge-

J5

36
37

IndeMolenstraatwarenmeerderdeslasers: PolvdoorDeCock(huisnr. l9).Anhur
Clinckaert (huisnr. 59), Rene Spanoghé (huisni. 73); Brusselsestraar (Pontsrraat):

Louis Spanoghe (huisnr. 5), JozèlLie-baut thuisnr.491 en Beenpit Clinckaen (huisnr. 78). Het ís niet uit te maken wie de Duirsers mocht bevoómaden. Op de Keizerlijke^Plaats 153)was slager Frans Van Mosselvelde en in de Schoolsiraar (42t
Valery Sterck de leverancrer.
Maurlce De Wolf 1 I 864- lq37), koopman.
Op de Hogeu eg r,r erden 22 huizen in brand sesloken: een molen in de Leur estraat
wèrd plat§elegd en veel andere huizen werdën doorschoren en gedeelteliik vernietigd; de school aan de Burgtstraat (het dak) en rooral de toren van de keik werden
qE DÈCKER. A. MERTENS. Erembodegem. eën dorp. rwee
ery beschadigd
-q.
oorlogen. Erye. 2005.
p. 20.
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sloten waren geweest weet hij niet.
Aan de burgers in Aqlst verblijvende wordt er geen huaad gedaan en
van burgers die in de stad wonen heeft hij nog niet het minste vernomen.

Alfred Nichels

N.B.

Straks zouden we nog vergeten te melden dat de meeste gestolen

voolluerpen zondag morgend op wagens geladen stonden op de Houtmarkt en hunne kanons op de Koolmarkt lntt Graanmarkt], en dat er
geen spraak is van plundering in de werkerswijken.
Te

Kortrijk - De vluchtelingen vun Aulst3E

Een duizendtal Aalsterschen, uit Gent verzonden dinsdag laatst, zijn te
Kortrijk [onleesbaarJ verblijven meest in de Kazerne, St-Rochuskring,
Karmelieten en Cinéma's, alsmede bij burgers. Eene ware broederlijke
genegenheid wordt hen betoond: buiten huisvesting en goed eten, weet
men niel wat men doen zou om het hen zoo aangenaam mogelijk te maken. Gedurig ziet men uitdelingen doen, speelgoed en snoeperijen voor
de kinderen, tabak en sigaren voor de mannen en kledingstukken, van
alles wat men kan denken. Dat men ons toelaten het brave Kortrijkse
volk te bedanken; wij zullen nooit vergeten wat het voor de ongelukkigen van Aalst heeft gedctqn.
Voor de Aalstersche vluchtelingen

De werklieden der Viscosefabriek zullen vrijdag, om ll ure, hunnen
gewone onderstand worden uitbetaald in het "Hotel Colombophile",
D i erentuinl

aan,

G ent.3e

Geruchtmakend, maar eerroovend nieuws. De tweede gefusiljeerde
van Aalst
Gisteren wcts het nu "Vuile Victor" die zich bij ons aanbood, hij die met
"Luie Loe" te Actlst door de Duitschers is voor den kop geschoten ...
om te rooyen. Hij toonde ons het volgende certfficaat, hem afgeleverd
door den heer burgemeesÍer van Aygem fAaigem]:
De Burgemeester der gemeente Aygem bevestigt dat de genaamde Bayens Jozef, landbouwer te §gem, hem heeft verklaard dat
Emst Victor,a0 geboren te Aalst, den 1 februari 1887, met zijne
38
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Gedeelteliik onleesbaar.
Aan het Zddpark te Gent. Vormt hoek met de Sint-Lievenslaan. In de nabijheid
bevond zich e'eniids de Centse dierenruin.
Victor Ernst (tAalst l96q), alias Vuile Vicror, bakker, Keizerlijke Plaats 6, zoon
van Karel Lodewiik Ernst (oLokeren) en Joanna Le Bon, wóonde Sint-Camillesraat 140 ir.r ijk Schaarbeek.l. Eind l9I 5 huwde hij met Emma Walil;eze {'Aalst
1

895).
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moeder bij hem heeft verbleven sederl 28 september laatst, zonder zich terug naar zijne woonstede te begeven.

Aygem,4 October 1914.
De Burgemeester (handteken onleesbaar)4l
De verklaarde: (Get.) J. Baeyens.
Wctor voegde er ons ook bij dat hij, evenals "Luie Loe", nooiÍ veroordeeld is geweest. En ï waren gekende dieven, schreef dit katholiek blad.

Hoe eerlijk.
A.N.

Bedanking
De vluchtelingen van Aalst, gisteren vergaderd in "Ons Huis" Vrijdagmarkt, Gent, hebben de volgenden brief van bedanking actn het College
van Burgemeester en Schepen der Stad Gent laten geworden:
Aan de heeren van het College van Burgemeester en Schepen te
Gent.

Mijne Heeren,
De vluchtelingen van Aalst, vergaderd in "Ons Huis" Vrijdagmarkt, Gent, hebben kennis genomen van clen goeden en doeltreffenden maatregel door Ued. genoemen (sic), aangaande de
vergoeding van 60 centiemen per dag voor de volwassenen en
35 centiemen voor de kinderen die door uwe zorgen zullen uitbetaald worden, aan de behoeftige families van Gent, die arme
vluchtelingen herbergen en ondersteunen, en nemen hierom de
eerbiedige vrijheid Ued. onzen innigen dank aan te bieden.
Mocht dit goede voorbeeld door de Schepencollege's van andere
steden en gemeenten nagevolgd worden, dan werd den te ontstane druk en armoede voor een overgroot gedeelte onze behoeftige
inwoners gedekt.
Aanvaardt, mijnheeren de verzgkering onze hoogachting,

41

Burgemeester van Aaigem op dat moment was Petrus Dhondt (Aaigem 1859-Aaigem l9l 8). Na zijn overlijden op 22 juli l9l8 werd hij niet vervangèn. Alfons Annorel werd als eerste schepen wàarnemend bursemeeSter. Deze toéstand bleef duren tot 1921 wanneer uiteindelijk Polydoor Van'Bever burgemeester wordt. (Med.

W De Swaefl.

Pemrs Dhondt was de man van Maria De Mever. Volsens ziin overliidensbericht in
Volks,rem van 23-7-1918 was hiiondervóorzitteiran de het Lahdbouwcomice
Herzele en lid van verschillende con-frerieën: hii uas vereerd met de herinnerinssmedaille van Leopold II. Deze versulde bronzen medaille werd toesekend aan h"en
die tussen I865 eh I905, minstens-20 iaar trouwe dienst hadden be'reikt en tevens
aan de voorwaarden voor toekeming van de Burgerlijke Decoratie voor Trouwe

De

Dienst in de Administratie r oldeden.-
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Voor de Aalstersche vluchtelingen
Nichels Alfred

Uit deze vergadering is er ook een delegatie om de heeren schepenen
van Aalst op te zoeken en hun te vrqgen te willen aandringen bij de andere schepencollege's van Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg
om dezeffien maqtregel te willen nemen als het schepencollege van
Gent heeft genomen.
Hopen wij dat zij lukken zal.

A.N
WOENSDAG 7 OKTOBER 1914
De Duitschers in Aulst
Een persoon die Dinsdag uit Aalst is teruggekeerd, volledigt als volgt het
verslag dat gisteren in ons blad is verschenen: Maandag morgens vloog
een duitsch vliegmachine heel laag over de stctd en liet een briefie vallen. Bij het lezen weende den fficier Onmiddellijk werden de duitsche
troepen verzameld en moesten oprukken in de richting van Dendermonde.a2 Andere duitsche troepen uit Hekkelgem [sic] komende, hebben hen
te Aalst komen vetnqngen. Voor wat de schade aan defabrieken betreft,
geeft hij ons het volgende op. Het fabriek Roos-Geerincl«-De Nayer,
TTagel, is erg beschadigd, dit in de Pontstraat is geheel door brctnd
vernield, evenals het cctoutchouc-fabriek en dit van M. Achille Eeman.
Ook het fabriek Labol3 ligt ten gronde; dit der heeren Callebaut heeft
ookveel geleden. Aan ieder brug, liggende over den Dender, hebben de
Duitschers twee vaten petrol geplaatst, met eene zekere hoeveelheid katoen, denkehjk om wanneer zij tot den aftocht gedwongen worden, deze
in brand te steken. De ijzeren passarelle over den Dender, aan de Ste
Annabrug is van haren plankenvloer ontdaan, zoodat ook langs daar
den doorgang niet mogelijk is. In de Bisschopstraat die hoogstens 5 meter breed is, hebben de duilschers de kctsseien opgebroken een breeden
put gemaakt, minstens een meter en half diep, die bij dag wordt gedekt
en bij nacht open ligt.
Verder bevestigde hij al wat ons vers-lag van gisteren bevatte.

42
43

Or.er dit verhaal zijn geen verdere gegevens bekend. Er zijn regelmatig meldingen
in de krant over verkennende vlieetuisen.
Labor was een fabriek geleeen aa-n dé Bereemeersenstraat I08. Voleens J. GHYSENS, Gescíledenis de-r sríaten van Aalsíp.63. was het een chloórblekerij opsericht in 1853 door Pierre Jean De Smedt-Breckoot. Vervoleens in [909 Ets. Tniíustriels de Bonneflerie Labor. In 1933 nam Bostéels-De Smédt de Íirma over. De
fabriek werd gesloten in de jaren 1 990.
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Tekstaffi ches)

Voor de vluchtelingen van Aalst
Goed nieuws yoor de werklieden der caoutchoucfabriek. Dinsdag
morgend ontvingen wij een telegram uit Blctnkenberghe, vanwege M.
Clement, bestuurder, ons berichtend dat de werklieden der fabriek zich
moesten (onleesbaar) donderdag morgend, om ll ure, aan het Belfort,
voor den onderstqnd. De werklieden zullen dit nieuws graag opnemen.
Maandag zijn de werklieden der Viscose uitbetaald.
Vrijdag om ll ure, wordt er opnieuw uitbetactld; deze die maandag niet
hebben ontvangen zullen Vrijdag dubbel hebben. Men betaalt in het
Hotel Colombophile, Dierentuinlaan (Zuidstatie).
Maatregelen worden genomen door den direcÍeur van het fabriek Torley om het elk zijn gewonnen onderstand te laten genieÍen. Heel waarschijnlijk wordt er deze week betaald..,[...J
In de vergadering der vluchtelingen (,die dagelijks in "In ons Huis",
om l0 ure, plaats heeft, is gister eene delegatie benoemd, die [bijJ het
schepencollege van Aalst is gezonden, [ten] einde aan te dringen opdar
ook in de gemeenten Gentbrugge, St-Amandsberg en Ledeberg denzelfden onderstand zou uitgevoerd worden aan de behoeftige familiën die
vluchtelingen uit Aalst helpen en herbergen, zoals hetgaat gebeuren in
Gent. Schepen De Wolf heeft beloofd met den gouverneur hierover te
zullen spreken.
De Filterie et Teinturerie d'Alost, Keizerlijkeplaqts, had ook beloofd
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geldelijke hulp aan hare werklieden te zullen uitkeren voor dat deze
uit Aalst moesten vluchten. Het Groot fabriek op den Tragel: Filature
Filteries Réunies, deelde te Aalst reeds [onleesbaar].aa
De leden vqn den Brouwersbond van Aalst vooral de bestuursleden die
zich nu in [onleesbaar], worden verzocht Heden [onleesbaarJ, om 5
ure namiddag, naar "Ons Huis" Vrijdagmarkt te komen, om ernstige
dringende maatregelen te bespreken.

Frans Van den Bosscheas

DONDERDAG 8 OKTOBER 1914
Te Aalst - Opschuddingswekkend, msar eerroovend nieuws
ErnsÍ Victor van Aalst, gekend onder den naam van "Vuile Victor" was
woensdag morgend in de vergadering der vluchtelingen von Aolst, te
GenÍ. ï Is hij die als gekende dief is uitgemaakÍ door de papenbladen
van Gent, en die, altijd volgens die zelfde bladen, door de duitschers
gefusiljeerd was om te hebben gestolen te Aalst. Hij lottam ons melden
dat hij door het schrijven dier bladen uit het klooster te Sottegem, waar
hij verbleef, was gezet.
Het is nu reeds verscheidene dagen dat we in "Vooruit" hebben gemeld
dctt er van de beschuldiging tegenover hem niets is, en de papenblctden
die ql die valsche en eerroovende geruchten over hem, -en nog over een

ander persoon, - hebben verspreid, hebben tot heden nog niets van hun

laster herroepen!
ï Is deftig, zóó menschen lasteren en dan nog medehelpen om hen in
hunnen neteligen toestand nog meer op den dorpel tejagen. Is dit echt
katholiek!
De Duitschers

te

Aalst

- Door kolfslagen

ufgemaakt

Wij kunnen nieÍ genoeg de begane duitsche gruwelen mede delen, opdat
de geschiedenis, die later moet gemaakt worden, zoo volledig mogelijkweze. Ziehier waÍ vrouw Clementina Vaerenberg, woonende Groote

Bolleweg 98,46 ons verklaart over de afrnaking van Frans De Moor,
Driesleutelstraat:
"Met veel andere vrouwen en kinderen hadden we ons opgesloten in
het huis van Frans Buys,al Driesleutelstraat, dat door de Duitschers in

44
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Ook de Viscose, het caoutchoucfabriek en Torley hadden nog steeds geen uitkeringen betaald. ondanks hun belolte.
F. Van den Bossche, onbekend persoon.

Deze rerklaring komt niet vooï

r'Aaiít

in andere publicaties. Een Clemenrina Van Vae-

Bollewes 32. Zli was de vrouw van
Florenï E1. lenbosch lAalst 1878-iq50: na het overlijdën van flemenrina. een 2d'
huweliik mer Amandia De Kimne).
Emma"Duitschaver, vrouw van Frans Buls en moeder van Henri Buys, legde na de
oorlog een verklaring af overde moord op Frans De Moor. D. MEERT. HeÍ leven
[..], p.44.
renbersh

1881 ) woonde oo de Croote
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brand was gestoken zonder ons zelfs te verwittigen om er uit te komen!
Het is maar nadaÍ het huis in brand stond, dot we door den rood fsic,
lees: rook] naar beneden zijn gekomen, smeekende ons buiten te laten
wqt men ons toeliet. Nauwelijks.was ik in de straat of De Moor Frans
die daar juist rechtover woonde, werd buiten gesleurd door een zestal
Duitschers en kreeg aldaar een slag yan den kolf van het geweer op
het hoffi. Met het hooíd in de hctnden vluchtte hij bezijden zijn huis,
achterttolgd door de Duitschers. Hij viel neer. Hier dreigde een Duitscher te schieten, hetgeen hem verboden werd. Waarschijnlijk was die
dood te zqcht, want met kolfslagen is de man verder door de barbaren
afgemaakt!..."
Een zeggen dat de zoon De Moor langs de overkant van den Dender als
belgisch soldaat zijn plicht yervulde, om wat late4 als de Duitschers
waren achteruit gedreven, zijn vader met verbrijzeld hoofd dood te vinden!...ls het niet om yan te gruwen?
Eeman Adolf, Geeraerdbergschestraat, doet ons opmerken dat er in
zijne straat meer is geroofd door de Duitschers dan wij wel hebben
geschreven: zijn schoenwinkel is ook ledig geplunderd.as

VRIJDAG 9 OKTOBER 1914
Sterfgeval - Benoit Oosterlinck overleden in den ouderdom van 3l
jaar, vader van twee kinderen; lid van den Bond Moyson, Katoenbewerkersvereniging, Samenwerking "Hand aan Hond" en Propagandaclub
vqn Aalst.ae De nederige en werkzame partijgenoot en vrijdenker, was
te Aalst, in het hospitaal aldaar, gelauetst door de duitsche schrapnels;
- naar Wetteren en later nactr Gent overgebrachï, stierf hij er, aan zijne
overtuiging getrouw. De Gentsche Vrijdenkersbond neemt zijne begrafenis op zich.
ZONDAG 11 OKTOBER 1914
Nuar Aalst?
Vele vrienden vragen ons oordeel oyer het terugkeeren der familiën
naar hunne haardsteden te Aalst. Ons antwoord is formeel; GAAT NOG
NIET I{AAR AALST. Waarom?
Iïtij, Aalstenaars, zijn doorgeloopen zonder kleederen, zonder iets, om
twee redenen en die zijn: Schrikvqn de laffe taktiek der Duitschers, die
de burgers vóór zich plaatsen wanneer zij in ï vuur moeten; Het bombardement, dat onze woningen en ook ons leven bedreigde.
48
49

Adolf Eeman fabrikant in
espadrillen, Geraardsbergsestraat 79.
,|883-Gent
B. Oosterlinck (Aalst
l914). man vaï Celina De Coninck ('Aalst
I 885 ). vader van Fra-ns ('Aalst I 906 ) en Yvonna ('Aalst I 9 I 0). Het gezin woonde
in de.Denderstraat 13.
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Welnu, diezelfde redenen moeten ons nu ook terughouden naar Aalst
weer te keeren, en dit zoolctng de Duitschers er niet volledig uitgeslagen zijn. Op dit oogenblik schijnt het, krijgen de Duitschers goeden
klop in de streek van Aalst-Dendermonde en worden zij achteruit geslagen. Wij hopen dat die achteruitslaging nog spoediger geschiedde.
Maar dan moeten zij toch naar Aalst om ze daaruit te drijven, zal het
ook meÍ geweld moeten gaan, gezien de DuiÍschers er zich reeds sterk
verschanst hebben. Hebben de Aolstenaars lust opnieuw een bombardement te onderstaan, of het gevaar op te loopen vooÍ de barbaren
gesteld te worden, dat zt1 dan gerust naar Aalst terugkeeren, maar ik
ben verzekerÍ (sic) dat er niemand zulks wenscht.
Gelukt het onzen soldaten de Duitschers door Aalst te verdrijven, dan
staat er opnieuw een bombqrdement onzer sÍad te wachten, dus weeral
groot gevaar yoor diegenen die er verblijven het leven bij in te schieten.
Voor den oogenblik kunnen wij dus in Aalst niets anders gaan doen dan

bange oogenblikken te beleven, groot gevctar loopen er misschien wel
tot verschansing der Duitschers te dienen. Blijven we dus voorlopig
waar we zijn; als er betere dagen ctqnbreken is er tijd genoeg om terug
te keeren!

VRIJDAG 6 NOVEMBER 1914
Hoe het er in Aalst uitziet!
Nu bijna alle vluchtelingen in Aalst zijn teruggekeerd

- behqlve vele
gezocht
onderkomen
hebben
in Holrijke lieden die op eigen kosten een
land of Engeland - is de síad natuurlijk niet meer zoo treurig als de
eerste dagen na het bombardement, want op weinig uitzonderingen na
was de bevolking er uitgetrokken. Dagelijks zien we in onze stctd vele
vreemdelingen die de verwoestingen door het duitsche bombardement
aangebracht, komen bezichtigen.
Al de lijken der burgers die tijdens de oorlog in onze stad zijn gedood
en in der haast in hunne gebuurte waren begraven, zijn nu naar het
sledelijk kerkhof overgebracht, alwqar ze allen nevens elkander voor
eeuwig ter ruste zijn gelegd. En zoo ziet men er 28 nevens elkctnderl
Nu zijn er nog enkelen die er moeten bij gebracht worden dezen die in
afgelegen wijken den dood hebben gevonden.
Ook hebben wij slachtoffers die te Aalst zijn getroffen, en, ten gevolge
hunner bekomene kwetsuren Íe Lede, te Wetteren en te Gent het eeuwige met het tijdelijke verwisselden. Het definitief getal dooden is nog
gekend, maar toch hebben wij reeds de namen van 32 burgers die door
den oorlog in onze stad de dood hebben gevonden.
De levensmiddelen worden schqctrs en op het oogenblik dat dit arti-
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De Bur.geméestei dor Stad Aalst komt van wege de Duitsche,Kor:imà,adaítur,heà.vOlgend.e berieht to ontvaígeÍ :
Àan déo Burgomees§ der §-trjd Aalst:
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d.s

ÀlIè ioirkwéekènrge§chikte rei!;duivea.z§n.1rr kevies onmiddelijk
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§e Duitsóhè Korymanda::tlrr.
Ik aanzie het als een plicht er op aan tc dringen opdat alle dui.
vérlliefhel:bèr* yan dit bével zouden gehoorzamen en huane duivea
!n bewariag zouden geven in de Pupillenschool al'wa,ar ze zícb zalt
zullea moètea bsg:eye§.om hunne..dsirren te.voederen on te verzorgen

De dd. Burgemeester.
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Van den Bergh.

- drukke,L Dp sltre(iÍ-Vul.'EBLr.r. LrnLe 7iu,silakt.56.

Voor het onderhoud van de ingevorderde duiven moesten de duivenliefhebbers maandelijks een bijdrage betalen. Bij laattijdige of niet betaling
hiervan werden de duiven geslacht. Op het houden van duiven stonden
zware straffen. Gevangenisstraffen beliepen tussen de twee tot drie jaar.
Een man uit Aalst werd in maart 1916 veroordeeld ÍoÍ 2 jaar gevangenisstraf (Landsturm 21-3-1916). Een politiecontrole begin 1916 was volgens
het Duitse gezag niet grondig genoeg uitgevoerd. Er werden bij twee Aa1stenaars tien duiven gevonden. De boete voor de stad bedroeg 2000 mark.
(Stadsarchief Aalst

-

Tekstaffi ches)
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kel zctl verschijnen mag ik den lezer verzekeren dat er veel gebrek aan
brood zal zijn, zoodat het overgroot gedeelte van de bevolking er geen
zal hebben. Het spreekt van zelf dat er naar dringende maatregelen zal
moeten uitgezien worden, want door hongersnood is alles te vreezen.
Brandstofis er eyeneens niet, enkele wat cokes uit de gasfabriek, en ï
is al!
Tot gisteren hctdden de buitenlieden hunne dagen dat ze zich konden
bevoorraden. Nu is door de dienstdoende burgemeester dien uitvoer
verboden en den prijs die de voortverkoopers eischen is bepaald op
1.50ír den hectoliter. Het spreekt van zelf dat die maatregel niet is af te
keuren; hij wordt genomen am te beletten dal het volk gestroopt worde.
Maar dan ook is het nieï te begrijpen dat de burgemeester niet belet
heeft dat de rijke heeren uit de gasfabriek, die vroeger hunne cokes aan
1.05 ír verkochten, nu dien prijs hebben mogen verhogen tot 1.30 fr.
Het is nog nieÍ genoeg dat ze aan de stad eene groote hoeveelheid gaz
min moet leveren als het contract voorschrijft, er wordt toegelaten de
werkmenschen nog op die manier uit te buiten!
Vijf dagen gevang heeft M. Omer Vermeeren opgeloopen, om, in tegenstrijd met de bevelen der Duitsche overheid eene duif te hebben laïen
vliegen.so Die straf is per plakbrief in de stad bekend gemaakí met het
bericht dat ï in vervolg strengere stralfen zullen toegepast worden.

MAANDAG 30 NOVEMBER 1914
Rumpzalige toestanden in Vlaunderen
Armoede ellende - Zedelijke verlaging van het volk - Wut dient gedaan te worden
Armoede heerscht er overal, hongersnood dreigt de groote sÍeden evenals de kleine gemeenten. De gevolgen van het tjselijke van den oorlog rijzen reeds voor het oog op en 't is meÍ [onleesbaarJ dot men de
ontknoping er-van [onleesbaar]. We weten heel goed dat er openbare
besturen zijn die al het mogelijke hebben gedaan om den heerschenden
nood te lenigen, maar groot is heÍ aapÍal, - vooral in Vlaanderen - dat
niets of bijna niets ten bare van heÍ lijdende volk.
In de eerste lijn van de openbare besturen die aan hun plicht te korí
kwamen komt de Belgische katholieke regering. Maar de toestand in
vele plaatsen yan Vlaanderen is zeer pijnlijk, de onthullingen er omtrent zijn trelfend en de handelwijze van desbetrelfende gemeentebesluren a;fkeurensw aardi g. A l s " Vo oru it ", al s s o c i al is t i s c h e arb e i der sp art ij,
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Persoon niet te duiden. De Duitse bezetter was uiterst waakzaam voor het lekken
van inlormatie naar Fransen en Britten via de bevolking. De burgers krijgen in
deze gebieden het bevel hun duiven te slachten. Ovefireding kon de doodstraf tot
gevolg hebben.
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Gebouw Labor aan de Bergemeersenstraat. Huidige toestand

(foto Hubert Timmerman).

even als altijd hebben wij het lot der verdrukten ter hand genomen,
opdaÍ alles in het werk zou gesteld worden om het bittere lijden van het
gebrek hebbende volk in de mctte van het mogelijke te lenigen.

De toestand te Aulst
Aolst is gedurende de huidige krijg door een bombardement erg geteisterd geweest. Verschillende malen vóór de kanoneering vqn de Duitsche
troepen door de stad getrokken ofer gekampeerd geweest, toen het Íot
een gevechí Íusschen de Duitsche en Qe Belgische legers louam.
Tijdens het bombardement was een algemene vlucht der bevolking gevolgd. Toen de Duitsche troepen de stad Gent bezetten, keerde het meerendeel der gevluchtte bevolking van Aalst naar hare haardsteden terug. Deze terugkeer had vreeselijke gevolgen en dit yooral voor de door
werkloosheid getroffene en yan alle inkomen beroofde arbeiders. En
om dit onzen lezers duidelijk te maken, vinden wij het goed den korten
historiekweer te geven yan den sociqlen toestand der stad Aalst van bij
het uitbreken yan de vijandelijkheden, zooals onze kameraad H. Flips,
sekretaris der vakbonden van Aalst, ons dien liet kennen.
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De syndikale toestand

De christene vakbonden van Aalst hadden al de vakbonden samengeroepen op 3 oogst. Op deze bijeenkomst stelden hunne verÍegenwoor'
digers evenals den Liberolen bond"voor alle ondersteuningen aan de
werklooze leden te schorsen. De socialistische afgevaardigden waren
hiermede niet ï akkoord, maar beloofden het voorstel aan hunne leden
te zullen onder-werpen in eene vergadering, welke op B oogst gehouden
werd.

Het stedelijk komiteit dat gevormd was voor den onderstand, hield ook
samenkomsten, wqar insgelijks "de schorsing van den biileg van het
stadshulpfonds aan de werkeloozen leden werd bevolen". Dit komiteit
maanden de vakbonden aan hetzelfde te doen, gezien de hulpmiddelen
in oanmerking zouden genomen worden bii het verdeelen van den onderstand der stad.

Tijdens de eerste week van den oorlog nam de werkeloosheid een
groote uitbreiding. Fabrieken en werkhuizen lieten aan hunne werklieden weten daï er nog slechts gedurende een klein getal dagen zou
gewerkt worden. Er zijn 9 socialistische vakbonden: kxtielbewerkers,
m et a alb ew erker s, fabr i ekw erker s, m arm er b ew e rker s, t ab ctkb ew e rker s,
s choenmakers, bouwwerkers, voerlieden en houtb ew erw erkers.sl
Gezien de somberen toestqnd welke voorbehouden werd en waoraan
onze syndikale geldmiddelen het hooíd niet konden houden, werd, tot
ons groot leedwezen, in onzevergaderingvan I oogst besloten:

l.

Geen onderstqnd meer te betalen;
2. De bodedienst te schorsen.

Het zij terloops gezegd, dat 1/3 der leden al geheel of íen deele werkloos waren, hunne bijdragen in de laatste dagen niet betaalden.
Het syndikale leven ligt dus te Aalst gezegd stil.52 Op 7 oogst, de eerste
week in den oorlog, is [onleesbaqr ...ír], in geld uitgekeerd (voor de
laatste moal den bijleg van de stad inbegrepen) voor 600 werklooze
dagen. Op l5 Oogstis ervoor462,93ír. brooduitgedeeldofvoor 1200
werkloze

1
52
5

In

dagen.

_-i

1 9 1 4 had de textielbewerkersvakbond 625 leden, die van de tabakbewerkers 3 5
leden, de lederbewerkers 30 leden en de metaalbewerkers 56 leden.
In l9l4 telden de socialistische vakbonden 2.435 leden. Met het uitbreken van de
oorlos stokte de vakbeweeins. De werkzekerheid daalde omdat de arbeiders ofwel
niet oïdaagden uit vrees Vooï de Duitsers, ofgevlucht waren ofvoor gesloten fabrieks'ooori'en slonden. Onmiddelliik sorone dà vakbond bii. De aanges-loten leden
kregeri steungeld in functie van heiaarital g-epresteerde weikende da-gen. M. UYTTERSPROT.'De rode roos [...1. p. 199.
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De tusschenkomst der stad
De stad gaf vóór de vlucht der bevolking aan de gezinnen welke geheel
door werkloosheid getroffen zijn, volgenden onderstqnd:
Kilós
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Na de vlucht is deze onderstand verminderd geworden tot den volgenden tarief, die bij gebrek aan meel, bloem en aardappelen soms mqar
om de veertien dagen kan uitgedeeld worden.
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Er is besloten tot uitdeling van soep. Na de vlucht is deze onderstand
van brood in plaats van per week op de l4 dagen. De verleden week nog
is er slechts 2 maal brood gedeeld aan de behoeftige familiën.

Moet deze toestand nog korten tijd blijven voort duren, dan staaÍ het
ergste voor de deur. Dit werd reeds gevreesd, toen enkele fabrikanten
hunne werklieden ter hulp huamen. Drie fabrikanten geven omtrent
1300 werklieden een wekelijkschen onderstand die verschilt van I tot
3 .fr. De Viscose doet aqn 400 werklieden eene lening van 3 en 6 fr., die
toch -volgens geloofwaardige berichten,- niet zullen moeÍen teruggegeven worden.

Op de 36.000 inwoners van Aalst, wqarvan nog een gedeelte buiten
de stctd verblijven, zijn er 3.500 familiën welke door de sÍad moeten
gesteund worden (of omtrent I5 à l6 duizend menschen).
Op 9 weken heeft de stad enkel tweemaal het soldqtengeld kunnen uitkeeren.

Het werk der sociulistische kooperatie
De Kooperatie verkeerd vóór den oorlog ondanks den druk der twee
patroon-kooperqtie, in een bevredigden toestand.s3 De Kooperatie bakt
nu het brood voor de stad "zonder winst". Soms bakte ze B à 9 duizend broden per week.sa De Centrqle winkel is door het bombardement
dgebrand en heeft hierdoor aan winkelwaren, kleederen en schoenen
zonder de waarde van het gebouw te rekenen, minstens 10 à 11.000
franken verlies ondergaan. De kooperatie kan evenwel gerust haren
handel voorzetten.

De werkersbevolking
In Aalst zijn er - in ronde getallen - 5 000 textielbewerkers (sters) ; I 000
breidsters; 400 tabaksbewerkers; 350 bouwwerkers; 150 me-taalbewerkers; 75 marmerbewerkers; 200 vel-bewerkers; 200 schoenbewerkers; i00 houtbewerkers; 400voerliëden, dokkers, enz.; 100 brouwersgasten, I50 maisbewerkers; 100 mout-, gist- en geneverbewerkers; 500
allerhqnde werkers; 800 te Brussel werkende, of circa 9725 werklieden, die te Aalst arbeiden.
De vahnannen en een deel der textielbewerkers zijn sinds de twee eer-
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In l9l3 waren er 700 coöoerateurs aanseslotenl onmiddelliik na de oorlog waren
er 100 minder. De omzet ioor l9l4 weïd berekend op 134.000 franll debelegde
spaargelden bedroegen 16.500 frank. M. IJYTTERSPROT, De rode Roos t...1, p.
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t69.
Daseliiks werd met oaard en kar meel aansevoerd samen met het daeblad Voorrrir.
Hiírdoior beschikte àe coöperatieve als eíige in de stad o\er een röonaad meel.
Deze reserve was echter snel uitgeput en van nieuwe aanvoeÍ was geen sprake.
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ste weken van den oorlog zonder werk. Gedurende drie maanden wordt
er te Aalst in de fabrieken niet meer gewerkt. Voor de tabakbewerkers,
een deel yan de breidsters en bouwwerkers is er eene uitzondering, deze
hebben een paar weken mogen werken.

De algemeene toestand
De algemeene toestand der bevolking van de stad Aalst is zeer slecht.
Niet alleen heeft het meerendeel der arbeidersklasse geen geld om het
noodige te koopen, maar met de bons of het geld dat men krijgt, kan
men er niet qqn geraken. De tooneelen van rqmpspoed en wanhoop
die zich zoowel langs de sÍraten, aan de bakkerijen en winkels, in de
woningen en langs de kqzerne afspelen, zijn onbeschrtlflijk. Dagen en
dagen gaqn soms voorbij, zonder dat noch kind noch volwassene eene
bete brood heeft om de maag te vullen.
Wctnneer vrouwen of kinderen uren lang vruchteloos op brood gewacht

hebben, ziet men aan de kctzern, waar duitsche soldatenverblijven, die-

zelfde vrouwen, jonge dochters en kinders hier de soldaten op het lijf
vallen om wat te eten te krijgen. Het is hartverscheurend om zien wat

er omgaqt, en zoo komt het dat vrouwen - oo vreeselijke werkelijkheid

zich aan de Duitschers

- de vijand!... - overgeven om eene bete
broods !...
Tbt deze diepte is onze door en door christelijke stad Aalst vervallen.
Wat de toekomst, wat de aankomende dagen ons voorbehouden ziet er
-

nog somberder uit, en ï is niet zonder rillen dat ik er aan denk wat gebeuren kan, wanneer niet ten spoedigsÍe van hooger hand hulp verstrekt
wordt.
Tot daar het korte, zeker onvolledige maar treffende verslag yan onzen
kameraad Flips, voor wat de stad Aalst aangaat. In andere plaatsen is
het niet min erg gesteld, en dit zullen wij in een tweede artikel onzen
lezers onder het oog brengen.ss

Marc Uyttersprot
Krokusstraat 1
9308 Hofstade
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DE 'VILLARETKAART'
Een kaart van de Oostenrijkse Nederlanden door
Franse ingenieurs-geografen

17 45-17 48

Georges't/Al{DE WINKE L
Einde juli van dit jaar contacteerde Peter Van den Hove, archeoloog
bij het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en eindredacteur
van M&L - tijdschrift voor Monumenten, Lctndschappen en Archeologie, ons met de mededeling dat er een 'vrijwel onbekende kaart' was
opgedoken met daarop onder andere het Land van Aalst. Wij kregen
inderdaad enige details voorgeschoteld uit een kaarl, gedateerd 17451748, verbluffend accuraat en die zeker en vast de vergelijking met
Ferraris kon doorstaan ... Een verborgen schat? A1 vlug bleek dat deze
kaart niet zo onbekend was als eerst werd gedacht. Eigenlijk was zij
al vele decennia bekend en werd zlj regelmatig in de literatuur verme1d, maar blijkbaar zonder dat iemand haar op haar echte waarde inschatte. In Frankrijk was zij gekend als de 'Villaretkaart', al dan niet
terecht genoemd naar ingenieur-geograaf Jean Villaret (16.10.1703 05.08.1784). Op de vraag wie dan wel de kaart had 'ontdekt' moest Peter Van den Hove ons het antwoord schuldig blijven, maar hij kon ons
wel op een goed spoor zetten. Ons zoeken bracht ons naar de kringen
van archeologen en heemkundigen in (Zuid-)Limburg en uiteindelijk
naar Carl Vandenghoer, historicus uit Montenaken in het uiterste zuidwesLen van Limburg.

Hij was de man die - al spittend in zijn familiegeschiedenis - zich
gerealiseerd had dat de al vaak geciteerde kaart een uitzonderlijk document was: een kaart op de schaal van een topografische kaart, een
kwarteeuw ouder dan Ferraris, gegn kaart van een stad of dorp maar
van een groot deel van de Oostenrijkse Nederlanden. Het gekarleerde
gebied wordt in het noorden begrensd door een aaneenschakeling van
rivieren: vanaf Menen langs de Leie, Schelde, Rupel, Dijle en Demer
om tenslotte over Maastricht in het uiterste oosten tot in de buurt van
Aken te komen. De zuidelijke grens is minder nauwkeurig te omschrijven maar volgt grosso modo de lijn van Aken over Luik, Gembloux,
Bergen, Doornik en zo terug naar Menen. Misschien was Carl VandenHet Land van Aalst, jaargang

LXV[,
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ghoer niet de eerste om de waarde van deze kaart correct in te schatten,
maar hij was zeker de eerste die vond dat hij met deze wetenschap naar
buiten moest komen. Zotder hem was dit artikel er nooit gekomen.l
Met dit artikel beogen wrj é'en tiubbel doel. Eerst en vooral onderzoeken wij hoe en waarom'dezekaartzolangonder de historische radar
is kunnen blijven. Op de tweede plaats schetsen wij het tot stand komen
van de kaart. In een tweede artikel, te verschijnen in de loop van 2016,
zullen wij even ingaan op de naamgeving van de kaart en summier de
verschillende versies van de Villaretkaart aangeven met hun plaats van
bewaring, mogelijkheid tot consultatie, ... Wij 211en in dat tweede artikel ook uitvoerig wijzen op het uitzonderlijke belang van dezekaart,
ook en vooral in vergelijking met de Ferrariskaart.

Een kaart bekend, maar niet gekend
De eerste, niet-eigentijdse vermelding van de Villaretkaart is reeds meer
dan anderhalve eeuw oud. In 1862 maakt de Franse genieofficier en kolonel op rust Antoine-Marie Augoyat melding van de karteringsactiviteiten tijdens de 'campagnes' van 17 46 en 1747: inhet eerste jaar tussen
Leie en Schelde én tussen Schelde en Dender, in het tweede jaar tussen
Dender en Zenne. Augoyat vermeldt op de eerste plaats de bijdrage
van Cassini de Thury2 voor de triangulatie, maar ook het veldwerk van
Masse, Villaret en andere ingenieurs-geografen.3 Wij schetsten reeds
elders - bij het situeren van de figuur van Chamlay - het belang dat
binnen het Franse leger aan geografen en topografen wordt toegekend
en dat sinds de 17d" eeuw.a Het in 1696 opgerichte corps van 'ingénieurs
géographes' kadert volledig binnen dit beleid. Het corps zou in 176l
geintegreerd worden inhet Depót de la Guerre, een dienst voor cartografie en archivering. De instelling met die naamzortzowel in Frankrijk
als in België aan de oorsprong liggen van het Nationaal Geografisch
Instituut. Deze korte uitweiding oÉf te wijzen op het belang van het
pionierswerk van Chamlay. Cassini, Villaret" ...

I
2
3
4

- en ik gebruik ziin woorden - een vulqariserend kemismakinssartiket: VANDENCHOER Cwl,-De kaort van de Frànse insenieurs-seosra\en
1745-1748 (ook Wllaretkoart genoemd), voorloper van de Kabinetskaari va"n Ëerraris, - Heemkunde Limburs,20l5, nr. 3. p. 2-12. Dit artikel zal ook in andere
geschied- en heemkundise tiidschriften worden eenubliceerd.
eesar-Franqois Cassini \17Í4-1784), ook bekeïd als Cassini III of Cassini de
Thury (naar zijn geboorteplaats Thury-sous-Clermont) is een telg uit her beroemde
Zelf schreef hii

geslacht van astronomen en cartogralen. Ziin levenswerk zou de eerste eedetailleerde kaart (schaal l: 86400) van-FranJ<rijliworden. Zii staat dan ook belend als
de 'carte de Cassini'.
AUGOYM Artoine-Marie, Apere u historique sur les fortifications. les insenieurs
et sur le corps du génie en Fràncë, dl. 2, Pàris, C. Taríera."l 862" o.405-466.
VANDE WÏNKEL Georses, Her 'Land van Aalst'oo kaart seier t1596-j794) ;
ca.r.tografe.van HorenbailÍ over Sanderus, Chamlay bn Lecleï tot Vànder Massen,
- Het Land van Aalst,64,2012, (2),p. 102.
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Aalst en omgeving. Detail uit de Villaretkaart van de Zuidelijke Nederlanden
(11 45-11 48) (@ Vincennes,

IGN)
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Goed vijfendertig jaar na Augoyat, op het einde van de 19d" eeuw,
schrijft kolonel Berthaut zijn geschiedenis van La Carte de France,
1750-1898. Ook hij weidt - btj het schetsen van de oorsprong van de
kaarÍ van Cassini - uitvoerig uit over de karteringsactiviteiten in het
kielzog van de Franse troepen die na de slag van Fontenoy (1745) omzeggens de hele Zuidelijke Nederlanden bezetten en er blijven tot de
vrede vanAken (1748). Cassini de Thury heeft in 1744 de triangulatie
van Frankrijk voleindigd. Over heel het land ligt nu een web van driehoeken, dat in de komende decennia als basis zal dienen voor de 'geometrische beschrijving'van het land. Zich baserend op de getuigenis
van Cassini de Thury zelf, vermeldt Berthaut dat Lodewijk XV, profiterend van de aanwezigheid van zijn troepen in onze gewesten, aan Cassini een dubbele opdracht geeft. Allereerst de verbinding maken tussen
het Franse triangulatienetwerk, dat stopt in Duinkerken, en het NoordNederlanse triangulatienetwerk, dat Snellius of Willebrord Snel van
Royen (Leiden, 1580-1626) voor de Verenigde Provinciën uitwerkte.
De hoofdmoot van Cassini's opdracht is echter het uitwerken van
een triangulatie voor de (bezette) Zuidelijke Nederlanden. Dit moet
toelaten de talrijke detailkaarten die men reeds maakte naaÍ aanleiding
van veldslagen, vorige campagnes, ... aan elkaar te schakelen en aar,
te vullen tot een allesomvattende, gedetailleerde kaart van de bezette
gebieden. Cassini kwijt zich blijkbaar zeer goed van zijn opdracht. Na
de overwinningen bij Rocourt (1746) en Lafeld (1747) houdt Lodewijk
XV op 7 }uli 1747 een grote troepenschouw en bij die gelegenheid controleert hij het resultaat van Cassini's werk op het terrein. Lodewijk
XV zou zo opgetogen geweest zijn over het resultaat dat hij Cassini
de opdracht geeft een dergelijke kaart voor heel Franl«ijk te realiseren.s Indien wij Cassini's getuigenis voor waar aanvaarden, dan staat
het Franse karteringsweik van I745-1748 aan de wieg van de 'carte de
France'van Cassini.
Voor de eerste vermelding van ds:Mllaretkaart in een Belgische publicatie moeten wij wachten toÍ 1962.Indat jaar maaktAlbert Duchesne, toenmalig conservator van het Legermuseum in Brussel een overzichtvan stukken betreffende de Belgische geschiedenis in de Parijse
militaire archieven. In dit omvangrijk werk (541pagina's, vele honderden referenties) vermeldt de auteur twee 'versies'van de Villaretkaart.6

5
6

BERTHAUT Henri-Marie-Auguste, Za Carte de France, 1750-1898 : étude histo-du
r ia ue. dl. l. Paris. lmorimerie
Service eéosraohioue. I 898- I 899. o. I 6- I 7.
DUCHESNE Alben,'Les archives de laíueVre'er àe ia morine à Paris er l'histoire de Belgique.lAcadémie rovale de Belgique. Commission rovale d'histoire.).
Bruxelles. P"alàis des Académieí. 1962,p.33d en 338.
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Duchesnes werk heeft echter twee beperkingen. Gezien de omvang van
zijn werk is het uitgesloten dat hij de kaart(en) in handen heeft gehad.

Maar vooral: hij beperkte zich tot de militaire archieven. De Villaretkaart wordt door twee instellingen -bewaard: de Service historique de
la Defense of SHDT voor'de minuutkaarten, het Institut notional de
I'information géographique et forestière of IGNs voor de netkaarten,
beide gevestigd in Vincennes (Parijs). De minuutkaarten zijn echter
voor de kleinere schalen (1114400 en 1/28800) slechts partieel bewaard.
Alleen voor de schaalverkleining of reductie naar 1186400 zijn de minuten voor het hele in de inleiding van dit artikel geschetste gebied ook
bewaard gebleven. Een en ander heeft ertoe geleid dat Duchesne nooit
heeft kunnen bevroeden dat hij verwees naar wat in feite de aanzet was
van een eerste topograflsche kaart voor de Zuidelijke Nederlanden. Terloops nog vermelden dat het in 1977 door Erik Houtman gepubliceerde overzicht van 'Limburgse' kaarten in Parijse verzamelingen voor
de Villaretkaart niets nieuws aanbrengt. TWee kaarten van de regio's
Halen-Zelem en Maastricht-Luik vermeldt hij wel als (onderdelen van
een) 'topografische kaart van de Zuidelijke Nederlanden door Cassini

Thury l74I', maar verder doet hij niets met deze wetenschap.n
Maar keren wrj nu even terug naar 1966, een jaar dat hét keerpunt
had kunnen zijn voor de kennis van de Villaretkaart.In dat jaar schrijft
Marcel Huguenin, 'ingénieur en chef géographe'bij het IGN, een uitgebreid artikel over de Villaretkaart.lo Waar Duchesne uitsluitend verwijst
naar de minuten uit de militaire archieven, baseert Huguenin zich op
de afgewerkte netkaarten waarvan het IGN depothouder is. Vanuit zijn
achtergrond bij het IGN, uitgever van kaarten, beschouwt hij de handde

schriftelijke netkaarten als de minuten voor te publiceren kaarten, maar
deze denkfout doet niets af aan de waarde van zljt studie. Wij 211en
nog regelmatig terugvallen op Huguenins studie, maar beperken ons
voorlopig tot de appreciatie die hij uitspreekt over zijn studieobject. Hij
vindt dat deze omzeggens onbekendë en nog niet bestudeerde kaarten

7
8

De SHD ontstaat in 2005 uit de samensmeltine van vier intstelllineen: de archiefdiensten van de drie legercomoonenten (land.-lucht. zee) en van {e Gendarmerie
naÍionale. Tot in een reïent veileden woidt dan ook - voor wat betreft de bewaarplaats van de vermelde minuten - verwezen naar de in 2005 opgeheven Service
historique de l'armée de terre (SHAT).
Deze instelline is de opvolser van het in 1940 opserichte lnstitut séosraphique
national, maaibehieldbok-na de naamsverandeiiíg in 2012 het b[na"icónisóhe

acronieó IGN.

10

HOUTMAN Enk, Kaarten en plattegronden, betreffende de provincie Limburg,
bewaard in Parijse verzamelingen, ziilMiscellanea àrchivistich. l6). Brussel. AII
semeen Riiksaréhief. 1977 - o. B' en 16.
tIUCUENIN Marcel, La ccirte des Pays-Bas auÍrichiens (1741-174il, - Bullerin
d'information de l'Association des ingënieurs géographes, I 966, (35 -juli), p. 2643;1966, (36 - november). p. 59-78.
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de grootste interesse verdienen vanuit het studieveld van de historische
geografle en een grondige studie vereisen.ll Jammer genoeg zal debijdrage van Huguenin niet de weerklank vinden die ze op basis vanhaar
inhoud verdient. En de reden is voor de hand liggend. Het tijdschrift
waarin Huguenins artikel verschijnt, is nergens (meer) te vinden. De
Bibliothèque nationale de France (BnF) heeft wel een overdruk. Op
basis van de kopie die wij niet zonder veel moeite konden bekomen,
schatten wij het Bulletin d'information de I'Assoèiation des ingénieurs
géographes in als een gestencilde periodiek, vooral bestemd voor interne communicatie binnen de eigen beroepsgroep.
Helemaal onopgemerkt blijft deze eerste studie van de Villaretkaart
nochtans niet. Wanneer Maurice-A. Amould in 1972 met verve de ori-

ginaliteit van de Ferrariskaart verdedigt, maakt hij uitvoerig gebruik
van Huguenins bijdrage.l2 Hoewel het werk van de Franse cartografen
uitvoerig aan bod komt, wijst Arnould niet expliciet op de uitzonderlijke waarde van het geleverde werk, maar door erop te wijzen hoe graag
graaf Joseph de Ferraris had gebruik gemaakt van hun werk, doet hij
dat intrinsiek natuurlijk wel. Voor een tweede ernstige benadering van
de Villaretkaart-nahet artikel van Huguenin uit 1966 - is het wachten
op het werk van Claire (Lemoine-)Isabeau, een doctoraatsstudente van
Arnould. Na het behalen in 1954 van haar diploma kunstgeschiedenis
aan de ULB, keert Isabeau zichnaar de studie van de cartografie.r3 Haar
doctoraat over de topografische kartering van de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik volgt in 1983.14 Wanneer zij in 1984 de resultaten vanhaar doctoraat publiceert, gebeurt dat eigenaardig genoeg
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ID.,.o.c.. p. 72: "N'ayant fait I'objet d'aucune publication, les différents rravaux
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12 ARNOULD Maurice-Aurébery
Maurice-Aurélïen. L'originalité
L'orisinalire

du rravail
travail carÍosrazhioue de Fer-

ra.ris dans les Pays-Bas.auÍrichiens, -"ILIBERI. Liber memorïatii erhite Cornez,
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pays et
(,4nciens
et'assemblées
assemblées d'§tati,
d'Etats.56).
s6;, ttéui'd,
Heulè. UGA.
UCÀ, 1972-o.209-230.
t§iz,p.1OS5àó. Hetariikel van'Híguenin en lieiïerï vài, ae'rr-arïii.art;gdÍ*
,-o--*ui-ài, p.
211-212 aan 6od.
Claire Isabeau zal zichrthaar publicaties nu eens bedienen van de naam LemoineIsabeau - onder deze naam zou zii ook het meest bekend worden - dan weer van
haar meisiesnaam Isabeau. Zo diént zii haar doctoraat in 1983 in onder de naam
Isabeau. Een publicatie, gebaseerd op dar doctoraat, volgt het daaropvolgende iaar
mel als auteursnaam Lemoine-lsabdau. Wij vermelden als aureursïaari (Leriroine-)lsabeau, c.q. Lemoine-lsabeau.
(LEMOINE-)ISABEAU Claire, Genèse eÍ étapes du levé rooosraphiaue des PavsBas meridionaux et de la Principauré de Liè§e aux WlleàXVÍtte siècles.2'd\.,
Bruxelles. !1i^v^erg1tq. Ubre de-Bruxelles (thè§e de doctorat Faculte de Philosophie
et Leflres). I 983, X-361 en I 73 p.
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zonder enige verwijzing naar dat doctoraat, zelfs niet in de bibliografie.rs Alhoewel in beide werken van Lemoine-Isabeau de Villaretkaarl
uiteraard uitvoerig ter sprake komt, heeft zij het bijna achteloos over "la
très belle collection de cartes qu'une étiquette au verso appelle 'de Villaret'et qui constituent les levés effectués par les ingénieurs géographes
frangais sous la direction de Cassini, de l7 45 à 17 48" .16 Bovendien is de
structuur van haar publicatie van dien aard dat men in het bos de bomen

nauwelijks kan onderscheiden en is de ordening van haar bibliografie
weinig transparant. Een in het vooruitzicht gestelde, 'mooiere'publicatie bij het Gemeentekrediet blijft blijkbaar in de plannenkast steken.17
Verbazingwekkend, maar andermaal moeten wij vaststellen dat, na
het artikel van Huguenin uit 1966, ook de werken van Lemoine-Isabeau
uit 1983i 1984 geen aanleiding geven tot de juiste erkenning van het
belang van de Villaretkaart. Aan Franstalige kant maakt men sporadisch
melding van de Villaretkaartls, maar zonder dat in brede kringen doordringt dat het hier gaat om een topograflsche kaart van een groot deel
van de Zuidelijke Nederlanden, een kwarteeuw ouder dan de Ferrariskaart. Aan Nederlandstalige kant is de situatie nog frappanter. In een dit
jaar verschenen overzichtswerk vermeldt men het triangulatiewerk van
Cassini en het karteringswerk van de "militaire ingenieurs", maar men
rept met geen letter over de kaart zelf.le Hopelijk mag dit artikel - samen met de in de inleiding vermelde studie van Carl Vandenghoer - bUdragen tot een grotere verspreiding van de kennis van de Villaretkaarl.

,..
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LEMOINE-ISABEAU Claire, Les militaires et la corïographie des Pays-Bas
meridionaux er de la Principaure de Lièee a b rtn du Wfle'et au Wllle'siècle,
(Travaux Centre d'histoire'militaire, l9), Bruxelles, Musee royal de l'Armee et

d'histoire militaire. Centre d'histoire militaire. 1984. 296 p.
ID., o.c.,p.27.
t7 Promotie. - Caert-Thresoor : tijdschrrft voor de getchiedenis van de cartografe in
Nederland,3, I984, t2), p. 33.
18 Zo o.a. LEMOTNE-ISABEAU Claire; HELIN Etienne. Carres inëdite: du pays de
LiègeauXVIIIesiècle,(Pro Civitate. CollectionHistoire. Série in-4o,9), Bruxelles,
Crídit communal de Beleique. I980. p.52-57l. WATELEI Marcel. Paysases de
fronrières : Íraces de limlte: et levës iopographiques XVIIe-XlXe sièc[e.1Í'lonumenta conographica llallonlae, l), Tielt, Lannoo, 1992, passim.
t9 BRACKE Wouier(red.): LEENDERS Eric 1red.1. Vloandëren in 100 kaarren.Leuven" Davidslonds. 20 I 5. p. I 84.
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3t6
Genese van de eerste topograflsche kaart van de Zuidelijke
Nederland en (17 45-17 48)
Het totstandkomen van de eerste topografische kaart van de Zuidelijke
Nederlanden situeert zich binnen het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Karel VI, Duits keízer en heerser over de
Zuidelijke Nederlanden, probeert door de Pragmatieke Sanctie (1713)
de erfopvolging van zijn dochter Maria Theresia te garanderen, maaÍ
bij zijn dood in 1740 aanvaarden een aantal landen deze regeling niet
meer. Frankrijk staat met zijn bondgenoten tegenover Oostenrijk, dat
o.a. gesteund wordt door de Verenigde Provinciën. Het spreekt vanzelf
dat de (Oostenrijkse) Zuidelijke Nederlanden oorlogsterrein worden.
Na de slag bij Fontenoy (11 mei 1745), op een plateau tussen Doomik
en Bergen, bezetten de Fransen bijna de hele Zuidelijke Nederlanden en
dus ook het Land vanAalst. Een positie die zlj na de veldslagen bij Rocourl (1.7 46) en Lafelt (17 47) nrJlen uitbreiden naar Luik en Maastricht

toe. Van 1745 lot aan de vrede van Aken (18 oktober 1748) kunnen
zlj hier ongestoord heersen en werken. Hoezeer dit waar is ondervindt
men ook inAalst en het Land vanAalst. Na de slag bij Fontenoy nemen
de Fransen een korte adempatze, maar op 11 juli nemen zij Gent in
en staan zij voor de poorten van Aalst. Burgemeester Vilain XIIII en
een delegatie van het hoofdcollege van het Land van Aalst begeven
zich naar het Franse hoofdkwartier in Velzeke-Ruddershove waar zij
o.a. cloor Lodewijk XV worden ontvangen. Aalst zal op 20 juli bezet
worden, de Franse koning verblijft er van 4 tot 73 augustus 1745 en de
stad zal pas einde januari 7749 worden ontruimd, drie maanden na het
sluiten van de vrede.2o
In de voorafgaande eeuw zijn de Fransen met de regelmaat van een
klok de Zuidelijke Nederlanden binnengevallen. Op de Devolutieoorlog
(1667-1668) volgt de Hollandse Oorlog (1672-1678) en daarna komt de
Frans-Spaanse oorlog of 'Guerre des Réunions' (1683-1684), op zíjn
beurt gevolgd door de Negenjarige Oorlog (1688-1697). In de eerste
helft van de 18d" eeuw zijn er dan de Spaanse (1701-1713) en Oostenrijkse Successieoorlogen (1740-1748). De Parijse en Franse archieven
en bibliotheken bulken van de vele kaarten en plannen van veldslagen,
kampementen, bevoorradingsroutes, ... die gedurende al deze 'campagnes'- vaak in alle vlugte - nog tijdens of kort na de veldslagen werden opgemaakt. Soms belanden bestaande kaarten in Frankrijk zoals
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het geval is met de Horenbaultkaart van het Land van Aalst uit 1596,
die in of omstreeks 1678 - tijdens de Hollandse Oorlog - door Chamlay

wordt meegenomen en in Frankrijk gekopieerd.2l Kortom, rond 1744
bevindt zich een veelheid aan materiaal in de Franse archieven, maar
heel ongelijk in kwaliteit en eigenschappen: zeker niet allemaal correct georiënteerd, diverse papierformaten, uiteenlopende schalen, geen
unifotm gebruik van symbolen, al dan niet sterk gedetailleerd, ... en
uiteraard geen aaneensluitend kaartbeeld voor een groter gebied, maar
min of meer grote leemtes tussen de beschikbare kaarten in. Een nieuwe
wind steekt echter op in de cartografie, meer bepaald vanuit Frankrijk.22
Wij vermeldden reeds dat Cassini de Thury in 1744, aan de vooravond
van de slag bij Fontenoy, zijn Íriangtlatie van het Franse grondgebied
afrondt. Wanneer duidelijk wordt dat de pas veroverde gebieden stevig
in Franse handen zijn en dat er tijd vrij komt om gedurende langere tijd
te werken aan een kartering van de bezette gebieden, komt Cassini de
Thury naaÍ onze gewesten. Wanneer hlj in 177 5 terugblikt op zljn activiteiten hier in dejaren 1745-1748 draagÍ hlj dit relaas op aan de glorie
van de pas overleden Lodewijk XV (1774), aan de glorie van de 'Généraux de la guerre de Flandre'en aan de vooruitgang van de Geografie.23
Aanvankelijk is Cassini de Thury niet betrokken bij de opstart van
de karteringswerken. Na de slag bij Fontenoy (11 mei 1745) gaande
ingénieurs géographes onmiddellijk aan de slag, maar niet altijd met
het gewenste resultaat. In het voorjaar van 1746 schrijft één van hen, Le
Cloustier de Noiiettes, vanuit Oudenaarde drie brieven (de laatste gedaÍeerd2l maart), die waarschijnhlk gericht zijn aan 'Monsieur de Regemorte'. Deze coördineerl vanuit Parijs de werkzaamheden als directeur
vanhet Bureau des Fortffications. In deze correspondentie vallen de namen vanAsper, Gavere en Meilegem, van Menen en Gent, van Kortrijk
en Beveren, van Ninove en Lessen. De terreinopnames tnhet jaar l7 46
sifueren zich dus vooral tussen Leie, Schelde en Dender. Maar uit de
brieven blijkt ook dat de resultaten niet voldoen. In Parijs slaagt men er
niet in de kaarten van 1746 en die van de vorige campagnes aan elkaar

2l VANDE WINKEL, Het'Land
85.
22 Over deze nieuwe carlosrafie
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Aalst' op kaarÍ gezet
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I 794), p. 7 4 en 83-

in de 'lanse achttiende eeuw'tca. I650-1800t handelt o.a. VERWST So6tkin. Habsbursíe kaarten met Franse wetenschappeliike
ftair : de circulatie van kctrteerprincipeí in de achtriende eeuw gei'llustreerd'aai de
'hand
van de Ferrariskaarten. - Caerr-Thresoor : tijdschrifr vóor de geschiedenis
van de karrosrafie,34,20l5, (2), p.88-97.
23 CASSINl DE THURY Cesar-Frairgois. Relarion d'un voyage en Allemagne. qui
comorend les ooërations relatives ó la fisure de la terre & à la peosrooh-íe oaíticuliàre du Palaiinar. du Duchë de llurftiiberp. du Cercle de Sou"abeide la Bhvière
& de l'Autriche; fair par ordre du Roi. Suiviè de la Descriprion des conquètes de
Louis W. depuis'1745 jusqu'en 1748. Paris. Imprimerie Róyale. lr775.p.'lr23.
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te passen.2a Regemorle zal tenslotte aat comte d'Argenson, minister van

Oorlog, voorstellen Cassini de Thury te belasten met de opmaak van
een 'geodetisch canvas', een triangulatie voor de Zuidelijke Nederlanden. Wij schetsten reeds het kaderwaarbinnen Cassini deze opdracht
kreeg. Binnen zijn triangulatie zouden de beperktere terreinopmetingen
van de ingénieurs géographes hun correcte plaats krijgen.25
Op 1 april 1746 vefirekt Cassini de Thury uit Parijs. Vanaf de per
deflnitie hoger gelegen - 'justice de Fontenoy' gaat hij het slagveld
var' 1745 overschouwen, de kaart van Fricx in de hand: een dubbele
symboliek die naam waardig. De Cctrte des Pays-Bas die Eugène-Henri
Fricx in l7l2 plubliceerl is op dat moment de beste kaart, maar ook
een product van verouderde, carlografische technieken. Zyn bezoek
aan Fontenoy opent perspectieven voor de nieuwe inzichten binnen de
Franse cartografie én de mogelrykheid deze uit te testen op het terrein
van de bezette Zuidelijke Nederlanden. Op 4 mei 1746 komt Cassini
met Lodewijk XV aan in Brusse1.26 Daarvóór heeft Lodewijk XV op 17
april 1746 in Versailles het marsorder voor Cassini getekend waarbij
deze opdracht knjgt de hiangulatie voor Frankrijk uit te breiden naar
Vlaanderen en Brabant. "Les commandants de ses armées, provinces
et places" krijgen opdracht hem alle mogelijke faciliteiten toe te staan
en hem in niets te hinderen bij zijn werk.27 Tijdens de campagnes van
1746 en ll47 werkt Cassini met een tekenaar en drie dienstbodes de
triangulatie afvoor de streek tussen Leie en Schelde en tussen Schelde
en Dender. In 1747 volgt de regio Dender-Zenne. Ondertussen werken
Frangois Masse, Villaret en andere ingénieurs géographes aan het inlullen van het triangulatienetwerk.2s Dit zou voor de hele regio tussen
Schelde en Dender, m.a.w. het Land van Aalst en het aangrenzende stuk
van Henegouwen, in 1745-1146 zijn gebeurd.2e Cassini volgt de troepen meer oostwaarts, naar Zeeuws-Vlaanderen en richting 's Hertogenbosch, maar besluit zijn relaas met een merkwaardig verhaal waarop
wij reeds een allusie maakten. Na egn grootse troepenschouw in Alden
Biesen op 7 juli 1747 w1l Lodewijk XV nog het slagveld van Rocourt
bezoeken. Hij is daarbij zo opgetogen over de topografische kaarten die
Cassini maakte van het slagveld dat "le Roi, 1a Carte fde la bataille de

24
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28
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LEMOINE-ISABEAU CIaire, Lertres d'ingënieurs geographes frangais

en

Flo4dres. en 1746,- Revue belge d'hisroire militoire.2l" 1q80. (5 mars.). p.414416 en 418-420.
CASSINI DE THURY, Relation d' un voyage, p. 126-1.27
ID.. o.c.. o. 128-130.
LEI\4ON|E-ISABEAL. Le: miliruires et la carrographie"p. lr42.
AUCOYAT. A pergu h i s roritl ue " p. 405-406.
(L_EMOINE-)ISABEAU Claire. Genèse er éropes du leve ropographique. p. 172.

173.
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Rocourt] à la main, (...) me fit l'honneur de me dire: 'Je veux que la
Carte de mon Royaume soit levée de mëme, je vous en charge, (...)."0
Indien dit verhaal strookt met de waarheid zou de beslissing tot het maken van de carte de Cassini daar z4n gevallen ...
Da*:zij een zeldzaam bewaard gebleven onkostennota van 'Sieur
Masse', zeyen andere eveneens met naam genoemde ingénieurs géographes en een niet nader omschreven aanlal 'volontaires', opgemaakt
in Oudenaarde op 25 december 1746,hebben wij een unieke inkijk in
de interne keuken van het veldwerk.3l De opgegeven kosten slaan op
het vastleggen van het landsgedeelte fussen de rivieren Schelde en Dender en de steenweg van Doornik naar Ath, m.a.w. het Land van Aalst
en het aangrenzende deel van Noord-Henegouwen. Aan het sfuk tussen
Schelde en Dender werkt Masse 34 dagen, bijgestaan door twee handarbeiders. Dat is het absolute minimum, al was het maar omdat voor het
trekken van de 5 à 10 roeden lange meetketting of -koord twee 'kettingtrekkers'nodig waren. Vaak komt daar nog een derde man bij voor het
dragen van de 'boussole'of het kompas en ander landmetersmateriaal.32
Sporadisch doet men dan nog beroep op een gids of een tolk.
Op al dit veldwerk volgt uiteraard nog het afronden tot een aaneengesloten, topografische kaart. Dit gebeurt in Frankrijk zelf,na het sluiten van de vrede van Aken in 1748. Van dit werk getuigen hele reeksen
documenten in Franse archieven en documentatiecentra. Hierover en
over de waarde van de Villaretkaarl zal een tweede artikel handelen, te
verschijnen in de jaargang2016.
Georges Vande Winkel

Heirebaan 107

8-9400 Ninove-Denderwindeke
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CASSINI DE THURY, RelaÍion d'un voyage,p. 146-148.

31

L

32

EMOIN E-l SA BE AU. Le t r res d' i nge n ie u is gëogra p hes fra n qais. p. 425 -426.
Hierover POULS H.C.. De landneter Jan Pieteisz.'Doi en de Hrjllandse Cirkel,
(Nederlandse commissie ttoor geodesie, Publikatie 41), De1ft, Nederlandse commissie voor geodesie. 2004. p.28.
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Bijlage: De triangulatie van Cassini in het Land van Aalst
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1. CASSINI DE THURY (?'). Carre des Pays conquis par le Roy en 1744, 1745,
en 1746. Levée géométriquement. (PARIS. BnF:Richelieu - Cartes etplans, GE D16336). Triangulatienetwerk van Cassini in de Zuidelijke Nederlanden. Pentekening en
akwarel. Schaal ca. 1 : 435.000. Formaat 540x330 mm.

César-Frangois Cassini de Thury zet in l'744 een orgelpunt achter de
triangulatie van het Franse koninkrijk met de publicatie yan zijn Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui set'vent de fondement à la Description géométrique de la France. Levée par ordre du
Roy par Messrs. Maraldi et Cctssini de Thury, de I'Acctdemie royale
des Sciences. In de volgende jaren krijgt hU de op&acht deze Íriangulatie uit te breiden tot de Zuidelijke Nederlanden. Het resultaatyan
deze uitbreiding is le zien op een schitterend kaarlje van de Zuidelijke
Nederlanden ten noorden van Samber en Maas met rivieren en kanalen,
steden en een ketze aar, dorpen, triangulatiepunten en -lijnen (afb. 1).33

33

BRACKE, Vlaanderen in 100 kaarÍen, p. 185 geeft een versie van de kaart van
1744 meÍ toevoeging van de triangulatieïoor dàZuidelilke Nederlanden.
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Afb. 2. CASSINI DE THURY, Relation d'un voyage (...). I{et Land van Aalst in

de

triangulatie van Cassini.

Inzljn

reeds vaker geciteerde Relation d'un voyage en Allemagne (...)
Suivie de la Description des conquëtes de Louis W plubliceert Cassini
de Thury een gedrukte kaafi yan zíj* triangulatie voor onze gewesten.
Op de uitsnede van het Land van Aalst is duidelijk te zien dat het geodetisch canvas ervan bepaald wordt door twee driehoeken: Gent-AsseOudenhove en Gent-Oudenhove-Neuthon (afb. 2).
Wat moeten wij verstaan onder 'Oudenhove'en 'Neuthon'? Een triangulatiepunt moet immers een heel precieze locatie zijn. Een heuvelrug
of -top volstaan niet, want er is geen duidelijk punt waarop men de
'boussole' of het kompas kan richten. Voor Oudenhove ligt de zaak vrij
eenvoudig. Volgens de kaart bevindt het triangulatiepunt zich in of in
de onmiddellijke omgeving van (Sint-Maria)-Oudenhove. Op een he-
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dendaagse topografische kaart zietmen vrij vlug tussen Oudenhove en
Michelbeke, gekneld tussen Boterhoekstraat en Berendries, een 100 m
hoog plateau. Hier tekent Horenbault in 1596 reeds een molen. In 1914
zouden oprukkende Duitse troepef hem beschieten en vernielen. Deze
Boterhoekmolen was het''signal de Cassini' van waaruit men zicht
heeft op Gent, As.se en 'Neuthon'.
Neuthon? Even googelen op die naam gaf geen resultaat. Op de
kaart is duidelijk te zien dat 'Neuthon' zichten oosten van Kwaremont
en Amougies/Amengijs bevindt. Ongetwijfeld situeert Neuthon zich
op de heuvelkam van de Vlaamse Ardennen. Met deze gegevens in de
hand is het vrij gemakkelijk 'Neuthon'te herkennen als een vervorming
van De(n) Hotond(molen), gelegen op de gelijknamige berg, met 150 m
de hoogste plek van Oost-Vlaanderen. De dialectische uitspraak van de
plaatsnaam moet in Franse oren als 'neuthon'hebben geklonken.

.iï
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SIGNALEMENT
Weense tr'errariskaart gedigitaliseerd
Van de Kabinetskaart van Ferràiis zijn drie exemplaren gemaakt en bewaard. Na de
inval van de Fransen in1794 belanden zij alle drie in Wenen. In 1816/1817 kan Willem
I, op dat moment koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, een exemplaar
kopen. Dat exemplaar wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. In de nasleep van de eerste wereldoorlog kan België bij de vrede van Saint-Germain-en-Laye
(1919) ook een exemplaar verwerven. Het derde exemplaar blijft in Wenen en wordt
er bewaard in het Oesterreichisches Staatsarchiv. De Brusselse Ferrariskaart belandt in
de Koninklijke Bibliotheek van Brussel en is in brede kringen gekend. Zij wordt een
eerste keer uitgegeven door het Gemeentekrediet in het derde kwart van de vorige eeuw
en recent een tweede keer door Lannoo. Digitaal rs dezekaart o.a. te bekijken ophttp:ll
www.kbr.be/collections/cartjlan/fercarislferraris_nl.html. De consultatie gebeurt hier
per kaartblad. Men kan zich m.a.w. niet bewegen over de kaartbladen heen.
Geïnteresseerden kijken reeds lang uit naar een digitalisering van de Weense Ferrariskaart, omdat dit de 'moederkaart'is waarvan de twee andere kaarten kopieën zijn.
Dat het Oostenrijkse Staatsarchief dit recent deed, bleefeven een goed bewaaÍd geheim
omdat men het in Oostenrijk niet heeft over de Ferrariskaart, maar over de Josephinische Landesaufnahmevar de Oostenrijkse Nederlanden.Deze Landesaffiahme is een
eerste kartering van alle Habsbwgse erflanden onder keizer Jozef II. De digitalisering
van de Weense Ferraris is echter een feit en kan ingekeken worden op htp://mapire.eu/
en/mapifrns-habsburg-netherlands/?zoom:8&1at:50.49323 &1on:4.7 1 1 03. Wie dit url
wat te complex vindt, kan ook googelen op 'mapire' (een leuke samentrekking van map
en empire) en belandt zo via even doorklikken ook op de Weense Ferraris.
Interessant is dat het geen digitalisering zonder meer is geworden. De Weense Ferraris is gegeorefereerd, d.w.z. naar de vorm gecorrigeerd boven op een onderliggende,
hedendaagse kaart. Standaard is dat Google Streets, maar er zijn ook andere mogelijkheden, Google Satellite bv. Het enorme voordeel is datje dekaart als een geheel
kan consulteren, over de randen van de kaartbladen heen. Bovendien kan je namen
van gemeenten, gehuchten, straten, ... in de zoekbalk invoeren en zo probleemloos
inzoomen op de streek dieje interesseert. Via een schuifbalk kanje de transparantie van
de Ferrariskaart wijzigen zodat je door de Ferrariskaart heen de onderliggende kaart
kan zichtbaar maken. Een andere mogelijkheid - maaÍ die moet je opstarten vanaf de
homepage - is dat je via 'sl,nchronized vied ('synchronisierte Ansicht' in het Duits)
je scherm verticaal in twee splitst en zo s)"n'chroon Ferraris kan vergelijken met een
hedendaagse kaart naar keuze. En tenslotte nog dit: je kan ook afstanden meten en oppervlaktes berekenen. Graafde Ferraris had het niet voor mogelijk gehouden! Voor de
Brussselse Ferrariskaart heb je dezelfde mogelijkheden als je de digitalisering van het
Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) gebruikt op http://www.geopunt.be/kaart. Daar vindtje ook nog vier andere historische kaarten (Fricx, Atlas van de
Buurtwegen, Vandermaelen, Popp).
In onze volgende jaargang komen wij zeker nog terug op de Villaretkaart (elders in
dit nummer besproken), de Weense Ferrariskaart en onze Brusselse Ferraris, want een
vergelijkende studie is enorm boeiend.
Georges Vande Winkel
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Beschermende leden
Aalst,
Brusse1,

Erembodegem,
Geraardsbergen,
Hofstade,

Lieferinge,
Meerbeke,
Meerbeke,
Meerbeke,

Nieuwerkerken,
Ninove,
Pollare,

Cherretté-De Block
Courteaux Willy
Claus Gilberhrs
Van Der Maelen Pascal
De Nu1 Jan
Cassimons Joseph
Smet-Blancke Robert
De Dobbeleer Gustaaf

Mattens - Duville
De Sloover Marcel
Coppens Johan
Van de Perre Dirk

Waterloo,

Hendriclor Dirk
De Liedekerke Jacques

Zotlegem,

Van Bockstaele Geert

Sint-Michiels,
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Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
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Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aa1st,

Brussel,
Brussel,
Denderleeuw,

Denderwindeke,
Denderwindeke,
Destelbergen,

Diest,
Dilbeek,
Eeklo,

Bomon Lutgard
Cherretté-De Vos
De Smedt Patrick
Eeman Rodolphe
Frangois Olivier
Geeroms Luc
Saeys Remi

Sallet Jerome
St-Jozefscollege
Temmerman Willy
Van Cauter Els
Van Damme Mieke
Van Der Borght Dirk
Van de V/inkèl-Guns Tineken
Van Langenhove Roger
Vernaeve- S iau V/ilfried
Boone Christiaan

Galle Eliane
Couck Georges
Callebaut Antoine
Vande Winkel Georges
zuster Lutgarde
Jacobs-Van Bockstaele
De Decker Walter
Van Hecke Jozef
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Elene,
Erembodegem,
Erembodegem,
Geel,
Gent,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,

Gijzegem,
Grimminge,
Halle,
Hofstade,

Hove,
Kortenberg,
Lede,
Lede,

Leuven,
Massemen,
Meerbeke,

Meldert,
Me11e,

Mere,
Nederhasselt,
Nederhasselt,

Nieuwerkerken,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,

ogv,
Overboelare,
Schendelbeke,
Schendelbeke,
Sint-Amandsberg,
Steenhuize,
Vorst,
Zandbergen,

Zoercel,
Zollegem,
Zotlegem,

Van Den Haezenvelde Joël
Cordemans Antoon
Van Bockstaele Marc
Tanghe..Christine
D9 Latte Guido
De Chou Freddy
Hitchinson Frans

Marchand James
Van Bockstaele Raf
Vanderhaegen Joseph
Pauwels Et.
Anekaert Frans
Willems Geert
Van Bockstaele Paul
Schollaert JM

Buys Jean
Van Langenhoven Bart
Lievens Saartje
Willems Hubert
Smet-Blancke Robert
Robijns-Ceulemans Luc
Vander Poorten Philippe
De Boeck-Bavay
Schaubroeck - Scheerlinck F.

Scheerlinck G.

De Schryver Fredy
De Bisschop Eduard
De Saedeleer Eric
Neven Erik
Pardaens André
Scheerlinck Hans
'Slagmuylder

Everard

Walravens Marc
Van Der P-o.orten Willy
Van der Mynsbrugge Koen
Cock Antoinette

Cock Marcel
Timmermans Paul
Van den Berghe Marc
Van Lil Elisabeth
Vander Mijnsbruggen Roger
Vogel Norbert
De Temmerman Ignace
Van Steenberge Jacques
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Vernieuwing van de abonnementen voor 2016

€ 17 gewoon lid - €25 steunend lid - € 35 beschermend lid
De lijst van de steunende en beschermende leden wordt inrc. 4 van elke
jaargang algedrukt.
Ons lidgeld is al sinds 2007 ongewijzigd! Ook in 2015 dekten de
inkomsten de uitgaven, dankzij ons zuinig beheer. Dus is er geen noodzaak om de abonnementsprijs te verhogen. In dat flnanciële evenwicht
speelt de trouwe bijdrage van de steunende en beschermende leden een
essentiële rol! Waarvoor dank.
Wij vragen het bijgevoegd overschrijvingsformulier te gebruiken of
een elektronische overschrijving te doen. Wie stopt met het abonnement wordt gevraagd dit telefonisch, schriftelijk of via email aan onze
beheerder Mieke Van Damme (voor haar referenties zie binnenzijde
kaft) mee te delen, dit om de ledenadministratie te vergemakkelijken.
Anders wordt geacht dat het abonnement doorloopt.
We hopen dat de inhoud van jaargang 2015 de lezer geboeid heeft.
Wij blijven gaan voor kwaliteit, variatie in thema's, wetenschappelijke
onderbouwing en spreiding van de onderwerpen over de regio, ook in
onze komende 68't" jaargang. Wij hebben een trouw lezerspubliek, dat
stabiel is, maar een kleine groei zou toch wenselijk zijn. Maak ons tijdschrift bekend bij vrienden en kennissen. Voor 2016 streven wij naar
een vemriming en verjonging van het bestuur, waarover meer in nr. I
van de komende jaargar,g.

Wij wijzen tevens op een aantal diensten naast het trjdschrift:
- Onze website : www.hetlandvanaalst.be
- Onze nieuwsbrief, die zowel leden als niet-leden kunnen
ontvangen. Inschrijven kan door het versturen van een lege email
naar hetlandv anaalst@telenet. be;firet als onderwerp' ins chrij ven' .

Dan ontvang je onze nieuwsbrief die enkele malen per jaar
verschijnt en ook interessante evenementen aankondigt, waarbij
onze vereniging betrokken is.

- Elektronische toegang tot de eerste vijftig jaargangen van

ons

tijdschrift. Het toesturen van een nummer ofjaargang kan worden
aangevraagd op ons emailadres hetlandvanaalst@telenet.be.
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