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DE KERI(EN VAN SINT-ANTELINKS

DirkVAN DE PEkkE
m.m.v. Willy ROGGEMAI{

Inteiding

De huidige neoclassicistische kerk van Sint-Antelinks is landschappe- ?
lijk prachtig gelegen, hoog op de heuvelrug op de hoek van de Rans-

beekstraat en de Huigeveldstraat.2 Langs de noordoostzijde sluit de i
bebouwing aan bij de kerk, maar langs de zuidwestkant is het prach-

tige open landschap nog intact aanwezig en heeft men een schitterend
ttitzicht op de Dendervallei, de Geraardsbergse heuvelrij met de Bos-

berg en de Oudenberg en in de verte de heuveltoppen van de Vlaamse
Ardennen. Op het nieuwe kerkhof h-eeft VTB een oriëntatietafel gezet,

vanwaar men rustig van de rbrgezichten kan genieten.3

Toch voelt de inplanting van de kerk vreemd aan, half in het open

veld, half in de bebouwing.Nog vreemder is de oriëntering van de kerk.

De voorgevel ligt oostwaarts en het koor westwaarts. Bij het koor sluit
de toren aan, duidelijk een restant van een vroegere kerk, waarvan de

sporen nog op de westzijde van de toren af te lezen zijn. Het kerkge-
bouw is dus in de 19d" eeuw verplaatst van de westzijde naar de oost-
zijde van de toren. Over de geschiedenis van de opeenvolgende kerk-
gebouwen zijn we dank zlj de aichiefbroÍrnen relatief goed ingelicht,
zodat eenreconstructie van de opeenvolgende bouwfasen mogelijk is.

Willv Rosseman list aan de basis ,un ait urtit.t. Hii stelde mii ziin documentatie
ter bÉschiÏÏ.ins metïaarin een aantal belansriike stukken in veibaid met de bouw-
geschiedenis Ían de kerk (geciteerd als DoE. Roggeman). Hi.i was ook gids bij het
bezoek aan de kerk en de tóren en aan de'locatie van het 'oude kerk}of'.
Over Sint-Antelinks verscheen: F. DE POTTER en J. BROECKAERI, Geschiede-
nis van de gemeenÍen der provincie Oost-Vlaanderer, 5d' Reeks: arr Aalst, afl. 1:
Ste Antelini, Gent, 1895; H. VAN ISTERDAEL, De archieven van de heerlijkheid
Sinr-Anrelinks en Woubrechtegem (1605-17951 en van de heerliikheid Holbeke
(1393-1795), Pumbeke (1771[en leenhofTen berge (1527-1794). Brussel (Alge-
meen Riiksarchief), 2000, p. I I-16.
Het shk-kerkhof ten westeh van de toren. dat in ,l996 in gebruik werd genomen.

Het Land vanAalst, jaargang LXVII,2016,m.2
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1. De middeleeuwse kerk en het nieuwe koor van 1551

In 1551 ontving de parochiekerk van Sint-Antelinks een nieuw koor in
gotische stijl. We zijn daar uitvoerig over ingelicht door een vijftal oor-
konden.a Op 17 maart 1551 (n.s.) bedanken pastoor Joos Scollaert, de
kerkmeesters Gillis Maes en Joos van Waeyenberghe, de baljuw Adri-
aen Cromphout en de schepenen Gillis vander Smessen, Jan de Mets,
Jaspers van Waeyenberghe, Gillis Prieels en Gillis vanden Upstalle de

abdis en het kapittel van Nijvel voor de schenking van de som van 100

carolusgulden om bij ons geemployeert ende gedistribueert te woor-
dene inden nyeuwen hooghen coer.Belangrijk is de bevestiging dat de
abdis en het kapittel voor eeuwig zijn vrijgesteld van het verdere on-
derhoud van het koor. Als groottiendheffer was Nijvel immers verplicht
tot het onderhoud eryan. De vrijstelling werd nadien nog enkele ma-
len bevestigd, zo op 28 febr. 1552 (n.s.) door de nieuwe pastoor Pierre
Bast, die ook sprak in naam van de schepenen: de tenir ledit chapittre à
toujours quitte et deschargé de la reparation et retention dudit choeur,

fuist par fortune de feu ou autrement. Diezelfde vrijstelling werd nog-
maals geformuleerd door de schepenen van Sint-Antelinks op 10 maart
1553 (n.s.). Die 100 gulden werden in drie schijven uitbetaald door
Lieven van Upstalle, pachter van het Hof te Ransbeke, het cijnshof van
het kapittel van Nijvel te Sint-Antelinks.

Dit koor is blijven rechtstaan tot 1785, toen een nieuw koor werd
gebouwd. Op basis van een opmetingsplan uit 1780 (afb. 1) kennen
we de vorÍn en de afmetingen van het koor.s Het koor was oostwaarts
georiënteerd en was binnenin 6,37 breed en 10,80 m lang. In de drie-
zijdige koorsluiting stond het hoofdaltaar opgesteld, dat links en rechts
geflankeerd werd door een venster. Het koor zelf telde twee traveeën.
De eerste travee had aan de noordzijde een gesloten muur en aan de

ruidzijde gaf een deur toegang tot een kleine sacristie. In de tweede
travee tegen de koorsluiting aan bevondenzichnog twee vensters. Vol-
gens de beschrijving uit 1780 had het koor een houten gewelf. Vermoe-
delijk ging het om een spits tongewelf beslagen met latten, bepleisterd
en gewit.6 Het dak moet van schaliëir zijn geweest. De buitenmuren, on-
geveer 60 cm dik, waren opgetrokken met grote crèmekleurige blokken

4 louvain-la-Neuve, Rijksarchief, Archives ecclésiastiques de Brabant (AEB),
Eelises colléeiales. nr. 2083.

5 Ríjkarchief öent 1RAC.1, Familiearchief DHOOP lll, nr. ll3. Het gaat om een
rapport van l l oktober I 780 door de Aalsterse meester-metser Jan Louis van der
Gilèht en meester-timmerman Jan Baptiste de Vos. Zij geven als binnenmaten voor
het koor: 39 voet lang en 23 breed. Eèn Aalsterse voètls 27,72 cm.

6 Het welfsel maer en"is ,an berÍ of panneet, hetwetk alwaert viifenrwinlish mael
gewit n"oyt can hauwen, maer altijdi sal afulotten en afvallen (lbíCem).
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Afb. l. Opmetingsplan uit 1780 van het middeleeuwse kerkschip met koor uit
1551 door Jan Louis van der Gucht en Jan Baptiste de Vos

A Vonte; B Trap van 't oxael; C portael; D Sitten der kerckmeesters ende

aernen, E Kaste; F Biechtstoelen G Zeydeauthaeren.
(RAG, DHOOP III, nr. 113;@ Rijksarchief; foto D. Van de Perre)
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zandsteen. Het koor was tegen het oudere schip aangebouwd. Werd in
1551 een kleiner romaans koor vervangen door een groter gotisch? De
zandsteen is later hergebruikt in de binnenmuren van de huidige toren.
De kwaliteit van het metselwerk van het koor wordt bevestigd in het
verslag van 1780: wat aengaet de choor der selve kerke is van een beter
structure ols de kerke (schip). Volgens de decanale visitaties van 1592,
7593,1595 en 1596 was toen het schip van de kerk met de toren door
bliksem en brand verwoest, maar bleef het koor gespaard en in goede

staat'. turris cum navifulmine interiit, chorus est integer.l Het koor deed

tot de restauratie van het schip dienst als kerkruimte.s
Over het schip zijn we slechts onrechtstreeks ingelicht. De opmeting

in 1780 geeft enige aanwijzingen. Het schip bestond uit één beuk, bin-
nenin 15,78 m lang en1,47 m breed. De muren waren uit onregelmatige
breuksteen opgebouwd en ongeveer 90 cm dlk. Ze waren vqn eene ge-
heele slegte structure, maekende maer een masse van rouwen gekapten
arduynsteen e De zijmuren hadden links en rechts drie kleine vensters,

terwijl de westgevel gesloten was. Alles wijst dus op een romaanse of
laat-romaans zaalkerkje van drie traveeën. In de oostelijke muur van
het schip was een boog die uitzicht gaf op het koor. Links en rechts
van die opening was plaats voor twee bescheiden zijaltaren. Gelet op

de grote brandbaarheid was het dak vermoedelijk nog met stro gedekt

en had het schip nog een vlakke houten zoldering. Waar stond de to-
ren? Het ging zeker niet om een stenen toren. Daar is op het grondplan
geen onderbouw voor aanwezig. Ofwel stond er een bescheiden houten
dakruiter halverwege de kerk bij de scheiding van koor en schip, zoals

de Horenbaultkaart van 1596 en de Chamlaykaart van 1678 (afb. 2)
laten zien, ofivel, wat waarschijnlijker is, stond op de eerste ffavee een
houten torentje, zoals dat ook later het geval was.ro Over het meubilair
van de 16d" eeuw weten we weinig. Interessant is het contract van 3
juli 1536 tussen enerzijds pastoor Michiel vander Moere, de leden van

Verslagen van de oude dekenij Ninove zijn gepubliceerd door J. DE POTTER, De
dekenii Ninove op 't einde van de l6d" eeuw, Cent. 1945. Voor SinrAntelinks. p.
79-8llVoor het círigineel: RAG, SinrBaafs én Bisdom, M 9.
RAG. Sint paqfs ei Bisdom. M 8 (: decanale visitaties dekenii Geraardsbergen).
Verder wordt deze bron vermeld mèt de afkoring DV en het jaarial van de visiïatie.
Hier dus DV 1605.
In een rappon van de deputatie van I 845 heeft men het over 'pierres blanches essé-
millées'èn verder'elle (de kerk) est très ancienne. sa construction est srossière. la
maconnerie en est fort àauvaise. disloquée et lérardee'(RAG. Prov. Öost-Vlaan-
deren, I 830/50 ; rv. 25541 1).
G. VANDE WINKEL, Het 'Land van Aalst'op kaarÍ gezet (1596- 1794). Cortogra-
fie van HorenbaulÍ over Sanderus, Chamlay-en Leclër tot Vander Massen,in:-Het-Land 

van Aa\st,64,2012. p. 69-112. In 1608 is er sprake van een overeenkomst
met een t"immerman voor de reparatie van het schip met de klokkentoren (DV
1608). Voor de toren na 1ó35. ziè verder noot I 8.

7
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9
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de kerkfabriek en de schepenen van Sint-Antelinks en anderzijds de

Aalsterse schilder Lauwereys de Puttere, zoon van Joos, voor het ma-
ken van een altaarretabel voor het hoogaltaaÍ, ÍraaÍ het model van het
retabel in de kerk van Vloerzegem.1l Centraal stond de uitbeelding van
het lijden van Christus in de Hof van Olijven, zrln gevangenneming,
graflegging en opstanding. Verder dienden op de zijpanelen de figuren
van Sint-Joris, Sint-Michiel, Sint Adriaan en Sint-Gertrudis te staan,

dit alles voor de som van acht pond en tien schelling groot vlaams.
Het werk diende geleverd te worden tegen shelichs cruysdach voor de ,^
kerchnijdinghe van St. Tentelins voorn. Wat is er van dit retabel gewor-

den? In latere teksten wordt dit niet meer vermeld. In 1576 noteert de

deken: ornamenta, calices, et reliqua divino cultui convenientiafurtim
oblata (kostbaarheden, kelken en andere zakennodig voor de eredienst
zijn door diefstal ontvreemd).l2 Is het retabel tijdens de godsdiensttroe-

belen en de beeldenstorm verdwenen? In 1666 noteert pastoor Fabri:
de kercke is niet wel versien van ornamenten, die wel mochten beter
wesen.13

Dit contract van 1536 leert ons dat het kerkwijdingsfeest op het feest
van Kruisverheffing (14 september) viel, iets wat bevestigd wordt door
de datum van de dorpskermis .ta In 1666 schrijft pastoor Fabri over een

oflrmegang ter ere van het H. Kruis op het feest van de kerkwijding. De
pastoors van de omliggende parochies kwamen met cruysen en vaenen

ter vereeringlte inde ommeganck ende kerhuijdinghe.ls In 1536 is er
naast de kerkmeesters sprake van de cruysmeesters Joos vanden Moort-
gate en Pieter Ooghe. Dit wijst erop dat het Kruisaltaar eigen inkom-
sten en een eigen patrimonium had. In latere teksten vinden we die
kruismeesters niet meer terug. Alleszins is te Sint-Antelinks de verering
van de kruisreliek vanaf de middeleeuwen tot vandaag een voornaam
gegeven.l6

11

12
13

t4

15
16

DE POTTER en BROECKAERT, Sre Anrelins, p.20-21 brengt de integrale teksl
van het contract. Over het retabel van Vloerzegem vonden we geen irlormatie.
DE POTTER, De dekenii Ninove, p.79.
RAC, Sint-Baafs en Bisöom. M 128 (= dossier ancien régime parochie Sint-Ante-
links in aansbisdom Mechelen).
DE POTTER en BROECKAENI, Ste Antelins,p. 11. De kermis valt in september,
de zondas na het feest van de Kruisverhe-ffins.
RAG, Siít-Baals en Bisdom, M 128.
Een kruisreliek, ingesloten in een verguld ijzeren kruis, is nog steeds aanwezig.
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2.IJet kerkgebouw van de 17d" en 18d" eeuw (tot 1785)

In 1614 kreeg het uitgebrande schip een strooien dak, in 1620 wer-
den de binnenmuren gewit en in 1632 werd een stenen vloer gelegd.17

In 1635 is er sprake van een dak van schaliën ter vervanging van het
stro en de wenselijkheid om bU die gelegenheid een nieuwe toren te
voorzien. Aanvankelijk werd slechts de helft van het dak vernieuwd,
maar in 1652 waren ook daar schaliën aanwezig.lS In 1674 werd het
dak van het koor door een storm afgeworpen. Het kapittel van Nijvel,
aangemaand om het koor te herstellen, weigerde dit. In l7I2 werd,het
schip gewelfcl, vermoedelijk met een houten spits tongewelf zoals in
het koor.re In 1752 kregen koor en schip een nieuwe vloer van blauwe
en witte gepolijste marmertegels. De binnenmuren werden regelmatig
gewit. Een permanent probleem waÍen de vochtige zijmuren omdat bij
gebrek aan dakgoten ofeen voldoende oversteek van het dak het regen-
water gewoon de muren afliep.

De toren, die gedeeltehlk op de-westmuur rustte, moet een houten
torentje geweest zijn, zoals dat vandaag nog bij het ker§e van Eichem
het geval is.20 In 1661 werd de oude klok hergoten, die echter kort na-

dien gestolen werd, zodat in 1687 het kapittel van Nijvel, na een uit-
spraak van de Raad van Vlaanderen, voor een nieuwe klok moest zor-
gen.21 In 1718 werd een tweede klok aangeschaft.22 Het gewicht van die
houten toren gaf aanleiding tot stabiliteitsproblemen met de westmuur.
Deze vertoonde in de 18d" eeuw in het midden een grote scheur en stond

1'7

18

DV 1605. 1620 tot 1637. De deken dreigt in 1605 met een interdict als het schip.
dat dreipt een ruïne te worden, niet sne'l gerestaureerd wordt, want de inwoners
horen níet thuis in het koor. Voor een ove"rzicht van de ingrepen . zie ook J. DE
BROUWER, Biidrage tot de geschiedenis van de kerkelíke'insrellingen en her
godsdiensrige làven1n her Laid van AalsÍ tussen l62l eh 1796, Dentrermonde,
1975, dl. tt, p. 407,408, 445,.s00.
Hierover in de dekanale visitaties van 1634, 1635, 1637,1642 en 1652. Alleen in
1635 is er expliciet sprake van een nieuwe toren die er met het nieuwe dak zou
moeten komeir \Eccle-sia S. Gertadis notabiliter reparata, ablato stramineo tectu,
nova turris esset fieri).
Hel welfsel der lierk hetwelk gemaekÍ is van hauren velghen ende beslaeghen met
oaneel-'aldrs het raonon vanl780 íRAG- DHOOP III. nr. ll-3 en DV l7T2).
Eichem. kerkdom 6ínnen de srenzen van de heerliikheid en later de semeente
Appelterre (thand Stad NinoveJ. Dit kerkie. een afhànkeliik}eid van deï<erk van
A'p'peltene. benadert qua volume (de twëe kleine ziibeukies niet meegerekend)
orideveer dat van de I7d'-eeuwse kèrk van Sint-Anteliirks. Öok dit kerkií. thans rn
resÏauratie, vertoonde tot voor kon een grote scheur in de westgevel. onfstaan door
het eewicht van de toren.
De ftok werd eewiid in 1687 en kees de naam Atbertina-Carolina. Het betrof de
zosenaamde tiendlilok. waarvoor de 

"sroottiendheffer verantwoordeliik was (DV
1671 en 1688: Doc. Rosseman. Liber-memorialis. o. 4).
J. DE KEMPENEER,WTzoek om rweede klok te-Sint-Anrelinks 1l7l8.t^ in: Het
Land van Aalst, 45, 1993, p. 282.

19

20
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AÍb.2. Detail uit de Chamlaykaart van 1678 met afbeelding kerk van Sint-
Antelinks en kapel aan de Dries te Roeselaar. DezekaarÍ is een vereenvou-

digde kopie van de Horenbaultkaart van 1596.
(Parijs, @ Bibliothèque nationale de Fralce, Cartes et plans GE D 3115)

uit haar 1ood.23 Irr 1767 werien hnks en rechts de eerste twee vensters

in het schip vergroot door Carolus Tinel. Toen stelde hij vast dat de

muren geheel holagtich en onversien van mortel en kalck waren. Hij
kon zijn hoofd tussen de buiten- en de binnensteen van de muur steken.

De holte daartussen was opge\1lld met los bouwpuin: het metselwerck
in de mueren geheel was verduert ende in deselve niet anders gevonden

te hebbeh als stof en mul.2a

Het interieur was zeer bescheiden. In het schip stonden tegen de

westmuur links van het doksaal de doopvont en rechts de kerkmees-
terbank. Verder waÍen er twee biechtstoelen en twee zljaltaren, het ene

vermoedelijk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw het andere was dat van
Sint Gertrudis.2s Een preekstoel of een communiebank worden niet ver-
meld op het grondplan valï 1780 en ook niet in de verslagen van de

landsdeken. Het hoogaltaar was het Kruisaltaar.In 1671 schrijft de de-

ken: Ecclesia S. Gertrudis sarta tectq ac dealbota, tabernaculum habet
in medio summi altaris Sanctae Crucis, cuius sacrae reliquiae cruci

2i Zowel vastgesteld in het vemoemde rapport van 1780 als in enkele andere ge-
ruigenissen"uit de periode 1782-1784. gèformuteerd in het klachtendossier te§en
pas"toor Van der Liiden ( RAG, DHOOP; I I l, nr. I I 3 ).

24 Aldus de verklarine van Bartholomeus Pennewaert. huisknecht van s.ewezen Das-
toor Van der Lindeí. opgenomen in de klachtenbundel tegen pastoor-Van der Lin-
den.

25 DeBROUWER,Biidrase,ll.p.522.DeBrouweridentificeeneenziialtaaralshet
Kruisaltaar. Het decanaàl ver§las van l67l noemt echter het hoofdaltaar als het
Kruisaltaar (DV 167 I ) . In I 687 íerd het n ieuw Cermrd isaltaar opgetrokken voor
42pond (DV 1688).

,,
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qrgenteae inclusae, tam ad peregrinis quam incolis venerantur, erecta
confraternite o" 1655.26In 1731 werden de twee zrjaltarengemarmerd,
naar het voorbeeld van het hoofdaltaar.21 Yanaf 1592 wordt Sint-Gertru-
dis als patroonheilige van de kerk vermeld.28

3. Een afgeleefd kerkgebouw en ruzie om wie verantwoorde-
Iijk is voor het herstel: 1780-1785

Op 7 september 1779 stierf pastoor Livinus Franciscus van der Linden
te Zarlardinge, zljn geboortedorp. Hij werd priester gewijd in 1 733, pas-

toor benoemd te Sint-Antelinks op 2 I mei 17 42 en geinstalleerd op I 8

september van dat zelfde jaar.2e Hij was dus gedurende 37 jaar pastoor
van de parochie. Hij was een autoritair iemand, die geen tegenspraak
duldde en geen lessen wou ontvangen van derden over de slechte toe-
stand waarin de kerk verkeerde. Als groottiendheffer was hij immers
verantwoordelijk voor het onderhoud van het koor en de tiendklok. In
zijn houding vond hij steun bij de Ninoofse abt Van der Eecken, wereld-
lijke heer van Woubrechtegem en Sint-Antelinks, met wie hij bevriend
was.30 Na zijn dood brak een controverse uit over zijn beleid.

Zijn opvolger Petrus de Pauw, priester gewijd in 1767 en ongeveer
35 jaar jonger dan zijn voorganger, werd te Sint-Antelinks benoemd op

22mei 1780 en aangesteld op 14 maart 1781.31 Direct na de aanstelling
van De Pauw lieten de wethouders en kerkmeesters op l1 oktober 1780

een rapport opstellen door de Aalsterse meester-metser Jan Louis van
der Gucht en de meester-timmerman Jan Baptiste de Vos over de toe-
stand van de kerk. Hun schatting was dat de restauratie een 2000 gulden
zou kosten. Ook de landsdeken J.B. Bertrand, pastoor van Appelterre,
was zich bewust van de slechte toestand van het kerkgebouw, blijkens
zijn verslag van 1780, waarin hij schreef: Ecclesict indiget magna repa-

26 Vertalins: De kerk van Sint-Gertrudis verkeert in soede staat en is sewit. Ze heeft
een tabe-rnakel in het midden van het hoosaltaar"van het Heilie Rruis. waarvan
de heilige relieken, ingesloten in een zilverén kruis, zowel door"de pelgrims als de
eigen iíwoners vereeió worden, nadat een broederschap is opgericht i; 1655 (DV
l67l). DE POTTER en BROECKAERI Sre Anrelins,'p. l9 Ë'ebben her over'een
broederschao dat oo I 0 aoril I 654 door oaus Innocentius^ X besiftisd u erd met een
aantal geestéliike vbordelen. Dit pauselijk documenr vonden ríe níet meer terug in
het huiïi ge keikarchief.
DV 1731 en1739..
DE POTTER. De dekenij Ninove. p. 79. ln 1576 wordt door de landsdeken sanctus
Antelinus nog als patroonheilige r emoemd.
DE BROUWtR.Eiidrase, V, p. 125.
Dit blijkt vooral uit een [eruigènis van zijn huisknecht Bartholomeus Pennewaert.
die oo'l 8 mei I 784 een bezwàrende setuisenis tesen ziin vroesere werksever liet
optelienen in het proces gevoerd rooide R-aad van-VlaaËderen (RAG, DIÍOOP Ill.
nr.113).

27
28

29
30

31 DE BROUWER, Bijdrage, V, p. 125
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raÍione vel restauratione nec non amplificatione (het kerkgebouw be-
hoeft een groot herstel ofrestauratie, en bovendien een vergroting) en
besloot uno verbo, omniafere in misero statu (met één woord, ongeveer
alles verkeert er in miserabele toestand).32 Hij wees tevens op insijpe-
lend vocht en een veel te kleine en donkere sacristie.

Aanmaningen van de kerkmeesters om met de restauratie van de
kerk te beginnen legde de nieuwe pastoor naast zich neer met het ar-
gument dat niet hij schuldig was aan het verval van de kerk, maar zljn
voorganger. Daarop startten de kerkmeester Joannes de Lantshere en
enkele notabelen op 16 januari 1782 een procedure bij de Raad van
Vlaanderen om de pastoor te dwingen de restauratie en vergroting van
de kerk aan te vangen en zo nodig de kosten ervan te verhalen bij de erf-
genamen van pastoor Lieven van der Linden.33 Dat de kerk te klein was,
wordt uitvoerig gestaafd door kerkmeester Johannes De Lantshere. Er
waren in 1782 473 communicanten en 114 kinderen boven de zeven
jaar, dus 587 personen die gehouden waren om de goddelijke diensten
bij te wonen. Daarom dienden op zóndag twee missen gecelebreerd te
worden om eenieder toe te laten zljnzondagsplicht te venullen. De be-
langrijkste erfgenaam van de overleden pastoor was zijn jongere broer
Jacobus, die eveneens priester was en inwoonde bij pastoor Lieven.
Te Sint-Antelinks droeg Jacobus de vroegmis op en fungeerde er als
een soort ondetpastoor. De andere erfgenamen waren een zuster An-
ne-Maria, weduwe van Johannes vande Sande uit Everbeke, en de vijf
kinderen van zijn overleden broer Joannes uit Zarlardinge, die gehuwd
was met Marie-Antoinette de Meyere, met name Marie Livine, die be-
gijn was te Geraardsbergen, Joanna Marie, wonende te Sint-Antelinks,
Christine, die gehuwd was met Andries de Clippele uit Steenhuize, en
de nog te Zarlardinge in het ouderlijke huis verblijvenden Jacobus en
Marie Anne, over wie de oom Jacobus de voogdij uitoefende.

Vervolgens startte pastoor De Pauw drie dagen nadien, op 1 9 j anuari,
inderdaad een proces bij de Raad van Vlaanderen tegen de erfgenamen
van zijn voorganger met als argument dat deze de kerk verwaarloosd
had, als groottiendheffer zijn plichtliet had gedaan en dat de erfgena-
men, die proflteerden van het kapitaal dat pastoor Van der Linden ver-
gaardhad, het verzuim van hun broer ofoom dienden te compenseren.

Om dat schuldig verzuim te bewijzen werden een reeks getuigenissen

32 Kooie van dit visitatieverslae in het orocesdossier.
33 RA'G, DHOOP lll, nr. ll3."ln de Staat van Goed van 14maafl 1780 wordt de

inboedel van de overleden pastoor beschreven en de erlgenamen opgesomd; zie
hiertoe C.L. SOUFFREAU,'sraten van God van WoubrecËtegem en ia"n Sint-Ante-
linl<s ( ló24- 1795) en van de heerlijkheid Hollebeke ( 1755- 1795). Woubrechtegem.
2006.p.52.

r^
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verzameld, waarin telkens de slechte toestand van het gebouw en van
de gebarsten tiendklok wordt beschreven, een toestand waaraanpastoor
Van der Linden wetens en willens niets had gedaan. Om de druk op

de processen te verhogen werd op verzoek van landsdeken Bertrand
te Sint-Antelinks een vergadering georganiseerd op 13 oktober 1783

waarop baljuw, burgemeester, schepenen, pastoor en kerkmeesters be-
slisten om de restauratie en vergroting van de kerk aan te vatten volgens
het plan opgemaakt door Sieur Sterckx als de noodige middelen daertoe
gevonden worden.

De processen verzeilden in een procedureslag. In een eerste vonnis
van 18 juni 1782 werd de vraag van pastoor De Pauw als overdreven
afgewezen. Een compromis voorgesteld door de kerkmeesters op in-
stignatie van de erven van pastoor Van der Linden om met een provisie
van 500 gulden de restauratie aante vatten, werd door pastoor De Pauw
in een pleidooi van 5 december 1783 afgewezen, met het argument dat
de restauratiekosten veel meer beliepen en de elen zich zo goedkoop
aan hun plicht konden onttrekken. De laatst bewaarde pleidooien in het
proces zijn van 13 juli 1784. Namens de aanklager vroeg procureur
De Bocq Jacobus Van der Linden en consoorten te veroordelen tot het
betalen van het volledige herstel van de kerk, terwijl de procureur van
de verdediging, Leduvin, de stopzetting van de zaak pleitte. Over de

afloop van het proces hebben we geen gegevens. Vermoedelijk is het
proces gestopt op 4 februari 1785 br.1 de dood van pastoor Petrus de

Pauw?34 Alleszins heeft De Pauw aan zijn kortstondig pastoorsambt te

Sint-Antelinks weinig vreugde beleefd.

4. Een kerk met een nieuw koor en een nieu\rye stenen toren:
1785-1846

Wanneer de restauratiewerken volgens het plan van Sterckx uiteindelijk
van start z4n gegaan weten we niet precies. Vermoedelijk gebeurde

dit pas onder de nieuwe pastoor Engelberlus Coppens. Deze ontving
de priesterwijding in 1773,werd benoemd tot pastoor op 1 juni 1785

en aangesteld op 3 juli van datzelfde jaar.3s Onder deze dynamische
pastoor zrjn de belangrijkste restauratie- en vergrotingswerken van de

34 Voleens een verklarins van de landsdeken overleed Dastoor De Pauw oo 4 februari
bii iiin broer te Beteg-em (Relegem?) (RAC, Sint-Baafs en Bisdom, M tZSl. Oe
BROUWER, Biidruíe, V p. 175 seeÈ als das van overliiden 3 lebruari. Hii is
overleden te Zellik b-ii ziin broer, tóen hii een s-las van een-paard krees en is daar
ook begraven op 4 februàri {Doc. Roggeinan. Libier memorialis. p. 9).-Overlijden

»"íill,U 
op 4 lebr. en grafaldaar worden bevestigd door de Paroèhieregisters van

35 Ibidem, V p. 125.
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Afb. 3. Opmetingsplan uit 1844 van de kerk uit de periode 1785-1846 door
J.C. De Cunsel.
(RAG, Prov. Oost-Vlaanderen, 1830/50; nr.2554ll; @ Rijksarchief; foto
D. Van de Perre)
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kerk uitgevoerd. In 1788 werd het nieuwe koor door de landsdeken
ingewijd.36 Over de flnanciering van de werken, zijn geen gegevens

bewaard, maar verïnoedelijk werden hiervoor de opbrengsten van de

tienden gebruikt, die volledig de pastoor toekwamen.
Op basis van een opmetingsplan dt 1844 kunnen we ons een vrij

goed beeld vorïnen van de werken (afb. 3).37 Het schip van de oude kerk
bleef behouden. Wel werd het houten torentje, dat al te zeer drukte op
de westgevel, afgebroken. De twee hoeken van de westgevel werden
versterkt door steunberen. Ook kwamen er twee steunberen ter hoogte
van de eerste travee om het uitzakken van de noord- en zuidmuur tegen
te gaan. De vensters in de derde travee werden op dezelfde grootte ge-

bracht als die van de eerste twee, die al in 1767 vergroot waren. Na de

afbraak van de toren was het leggen van een nieuw dak boven de eerste

travee noodzakelijk.
Het koor van 1551 samen met de sacristie werd volledig afgebroken.

Op dezelfde plaats kwam een nieuw korter koor en een stenen toren.
Het nieuw koor had een recfuthoekige vorm en een vlakke koorsluiting
die gevormd werd door de muur van de naastliggende toren. Het koor
werd even breed als het schip, maar de lengte van het oude koor werd
met een travee ingekort. In het nieuwe koor bevond zich links en rechts

een venster. De contouren van het dak van het koor tekenen zichvan-
daag nog af tegen de westelijke torenmuur (afb. a). De noordoostelijke
hoek van dit koor flankeert vandaag nog als een steunbeer de noordwes-
telijke hoek van de toren. Hieruit kunnen we opmaken dat het nieuwe
koor in baksteen werd opgetrokken. Over het gewelf van het nieuwe
koor hebben we geen informatie. Een houten spits tongewelf, zoals in
het schip, lijkt logisch, gelet op de steile dakhelling.

Oostwaafts van het nieuwe koor, in de voorste travee van het oude
koor, werd een nieuwe vierkante stenen toren gebouwd, die er vandaag
nog staat.38 Het onderste compartiqent van de toren l«eeg een stenen
gewelf. Deze ruimte werd de nieuwe sacristie. Ze was vanuit het koor
toegankelijk door een schuine opening die zich links (noordzijde) van
het hoofdaltaar bevond. Tegen de zuidelijk torenmuur werd een trap-
compartiment aangebouwd, waarlangs de sacristie en de hogere toren-
geleding van buiten toegankelijk waren. Een venster in de oostelijke
torenmuur verlichtte de nieuwe sacristie. De nis ervan is nog aanwezig,

36 lbidem. II. p. 408. De Brouwer geeft geen bron voor de datum I 788. Dit datum is
wel in overeensternmine. met de daterinsen ran het nieuwe altaaren tabemakel.

37 RAG, Prov. Oost-V1aanïeren, 1830/50,ir. 255411.
38 In de meeste werken, waaronder de Inventaris yan het botrwkundig erfgoed wordt

de huidige toren loutief in 1635 gedateerd. darum die door De BROUWER. Br-
drage. lí. p.445 vermeld wordt vóor de bouw van een toren.
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Afb. 4. Oude foto van de

toÍen van de huidige kerk met
duidelijke sporen van het dak
en het witsel van het koor uit
1785- 1846. De kalvarie is

opgericht in 1849-1850.
(Verzameling Willy
Roggeman).

Afb. 5. Binnenzicht van de eerste verdieping van de toren, gebouwd circa
1785-1788, met oculus langs de oostzijde en herbruikte zandsteen van het
afgebroken koor.
(foto D. Van de Perre)

/
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maar de opening is nu afgesloten door het altaarportiek van de nieuwe
kerk.3q Het tweede torencompartiment boven het welfsel van de sacris-
tie werd afgesloten met een houten zoldering. De derde geleding met
het uurwerk, de klokken en de galmgaten is alleen intern toegankelijk
via een ladder. De originele torenspits werd tijdens de Franse periode
afgebroken (zie punt 5). De hoeken van de toren zijn in zandsteen uit-
gewerkt. Deze zandsteen is van een andere textuur dan de zandsteen die
van het koor afkomstig is. We kunnen hem identiflceren als Zandberg-
se zandsteen. Het gaat hier dus niet om hergebruikte ) maaÍ om nieuw
aangekochte blokken. In de binnenmuren van de toren zelf zijn grote
Balegemse zandstenen blokken verwerkt, die afkomstig zijn van het
afgebroken koor. Enkele zandsteenlagenzijnvandaag ook langs de bui-
tenzijde (vroeger verborgen onder het dak van het aangebouwde koor)
zichtbaar. Een oculus in de oostelijke torenmuur - thans gedicht voor
het plakwerk in het huidige koor - diende de tweede geleding te ver-
lichten (afb. 5).

Wat het interieur betreft weten we dat schrijnwerker Frans Javiaux
op 4 april 1789 350 gulden betaald werd voor het maken van het hoog-
altaar3o Milde donateurs schonken hiertoe aan de kerkfabriek 200 gul-
den. Op 18 oktober 1788 werd aan juffrouw M.J. Wijnants, overste van
het Klein Begijnhof te Brussel, 100 gulden betaald voor de aankoop van
het tabernakel voor het hoogaltaar.ar Vermoedelijk tijdens de Franse tijd
verwierf de kerk de koorbanken elk met zes zitjes, die vandaag links en

rechts in het koor staan.a2 Links en rechts van het hoofdaltaar stonden de

beelden van de Salvator mundi en van de MaÍer Dei opgesteld.a3 Boven
op het tabernakel prijkte een pelikaan, twee vazen en een koperen kruis-
beeld. Daarboven hing een schilderij dat het mysterie van de Besnijdenis
van Jezus uitbeeldde.aa De huidige kerkhofcalvarie met de muurschilde-
ring, die zich aan de westzijde van de toren bevindt, staat op de symboli-

40
41
42

43
44

Het trommeltabemakel van dit altaar is manipuleerbaar vanuit de nis in de toren-
ruimte. Dit betekent dat de nieuwe kerk teeeh de oosteliike muur van de toren is
aangebouwd en dat deze torenmuur als kooisluiting voor àe huidige kerk fungeert.
RaÓ, OuA Parochiearchief Sint-Antelinks, nr. 31."
Ibidem. Gins het om het altaar van het BesiinhoL dat tweedehands werd verkocht?
RAG, Mode'rn Parochiearchief SinrAntelïriks, nr. 6. Dit stokregister uit 1844 eeeft
een volledise beschriivine van hel interieur en soreekt van eeï sestoelte meï zes
zities. Vaníaae ziin hët ef slechts viif. Ziin de kóorbanken ineek-ofi om te passen
tu§sen de deur-naàr de sacristie en de coómuniebank? In l816 sal de pastöor als
oorsDrons van het koorsestoelte de Abdii van Ninove aan (Doc. Roeseinan. Liber
menioriafis, p. 26). lndíen het uit Ninovë afkomstig is, is dit zekeinïet heí koor-
gestoelte vari de abdiikerk. mogeliik dat van de quotidianisten in de parochiekerk,
àie in l8 t0 geruild ríerd voor le dUaltert en *àa*an het meubilaii van de hand
werd sedaani
Thaníziin beide beelden aanuezis in de doookaoel.
Dit schilderij hing tot circa 1900 ií de zr.lbeutr< bóven de doopvont.
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sche plek van het vroegere hoofdaltaar, maar is er geen overblijfsel van.as

Koor en schip waren gescheiden door een bescheiden ijzeren com-
muniebank.a6 Links en rechts in het schip bevonden zich de zljaltaren
van O.-L.-Vrouw en Sint-Gertrudis. Volgens de beschrijving uit 1844

waren de beelden van beide heiligen in een verdiep geplaatst en waren
beide altaren van eykenhotrt en olderkonstelijkst gebeeldhout, maer on-
gelukkig bedorven door de verue.4' De huidige twee zijaltaren blijken
dus in het vorige kerkgebouw gestaan te hebben. Werden die altaar-

portieken van Sint-Gertrudis en O.-L.-Vrouw tijdens de Franse periode

verworven uit een andere kerk?48 Is het Gertrudisbeeld zonder verdere
versierselen, waarvan sprake in 1780, na 1785 in het huidige altaar
portiek geplaatst? ae Voor de rest bevatte het schip nog twee versleten
biechtstoelen en een even versleten preekstoel. Het doksaal van de kerk
werd wel in 1835 verrijkt met een Van Petegemorgel, dat ook vandaag

nogaanwezig is.50

5. Blijvende problemen met het vernieuwde kerkgebouw
(1790-1846)

De verbouwde kerk bracht weinig solaas. In de eerste plaats bleef er het
probleem van het plaatsgebrek. In 1790 telde de parochie 504 commu-
nicanten en waren er slechts 200 kerkstoelen.sl Verder bevonden zich
de muren van het schip met het breuksteenmetselwerk in een bouwval-
lige toestand.

Bovendien was tijdens de Franse tijd de houten spits van de toren af-
gebroken en was er een platform gemaakt dat diende als observatie- en

seinpost. Tijdens de Nederlandse periode richtte het gemeentebestuur

en de kerkfabriek zich op 14 juli 1821 tot koning Willem I met de vraag

om de torenspits te mogen heropbouwen.52 De kostprijs van dat herstel

werd op 736 gulden en 20 cent begroot. Het dak van de kerk was in

45 Deze calvarie werd opsericht in I 84q- I 850 ( Doc. Rosseman, Kasboek ).
46 Doet sinds 1877 dienÀt*als balustrade vanhet doksaal.De kerklabriek kon tocn een

houten communiebank uit de kerk van Haaltert verwerven (doc. Roggeman, Liber
memorialis. p. 28).
RAC, Modein ParochiearchielSint Antelinks. nr. 6 istokregister). Die verf werd
verwiiderd in 1877-78 door de Ninoolse beeldhouwer Daníë1 De Munter, die te-
r ens öe altaren restaureerde (Doc. Roggeman. Liber memorialis. p. 28).
De ornamentiek liikt eerder on barok ààn oo classicisme te wiizen.
Imapo sattclrB Gënnrdis par)'onee ecclesià stulptu sine ullà ornamento (RAC,
DHöOP III. nr. ll3). In 1752 is sprake van een nieuw schilderii op het altaar van
Gertrudis, haar voorstellende (DV 1752). Op l8 december 1883 werd een houten
beeld seschonken door iuÍïrouw Nathalie Van den Bossche in het altaar van O.-L.
Vrouw"seolaatst. Verviis dit een vroeper beeld? tstobesistert.
Het orgEl werd als monu"ment bescherhd op 20 decembe"r 1974.
DV l7!0 en stokregister van 1844 lModem Parochiearchief Sint-Antelinks. nr. 6.)
Doc. Roggeman, Ios stuk.

48
49

50
51
52
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slechte staat omdat het veel geleden had brj de atbraak van de toren-
spits. Dit herstel zou220 gulden en 55 cent belopen. De enige kerkklok
was gescheurd, zodaÍ men een nieuwe moest aanschaffen, een kostprijs
van 300 gulden. De gemeente kon voor 103 gulden en 65 cent tussenko-
men. Uiteindelijk ontving de gemeente 800 gulden van de Koning der
Nederlanden en 300 gulden van het provinciaal bestuur. De torenspits
werd in 1828 hersteld onder het burgemeesterschap van Bernard Nut-
tinck.53

De miserie hield niet op. Op 26 jantari 1840 trof een windhoos het
dorp en de kerk. De dag daarop richtte de burgmeester een schrijven aan

het provinciebestuur met de vraag om een tussenkomst van de dienst
'onvoorziene rampen'. In de brief van27 jantari wordt vastgesteld dat
het dak en buyck der kerke dezer gemeente grootelijks beschadigd is dat
hetzelve grootendeels van zijne plaars merkelijk verdreven is en thans
in dusdanigen slegten staet bevind en zelfs in de onmogelijkheyd van
te blijven bestaen.sa Een voorlopig herstel zou 200 à 300 fr. kosten.
Bij een inspectie door de provinciale ingenieur Lemmen werd de kerk
bouwvallig verklaard.

6. Naar de nieuweo huidige kerk en kerkhof (1844-1849)

Met de benoeming van pastoor Jan Baptist Van Hecke op 10 febru-
ari 1844 kwam het dossier voor de bouw van een nieuwe kerk in een

stroomversnelling. Op 26 juni 1844 besliste de kerkfabriek onder het
voorzitterschap van de nieuwe pastoor en met burgemeester Pieter Jan

van den Bossche als lid om een subsidie aan te vragen bij het Rijk en
de Provincie voor de bouw van een nieuwe kerk. Er was een plan met
bestek toegevoegd. De bouw van de nieuwe kerk naar het plan van ar-
chitect J.C. De Cunsel werd begrooÍ op 22.440 fr." Op l0 maart 1845
gaf de Oost-Vlaamse deputatie aan_ de Provinciale Raad een gunstig
advies over dit nieuwe plan. De bevolking had reeds ingetekend voor
een bedrag van 5900 fr en de kerkfabriek kon 600 fr inbrengen. De rest
diende via subsidies geflnancierd te worden. Op 28 augustus 1845 gaf
de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de bouwplannen en steunde de

subsidieaanvragen bij de Provincie en het Rijk.
Van architect De Cunsel zijn geen andere gebouwen bekend. Zijn

s3 RAG, Ond parochiearchief Sint-Antelinks, nr. 33. De klok werd in 1827 gegoten.
De tekst op de klok is weergegeven in DE POTTER en BROECKAEKI, Síe An-
telins. o. 19.
RAC, Prov. Oost-Vlaanderen, I830'50, nr.2554'1 .

Ibidem.
54
55
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Afb. 6. Boven het gevelontwerp van De Cunsel :oiÍ 1,844, onder de

voorgevel van de huidige kerk na correcties door de Koninklijke Commissie
voor Monumenten.
(RAG, Prov. Oost-Vlaanderen, 1830/50; @ Rijksarchief;
foto's D. Van de Perre)
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plan is vrij stuntelig getekend, iets wat de 'Commission royale des Mo-
numents' ook was opgevallen.s6 Zijnplan werd in haar advies van27
november 1845 aan de minister van Justitie als onaanvaardbaar afgewe-
zen.51 De Commissie liet binnen hetzelfde concept en met behoud van
de afmetingen een verbeterd plan maken, dat echter een meerprijs mee-

bracht van2640 fr. Het plan De Cunsel yoorzag in een bakstenen kerk
in een hybride stijl, een pseudo-basilicaal schip in de middenbeuk voor-
zienvan een houten bepleisterd tongewelfen een koor van één travee

met een houten kruisribbengewelf. De nieuwe kerk werd oostwaarts
van de toren, die behouden bleef, ingeplant. Het nieuwe schip van de

kerk met een vloeroppervlakte van 300 vierkante meter was dubbel zo
groot als dat van de oude kerk, ruim voldoende voor een bevolking van
965 zielen.s8 De oude kerk (koor en schip) zou volledig worden afge-

broken. De Commissie veranderde de plaats van de sacristie, die De
Cunsel in het onderste compartiment van de toren had behouden, naar

de zuidzijde van het koor. Maar vooral de compositie van de voorgevel
werd door de Commissie aangepast in een zuivere neoclassicistische
stul (afb. 6). Dit aangepaste plan werd uitgevoerd.

In een pathetische briefvan 20 november 1845 aan de gouverneur
had burgemeester Pieter Jan Van den Bossche in naam van de arnen ge-

vraagd om de deflnitieve goedkeuring van de bouwplannen niet te ver-
tragen: Wij smeeken Ued in den naem der arme arbeijders die door het
bestaen van het nijverheijds comité niet konnen leven, en die nu ledig
zijn omdat hun het werk ontbreekt, door gebrek ende duerte der levens-

middelen, aldus zullen zij door den opbringst van hunnen arbeijd den

honger des huisgezinnen kunnen verzagten.5e Blijkbaar bleef de oproep
niet zonder gevolg. Op 18 maart 1846 begon men met de afbraak van
de oude kerk, die in zo een slechte staat verkeerde, dat het te gevaarlijk
was om ze nog tijdehlk te gebruiken.60 Daama werd op l8 mei van dat-

zelfdejaar de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd. De bouw moet

56 De naam J.B. De Cunsel komt voor te Pollare in 1772174 als maker van de koor-
lambrisering van de Sint-Christoflelkerk (J. DE BROUWER, Geschiedenis en Ío-
ponvmie van Pollare, Lede, 1971, p.52).

57 "Le-projet pour l'agrandissement iJe t'Eglise de St. Antelinckx n'est pas conve-
nablà. a"insí qu'un sïmple coup d'ceil le íait connaitre. Nous avons cru'par consé-
quent der oir laire un proiet nour eau, en nous eloignant le moins possible des bases
donnes', aldus het adviei van de Commission roiàle des Monurnents 1RAC, Prov.
Oost-Vlaanderen, I 830-50, nr. 2554, I ).

58 De facto voorza§ men in een kerk voor 1400 personen, omdat ook de bewoners
van Asoelare uit de wiik Tunelboom en van Sinrlier ens-Esse. die nabii de srens
van Siht-Antelinks wóonden. als leitelijke kerkgangers van Sint-Antélink! be-
schouwd werden.

59 Ibidem.
60 Het verslas van de bouw is oos.etekend door oastoor Van Hecke in ziin Liber me-

m ct r i ct I i.s ( ftAC, Modern Paro'cfi i earchief S intjAntel i n ks, nr. 200 ).
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Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie)
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enoÍn snel zUn opgeschoten, want nazes maand was de ruwbouw klaar
en werd metAllerheiligen 1846 een eerste mis in de nieuwe kerkruimte
opgedragen. De bouw van de kerk werd door het gemeentebestuur ge-

prezen als een tewerkstellingsproject, aldus hun brief van 23 jantari
1847 aan de gouvemetr'. Aen de gebrekkigen werk verschaffen en de

verslegtering van de kareelovens ïe doen eyndigen. De grond ten oosten

van de oude kerk was eigendom van burgemeester Van den Bossche,

die als eigenaar van het Hof te Ransbeke de ganse Ransbeekkouter ver-
worven had. De kerkfabriek ruilde met de burgemeester de grond van
het oude kerkhof voor die van het nieuwe. Omdat de oppervlakte van
het oude kerkhof groter was dan die van het nieuwe, kon de kerkfa-
briek zelfs nog wat grond aan Van den Bossche verkopen (aÍb. 7).61 De
bakstenen voor de nieuwe kerk werden ter plaatse gewonnen en in een

veldoven gebakken. De barak op het kerkhofdie diende om de stenen

te stapelen, werd in de loop van 1846 gebruikt als voorlopige kerk, al-
dus het verslag van pastoor Van Hecke. Op 9 maart 1847 werd de kerk
gewijd door deken Vander Mijnsbrugge van Ninove, geassisteerd door
de pastoor van Outer. In 1849 kwam de Gentse bisschop Louis Joseph

Delebecque (1838-1864) naar Sint-Antelinks om de kerk plechtig in te
wijden en de altaarsteen te zegenen. Brj die gelegenheid werd ook het
nieuwe kerkhof gewijd. In 1851 besliste de Gemeenteraad tot de bouw
van een kerkhofmuur. Op 8 maart 1852 werd bouwpastoor Van Hecke
benoemd te Zevergem en verliet hij Sint-Antelinks.

7. De periode 1585-1785: onduidelijkheid omtrent het statuut
van de parochie en de weigering van het kapittel van Nijvel
om in de parochie te investeren als oorzaken van het verval
van het kerkgebouw en het ontbreken van een pastorie

In 1592 getuigt de landsdeken in zijn visitatieverslag voor Sint-Ante-
litlks: Pastor non est, sed deservitor ejus est pastor in Aspelare... Do-
mus pastoralis non est.62 (Er is geen pastooÍ, maar de bediening gebeurt
door de pastoor van Aspelare. Er is. geen pastorie.) De parochie kende

toen slechts 60 communicanten. Er was geen doopvont en geen school.
Daarvoor trokken de kinderen naar Aspelare. De koster van Aspelare
deed eveneens dienst te Sint-Antelinks. In 1576 was er wel nog een
pastoor, Nicolaas Van Belle en een koster, Lieven van Opstalle.63 Toen

6l Het oude kerkholwas 34,10 are groot. Op het kerkholwerd niet alleen begraven,
maar ook bomen s.eoland. waarvàn de öobrenp.st de kerklabriek ten eoedeÏwam.
De erond die de kërtfabriek diende te ve'rwervËn voor de nieuwe ker[ en het kerk-
hofJrad een oooervlakte van circa l9a en 42 ca.

62 DE POTTER: be dekenij Ninove. p.79.
63 Ibidem.
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waren et 270 communicanten. Het lijkt erop dat Sint-Antelinks zwaat
gehavend uit de godsdiensttroebelen van de jaren 1580-1585 is geko-
men en dat het haast 200 jaar nodig heeft gehad om zich van die demo-
grafische klap te herstellen.6a Want het zou duren tot 1712 eer het dorp
opnieuw een eigen pastoor had en tot 1785 eer de pastoor ook over een

eigen pastorie kon beschikken.
Hoe was de toestand vóór 1580? Brj de schenking van Ransbeke

aan het kapittel van Nijvel in 966 wordt de kerk een ecclesia matricia
genoemd.65 ln 1159 is er de naam van pastoor Giselbertus geattesteerd

en in l18l die vanNicolaus.66In 1255 en 1251 is er sprake van pas-

toor Johannes, een pastoor van aanzien, die een eigen zegel had.67 In
1375 was here Cornillise, prochipape van Sente Antelins getuige bij
een oorkonde.6s In 1434-35 kennen we de naam van Lieven Stassins6e

en in de l6d'eeuw die van vijf pastoors: Michiel (1518 en 1536), Joos
Scollaert (1551), Pieter Bast (1553) Gerardus Marteleere (1553-1565)
en Nicolaus van Belle (1576).10

Er zijn niet alleen vermeldingen van de namen van pastoors, er zijn
tevens attestaties van de pastoorswoning, In 1518 is er de vermelding
van een goed te Guchte neven de priesterraige.Tt Het toponiem pries-
terraigekomt nog voor in 1532 en 1557 .12 Wijst dit toponiem in de l6d"

eeuw naar een gebouw of alleen naar een stuk grond waar woeger een

pastorie heeft opgestaan? In 1565 getuigt pastoor Marteleere: Cura An-
teliniensis non habet aedificium neque umquqm habent predecessores,
pasïores sibiipsis domum conduxerunt, quemadmodum ego Gerardus
Marteleere pastor modernus duodecim annisfeci.T3 De pastoorswoning
lijkt reeds een stuk vóór 1565 verwoest te zijn. Had dit te maken met de

verplaatsing van de parochiekerk van Ransbeke naar de huidige loca-
tie? Het toponiempriesterraige wordt na 1600 nog veelvuldig vermeld

65

Die enorme bevolkins.sterueval had twee srote oorzaken: de oest en de sodsdienst-
rroebelen. Zie hierovËr J. 5E BROUWE\., Biidrase ror de'seschiedeïis v,an het
sodsdienstise leven en de kerkeliike instellineén in'het Lanrl van Aalst ttrssen I 550
Zn t ó2 l,Gànt, I 961, p. 262-265"en 285.
Monumentu Germanloe Historica. Diplomara rcgum eÍ intperolorum, I, Berliin,
195ó" p.433. Een ecclesia matricia kàn wiizen oó een moederkerk van meerdère
oarocliies ofoo een volwaardise doookerk.-
Rec, nuaii Ninove, nr. 70, foÏ 30 en 88
Louvain-la]Neuve, fu jksarchief, AEB, nr. 1417, fo1.170v"-172.
RAG, Abdii Ninove, nt.575.
Ibidem, nr.332, fol. 348.
Reeds hoger vermeld.e_n DE PBOUryER. Q!1'dlage ror de geschiederri. p. 301.
Lourain-la-Neuve, Riiksarchief,, AEB, nr. 2003. -
Ibidem, nr. 1809 en 1810.
RAG, Sint-Baafs en Bisdom, M 128. Vertaling: De cure van Sint-Antelinks heeft
q,een \\onrng en mun voorgangers hebben er óok eeen sehad. De oastoors huren
Voor zichzelf een fiuis. wít iliCerard Maneleere] huiíig pastoori al gedurende
twaalf jaar heb gedaan.

66
67
68
69
70
7t
72
73

?
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als een weiland. In een register uit 1666 met een opsomming van de

goederen van de pastorie staat genoteerd'. item de priesteraige synde

een dorachtich meerschelken, groot een dachwant veertich roeden.la

De grond werd toen verhuurd voor 8 gulden per jaar. In een gelijkaar-
dig register uit 1753 luidt het: item nogh een stuck landt, genaempt de
priesteraige, geleghen te Ransbeke binnen de voors. prochie, groot een

dachwandt vijf en vijftigh roeden.ls Het perceel werd in het zuiden en
het noorden afgezoomd met stronken (knotwilgen) en een haag. De kap
van het hout was ten gunste van de pastoor. Waar lag dit stuk grond?
Er worden twee toponiemen vermeld: Ransbeke en Ghuchte. De oudste

bewoning aan de huidige Guchterstraat situeert zichwaar de straat twee
haakse bochten maakt. Tot in de l9d" eeuw liep deze straat hogerop ten
westen en niet, zoals vandaag, ten oosten van het Hof te Ransbeke. De
grond van de oude pastorie lag dus ten zuiden van het Hof te Ransbeke,

in de bovenste winkelhaak die de voormalige loop van de Guchterstraat
maakte, niet zo ver van de plaats waar de eerste kerk van Sint-Antelinks
zou gestaan hebben (zie punt 8).

Maar hoe komt het dat geen nieuwe pastorie werd gebouwd en dat

de parochie van Sint-Antelinks in de l7d'en l8d'eeuw als een'deservi-
ture'werd beschouwd, als een afhankelijkheid bediend vanuit een na-

burige parochie?76 Van 1586 toÍ 1617 bedienden vier pastoors (Rober-
tus Vrancx, Judocus Ryckbosch, Adriaan Mordack en Joannes Ooghe)
van Aspelare de kerk van Sint-Antelinks.77 Daarna werd Sint-Antelinks
een deserviture van Woubrechtegem. Het samensmelten in 1630-1642
van beide dorpen tot één heerlijkheid onder het gezagyan de abt van
Ninove bevorderde dit proces.78 Voor de abdij lag het administratief en

religieus zwaartepunt van beide dorpen te Woubrechtegem.Te Pastoor

74 Ibidem.
75 Ibidem. De oppervlakte kan naar hedendaagse maat geschat worden op circa 46

16 Ë!ï a.r.*i,*e is een pastoorsambt dat door een Dastoor uit een naburise oarochie
als biiambt wordt uitgèoelend. De deservitor is dus geen pastoor in de"vcille bete-
kenis"van het woordlmaar moet eerder als een waàÍnemend- _soms_ook tijdelrlk"
pastoor beschouwd uorden (DE BROUWER, Biidrase, t, p. l5l-155t.

77 DE BROUWER. Bijdrage. V. p 84 Was.d_eze frateiAdriàan MordaclDE BROUWER, Biidrase, V p. 84. Was deze frater"Adriàan Mordack een frater
van de abdii van Géraartsbers'en? Dat hii dienst deed te Asoelare. waarvan dezc
qbdrl lgt paÍronaat bCC. ku! daïrop wi|zeri. Wij konden zijn nàam niet terugvinden?b4u het
in aë iiistèn uuÀ d. Ninoofi. titóoite.Íi,rnà. '

78 DE PdTTER en BROECKAERT. Sre ,{melins. p. ll-15. Als r.rereldtijk heer be-
noemde de abt de koster van Sint-Antelinks.

79 Woubrechtesem (379 bunder) was in oooenrlakte sroter dan SinrAntelinks (272
bundert en óvervleuselde dit doro ecónomisch eí demosrafisch vanaf de'l6d'
eeuw: 'We zien de wàarde en het rèlatieve belans van SintlAntelinks alnemen en
tegeliikertiid die r,an het dorp Woubrechtegem toónemen'(VAN ISTERDAEL, De
oiíhi"erenïan de heerliikhàid Sint-Anreliiks en lloubrechÍesem, p. l5). De co[-
lator van de kerk van Woubrechteqem was de Gentse SinrPieter§abdií. maar de
Ninoolse abdii was er de dominante-factor als de belangrijkste groonienöheffer, de
bezitter van oigeveer de helft van de gronden en vanaÏ 1"630 oók van de heerlijke
rechten.
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Christiaan de Vuyst van Woubrechtegem werd in 1618 tevens deser-
vitor te Sint-Antelinks en bleef dit tot 1647 . Hlj werd te Woubrechte-
gem opgevolgd door de Ninoofse religieus Maximiliaan Van Damme.80

Onder diens pastoraat waren de Ninoofse religieuzen Petrus Bogaerts
en Petrus Isaac voor een korte periode deservitor te Sint-Antelinks.8l
Zijbleven echter in de abdij wonen. Vanaf 1654 vervulde Van Damme
beide pastoorsfuncties tot hij in 1660 verzaakte aan de deserviture van
Sint-Antelinks. Hierop nam de aartsbisschop het besluit om Sint-An-
telinks, zoals in vroegere tijden, een eigen pastoor te geven en stelde
hij de seculier Gerardus Fabri aan.82 Deze moest om te resideren een
huis huren. Toen Van Damme in 1665 overleed, vroeg Fabri om met
Woubrechtegem te kunnen bineren, met als argument dat een pastoor in
Sint-Antelinks alleen financieel niet kon overleven en dat hij tegenover
het kapittel van Nijvel het engagement was aangegaan geen processen
aan te spannen om zijn volle competentie te bekomen.S3 De aartsbis-
schop willigde het verzoek in op voorwaarde dat er assistentie kwam
van een onderpastoor. Voor die functie werd priester Carolus van Reyn
aangezocht, die te Ninove bij zijn ouders inwoonde. Hij celebreerde in
beide parochies de vroegmis op zon- en feestdagen en stond in voor het
catechismusonderricht. Pastoor Fabri overleed in 1685. Na hem bleef
Sint-Antelinks een deserviture en oefenden vier opeenvolgende pas-
toors van Woubrechtegem (Johannes-Franciscus Van Cutsem,8a Petrus
Carnonckel, Willem Van Hove en Dismas Geerts) tevens de functie van
deservitor te Sint-Antelinks uit.ss Geerts, die pastoor benoemd werd in

§0 DE BROUWER. Bijdrage.v.p.l47.
81 lbidem, p. 124.
82 Voor pastoor Fabri en zijn relaas van de relatie Woubrechtegem-Sinr-Antelinks. zie

RAC, Sint-Baals en Bi§dom, M 128.
83 Over de jaren 1660-1665 getuigt Fabri: Den pastor in Ste Anrelins nier .gehadr

hebbendà bequaeme oí'volle co"mpetenrie, heeíi sobere seleefr. Te Sint-An"relinks
ontvins hii eein beperkÍe competeritie van 120 eulden. Mà ziió benoemine in Wou-
brechtàsein ontviàs hii daarèen volle comoeientie en bescËikte hii over"een oas-
toorshuis. wat henineito een .jaarinkoinen'garandeerde van 400 girlden llbidem,
M 128 en M 156). Een'comfetentie'is hàt vaste pastoorsinkodíen dat door de
groottiendhelleraandepastoordiendeverschaftter,rordeneninde lTd"eeuu oo
250 gulden neerkuam iDf eROUWE R, Biidrase,l, p.2ql-320). Dat Niivel seeh
rolle competentie uitbetaalde, betekent dai hetkapitiel het pastoorsambi te Sint-
Antelinks hiet als volwaardic. beschouwde" maar slechts als een deserviture.

84 Van Cutsem, die in 1686 p"astoor te Steenhuize werd, bleef daarna nog tot l69l
deservitor te Sint-Antelinkd. teru'ijl Woubrechtegem in dezelfde perio& tiidelijk
de pastoor van Herzele" Simoen va"n Ciisesem. aIs deservitor kreeL.

85 De'decanale visitaties (DV ló88 en llll1 spreken elkaar regen"war betreft de
vraag of SinrAntelinks een deserviture is van Woubrechtegem ol r ice versa. Irr
168&noemt de landsdeken Woubrechtegem een deservituÉ van Sint-Antelinks
(onder pastoor Van Cutseml. ln 1712 schriift landsdeken Vander Meulen dat vanaf
1685 Sint-Antelinks een deserviture werd eerst van Steenhuize, dan van Woub-
rechtegem: Habuit hcc parochia olim propitrm pasturent usqile dnnum 1685. circ,t
quem'motuus est d. Gàbriel Fabri, iltiitut p'asror post ciuius morrem oarochia
hec data est in deservitilra, defL'ctu portioni! congrie at dómu: pastoràlis, ttrrnc
pastori de Steenhuvse, nunc d.'postoii Wottbrechte-gern. DE BROUWER, Biilroge
V. p. t 24 en l4 I beschouwt tot I 696 Woubrechtegem als een deserviture enïaaria
Sirit-Antelinks

..,
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1701, kwam echter in conflict met de ingezetenen van Sint-Antelinks
en verzaakte in 1710 publiek aan de deserviture, zodat daar geen zon-
dagsmissen meer werden opgedragen, tot groot ongenoegen van de in-
woners. Ztj vroegen in brieven aan het aartsbisdom om een eigen pas-

toor en waren bereid een pastorie te bouwen mits ze de toelating kregen
hiertoe geld van de kerkfabriek en van de inkomsten voor de armen te
gebruiken. Hun verzoek werd uitdrukkelijk gesteund door landsdeken

Franciscus van der Meulen, pastoor van Aspelare.s6 De aartsbisschop
ging hier op in. Ad interim werd Petrus-Michaël Clinquet als deservitor
aangesteld en in 1711 werd het pastoorsambÍyacanÍ verklaard, maar
geen enkele kandidaat ambieerde deze onaantrekkelijke post, omdat de

volle competentie en een pastoorswoning ontbraken. Hierop beloofden
de inwoners van Sint-Antelinks nogmaals daar zelf voor te zorgen, in
afwachting van een proces tegen het kapittel van Nijvel, dat als col-
lator en tiendheffer verplicht was daarin te voorzien. Vervolgens werd
Antoon Stockmans, 35 jaar oud, tot nieuwe deservitor aangesteld.87 De
landsdeken wou de cure opwaarderen tot een volwaardig pastoorsambt

en verklaarde op 12 april 1712 dat Sint-Antelinks waerachÍelijck eene

prochie is bestaende op haer eyghen selven ende dat de voors. pro-
chie van aude ende ongedinckelijcke tijden is bestiert ende geregiert
geweest van haere eyghe ende respective pastoors.ss Maar het kapittel
van Nijvel, de collator, lag dwars. De Raad van Vlaanderen vonniste
in 1112 dat Nijvel Stockmans voorlopig een competentie van 8 pond
groot Vlaams (48 gulden) verschuldigd was, maar dat, indien het om
een volwaardig pastoorsambt zou gaan, hij de volle competentie diende
te ontvangen.

Daarop ontstond een merkwaardige alliantie tussen pastoor Geerts

van Woubrechtegem en het kapittel van Nijvel. In een verzoekschrift
aan het aartsbisdom, te dateren kort na 17 april L713,waarvan slechts

een onvolledige anonieme kopie bewaard is, en dat vermoedelijk uit de

omgeving van pastoor Geerts komt, wordt volgende, historisch meestal

totaal foutieve argumentatie ontwikkeld.8e De abdij van Ninove zou
van ouds de parochie Woubrechtegem bediend hebben ende van als-
dan altijdt hebben met eenen gedeservieert Sinte Antelincx als synde

naar alle apparentie maer een appendicx. Het ontbreken van een cu-
renhuys, dat er nooit geweest is, althans waarvan geen enkel spoor te

86 RAG, Sint-Baafs en Bisdom, M 128.
87 DY 1712.
88 RAG. Sint-Baafs en Bisdom, M 128.
89 Ibidein. In het verzoekschrift wordt naar een bezwaarschrift van die datum van het

kapittel van Nijvel verwezen.
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vinden is, wordt als doorslaggevend bewijs aangevoerd. Bovendien be-

schouwt het aartsbisdom ten onrechte jure devolutoeo het kapittel van

Nijvel en niet de abdij van Ninove als patroon van de kerk. Vervolgens
wordt de geschiedenis van de bediening van Sint-Antelinks geschetst

vanaf pastoor Van Damme tot pastoor Geerts. Geerts heeft spijt van

zrjn verzaking aan de deserviture en is bereid opnieuw de bediening
van Sint-Antelinks op zichte nemen en wil voorkomen dat de parochie

autonoom zou worden en dat het kapittel van Nijvel de volle competen-
tie zou moeten betalen. Op de rugzijde van brieven van de landsdeken

uit 1713 over deze kwestie aan het aartsbisdom staat te lezen: Incolae
petunt pastorem et spondent contribuere domo pastorali. Opponunt se

Nivellenses (De inwoners vragen een pastoor en beloven bij te dragen

tot de bouw van een pastoorshuis. Die van Nijvel verzetten zich).el

Nijvel vond dat het te weinig inkomsten haalde uit de parochie, die

te klein was in oppervlakte en te weinig inwoners telde om een pastoor

te betalen en in een pastoorswoning te voorzien. Het was de processen

van pastoors en inwoners beu en wenste een.favorable decreet door het

welcke het soude worden gesubleveert van alle gemenaceerde overval-
linge, processen ende irreparabele intresten. In 1551 had het zich vrij-
gekocht van de verplichting om nog verder het koor te onderhouden.

Toch had het in 1 630- 1636 na een proces gedurende zes jaren een derde

vanzljntiendopbrengsten moeten afstaan voor de reparatie van de kerk.

In 1666 had pastoor Fabri met een proces gedreigd en in l6J 4, 1 688 en

1693 waren er opnieuw te vergeefse eisen geweest om tussen te komen

in het herstel van de kerk.e2 Nu moest het alweer een proces ondergaan.

Stockmans bleef in dienst tot 1114 en werd opgevolgd door Petrus

Franciscus Peetermans, die in 1722 overleed. Geen van beiden blijkt
een volledige competentie vanwege Nijvel ontvangen te hebben. Met
de volgende pastoor Amoldus vanden Mortel, die op 2 ju,li 1722 tot
pastoor werd benoemd, barstte de bom. Toen hij zich op 31 augustus

1722 te Nijvel aanbood om zijn benoeming door de collator bevestigd
te zien, was een notaris in de Nijvelse kapittelzaal aanwezig om de

formele weigering van de benoeming te noteren: d'autant disent ils que

ce n'esï qu'une deserviture, comme elle at cy devant estée occupée par
le Sr Frangois Petremcrns et autres anterieures de tout temps immé-
morial.e3 Hierop startte pastoor Vanden Mortel in 1723 een proces bij

90 Volgens het principe dat door verwaarlozing van de actuele rechten, teruggekeerd
worït naar de vroésere rechtstoestand.

9l Ibidem en DV 1711.
92 DY 1630, 1674, 1688, 1693.
93 RAG, Sint-Baafs en Bisdom, M 128..

"t
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de Raad van Vlaanderen tot het bekomen van een pastoreel huys, ende
augmentatie vqn competentie.ea Ditproces was niet alleen gericht tegen
het kapittel van Nijvel, maar ook tegen de Ninoofse abdij, die te Sint-
Antelinks enkele bunders had waarop zij groottiendrecht genoot. Op 16

december 1726 werd de eiser volledig in het gelijk gesteld en diende
hij met terugwerkende kracht vanaf 1723 een competentie te ontvangen
van 300 gulden plus 50 gulden per jaar voor zijn huisvesting, tenzij de

verweerders afzagen van hun tiendrecht en dit aan de pastoor overdroe-
gen. Dit deed het kapittel van Nijvel op 12 september 1727 en op 11

juli 1730 volgde de Ninoofse abdij dat voorbeeld. Van welcke tijdt af
tot alsnu de pastor is in paysibel possessie vande selve thienden, ald.us

pastoor Van der Linden in 1753, eraan toevoegend dat dit de enige in-
komsten van de pastoor waren.e5

Maar daarmee waren de structurele problemen met het onderhoud
van het kerkgebouw en het ontbreken van een pastoorswoning niet op-
gelost. Pastoor Vanden Mortel liet op zijn kosten en op eigen grond
een huis bouwen en had de intentie-dit na te laten aan zijn opvolgers
onder de last van het bidden van zqnjaargetijde.e6 Hij werd in 1742

opgevolgd door Lieven van der Linden.eT Deze nam het huis van zljn
voorganger niet over, maar liet op een door hem aangekocht stuk grond
dicht bij de kerk een houten huis bouwen.e8 Na diens dood in 1779

zochten de landsdeken en het aartsbisdom op aandringen van de inwo-
ners van Sint-Antelinks naar een deflnitieve oplossing.ee Maar ook dat
liep niet Ían een leien dakje. Een mogelijke optie was het huis van de

vroegeÍe pastoor Van der Linden te kopen, maar de erfgenamen, waar-
onder Jacobus van der Linden, broer van de pastoor, die in het huis was

blijven wonen, weigerden.1oo Vervolgens werd gedacht om op het per-
ceel tussen de toenmalige kerk en de hoek van Ransbeekstraat met de

Huigeveldstraat de pastoorswoning op te trekken.lol Daartoe had lands-

94 Ibidem (verslag van pastoor Vin der Lirïden uit 1753 over de groottienden) en DV
1730.

95 Pro portione congrua habeo solas decimas (Ibidem, M 128).
96 DV 1730,
97 DE BROUWER, B iidrage. V p. I25 noteert als sterfdatum voor Vanden Mortel 27

ianuari 1741. Daama vermeldt hii dal kortstondie Petrus Schollaert. Dastoor van
§int-Lievens-Esse, deservitor wa-s en Franciscus Van der Donckt van'22 mei tot
ziin sterfdae oo 2 oktober 1741 oastoor was. Daaroo werd Petrus vander Borcht ad
in"terim desËrvïtor en werd Van àer Linden tot pastóor benoemd op2l mei 1742.

98 DV 1744. Dat huis stond schuins over de kerk, aan de oostzijde van de Huigeveld-
straat.

99 RAG, Sini-Baafs en Bisdom, M 128 met een uitgebreid dossier over de bouw van
de pastorie.

100 De Staat van Goed werd opgemaakt op14 maart 1780 (SOUFFRE AU, Staten van
Goed, p. 52\.

101 Ook alin 7712 werd deze plek genoemd als geschikÍ voor de bouw van een pasto-
rie (DV 1712).
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deken J.B. Bertrand op 7 januari 1780 een opmetingsplan laten maken
(afb. 8) en was er voor het verwerven van de grond een erfpachtregeling
van99 jaar met het kapittel van Nijvel aangegaan. Waarom uiteindelijk
de pastorie aan de overkant van de Ransbeekstraat werd opgetrokken
op een perceel dat eveneens aan Nijvel toebehoorde en in erfpacht werd
genomen, kan uit de archiefgegevens niet worden opgemaakt.

Om de nodige middelen te verzamelen speelde aanvankelijk het
aartsbisdom met de gedachte om voor een drietal jaar een deservitor te

benoemen, maar dit accepteerde de bevolking niet, zodat uiteindelijk op
14 maarl1781 Petrus De Pauw tot pastoor werd aangesteld.r02 Hij nam
het dossier van de bouw van een nieuwe pastorie onmiddellijk ter hand,

maar diende ondertussen zelf in een huurhuis te wonen. Omdat hij ook
als tiendheffer moest instaan voor het herstel van de kerk, vroeg hij aan

het aartsbisdom de toelating om een lening van 5000 gulden te kun-
nen aangaan, waarïnee integraal de bouw van de pastorie zou worden
betaald. Begin 1785 was de bouw voltooid en legde De Pauw op 23 ja-
nuari zijn rekeningen ten belope van 4991 gulden voor aan landsdeken
Bertand (aÍb. 9).103 Twaalf dagen daarna overleed hU op 4 februari. De
lening was hij nog niet aangegaan, zodathij het geld voor de bouw zelf
had voorgeschoten. Om zijn erfgenamen flnancieel te ontlasten, nam
zijn opvolger Engelbert Coppens (1785-1196) de toegestane lening op.
Hij klopte hiervoor aan bij zijn moeder Catharina Brijs, weduwe van
Peeter Coppens uit Viane.loa De transactie werd afgesloten voor de

burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Woubrechtegem-Sint-
Antelinks op 28 december 1785. Jaarlijks dienden de pastoors een ka-
pitaal van 250 gulden terug te betalen.105

Het probleem van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van
de kerk bleefeveneens aanslepen tot het einde van de l8d" eeuw. Pas-

toor Van der Linden had weliswaar klein onderhoud aan de kerk uit-

,l02 ln de tussentijd werd door de pastoor van Woubrechtegem. David De Munck. de
deservtture waarsenomen.

I 03 Het pasloriegebo"uw is als monument beschermd op 27 januari 2003. De rekening
van pastoor De Pauw vermeld geen architect. Meester-metser was Jacobus Zercli.
Het insediende plan werd door het aartsbisdom kritisch beoordeeld en een aantal
wijzigingen wertlen aanbevolen. onder meer werd een tecÍum italicum (mansarde-
dak) als te luxueus afsewezen en een Íectum olanum- een vlak dak- voorsesteld.

104 De pastoor werd in 1796 door de Fransen ve'riaaed uit Sint-Antelinks en" vluchtte
naai ziin broer Jan Baotist Coopens oo het Élofvan Cauwenbere te Viane (10
brumaire, iaar VII) uaàr hii ovèileed ob 3l okt. 1798. Te Sint-Anïelinks deed ror
I 7q9 Eeieil Goossens. pastóor van Aspélare, de dienst. Nadien bediende r an I 799
tot 1805 Jan Baotist Óst in het seheim de oarochie oo verzoek ran de Gentse
bisschop. tot in 1805 Petnrs-Johínnes Rotriérs benoenid werd idoc. Roggeman,
Liber niemorialis. p. l0-ll en Registers van de Bwgerlijke Stand ran Vial-e). DE
BROUWER. Biidrage.Y. p. 125 laat verkeerdeliik pastoor Coppens leven tot 1 802
en hem dan ooíolseï dooi oastoor Ost.

105 RAG, Sint-Bàafs èn Bisdorir, M 128 en DV I790.

?



tt2

í 7z';lzo ''"' ' l))*

-l'
l

/'

7r1-b
ir

t) ,. t. ),../ait.'"
lt

J
') u'' '' ï

f

À

' . ).
^,i-,:f.Í,.t 

.' '
r'! - í)

j

l\
't'"' L

l

ii'
,,i ,

i

AÍb. 8. Opmetingsplan vatTJ januari 1780 door landmeter Jan Baptist Schotte
op vraag van landsdeken J.B. Bertrand van de grond naast het kerkhof met
het oog op de bouw van een nieuwe pastorie. Het deel A samen met een

strook van het kerkhof, omvat door de stippellijn, samen 78 roeden en 17

voeten, werd als grond voor de pastorie voorbestemd.
(RAG. SinrBaafs en Bisdom, M 128; @ Rijksarchief; foto D. Van de Pene)

Atb. 9. Na meer dan 200 jaar kreeg Sint-Antelinks eindelijk een nieuwe
pastorie, gebouwd in de periode 1781-1785, met uit een latere periode links
een aanbouw en rechts de parochiezaal. Thans een beschermd, maar in verval
verkerend monument.
(foto D. Van de Pene)

a
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gevoerd met het geld uit de schaal, maar daar bleef het bij.t06 Zoals
hoger uiteengezet, werd hij er door zijn opvolger Petrus De Pauw van
beschuldigd als tiendheffer zijn verplichtingen niet te zijn nagekomen.
Door de vÍoege dood van De Pauw was het pas onder pastoor Coppens
dat het aanslepend probleem van de te kleine en bouwvallige kerk werd
aangepakt. Waarom was nu mogelijk wat voorheen niet realiseerbaar
was? De parochie was in bevolkingsaantal sterk gegroeid, landbouw-
gronden hadden een veel hogere opbrengst dan in de periode van oor-
logen, zodat de inkomsten van de pastoor als groottiendhefferroT en van
de kerk als grondbezitter aanzienlijk waren toegenomen.

8. Een eerste kerk te Ransbeke. Een kapel aan de Dries te
Roeselaar?

Reeds De Potter en Broeckaert vermoedden dat de eerste kerk van Sint-
Antelinks in de buurt van het Hof te Ransbeke heeft gestaan.108 Zij situ-
eren die kerk in de wijk Beveren en stellen dat deze kerk pas in de 18d"

eeuw werd afgebroken. De eerste bewering kunnen we ondersteunen,

de laatste twee zijn echter volkomen uit de lucht gegrepen.

Een eerste aanduiding voor een oudere kerk op een andere plaats

dan de huidige vinden wij in het toponiem 'oude kerkhof'. We vonden
een paar vermeldingen uit de 17d" en 18d" eeuw. Dit toponiem situeert
zichin het gehucht Ransbeke. Het 'oude kerkhof'wordt a1s eerste item
vermeld in een goederenregister van de kerk vit 1719, onder de rubriek
'Landen de kercke competerende': item eene partije landt genampt
het houde kerckhofgroot ontrent vier en vijftigh roeden paelende oost
'sheeren straete.l0e Het stuk werd toen verpacht voor 3 gulden per jaar

aan Ignatius Van Snick en de weduwe van Joannes Bombeecke. Op
basis van de aanduidingen in de genoemde teksten en de Altas van de

B uur tw e ge n (1 8 4 4), kunnen.we dit perceel met grote waarschij nlij khei d

situeren aan de weg nr. 26, de Ransbeekmeersweg, toen (en nu nog) een

106 RAG, DHOOP [I, nr. 113.
t07 De inkomsten van de cure werden in I 780 door de landsdeken oo 900 sulden

geschat. waarvan na aftrok van de competenlie voor de pastoor (4Ö0 euldén) en
öe rergoeding voor de koster (3ó guldeÍl) no..464 gulderi overbleven íoor extra-
uitgavËn (RAt, Sint-Baafs enBisíom, M l2E).

108 DE POTTER en BROECI(AEKI , Sre Anrelins, p. 18.
109 RAG, Sint-Baafs en Bisdom, M 128. Vierenvijftig roeden komt ongeveer overeen

met iets meer dan een half daewand of t6 à 17 are. Andere vinïplaatsen ziin:
RAC, Oud Parochiearchiel Siír-Antelinks, nr. 35 (16471 en nr. 3t 1t787-88);
RAG, Heerliik}eid Sint-Antelinks en Woubrechtsem. nr. 53 (1735-36) en nr.54
( 1739-40). Obk een vermelding bii C.L. SOUFFREAU. Akten van Kopen en Ver-
kopen, Leninpen en andere OierèenkomsÍen, verleden voor de lletliouders van
de heerlijkheid Woubrechtegem en Sint-Antelinks (1618-1795), Woubrechtegem
(eigen beheer) 2006. nrs. 225 en356.
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doodlopend zljstraatje van de Ransbeekstraal, mel in de buurt enkele

woningen die samen met het Hof te Ransbeke het gehucht Ransbeke

vormen.'r0 Het perceel nr. 218 op het derde plan uit de genoemde Atlas
was toen in het bezit van 'le bureau à bienfaisance de Ste Antelinckx',
wat wijst op een voormalig kerkgoed (afb. l0). Vandaag sluit het per-

ceel, een weiland, aan bij de woning met kadasternummerA282k, gele-

gen aan de Ransbeekstraat. De eigenaar van het perceel bevestigde ons

dat enkele decennia geleden, bij het graven van putten, beenderen aan

de oppervlakte kwamen. De kans is dus uiterst groot dat hier de eerste

kerk van Sint-Antelinks stond. Tot in de l3d'eeuw werd het dorp trou-
wens Ransbeke geheten.r 1r

Een Nijvels Renteboek uit 1596, gekopieerd naar een ouder perka-
menten boek (een registre tres ancien) heeft het over 5 buenre mersch

bi der kercken te Ransbeke.r12 De originele tekst is moeilijk te date-

ren, maar deze tekst lijkt te verwijzen naar een nog bestaande kerk te
Ransbeke. Alleen verder archeologisch onderzoek en datering van de

beenderen kan definitiefuitshlitsel brengen en tevens de vraag oplossen

van wanneer tot wanneer daar begraven werd. Dat de oude en nieuwe
parochiekerk gedurende een tijd samen hebben bestaan en dat nog te
Ransbeke werd begraven, ook al verloor die kerk haar statuut van paro-

chiekerk, is niet uitgesloten.'i3 Alleszins was de kerk te Ransbeke reeds

verdwenen vóór het einde van de 16d' eeuw.rra Wanneer de nieuwe
parochiekerk op de huidige locatie werd gebouwd, blijft speculatief,
maar, zoals hoger aangegeven, wijst het gebruik van breuksteen op een

romaanse bouwfase, wat een bouw na 1300 onwaarschijnlijk maakt.rrs

De Horenbaultkaart van 1596, de Sanderuskaart van 1644 en de

Chamlaykaart van 1678 van het Land van Aalst (afb. 2) tekenen een

kapel aan de Dries (in de 19d" eeuw 'Plaats'geheten) in het gehucht

110 De Atlas van de Buurtwegenvan alle Oost-Vlaamse gemeenten is raadpleegbaar
via internet op de websiteïw\\.oost\ laanderen.be.

I I I Over de oorsÉrong van Sint-Antelinks en de reden van de naamsverandering berei-
den wii een t*eede artikel voor.

ll2 Louvain-la-Neuve, Rilksarchief. AEB, nr. 1794. Het feit dat er over meersen ge-
soroken wordt. is een §terke aanwiizins dat het hier saal om de eerste kerk. De s-ite
vàn de huidipe kerk list oo een koïterian vruchtba"ar akkerland. Het cebruik r an
het Middelnàderlandsïn de tekst uiist op een tiidstip na 1300.

113 Een remlaatsins van de oarochiekerk wàs niet onsèwoon. Wie zien dit in de 13"-
eeuw gebeuren 6nder rneàr te Ninove. Neigem en Pollare. In de twee laatste ger al-
len luípeerde de oude kerk nos sedurende'eeuwen als kanel.

l14 De kerlïkomt niet voor op de rïiÏbetrouwbare Horenbaulikaan van I596. de kaan
met de oudste figuratieve segevens voor het Land van Aalst. Voor de kaart, zie
VANDE WINK-flL, Het 'Lànd van Aalst'op kaart sezet,p.69-112.

I l5 ln de gotiek had men omwille van het fijneie kapwèrk grote blokken goed bewerk-
bare z"andsteen nodig.
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Afb. 10. Vermoedelijke ligging van de eerste kerk van Sint-Antelinks (perceel

nr. 218) in het gehucht Ransbeke.
(Prov. Oost-Vlaanderen, Atlas van de Buurtwegen 1844, Sint-Antelinks,
detail uit plan nr. 3).

Roeselaar.116 Reeds in 1179 wordt Roeselaar als een wijk (vlczs) om-
schreven.117 Rond de dries qntstond een concentratie van bewoning.
In de nabijheid lag het grote uithof van de Ninoofse abdij, het Hof te

Roeselaar. Niet ver vandaan bevond en bevindt zich ook de abdijwind-
molen Ter Rijst. De wijk rond de dries had en heeft een groter demo-
graflsch en economisch belang dan het gehucht Ransbeke. Vandaar de

verleiding om aan deze dries eveneens een oude (parochie)kerk aan-

wezigte weten, \Maarvan dan de kapel, vermeld op de Horenbaultkaart,
een restaRt zouzijn. Maar geen enkele andere topograflsche of geschre-

ven bron, middeleeuwse of latere; getuigt van een kerk of kapel of een

beneflcie daaraan verbonden.lt8 Wel is het zo dat ook hier de kerk van
Sint-Antelinks in de 17e en 18d" eeuw een eigendom had, bestaande uit
de Kerckenlochtinck, een smalle strook grond langs de zddzijde van de

dries, en Den Put, een kleiner perceel in de bocht van de huidige Mut-
saardstraat met het kadastemummel B568a. In 1779 werd het perceel

verpacht aan de pastoor voor zeven schelling, en omschreven als den
put ten bossche voor het pannenhuys opde Plaetse.tle Dit perceel had

volgens de Atlos vqn de Buurtwegen het karakter van een vijver en in
1844 wordt als eigenaar de kerkfabriek aangegeven. Heeft hier ooit een

kapel gestaan , en zo ja aan wie was die dan toegewijd en door wie werd
ze beheerd? Het blijven open vragen.

116 De twee laatste kaarten zijn vereenvoudigde versies van de eerste, zodat ze geen
biikomend arguïent vornien voor het besÏaan van de kapel.

ll7 J.J. DE SMET, Recueil des chroniques de Flandre,ll, Biussel, 1841 ,p.777.
I l8 Noch in de middeleeuwse taxatielijsten van het bisdom Kameriik. noch in de oud-

ste decanale visilatieverslagen woidt een kapel vermeld, hoewèl deze laatste ver-
slasen contemoorain ziin aàn de Horenbaultkaart.

I l9 RA'b. Sint-Baàfs en BiËdom. M 128 lgoederenregister van de kerk uit 17795.
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Besluit

De eerste kerk van Sint-Antelinks stond in het gehucht Ransbeke. In
die buurt lag ook de middeleeuwse pastorie. De toponymie geeft aan-

wijzingen omtrent de ligging van beide gebouwen. Een tweede paro-
chiekerk werd gebouwd op de huidige locatie, vermoedelijk ten laatste

vóór 1300. Van dit gebouw is het schip, opgetrokken uit breuksteen,

blijven bestaan tot 1 846. Het koor van die kerk werd vernieuwd in 1 55 1

en opgetrokken in grote blokken zandsteen. Dit koor werd afgebroken
in 1785-1788 en vervangen door een nieuw koor in baksteen. Oost-
waafts van dit koor werd in dezelfde periode de huidige stenen toren
opgetrokken. In 1846 werden koor en schip van deze kerk afgebroken,
maar bleef de toren behouden. Oostwaarts van de toren werd in 1846 de

huidige derde parochiekerk gebouwd.
Sint-Antelinks was in de 17d' en 18d" eeuw een parochie in mineur.

Het had Íot 1712 geen eigen pastoors en tot 1785 geen pastorie. Een

van de reden van het verval van het kerkgebouw en het ontbreken van
een pastorie was de houding van het kapittel van Nijvel dat als groot-
tiendheffer in zijn plichten tot onderhoud van het kerkgebouw en het
voorzien van een pastorie tekort schoot en in 1727 die verantwoorde-
hlkheid afschoof op de pastoor, die groottiendheffer werd. Maar ook de

pastoors bleken niet in staat het tij te doen keren, zodalheÍ wachten was

toÍ 1844-1846 onder het Belgische regime eer Sint-Antelinks de mid-
delen kon verzamelen om een kerk te bouwen die in overeenstemming
was met zijn demografische omvang.

Dirk Van de Perre

Hoogstraat 23

9401 Pollare

Willy Roggeman
Mulderstaat 19

9550 Sint-Antelinks
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JAN DE WINDT, WETENSCHAP EN
KENNISOVERDRACHT IN DE VOLKSTAAL

Romain John VAN DE MAELE

Op 25 februari 1927 vroeg gemeenteraadslid van de stad Aalst Gustaaf
de Stobbeleir om Jan de Windt te blijven gedenken door een straat naar

hem te noemen. Op 28 maart ging het college van burgemeester en

schepenen akkoord met het voorstel en de Kleine Bolleweg werd om-
gedoopt tot Jan de Windtstraat.l Jos Ghysens lichtte die beslissing toe

met een korte biografle van Joannes-Carolus de Windt: 'Geoloog (R.U.

Gent) met verdere studies te Wenen en Berlijn. Lid van het Algemeen
Bestuur van het Willemsfonds. Vertrok in maart 1898 als tweede com-
mandant der expeditie Lemaire die zich taar de oostkust van Afrika
Kongowaarts zou begeven langsheen de boorden van de Zambesi om
er in die streken, en later in Katanga, etnologische, geologische en na-

tuurkundige navorsingen te verrichten. De Windt zou door verdrinking
om het leven komen tijdens een storm op het Tanganika-meer te Moliro
(Belgisch Kongo) in de nacht van 9 op 10 augustus 1898. Hij woonde

aan het Keizerlijk Plein.'2 Ghysens wees erop dat hij gebruik had ge-

maakt vanDe Denderbode van 18 september 1898. Er is gelukkig meer

informatie bewaard over de jonge onderzoeker, zodat zijn inzet beter
belicht kan worden.

Joannes-Carolus Ludovicus de V/indt is geboren op 7 juni 1876. Zijn
vader was de vierendertigjarige Camille-Constant de Windt, dokter in
de heel- en vroedkunde (geboren in Aalst op 3 januari 1842) en gehuis-

vest aan het Keizerlijk Plein. Zljnmoeder was de twintigjarige Paulina
Maria Philippina Gosse (geboren in Doornik op 8 oktober 1855). In
de militieregisters van Aalst (1896-1900) vindt men Joannes-Carolus,

in de gewone omgangstaal Jan de Windt, terug onder ordenummer 95.

Hij was ingeschreven in register 264 en kreeg het lot nummer 69 toe-
gewezen. Volgens dat register woonde hij in de Nieuwstraat en was

hij student in de medicijnen.3 Toen hij in het militieregister werd inge-

schreven, was zijn vader al overleden (22 jautari 1885), maar Jan de

Windt was niet onbemiddeld. Na het overlijden van Jan de Windts va-

1 Jos GitvsBNs, Geschíedenis der straten van Aalst, Aalst, Genootschap voor
Aalsterse Geschiedenis, 1986, p. 198.

2 lbidem, p. 199.
3 http://www.madeinaalst.be; 'Stad Aalst. Nationale militie', De Denderbode,

02.\2.t896.p.2.

Het Land van Aalst, jaargang LXVil, 2016, m. 2
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der, met wie zijn moeder ook nog een dochter
kreeg (Ludovica Maria Josephina de Windt,
Aalst, 24 april 1878), heftrouwde ze met
een andere arts: Camille de Windts oudere
broer Vitalis Josephus de Windt, geboren te

Denderhoutem op 20 maart 1826, weduw-
naar van Maria Lavendy. Met Vitalis de

Windt kreeg Paulina Gosse nog een dochter:
Josephina Helene Ludovica Joanne de Windt
(Aalst, I september 1886). Het echtpaar
woonde in de Nieuwstraat, waar Vitalis de

Windt op 23 juli 1897 is overleden, ongeveer
een jaar vó6r zijn stiefzoon in Afrika om het
leven is gekomen. Ook de vader van Vitalis
en Camille was 'doctoor in de medecijnen':
Joannes Baptista de Windt (17 maaft 1797 -

De foto is genomen uit
Neerlandia, oktober,
I 898.

11 mei 1880). In 1824 verscheen in Gent bij P.F. Goesin-Verhaeghe
de Dissertatio Medica Inauguralis de Hepatitide Acuta 1...) Pro Gradu
Doctoratus, in Academia Regia Gandanvenszs van Joannes-Baptista de

Windt, Alostctnus. Hij was de grootvader van Jan de Windt, en werd
later aangeduid als 'opper-geneesheer van 't hospitael.'a

In de familie Gosse trof men vooral officieren en legerartsen aarr.

Toen Paulina voor de tweede keer trouwde, was haar vader Prosper
Gosse, 'principalen doctor bij het leger' en gehuisvest in Antwerpen,
aanwezigbij de ondertekening van de akte. Twee van de getuigen waren
broers: Carolus was student in de medicijnen en Ludovicus onderoffi-
cier in het leger. Met de gegevens van de militieregisters voor ogen lijkt
het erop dat Jan de Windt aanvankelijk ook voor de studie geneeskunde

heeft gekozen. Zoals de familie Gosse was ook de familie De Windt im-
mers oleverancier' van medici. Tijdens de jaren dat de vader en de oom
(later stiefuader) van Jan de Windt actief waren, konden zieke inwoners
in Aalst ook terecht bij dokter Josef de Windt. In Gent was Jan als stu-
dent bevriend met een jonge student in de geneeskunde, Herman Sabbe,

die een jaar na hem is overleden aan tuberculose, maar dat impliceert
niet dat Jan de Windt ook geneeskunde studeerde. De studierichting die
in de militieregisters werd vermeld kan verkeerd zijn; eenberichtin De
Denderbode van 30 juli 1893 ltjkt daarop te wijzen. In het overzicht van
de examenuitslagen werd Jan de Windt bij de faculteit wetenschappen
vermeld. Drie jaar later had men het in hetzelfde blad over de 'Primus,

4 De Denderbode,03.05.l814,p.2.
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gans buitengewoon, Primus over al d'Hoogescholen des Landes', die
overal werd vereerd, 'zelfs in vreemde landen.'Maar inAalst weigerde
het stadsbestuur hem 'het allerminste Eerbewijs. Ach, wat zal Priester-
hoogleeraar Renard daaruan zeggen...'s Jan de Windt studeerde niet
alleen aan de Gentse universiteit, hij volgde ook middelbaar onderwijs
aan het atheneum te Gent.6 Zoals Ghysens terecht heeft geschreven,

heeft Jan de Windt ook een tijd in Duitsland en Oostenrijk gestudeerd,

en ook daar zijn sporen van terug te vinden. Hij wordt o.a. vermeld in
Verhandlungen der Gesellschaft filr Erdkunde zu Berlin, Band XXV, *
Jannar-Dezember 1898. Hij wordt er omschreven als 'Pràparator an

der Universitat in Gent, z[ur] Z[eit] Berlin', en was 'auswertiges or-
dentliches Mitglied'van het geograflsch genootschap in Berlijn. Zijn I

tragische dood werd eveneens vermeld.7 Ook zijn contacten met Duitse
geografen zijn gedocumenteerd. Het Leibniz-Institut fiir Lànderkunde,
Archiv ftir Geographie in Leipzig bewaart een brief die Jan de Windt op

7 april1898 aan de bekende aardrijkskundige, geomorfoloog Albrecht
Penck (1 859- 1 945), heeft gegonden.s

De brief aan Albrecht Penck is in het Nederlands gesteld en hangt

een vrij goed beeld op van de expeditie naar Congo Vrijstaat en van Jan

de Windts activiteit voor zijn vertrek naar de tropen. Het brieflroofd
vermeldt als afzendadres: Alost, rue Neuve. Na het woordje 'le' heeft

Jan de V/indt de datum genoteerd: 7 aprll 1898. De mededeling wordt
hierna letterlijk overgenomen, met inbegrip van de door De Windt ge-

bruikte plaatsnamen. De aanpassing van woorden staat tussen rechte

haken, kleine schrij ffouten werden stilzwij gend gecorrigeerd.

Hooggeachte Heer Profes s or !

Het is nu reeds zeer lang geleden dat U van mij niets gehoord hebt.

De omstandigheden en ikzelf zijn daaraan schuld. Misschien weet
U daÍ ik met October naar Berlijn gegctan ben, om er de lessen bij
te wonen in het geografisch instituut van Prof. v[on] Richthofen; nu

5
6

1

Her Land van Ae1sr,27.09.1896, p. l.
'Naar den Coneo-Vriistaad' , in': Neerlandia, mau:t 1898. Zie www.dbnl.org.
Neerlandia iaaríans2l
'Vorsànse beiïer"Gesellschafl. Von auswàrtisen Mitsliedem starben: Herr
Char-les-Garnier (1897.1. ein hoffnungsvoller jun§er Ceograph in Paris. und Dr.
Jan de Windt, ein iugendlicher Celehrter, welcher vor wenigen Monaten voll von
Hoffirungen und Élà"nen Berlin verliess, um eine belgisché Expedition nach der
Gesend ïes siidöstlichen Konso-Gebieis als Geolos'zu bepleiten. Die traurise
Kuíde traf ein, dass er im Tang"anyika-See ertmnken ïei .' , pa!..374.
Het archiefstuk wordt bewaard in het Leibniz-Institut fiir Lànderkunde, Archiv liir
Geographie, en is geregistreerd als 'Nachlass Albrecht Penck, 871/8/73-74' .Met
dank aan Dr. Bruno Schelhaas.
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ben ik terug in België, maar voor zeer korten tijd meer: Donderdag
aanstaande vertrek ik weer. Ik was teruggeroepen geworden door
de regeering die me vroeg om als geoloog deel te nemen aan eene

expeditie in Katanga, en na rijpe overweging, en op aanrctden mij-
ner vrienden, Prof. Renard en Dr. Cornet,e heb ik aangenomen. De
expeditie bestaat uit zeven man, een zestig negersoldaten, en een

zeer groot aantal lastdragers (200 tot 450 naar gelang der omstan-

digheden). Aan het hoofd staaÍ een luiÍenant die reeds vierjaren in
de tropen verbleef, en ikzelf; daarbuiten eenfotograaf, een schilder
een prospector en de aanvoerders der caravane en soldaten; de duur
expeditie zal hoogstwaarschijnlijk tot achttien maand beloopen.

Het vertrek uit Amsterdam op l6 April op den König, aanloopen in
Lissabon, Napels, Stres, Aden, Sansibar, Beira of Chinde, intrekken
in het vasïeland door Zambesi, Shire, Nyassa, en Stephenson road.lo

Wer à vijf maand worden besteed aan (Jrua (van Moliro of Mpweto
tot Ankoro, envandaar naar Baudoinville); verder onderzoeken der
Luapula van het Moeromeer tot den Bemba; en terugkeer langs de

zuidelijke grens van den CongostaaÍ tot het Dilolomeer. Ik hoop wel
dat alles goed zal afloopen: alle mogelijke voorzorgen zijn geno-
men geworden, en de geneesheer die ons onderzocht heeft, en zelf
reeds een drietaljaren in de streek doorbracht, denkt dat wij aan het
overigens tamelijk gezond klimaat der te doortrekken streek zonder
gevaar mogen blootgesteld worden.
Overigens was ik tamelijk goed aan het werk: de kleine verhande-
ling over gemiddelde afstanden in de oceanen had ik met september
voltooid en sindsdien had ik me aan het onderzoeken der regen- en

afvoerverhoudingen in het Maasbekken gezet; maar dit heb ik niet
kunnen [beJeindigen; aan een mijner vrienden in het Laboratorium
in Gent heb ik de tabellen, en de reeds verkregen uitslagen ter hand
gesteld, en naar alle waarschijnlijkheid zal het gedeelte over re-
genhoeveelheid over een paar maanden geheel klaar zijn; voor het

bepalen der gemiddelde waarden heb ik een zuiver grafische metho-
de gevolgd, die in de gedrukte verhandeling in het lange en breede

Jules Cornet (.1865-1929) was aard- en delfstotkundige. Hij nam deel aan de
expeditie van Bia en Franqui in Zuid-Katanga in de"perioïe l89l-1893. Hij
doceerde geologie aan de Mi.jnschool in Mons en fysische aardrijkskunde aan de
Universiteit van Gent.
ln Alric'an Boundaries: A legal and Diplomatic Encyclopedia van IeN BnowNrtr &
Ier.r R. Bunns, London, C. Hurst & Co,l'919, p 1020, wordt in het hoofdstuk over
Tanzania enZambia Stevenson Road als een érkend deel van de grens beschreven.
Het was een wes die het Tansanvikameer met het Nvassameèr verbond. Deze
belaneriike wes-komt ook aín 6od in Eoweno Goóor Hopr.. Missionart ro
Tanginyika lBfT tBSB.London. Frank Cass & Co. l97l .p.3-4.
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zal ontvouwd worden, en toelaat om alle metingen, zelfs al zijn ze
s lechts gedurende een j aar uitgevo erd geworden, te gebruiken.
Prof. Renard is tegenwoordig op reis met zijn studenten in het
Maasdal - en zal over kort uwen brief beantwoorden; de inrich-
ting van geografische leergangen op de Universiteiten wordt druk
besproken, en heel waarschijnlijk zullen de pogingen met goeden

uitslag belcroond worden; reeds is op het budget voor lB99 een

crediet van 26000 fr. gebracht yoor de inrichting der instituten van
natuurkundige aardrijkskunde in beide Stacttsuniyersiteiten - te

Brussel heeft Reclusll zijn programma yan leergangen opgesteld, en

zal hij alles nactr wensch kunnen inrichten in de socialistische hoo-
geschool dank zij een vrijgevend socialist - en dan zullen de twee
qndere universiteiten Íe Brussel en Leuyen den stroom wel moeten
volgen. Dit alles zal de herleving der geografische studie in België
na zich slepen!
Na beleefde groeten aqn Mev. Penck - en een vriendelijke herinne-
ring aan llse en Walter tEken ikmtj, Hooggeachte Heer Professor,
Uw dw.

Dr. Jan de Wndt

De studie aan Duitstalige instituten resulteerde in een publica-
tie na De Windts overlijden: Jan de Windt & Friedrich Berwerth,
'Untersuchungen von Grundproben des östlichen Mittelmeeres', in:
Berichte der Commission fïir Erforschung des östlichen Mittelmeeres,
1903, XXIY p. 285-294. Friedrich Martin Berwerth (1850-1918) was
een Oostenrijks mineraloog. t2

Na het overlijden van de al vernoemde Herman Sabbe werd hij in
Neerlandia samen met Jan de Windt herdacht: 'In het October-n' van
Neerlandia 1 898 lieten we het portret verschijnen van Dr. Jan De Windt,
denjongen geleerde, die zoq ongelukkig het leven verloren had op het
Tanganika-meer en die voor de Vlaamsche Beweging een wetenschap-
pelijke kracht was van allereerste gehalte. Weinig vermoedden we toen,
dat we een jaar nadien Jan's boezemvriend, den niet minder schitterend
onderlegden Dr. Herman Sabbe zouden verliezen. Alle mannen die be-
seffen van welk overwegend gewicht de aanwinst en de ontwikkeling
van wetenschappelijke krachten is voor onze Vlaamsche Beweging,

I I Jean-Jacques Elisée Reclus ( 1830-1905). anarchist. geograaf en libertair denker.
Doceerde vanal 1894 geografie aan de Brusselse IJniíeriiré Nouvelle die zich had
aÍgescheurd van de bestaande Brusselse universiteit.

12 VÈ*e M.F. Hlrvlrrlen, FneNz PBnu-tr & JoHer.rNss Snrol, 'Friedrich Martin Berwerth
06.11.1850-22.9.1919) _-. Eine. Eio_graphie', in Berichte der Geologischen
Bundesansrah. 2009. Vol. 45. p. 16-11 .

í''
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hadden het oog op dat vriendenpaar gevestigd, dat samen werkte, ieder
op zljn gebied, ieder met even schitterenden uitslag. En waar de bewe-
ging tot vernederlandsching van ons hooger onderwijs in Vlaanderen
nu voor goed aangevat is, hadden allen van het optreden dezer twee de

hoogste verwachtingen. Toen Jan ons dan ontrukt was, was het voor ons

nog een halve troost dat Herman voor onze wetenschappelijke bewe-
ging gespaard bleef.' rl

Jan de Windt in de Aalsterse bladen ?
Jan de Windt liet al van zich horen toen hij nog student was. In juni
1896 meldde Het Land van Aelsï dat 'Jan Karel Lodewijk de Windt

- let op de vemederlandsing van de drie voornamen -, candidaat in
Natuurlijke Wetenschappen, 1...1 op donderdag25 jrtni te Brussel in 't
Ministerie van Binnenland en Onderwijs, een opgenbare verdediging

lzott] aangaan in verscheide belangrijke punten van delfstofkunde.'l4
In september meldde dezelfde krant dat Jan de Windt bij zijn terug-
keer in zijn geboortestad met'een optocht zou worden verwelkomd. De
'Primus der Primussen' had in de 'prijskamp der Hoogeschoolen' 19

op 20 behaald.ls Het liberale blad De Volksstem, een krant die volgens
De Denderbode medebestuurd werd door dokter De Windt,l6 liet weten
dat de jonge Aalstenaar 'de schitterendste studiën [had] gedaan aan de

Hoogeschool.'17 Ongeveer een maand later benadrukte hetzelfde blad
dat Jan de Windt in Gent uitblonk 'boven alle leerlingen uit.'Hij had

zichinGent onder leiding van prigster Renard - een uitmuntenden leer-
aar18 - toegelegd op 'bijzondere studiën over de aardkunde.'Hij werd
dan ook geoloog op2l-jange leeftijd.le

Op 24 september 1898 berichtle De Vollcsstem dat men in Aalst
het bericht had ontvangen dat Jan de Windt verdronken was op het

13
14
15
16
l7
18

19

N e e r I and i a.l 899..irg. 3 (http:i/w ww.dbnl.org ).
Her Land van Aelsr.2l.06.l986. p.3.
Het Land van Ae\sr.27.09.1896,p. I
De Denderbode.25.07.l887. p. l.
De Volksstem,24.09.l898, p. 3.
Alphonse Renard 11842-1903) was priester en hoogleraar. Hi.j genoot vooral
bekendheid als mineraloog en oceanógraaf. die de expedities van De Cerlache
steunde.In l90l verliet hi.ide kerk. waíma hij in het hJwelijk is getreden. (http://
w ww.ugentmemorie.beipersonen/renard-alphonse- 1 842- 1 903 )
De Volksstem.0 l.l0.l 898. p. 3.
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Tanganikameer. Hij was helaas 'nog maar 27 jaren oud.'20 Het ongeluk
werd veroorzaakt door een onweer,21 en het blad voegde eraantoe:'Zijn
afsterven is een ware ramp voor de Wetenschap.'De redacteur gebruik-
te een hoofdletter, wat er kan op wijzen dat wetenschap ernstig werd
genomen. Zoals Jos Ghysens terecht signaleerde, was Jan de Windt met
de expeditie onder leiding van Charles Lemaire naar Afrika getrokken.
De Voll<sstemberichtte op 16 april 1898 dat Jan de Windt, als lid van
de expeditie, vanuit Amsterdam was vertrokken. Bij het vertrek had De
Volksstem het over'ne geleerde jongeling'.2' ;-

In 1898 begon inderdaad een wetenschappelijke expeditie die in
opdracht van de Onaflrankelijke Congostaat of Congo Vrijstaat (1885-
1908)'z3 een aantal topografische gegevens inkaart moest brengen. Bij
de opdracht hoorde ook het geologisch onderzoek met het oog op de

ontginning van mineralen. De 'ontdekkingstocht'stond onder leiding
van Charles F.A. Lemaire (1863-1926), de latere en eerste directeur van
de Koloniale Hogeschool van België (Antwerpen 1920-1962). Lemaire
was al op27-jarige leeftijd cqmmissaris vanhet'Equator district', maar
hij kwam terug naar België en was actief als secretaris-generaal van het
Organisatiecomité van de Wereldtentoonstelling die in 1897 in Brussel
doorging. Bij die gelegenheid werd ook aandacht besteed aan de na-
tuurlijke en culturele rijkdom van Afrika. Het Afrikaanse luik van het
gebeuren vond plaats in Ten uren, en zoals bij de expeditie naar het don-
kere continent hing ook over het evenement in Tervuren een schaduw.2a

De expeditieleden gingen op 28 mei 1898 aan land in Mozambique,
en de overlevenden bereikten de,WeslAfrikaanse kust na 500 dagen.
Naast de geologen was er ook een kunstschilder die de reis meemaakte,

Léon Dardenne (1865-1912) die acht jaar in Tervuren woonde, en -

2t

22
23

De drukker heeft bii het zetten van de geschreven tekst wellicht een fout gemaakt.
Indien Jan de Windt 27 iaar oud wasÏoen hii omkwam. dan had de seEoofie in
I 870i I 87 I moeten plaats'vindèn. In de geboorieregisters van Aalst hebïk geen Jan
de Windt gevonden die in die.jaren geboren is en bovendien ook nog met ile latere
levensloop van de ionge geoloog seassocieerd zou kunnen wordèn. Bovendien
wo{dt het'juiste geb'ooiíe1íar. I 8T6lbevestigd in het goed geïnformeerde blad De
Volk,sstem.
Bii dat onseval kwam ook een andere seoloos om het leven: William Caislev.
Dë Windt En Caislev werden naar verluiclt veríansen door nieuwe deskundieeí.
Zie http:/iwww.afric-amuseum.be Volgens De Volkísrem van I oktober 1898. ö. 3.
werd alleen Caisfl]ey. de prospector of goudpeker. vervangen. Om een opvolger
te vinden nam de 'Congostaat'contact met 'Pretoria'(Zuid-Afrika).
De Volkssrem,16.04.l898, p. 2.
Van Beleisch-Conso was slechts sorake van l5 november 1908 tot 30 iuni 1960.
Ghysens"heeft bij Ïet schri.jven vah zi-in gewaardeerd werk over de geËchiedenis
van de Aalsterse straten helaas niet de correcte staatkundise naam sebruikt.
Roue,rn Jorur vm »E Meelr. "'Welk gedacht zullen die "negersolíaten van onze
landgenooten meeneemen?'' De Intërnationale Tentoonsfélling van 1897 in
Tervíren', in Ons Heem, jtni2001 , jrg.60,nr.2,p.2-5.
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vanzelfsprekend - een karavaanleider: Justin Mafféi (1869-1910).'z5

Frangois Michel was verantwoordelijk voor de fotografle. Lemaire pu-

bliceerde over zijn Afrikaanse opdrachten o.a. Mission scientifique du

Ka-Tanga (1902).
Het overlijden van Jan de Windt kwam uitvoerig aan bod in De

Denderbode van 18 september 1898 en inDe Volksstemvan 1 oktober
1898. In september 1898 vatte De Denderbodehet korte leven van Jan

de Windt als volgt samen: hij 'was een veel belovende jongeling, ge-

roepen om groote diensten te bewijzen aan de expeditie Lemaire.'26In
tegenstelling tot wat in De Voll<sstem var, 1 oktober 1898 werd gemeld,

werd niet alleen William Caisley maar ook Jan de Windt vervangen.
Louis Questiaux (1869-1945) en Kemper-Voss, beiden werkzaam in de

mijnen van Transvaal, voegden zichin april 1899 bij het expeditieteam
om het verlies van Jan de Windt en Caisley op te vangen.27

Geëerd met een straatnaam

In De Vollesstem van 8 juni 1922 werdverslag uitgebracht over een

gemeenteraadszitting waarin o.a. werd voorgesteld om de naam van
enkele straten te veranderen. Men wilde op die manier enkele verdien-
stelijke Aalstenaars eren. De christendemocraat Karel van Opdenbosch
(1867-1940) had het over Jan de Windt 'die te Brussel geëerd werd',
maar in 'zijne geboortestad niet eens ten stadhuize mocht ontvangen
worden.'2l Het spreekt vanzelf dat ook andere namen werden voorge-
steld en de vraag om enkele straatnamen te veranderen genoot vrij veel
steun, maar die beslissing kwam:enkel het college van burgemeester

en schepenen toe. In het blad Voor Taal en Vrijheid van 12 november
1922werd eveneens naar een gemeenteraadszitting verwezen, maar het
bericht betrof het voorste.l om een herinneringsplaat te bevestigen aan

de gevel van de huizen waar dokter Karel de Moor (1814-1905) en Jan

de Windt hadden gewoond. Dokter'De Moor werd als mensenvriend
getypeerd, en Jan de Windt werd als 'den jeugdigen geleerde en [V]
laamschgezinde Doktor' omschteven. Er werd aan herinnerd dat hij

25 Ma,qrl:en Cornruvrn, Congo tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische
anÍro po I oqi e en h et mu se um van Te rv ire n I 882 - I 925,Leuven, Acco, 2005, p. 17 9.

26 De Dendírbode. 18.09.1898. p. 2. De dood van Jan de Windt en William Caisley
wordt beschrevén in de veislagen van Charles Lemaire. Zie A. Tmrnreux-
Hnxnnernr, Inventaire des archiies de Charles Lemaire 1863-1926, HA.01.181,
Musée Roval de l'Afrique Centrale. Tervuren. 1968. p. 31. Met dank aan Tom
Morren, Köninkl i i k M u s'eu m voor Midden-Afrika, Tervuren.

27 Tnnnreux-Hlrwuirnr, Inventaire des archives de Charles l-emaire, MRAC,
HA.01.181. o. 33.

28 De volkssràrh.o8.06.1922,p. 2.
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'in de loop eener wetenschappelijke reis' om het leven was gekomen.
Merkwaardig is alleszins dat Het Land van Aelst, een blad van Pieter
Daens, zich meermaals zeer lovend uitliet over de liberale student en
(later) jonge wetenschapper. Op 26 maart 1911 had Pieter Daens zelf
het over de 'narvorscher en geleerden wereldreiziger Jan de Windt'. Op
10 mei 1908 werden de geschriften van Petrus van Nuffel (187 l-1939)2e

besproken. De redacteur vroeg zich af wanneer Jan de Windt, 'onze aÍ-
men vriend [...] aan bod zou komen.'De Aalstenaar was immers 'aan

de wetenschap en Midden-Afrika zoo jong en zoo ongelukkig ontrukÍ
op het ogenblik dat gansch België [...] ginder van hem de grootste hoop
koesterde voor de toekomst.' Meer dan honderd jaar later werd kort
herinnerd aan de rampzalige gebeurtenis op het Tanganyikameer.3o

Kennisoverdracht

De jonge student was al vroeg behokken bij de organisatie van ken-
nisoverdracht. In 1 893 organiseerde-de'University Extension' in Aalst
een aantal lessenreekse, orbr uiteenlopende onderwerpen. Wie inte-
resse had voor die lessen kon zich aanmelden bij student Jan de Windt.
Enkele maanden later ging een reeks van tien lezingen door over de

staatkundige geschiedenis van Vlaanderen in de middeleeuwen. Het in-
schrijvingsgeld bedroeg 2,50 frank. Geinteresseerden moesten ook toen
contact nemen met de sfudent Jan de Windt, Nieuwstraat.3l Minder dan

een jaar nazijn overlijden werd in het liberale bladDe Dendergalm een

'Fonds Jan de Windt'voor zelfenderricht vermeld. Geihteresseerden

konden toen naar een voordracht door R. de Windt gaan luisteren. De
spreker zou het hebben over oeen reisje naar het eiland Walcheren.'32

Kennisoverdracht stond ook centraal in enkele brieven die Jan de

Windt aan Alfons de Cock heeft gezonden.33 Zoals in andere provin-
ciesteden werden in Aalst epkele lessenreeksen georganiseerd door de

'University Extension', en Jan de Ihndt was daar nauw bij betrokken.
In 1893 stonden lezingen over de geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde en over natuurkunde op het prograÍrma. In 1894 werd de

29 F. YeN Es, 'Petrus van Nuffel', rn'. Oostvlnamsche Zanten,1940, jrg. 15, nrs. 3-4,
o. 106-107.

30 Zie:'Endit?CongoinAalst.OpreisnaarCongo',in'.DenderendAalst,j:uni2Ol2,
irg.24. nr.2.

3l D?Denderbode,05.l l.l 893,p.2:29.04.l894,p.2.Voordeorganisatie'University
extension', zie:'D. veN DetitrB, Universiteit 

-en 
volksontwikÉeling,. Het 'Hooger

onderwiis voor het volk' aan de Gentse Universiteit 1892-1914, Gent, Archief
RUG,1E83.

32 De Dendersalm, 11.06.1899, p.2.
33 De brieven worden bewaard'in het Letterenhuis te Antwerpen. map W 75'718.

Twee brieven werden vanuit Wenen verzonden, één vanuit Gènt.
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staatkundige geschiedenis van Vlaanderen tijdens de middeleeuwen
toegelicht door dr. Jul. Fredericks, die leraar was aan het atheneum van
Oostende.3a Het lijkt erop dat die reeks lezingende eerste was dieAlfons
de Cock heeft willen volgen. Op 1 mei 1893 reageerde de Aalsterse
filoloog Hippoliet Meert (1865-1927), de stichter van het Algemeen
Nederlands Verbond, op een brief van De Cock over precies die les-

senreeks die in die periode in Aalst doorging. De Cock betreurde dat al
twee van de tien lessen waren gegeven zonder dat hij er aan had kunnen
deelnemen. Meert antwoordde dat hij Aalst had moeten verlaten voor ";,
alles beklonken was en dat hij erop gerekend had dat Jan de Windltl
hem alle nodige inlichtingen zou verschaffen. Meert lvas er overigens
van overtuigd datzijn vriend gemakkelijk de overige lezingen kon vol-
gen.3',

Ik neem hierna de berichten van Jan de Windt in extenso over. De
interpunctie werd hier en daar stilzwijgend aangepast, andere kleine
aanpassingen staan tussen rechte haken. Bij de spelling van eigennamen
heb ik rekening gehouden metr de regèls van de Algemene Nederlandse
Spraakkunst In het hierna volgende bericht, verzonden vanuit Wenen

op 16 juli 1897, betreuft De Windt dat een reeks lezingen die in 1897

in het kader van de 'University Extension'was gepland met een valse

noot werd aangevat.

Waarde Heer De Cock,

Over de afwezigheid der beide sprekers op de eerste [onleesbaar
woordl was ik reeds ingelicht; naar ik meen heeft Vercouillie36 al-
leen daar schuld aan. Hij moest beginnen, zooals hij beloofd had;
hij wist dat Maurits Sabbe3T niet voorbereid was, dat heb ik hem zelf
gezegd. Want Maurits Sabbe had me om ten minste twee maanden

uiïstel gevraagd om zijn lessen vqor te bereiden en de volledige bi-

D e Denderbode, 29.04.189 4, p. 2.
Zie RouarN Jorn'r vAN on MÀrln, 'Alfons de Cock en zijn briefwisseling met
litera'Lre (en andere) vrienden.2'-in: De Faluinries.2014.lre.27.nr.3.p.299-317.
Ghysens'vermelding van aanvullende studies in Berliin en Wenen wi.jsf op een wat
lanEere afwezisheiduitAalst en Gent. De Windt veibleef in de oeiiodé ianuari-
iulÍl 897 echtef niet ononderbroken in Duitsland eniol Oostenriik, want edn derde
bewaarde brief aan Alfons de Cock werd op I 7 april I 897 vanuït Cent verzonden.
JozefVercouillie (1857-1937), filoloog, hoogleraar aan de universiteit van Gent.
Hii hield in 1893 een reeks lezinsen in Aalst. ln De Denderbode van25.02.1897
wdrd een nieuwe reeks van zes leÍngen van J. Vercouillie aangekondigdl de eerste
lesdag was 28 februari. Enkele weken daarvoor. op 04.02.1 897. werd ook gewezen
op het tweede Iuik over Nederlandse letterkunde. nl. drie Iezingen van Maurits
Sabbe.
Maurits Sabbe (1873-1938), fiIoloog, auteur van romans en novellen, hoogleraar
aan de universiteit van Brussel.

34
35
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bliografie op te zoeken van dit onderwerp, waaroyer hij met Xber

[december rvdm] alleen de gegevens van Snellaert,3s en vooral vctn

Flor. van Duyse3e had, benevens een zeker aantal nota['Js. Ik hoop
wel dqt de zaken toch goed zullen afloopen, en dat Zondag ll. de
I eergang definitief zal aangevangen hebb en. Het tegenoverges telde
ware erg te betreuren, nu vooral dat men erin geslaagd is om een

talrijk publiek aan te lokken.
Hartelijk Uw Jan de Wndt

Op de volgende briefkaart, afgestempeld in Wenen op 26 jarntari 1897

- dus vóór Vercoullie en Sabbe het Aalsterse publiek tevergeefs lieten
wachten - , belicht Jan de Windt hoe moeilijk het was om in Aalst een

comité te stichten dat de lessenreeks praktisch zou begeleiden. Die brief
nuanceert de eerder vermelde optimistische reactie van Hippoliet Meert.
Drie jaar nadat Jul. Fredericks over de geschiedenis van Vlaanderen tij-
dens de middeleeuwen had besproken, was de samenstelling van een

Aalsters comité nog steeds niet afgefónd, en Jan de Windt spaarde zijn
kritiek aan' intellectueel' Aalst niet.

Wqarde Heer De Cock,

HeÍ comiteit van Extension is nu bijna saamgesleld, niet zonder
moeilijkheid, want Aalstenaars leggen immer weinig iever [ijver,
rvdmJ aan den dag, als hef nief op eten of drinken aqnkomÍ - en

hier rees nog een andere moeilijkheid op. Dr Monfilsaq utilde alleen
aanvqarden als [erJ geen daensisten bij het comiteit zijn. Hoe die
moeilijkheid zal opgelost worden weet ik nog niet. WaÍ er ook van
zij, Singelijn v[an] d[eJ Middelb[areJ school is secretaris,al en zal
over weinige dagen een zeker aantal berichten opsturen yoor uw
vrienden, die de andere lessen hpbben gevolgd. De lste les zal zijn
op 7d" Febr[uari] (Zondag), te 101/a op het Landhuis - zooals voor

Ferdinand Snellaert (1809-1872), arls, medestichter van het Willemsfonds, actief
in de Vlaamse Bewesins.
Florimond van Duy§é (Ï843-1910), jurist, musicoloog en verzamelaar van oude
liederen.
Welticht sins het om Franciscus Monfils (1828-1903). afls. sehuisvest in de
Nieuwstra"at,"politicus en voorzitter van de stedeliike academie en"van de rechtbank
van koophandel. Hi.i was lid van de Katholieke Pàrtii.
Singeli.jn'van de middelbare school'was Josse Singeliin (1857-1932). In ziin
overlijdensbericht werd hi.i als'rustend leeraar dei staatsmiddelbare schoól'
omschreven. In advertenties die in 1897 in De Denderbode zijn verschenen,
tekenden J.L. S ingelijn. sch rij ver ( secretaris ) en Dr. Isidoor Bauweis ( I 855- I 9 I 8)
voor het organisatieiomité dat in Aalst cursussen van de 'University Extension'
inrichtte.
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Macleod.a2 M. Sabbe zal er ook tegenwoordig zijn.
Beste groeten aan Mev[rouw] De Cock.

HartelijkUw Dr. Jan de Wndt

In de marge van de reeks lezingen kwamen nog andere strubbelingen
aan de oppervlakte , zoals blijkt uit de volgende briefvan 17 april 1897 ,

verzonden vanuit Gent.

Waarde Heer De Cock, ?

Ik ontving daareven een kaart van Maurits Sabbe, die me schriift dat
hij met heel weinig geestdriít nog iets zendt naar den Goedendag,a3

tengevolgevan de aanvallen tegen hem gericht, en door de Redactie

van het blad toegelaten, en die in het jongste n[ummeJr verschenen

zijn. Ik denk ook zooals hij, daar ik ook aangevallen word. Was het

u onverschillig dan zou ze [wellicht een bijdrage, rvdm] verschijnen
in den Brugschen Beiaard,aa Een'woordje daarover zou M.S. oími
welkom zijn.
Hartelijk, Jan de Windt

M. Sabbe, Potterierei 36, Brugge (toÍ Maandagmorgen)
Kalanderberg 7, Gent (van Maandag afl.
J. de Wndt, Leopoldlaan 6, Gent.

Enthousiasme en vooral ook een groot incasseringsvermogen waren
absoluut noodzakelijk om in die periode volksopvoedkundige taken tot
een goed eind te brengen of om zich als cultureel bemiddelaar tussen

verschillende standen en (of) klassen te engageren. Het hoger onderwijs
'voor het volk'werd wel'als een kerntaak van de intelligentia opgevat.

43

Julius MacLeod ( I 857- l9l9) was een \4aamsgezind hoogleraar aan de universiteit
van Cent. Ziin vakdomein was de natuurkunde"(bioloeie eÍ plantenkunde). Volgens
eenberichti"nDeDenderbodevan29.04.lsg4hieldhiiin lSg3.inhetkadervande
'Universitv Extension'. een reeks lezinsen in Aalst.
Sabbe veÉwees ongetwiifeld naar het"studentenblad Den Goedendag. Tolk der
Vlaamsch-vri.jgezin-de stildenten. Het blàd verscheen tussen 1891 en 1940, en werd
ruim drie iaaiAoor Sabbe seleid. Zie: Ros Roevers. 'Analvtische Bibliosraphie
van en Bitiliographie over P"rof. Dr. Maurits Sabbe', in Verslàgen en mede&liig,en
van de Koninkli.jke Vlaamse Academie voor Taal- en Letrerkunde. 1932. p. ll35-
12O6,waar I I 49. Aan dat blad heeft Sabbe ook onder schuilnaam meegewerkt. Het
studentenblad mag niet worden verward met De Goedendag. MaandschriJt voor
Vlaamse studentei (1915- l9 I 8).

44 Sabbe verzekerde ziin bibliograaf dat hij ook heeft gepubliceerd in Jacob van
Maerlanr, een biibldd van dën Brugsch"en Beiaard. Zíin medewerking aan de
Brugsche Beiaaid (188 l-1913) woidt ook vermeld ih: Menmx Bcyen. Luc
Rolmaurs & Srer Vos, (red.), De Beiaard. Een politieke geschiedenis, Leuven,
Universitaire Pers Leuven. 2009. p. I I l.
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In 1897 besteedde Paul Burvenich aandacht aan het vraagstuk in de
Studentenalmanak v an' t Zal w el gaaflJs

Jan de Windt en de vernederlandsing van de Gentse
universiteit

Op 1 1 augustus 1 896 zond J an de Windt vanuit Aalst een brief aan Max
Rooses (1839-1914). Rooses was eerst leraar en later conservator van
het Museum Plantin-Moretus. Hij heeft vooral cultuurhistorische wer-
ken over schilderkunst gepubliceerd, en was ook actief in de Vlaamse
Beweging.a6 Het bericht van De Windt was geschreven op briefpapier
van het Taalminnend Studentengenootschap onder kenspreuk 'T ZAL
WEL GAAN.aT Het studentenhuis was in de Bennesteeg (Gent) geves-

tigd, en De Windts brief volgt hierna in extenso. De interpunctie is hier
en daar aangepast, en ik heb de doorlopende tekst in alinea's onder-
verdeeld. Kleine spelfouten of 'slordigheden' werden (tussen rechte
haken) gecorrigeerd

Hooggeachte Heer,

Na eene korte afwezigheid ontvang ik Uwen brief waarin U me een

antwoord belooft op de vraag van ons referendum. Onze kring zal op
het Congres vertegenwoordigd zijn door zijnen voorzitteti Herman
Sabbe, en andere studenten: Reychle4 M. Sabbe e.a. zullen er ook
tegenwoordig zijn. Of zij zullen deelnemen aan de bespreking over
de Nederlandsch[e] hoog[e] sèhool, weet ik niet.

Volgens mij moet de zaakals volgt opgevatworden: deNederlandsche
hoogeschool is de belcroning van het streven der Vlaamschgezinden.
Uit een paedagogisch-oogpunt beschouwd moet zij in het Vlaamsche
land toí stand koomen, en dat zulks mogelijk is bewijst het voorbeeld
van andere landen, en het streven van verschillende Professoren der
Gentsche hoogeschool die reeds Nederlandsche leergangen geven,

en yoor hunne werken de Nederlandsche taal gebruiken: o.a. Prof.
Fredericqas voor de werken van de practischen leergang van ge-

45
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48

Peur Bunverrcu. 'Hooger onderwijs voor het volk'. in: Studentenalmanak van'L
Zalwel gaan. 1897. p. Ltv-l-x.
Paul Fredericq, 'fn memoriam Max Rooses (1839-1914', in: Elseviers
Maa ndsch ri ft, I 914. p. 204-213.
Een overzicht van de publicaties van het studentengenootschap vindt men in
De srudentenalmanakkèn van 't Zal wel gaan. Bibliógrafie (1854-/981). Gent.
Liberaal Archief, 2008.
Paul Fredericq (1850-1920). hoogleraar geschiedenis. Publicaties over (cultuur)
historische onderwerpen en letterkunde.

?
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schiedenis, Prof. MacLeod in het Jaarboekvan Dodonaea, dat reeds

acht jaren bestaat, Prof. Vercouillie e.a. Die werken, [waaronderJ
het J[aarJb[oek] van Dodonaea,ae worden in den vreemde gelezen,

en altijd gerecenseerd en geciteerd.
De mogelijkheid moet soed bewezen worden. Te Gent zijn er nu

434 studenten uit de Waamsche gewesten, 74 uit het Walenland,

136 uit vreemde landen (hoofdzakelijk in de bijzondere scholen
die nog mogen daargelaten worden). De [v]ervlaamsching der
Gentsche hoogeschool zou dus gemakkelijk zijn indien er genoeg
Vlaamschsprekende professoren waren. Hier zouden vqn in den

beginnen bibliotheek, en laboratori[a] bestaan [en dat is] wel het
voornaamste argument tenvoordeele der omschepping der Gentsche

hoogeschool in een Waamsche.

Het spijt me ten zeerste, Hooggeachte Heer Rooses, dat ik met het
Congres uit Belgi[ë] zal zijn.s0 Ik had het als een plicht beschouwd
de Nederlandsche Hoogeschool te verdedigen, doch hoop zull<s in
den almanak van t Zal [wel gaanJ te kunnen doen, waar ik aan de

vraag een korÍe studie zal wijden.5l
Na beleefde groete[n], teken ik mij, met hoogachting,
Uw àu.
Dr..Ian de Windt

Op basis van pedagogische overwegingen en de studentenaantallen
op het ogenblik dat hij de brief schreef, beschouwde Jan de Windt de

49 Bedoeld ís het Botanisch Jaarboek van het Kruidkundig Genootschap Dodonaea
dat in I887 werd eesticht door Julius Macleod. De nàam van het Èenootschap
verwees naar de plíntkundige Rembert Dodoens ( I 5 I 7- I 585 ). Het eeÉte jaarboek
verscheen in 1 88b.

r''
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Waarschiinliik refereerde De Windt aan het 23'" Taal- en Letterkundie Coneres dat
in 1896 iri Antwemen plaatsvondt. Uit berichten in De Denderbode oó 09.04.1896,
03 .05 .1896 en 07.06.1896 bli.jkt dat er vri.j veel interesse bestond vooi dat congres.
De studentenalmanak van'i.Zal Wel Gaan verscheen voor het eerst in 1854.
In de almanak van 1897 publiceerd'e J.D.W. lwaarschi.inlijk Jan de Windtl
'Ons referendum over de inrichting eener hoogeschool met het Nederlandsch
als voertaal, in het Vlaamsche land.'Dat verslag is gebaseerd op brieven van
E. Bouqué. K. Buls. E. Coremans. J. FrederichslP. Éredericq. C.'de Harlez. P.
Hoffmann, C. Kurth, J. Macleod. en andere respondenten. Het tweede gedeelte
van de enouéte verscheen in 1898 en werd oosesèld door de redactie. Neirlandiu
(1898. irgl 2,1 stelde de resulaten als volgï"voor:'ln 1897 en 1898 heelt het
Taalminnènd Studentensenootschao 'tZalwel aaan.een referendum seooend over
de wenscheli.jkJreid en"de noodzaÍ<elijkheid dèr stichting eener Hoögetchool in
Belsië met het Nederlandsch als voertaal. Een sroot aantal oersonen werd daarover
geríadpleegd: in den Studenten-almanak voofl897 [...l béslaan de antwoorden te
Zamen'57 6iadziiden. [...] In den almanak voor 189tï [6eshan de antwoorden] 45
bladzi.jden. [...] Die beide almanakken bevatten [...] het oordeel van 31 bevoegde
Dersonen. zoowel voorstanders als tesenstanders van de ontwomen hervorming
ffi ;;i;,fr ;ffi ; ;il Ë;i-È;;;; öft;ïï ll; ï. u i"à t iI.Ë ïr'ui'."àài, aË bïaé ï'i,
den das in de Vlaïmsche oroviíciën: door ielen zal het dubbel referendum van
'r Zal víel gaan met belangltelling gelezen worden.'thttp:i/www.dbnl.org).
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vemederlandsing van de universiteit als een noodzaak. Een factor die
de omvorming vergemakkelijkte, was het feit dat een aantal profes-
soren het Nederlands al als onderwijstaal gebruikte. Of er voldoende
Nederlandstalige professoren waren om het Nederlands als basistaal
in te voeren, lijkt echter twijfelachtig. De Windt gebruikte immers de

voorwaardelijke zin'indien er genoeg' Nederlandstalige professoren
waren. Het is echter duidelijk dat De Windt een aanhanger was van een

zo ruim mogelijke kennisoverdracht, en dat hij daarbij gebruik wilde
maken van de volkstaal. Hij was nochtans opgegroeid in een Franstalig
milieu, zoals blijkt uit een brief van zijn moeder. Op 30 september 1898

schreef ze aan Alfons de Cock: 'Monsieur, C'est le coeur brisé que je
vous remercie de votre bonne lettre.'Ze ondertekende de brief met de

familienaam van haar echtgenoot: P[auline] de Windt.
De Windt wilde het Nederlands ook in de wetenschapsbeoefening

gebruiken, en in die zin was hij een verre nazaat van Simon Stevin
(1548-1620) die o.a. de begrippen wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
wijsbegeerte, meetkunde, evenwijdig en raaklijn introduceerde. Na De
Windts onverwachte dood schreef H.M. (Hippoliet Meert?): 'Hij was
een dergenen uit de nog niet talrijke school van Mac Leod, die, alhoewel
op verschillend gebied werkzaam,van dezen hoogleeraar hun bezieling
ontvangen en gaandeweg een Nederlandsche wetenschap opbouwen;
Nederlandsche wetenschap in dien geest, dat ze de Nederlandsche taal
tot haar voerluig kiezen, wat Hollandsche geleerden uit kleinzieligheid
niet altijd doen, omdat ze niet kijken buiten den engen kring, waar ze in
opgesloten zijn. Maar [Jan de Windt] overschouwde het Nederlandsche
taalgebied; zaghet Nederlandsche menschdom daarover in ledental en

in beschaving toenemen en berekende den tijd, dat het beoefenaren van
de wetenschap op verschillend gebied en in verschillende streken in
voldoend aantalzou opleveren tot het ontwikkelen van een wetenschap-
pelijke letterkunde in en door de eigen taal.'s2 Tijdens zijn korte leven
publiceerde Jan de Windt vier Franstalige wetenschappelijke br1 dragen,s3

en één Nederlandstalig artikel: 'De morphometrie van Tenerife' (1897).
Zijn Franstalige bijdragen ondertekende hij met de verfranste voor-
naam Jean, zijn Nederlandstalig artikel met de Nederlandstalige variant

52 H.M. , 'Dr. Jan de Windt' , in: Neerlandla, oktober 1898. Zie www.dbnl.org,
Neerlandia iaarsans 2.

lMgrpfrotdgr;g.ïe Íénérife', Bruxelles., Hayez-.l898 (bijdrage die_ w^a^s.vers^chenen53 'Morphomà rieïe Ténérife' . B ru xelles. Hayez, I 898 (biidraee die was verschenen
ínBullerin de l'acadëmie royale de Belgiqie.3ème sériër.nó. I (1898). p.35-44)t
Sur les distances moyennes à la cöte dalns les océans, Bruxelles. Hav-ez. 1898-§qyles_dislancgs moyennei à lg cQte i; ï ;;,;;;",' È ;;;,jrË ïívË;, iÉï:
\ibó:Rïïiï;;Ë;'"ïïi'ili"Zo"'titution àès ït;;, i;'à'",j,ïi;;;i,h:9et;;;';;i;,";ï,,
les caracrères génétiques. 1897. Bruxetles. Société
les relations lithtiogiques entre les roches considér
massifs dc Rocroi, du Brabanr er de Sruvelot, Bruxell

les caracrères génétiqtres. 1897. Bruxetles, Société génerale d'imprimerie: Srrr
les relations lithologiqrrcs entre les roches considérées <omme carhbriennes des
massifs de Rocroi. du Brabant et de Stavelot. Bruxelles. Havez. 1897-1899.massifs de Rocroi, b ant et de Stav e lot, Bruxelles, Hay ez, 1897 -1899.

/
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Jan. Hij probeerde dus zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van een

wetenschappelijke terminologie in het Nederlands, en in die zin was hij
een geestesgenoot van dokter Isidoor Bauwens. Het is een merkwaar-
dig verschijnsel dat ongeveer gelijktijdig drie Aalsterse, academisch
geschoolde auteurs - Meert, Bauwens en De Windt - zich voor een

opwaardering van het Nederlands hebben rngezet. Ze streefden daarbij
een dubbele doelstelling na: een opwaardering in het algemeen en de
erkenning van het Nederlands in het onderwijs en in wetenschappelijke
publicaties. j^

Romain John van de Maele
Duinberglaan 25

3001 Heverlee
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VIJFHONDERD JAAR UTOPIA, THOMAS MORAS
EN D1ÀIí MARTENS VAN AALST

Frans-Jos VERDOODT

Wellicht in 1472 - of alleszins vanaf 1473 - richtte Dirk Martens (Aalst
1446147 - 1534) zijn eerste drukkersatelier op in Aalst, mogelijk in
samenwerking met de Duitser Jan Van Westfalen.l Yan 1493 tot 1497
organiseerde hrj zljn activiteit in Antwerpen, vervolgens in Leuven en
nadien opnieuw inAntwerpen. In 1512 was hij opnieuw actief vanuit
Leuven, tot hij in 1529 in Aalst de zaak overdroeg aan zrln zoon Pe-

trus Martens. De drukkerij-uitgeverij ging blijkbaar ten onder tijdens de
godsdienstconflicten van de tweede helft van de zestiende eeuw.

In Leuven kon Martens, via de snel groeiende universiteit (gesticht
in 1 425), zijn nationale én internationale markt ontwikkelen. Hij drukte
(en/of publiceerde) er het meïendeel van zrlnritgaven: bijbels, brevie-
ren, woordenboeken, Griekse en Latijnse klassieke teksten en literair-
fi losofl sche traktaten v an zijn humanistische tij dgenoten. Tot de laatste
behoren de meest opzienbarende geschriften van het humanisme: de
Lof der zotheid van Desiderius Erasmus (1469-1536) en de Utopia van
Thomas Morus (1478-1535).De Utopia werd in 1516 gedrukt in Leu-
ven. De I'of der zotheid van Erasmus, de humanist par excellence, werd
in 1511 gedrukt inBazel (Zwitserland) en vervolgens verspreid vanuit
Parijs. Dirk Martens drukte het boek een jaar later in Antwerpen. Eras-
mus, Martens en Morus waren vrienden en geest- en generatiegenoten2.
Rekening houdend met de aard en het ontstaan van de elitaire humanis-
tische beweging - de Italiaanse renaissance in literatuur en beeldende
kunsten -, kon dat toentertijd ook nauwelijks anders: het verschijnsel

I Omtrent Jan Van Westfalen ziin nauweliiks - eieenliik vooral tesenstriidiee - bio-
grafische gegevens bekend, eÍenmin oirïtrent dé kadering van z'iin coótaóten met
Dirk Marténï. Vóór hii slante als drukler en uirgever. hïd Mariens alleszins ge-
reisd in Venetië en in de Duitse gebieden waar iride periode l43O-40 de Europese
boekdrukkunst was ontstaan, dínlzii de uitvindingèn van de Duitse druk-ker en
edelsmid Johannes Gutenbere 1139711400-1468). Cutenbers was stricto sensuniet
de uitvinder van de boekdru[kunst, maar wel van de zogeíaamde "losse letters"
in metaal, waardoor de vroegere blokdrukkunst kon er,o-lueren tot een effectieve
boekdrukkunst. Dirk Marten-s wordt alsemeen beschouwd als de eerste die de
boekdrukkunst,.die reeds bestond in enËele Duitse en Italiaanse regio's, zou toe-
passen in de Zuidelijke Nederlanden lSpeculum conversionis peccoíorum, Spiegel
van de bekerine deizondaars" Aalst" 1473)

2 Dirk Martens o-verleed in 1534. Morus in Í535 en Erasmus in 1536.

Het Land van Aalst, jaargang LXVIII, 2016, nt. 2
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hing samen met hun klassieke vorming en met de hervormingsgezinde3

belangstelling waaÍmee zij de maatschappij wilden heroriënteren, op

de maat van kennis en wetenschap. Hun denkbeelden en hun aspiraties

contesteerden daarenboven het bovennatuurlijke en scholastieke ver-
klaringsmodel van de katholieke kerk, waartoe zijzelf meestal hoorden.

Erasmus was een "vrije priester", d.w.z. dat hij ontslagen was van zijn
obediëntie als augustijnermonnik. Martens was nau'w verbonden met

het klooster van de paters Wilhelmieten in Aalst.a De humanisten ambi-

eerden in de eerste plaats een gemeenschap gesteund op een hier-en-nu-

werkelijkheid, waarin de mens zijn geluk moet nastreven via de rede.

Die "moderniteii" zott overigens pas na de Verlichting, dus ruim twee

eeuwen later een brede beweging worden in wetenschap en cultuur. Zij
verdrong van dat ogenblik af op systematische wijze de scholastiek, die

via Thomas Van Aquino (1125-1274) was ingebed in het rooms-katho-

lieke, christelijke denken. Het middeleeuwse rationele systeem van de

scholastiek bood aan alle levensvragen en -gebeurtenissen een vaste

plaats, met de christelijke theologie en de bijbel als centraal gegeven.

Utopia is eenfictieve werkelijkheid, maar de utopiërs zijn daí niet

Utopia is een eiland. En de bewoners van dat eiland zijn vanzelfspre-

kend utopiërs (of utopianens). Net zoals bijvoorbeeld de inwoners van

3 Hierbii dient abstractie gemaak van de godsdiensÍig-reformatorische beweging
die tiiöens de zestiende eeuw brak met ile structuren eh met bepaalde selools-
nunteï ran de Rooms-katholieke kerk. Fisuren zoals Erasmus. Morus en-andere
humanisten toonden vaak in verreÈaande-mate begrip voor de oorspronkeliike
doelstellingen van de godsdienstigllgLrm.t.rische-béweging, maar 2ij volgden
het schism"a niet. Kenfrerkend is öat Erasmus in 1558, dÍs [iim twintïg.iaar na
ziin dood, figureert op een schilderii van Lucas Cranach de Jongere (i515-1585.)
sa'men met Ï4aanen Luther (l483jl 546) en enkele seleerden-uit diens protes-
tante omsevins. De schilder verbleef ziin e.ehele leven in het Duitse Wiíénbere,
de nlaats"waar"het lutheranisme ontstoid.Tiin vader Lucas Cranach de Oudeíe
( 1472-1553) was in Wittenbers drukker. schilóer. apotheker. bursemeester enz. en
behoorde tot de intieme king"van Luther. Ten tijdè ran Erasmu-s reisde hij door-
heen de Nederlanden.

4 De wilhelmieten vormden een (tiidens de 19d'eeuw verdwenen)orde van klooster-
linsen- verwant met de cisterciënzers. ln Luik herinnert het bekende station Cuil-
leríin nos aan de aanwezisheid van een wilhelmietenklooster.

5 De Nede"rlandse classicuí Paul Silverentand noemt (in ziin Utopia-vertaling)
de bewoners van Thomas Morus' IJiopia de "utopianen""(Uiteeverii Athené-
um-Polak en Van Gennep. Amsterdam_,_'2016). al is"'utopië.rs" de gebruikellke
naamp.evinq voor die bewuste eilandbewoners. Het begrip "utopisten" rs an-
derzii-ds seïteund oo de eoisonen van Morus' Utooia. màai het hèeft in het al-
gemden Setrekling'op pérónen die, onverschilliÀ in wetk tiidsgewricht, on-
íitvoerbare seaclíte 'triolitiek- maatschappeliike'Í droombee"ldeï koesteren.
Gesteund op" de genöemde vertaling vàh Silverentand, stelde het 'Dirk
Manens Ccimité v"an Aalst' op 17- maart 2016 (in Aalst) de publica-
tie UÍopia. Een bloemlezins voor (Uiteeverii P, Leuven,20l6; redac-
tie Patrick Lateur; uitleiding"door Jan Pa-py: 

-De 
humanist-staatsmon Tho-

mas More en ziin nieuwe ítereld: sociale'íonvenÍies, saÍire en educatie).
Vermeldenswaaró is eveneens de Nederlandse vertalins - met inleiding en bio-
srafische nota - van Thomas Morus' Utooia door A.H.l(an (Uiteeveriiad Don-
[er, Rotterdam, I 970) . Verder valt te notdren dat de literair-artistieke tiídschriften
DWB (DieÍsche Warande & Belfort) en Klugsr Hans in de loop van 2015 een
biizonder nummer wiidden aan Morus'Utopia. En de filosole Plm Comelussen
verdedigde aan de Univertsiteit Cent' recentelijk de lliterair-wijsgerige) master-
proef H-er verzer van de utopie (Gent.20l5).
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Groot-Brittannië in de regel Britten zijn en de bewoners van Cuba nor-
maliter Cubanen zijn.

Utopia is echter een fictief eiland. Maar de paradox van het verhaal
is dat de utopiërs helemaal geen flctieve wezens zijn. Of tenminste al-
leszins niet helemaal en niet allemaal. In het algemeen geldt de opvat-
ting dat Thomas Morus in zijn Utopia de ideale staat beschrijft. Dat is
echter niet zonder meer het geval. Want in feite gaat de auteur op dub-
belzinnige wijze om met de beschrijving van de zeden en gebruiken
van de utopiërs. De geestelijk ontwikkelde tijdgenoot van Morus zal
ongetwijfeld zichzelf - enzijntijd - hebben herkend in de realistische én

metaforische beschrijvingen van het religieuze, politieke en maatschap-

pelijke bestel van de zestiende eeuw in Europa. Dat gebeurde vaak te-
gen heug en meug, want de Utopia is geen laudatio: het is een satire

en Erasmus had in een brief aan Morus reeds in 1508 opgemerkt dat

vele katholieken onnodig prikkelbaar en vooral averechts godsdienstig
waren: zij aanvaarden geen kritiek op de paus of op een vorst, maar
anderzijds dulden zij de ergste smaadwoorden tegenover Christus.6

Omwille van hun stuitende gebreken, hekelt Thomas Morus de uto-
piërs. Omwille van hun ideale eigenschappen looft hij diezelfde uto-
piërs, al sneeft hij wel eens dat zij soms te zelflngenomen en te genot-
zuchtig zijn en aan de evenmens niet altijd datgene toewensen waarvan
zij nochtans zelf ruim kunnen genieten. Maar de ene utopiër is dan weer
de andere niet, al zljn zij allen weliswaar afstammelingen van Utopus,

de stamvader van de stad, die alles "pijnlijk zorgvuldig" in een (grond-

wet)tekst had vastgelegd maar tegelijk besefte dat de dingen niet onver-
anderlijk konden blijven. Toen Morus zijn Utopia schreef had Utopus,
naar het woord van de auteur, inmiddels reeds een geschiedenis van

zevenhonderdenzestig jaar achÍer de rug.7

De ethisch en sociaal rechtvaardige lieden op Utopia zijn, in de er-

varingswereld van Thomas Morus, op de eerste plaats de humanistisch
ingestelde tijdgenoten (en vooral geestgenoten) van de auteur. Morus
beweegt zich op het terrein van de elite van zijn tijd. Maar tegelijk pro-
jecteert hij een universeel ideaalbeeld dat een (de facto) onbereikbare
maatschappijvorm nastreeft, gesteund op de moraal van rede en kennis.
Hij anticipeert op die wijze op de ideeën van de Verlichting, die hoofd-

6 Desiderius Erasmus aan Thomas. Morus,8.yuni 1508, geciteerd in: D. Erasmus,
Lof der zorheid, vertaling door J.B. Kan, De"Nederlands"che BoekJrandel, Antwer-
pen. 1947.l72blz..blz:12. Op te merken valt dat Erasmus ziin Lolder zotheid
ichreef toen hii in Enseland in'het huis van Morus verbleef- nà iarenlanse reizen
doorheen een aïntal "Italiaanse" steden, d.w.z. steden die later dèel zoudàn uitma-
ken van het in l86l e.v. opeerichte Italië.

7 Th. More, Utopia, vertalin§doorA.H. Kan. op.cit.,blz. 78-79.
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zakelijk vanaf de late achttiende eeuw zullen worden geformuleerd.
Tempora mutantttr, de tijden veranderen. Het drukken - en later: het

vrij massaal herdrtken - van de Utopia heeft in zeer belangrijke mate

bijgedragen tot het effenen van het terrein voor de Verlichting. De zes-

tiende- en zeventiende-eeuwse take-offperiodes van de boekdrukkunst
zouden immers het bereik van kritische en innoverende geschriften in
Europa verduizendvoudigen.

Door de dubbele gelaagdheid vanzijn discours vleit én initeert Tho-
mas Morus zljn lezer. Maar in de stijl van de klassieke, Griekse en

Romeinse satirische en ironische geschriftens verbergt - d.w.z. moti-
veert - de auteur zijn eigen visie achter de beweringen die hem door
een derde persoon worden aangereikt. Die derde persoon is een Por-
tugese wereldreiziger en filosoof die hrj toevallig heeft ontmoet: Rap-
haël Hythlodaeus. Ook die naam bezit alweer een dubbele gelaagdheid.
Raphaël is de bijbelse boodschapper van Gode, hij verkondigt dus de

waarheid. Hythlodaeus daarentegen is de "verkoper van veel onzin".
Wat hij beweert moet men dus met een korrel zout nemen.

Thomas Morus spreekt in zljn Utopia dus eigenlijk voor zichzelf
en tegen zichzelf. Sommige ideale, "modernistische" voorstellingen
beschouwt hij immers als na te streven idealen op zich, maar zij staan

wel lijnrecht tegenover het morele credo van Thomas Morus zelf, die
(in zijn privaat leven) een uitgesproken vroom en traditioneel katholiek
was. Men zou die tegenstellingen de "Utopiaparadoxen" kunnen noe-

men, Enkele voorbeelden zullen dit illustreren:
- het vrijwillig kiezen voor de dood, indien men een last wordt voor
zichzelf en voor de maatschappij: die vrij gekozen dood betekent geen

zelfdoding, wel euthanasie;
- de logica van de echtscheiding, indien echtelieden het met elkaar niet
kunnen vinden;
- het laten verrichten van slavenarbeid door veroordeelde misdadigers;
- de verplichting om zich als bruid en bruidegom aan elkaar naakt te

vertonen vóór het huwelijk;
- het actief deelnemen van vrouwen aan de rauwe oorlogsvoering.
Ook de ambitie van de vrouw om priester te worden zal wellicht niet
hebben behoord tot persoonlijke wensen van de traditionele en vrome

8 Desiderius Erasmus en Thomas Morus vertaalden in samenwerking een aantal fi-
losofische en literaire eesch,riften uit het Grieks naar het Latiin.

9 Raphaël is een der vie-r aansenselen (Gabrië|, MichaëI, RaphaëI, Uriël). Dat ziin
en§elen van een hogere rang. dié door God met een bijzondére taak werden bela§t.
Rabhaël seldt als dè biibelst boodschapper. Daamaait seldt ook de Koran als de
boödschaip die door Ra[haël werd doorgégeven aan Moh-ammed. de proleet van de
rslam.
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katholiek die Thomas Morus eigenlijk was. Maar anderzijds is het wel
zo dat binnen de kerk de druk vanwege potentiële hervormers groot
was. Maarten Luther zou minder dan een jaar na de publicatie van de

Utopia zijn nieuwe leer aankondigen in het Duitse Wittenberg. Dit ver-
klaart mogelijk de gelaagdheid van de hiernavolgende uitspraak van
Morus: De priesters zijn getrouwd met de elite der vrouwen uit hun volk

- als zij tenminste niet zelf vrouwen zijn, want ook die sexe is niet uit-
gesloten van het priesterschap. Toch valt vrij zelden de keuze op haar
en dan is het steeds een weduwe op leeftijd. De auteur bezorgt in één

beweging ook een sneer naar de katholieke clerus van zijntijd: Hun l:
van de utopiërs] priesters munten uit door vroomheid en zijn daarom
weinig talrijk.lo

Thomas Morus mag dan de auteur zijn van een iconisch (literair
en filosofisch) geschrift uit de wereldliteratuur, precies zoals Erasmus

schreef hij in de eerste plaats als de seismograaf van een ontwrichte
gemeenschap vol sociaal en economisch onrecht. Beiden waren aange-

stoken door ergernis omdat de Rooinse kerk - hirn Kerk - nauwelijks
investeerde in een maatschappelijk en godsdienstig reveil, ondanks de

immanente dreiging van het grote godsdienstige schisma dal,via Maar-
ten Luther, vlak voor de deur stond. De vlucht van de wetenschappelijke
ontwikkelingen en de fascinatie voor de wereld van de ontdekte vreem-
de continenten brouilleerden verder het intussen reeds verbroken maat-

schappelijk-godsdienstig evenwicht. Als psychologische vluchtroute
ontstond-dus de voorstelling van een geflngeerde ideale maatschappij
waaÍnee men kennis had gemaakÍ via de poort van de avontuurlijke
wereldreizen. Die ideale wereld werd vervolgens getransponeerd naar

de nabije wereld van West-Europa.

Geleerde, toppoliticus en huisvader

Thomas Morus werd op 7 februari 1478 geboren in Londen. Hij stu-

deerde in Oxford en in Londen, werd advocaaÍ, hoogleraar, voorzitter
van het parlement, onder-schout van Londenlr, lid van 's konings ge-

heime raad, kanselier van Engeland en secretaris van koning Hendrik

I0 Th. Moms. Utooia. vertalins doorA.H. Kan. oo.cit.. blz. 142-143.
I I Tiidens ziin ambtsneriode r,ierd de stad oversoóeld door immisranten - in de nrak-

tiiÏ< betekénde dit:'al wie geen Londenaar wàs -, waardoor eívoortdurend rellen
uÏtbraken met de Londenaàrs. Morus slaasde er bliikbaar in om die conflicten op
te lossen en werd daarvoor. Dost mortem. Éeloofd vla een toneelsnrk dat over herir
werd seschreven. Ondanks'het feit dat h-et drama werd herwerkt door William
Shake"speare (1564-1616), werd het nooit opgevoerd. De zaak lag gevoelig in het
strikt léodale Engeland: Morus was in I535 ïmmers in ongenadí{evallen'bij het
Engelse vorstenhuis.

/rl
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VIII. Hrj bracht het grootste deel van zijn leven door in Chelsea.

Chelsea was in die dagen een klein dorp aan de Theems. Maar wel
een bijzonder dorp, want de vorsten en de burgerlijke elites van het
land verbleven daar in riante woningen. Ook de welgestelde Thomas
Morus behoorde tot die elite. Het Chelsea van toen is echter geenszins

vergelijkbaar met het beeld dat wij er vandaag kunnen vaststellen: de

Londense voorstad van de opzichtige elites van de twintigste en eenen-

twintigste eeuw, de yupie-generaties, de voetbalmiljonairs, het verbale
geweld van de Beatles en de Rolling Stones. ";,-

Desiderius Erasmus noemde zijn vriend Thomas Morus ooit een

mandieteveeldoorzijnoverdrukkebezighedenalshuisvade4rechts-
geleerde en politicus wordt in beslag genomen.l2 Erasmus schreef die
woorden toen Morus het eerste deel van de Utopia had geschreven.

Hij wilde zijn vriend verontschuldigen omdat de start van de Utopia-
geschriften stilistische minder geslaagd was. Erasmus en Morus han-
teerden beiden het Latijn, de lingua franca van de Katholieke Kerk én

van de humanistische elite. Het Latijn was (in Europa) tevens de taal
van wetenschap en literatuur. Het gebruik van het klassieke Latijnl3 was

dus vanzelfsprekend voor Morus en Erasmus, maar de pen van Morus
was blijkbaar ietwat minder elegant dan van de zijn vriend Erasmus.

Thomas Morus was uitgerekend door Erasmus geintroduceerd in de

wereld van boekdrukkers en uitgevers. Via dat nieuwe, revolutionaire
medium kon de kritische maatschappijvisie voortaan duizendvoudig
worden v'erspreid. De moderne tijd werd hierdoor de facto ingezet. De
scholastiek, die de bestaande sociaal-economische orde traditioneel had

gewettigd, werd uit zijn evenwicht gebracht als ethisch-religieuze richt-
snoer.

In tegenstelling tot de onrustig zwervende vrije priester Erasmus,

was Thomas Morus dus een notoire familievader. Maar daarnaast was

hij vooral een succesrijk politicus en rechtsgeleerde. Hij werd onder-
burgemeester van Londen, parlementsvoorzitter, kanselier van de ko-
ning en diplomaat. Zrln brillante loopbaan als toppoliticus zou hem
echter het leven kosten: op 7 juli 1535 werd hij in Londen terechtge-
steld. Hij werd beschuldigd van hoogverraad,nadat hij had geweigerd

om de echtscheiding en het kerkelijke schisma van de Engelse koning
Hendrik VIII (1509-1547) goed te keuren. Morus' dood bewijst dat het
zeldzametijdenzrln waarin men mag zeggen wat men wil en magzeg-

12
13

Th. Morus. Utonia. verta\nsA. H. Kan. oo.cit. blz. 15.
Daarnaast funciioneerde ooÍ het Kerktatiin, dat door de Rooms-Katholieke Kerk
werd gebruikt in de liturgie en in de regeï eveneens in de communicatie onder de
clericí
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gen wat men niet wll. Satire en sarcasme vormden in het beste geval de

vluchtweg. In zijn beroemde Lof der zotheid, in 15 1 1 opgedragen aan
Thomas Morus, beroept Erasmus zich op de Romeinse dichter Horatius
(65-8 v. chr.) om die stelling te ondersteunen'. De hoogste wijsheid is op
tijd zich zot te veinzen.ta

De Utopia-geschriften, over de ideale-staatsvorm-die-nergens-be-
staat, nemen de maatschappij van de zestiende eeuw op de korrel. In
de eerste plaats de Engelse samenleving. Maar behalve het feit dat Dirk
Martens van Aalst fungeerde als drukker en uitgever, is de genese van t
de Utopia initieel verbonden met onze gewesten, die toentertijd (als de
landen van "herwaarts over") deel uitmaakten van het wereldrijk van 

1

Karel V (1500-1558).15 Thomas Morus verbleef tijdens de tweede helft
van 1515 in de (Zuidelijke) Nederlanden, als Engels koninklijk diplo-
maat. Hij onderhandelde met de omgeving van (de latere) Keizer Karel
V over de gestokte uitvoer van Engelse wol naar Vlaanderen. Tussen
de Engelse wol en de nijverheid in de Nederlanden, inzonderheid het
graafschap Vlaanderen, bestond ovèrigens een eeuwenoude band die
vooral bekend is door het optreden van de Gentse voorÍnan Jacob van
Artevelde (1290-1345) tijdens de veertiende eeuw.

De Nieuwe Wereld

Thomas Morus was bevriend met de Antwerpse stadssecretaris Pieter
Gillis (1486-1533) en verbleef in 1515 tijdelijk in diens huis inAntwer-
pen. Morus beschrijft in zijn tJtopia hoe hij, na het bijwonen van een
misviering in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen kennis
maakte met de - hierboven reeds geciteerde - Portugese zeevaarder en
filosoof Raphaël Hythlodaeus, die ooit had gereisd in het gezelschap

van de Italiaan Amerigo Vespucci (1454-1512). Uit die kennismaking
inAntwerpen ontstond de facto het Utopia-verhaal. Vespucci is de zee-

vaarder naar wiens naam - niet geheel terecht - het begrip Amerika
ontstond. Die Nieuwe wereld werdvoor het eerst in kaart gebracht door

t4
15

D. Erasmus, De lof der zotheid. veríaliigJ.B. Kan, op. cit., blz. 146.
Biruien het Boureóndische riik bestond e-r een feiteliik onderscheid tussen de "lan-
den van derwaaÈs over" (de-oorsnronkeliike Boursóndische resio's: Boursondië
Ë;;;;[; ö;ïé È; Ni ;;. ö .iïË':iàià; ;í',-, ; ïË,i,; ;Ë;;..Ía; ï."d.ï ;;.ifij ]
Toen Karel de Stoute mislukte in ziin oosins om" via het inoalmen van Lotaharin-
gen en de Elzas. beide grote gebiedÉdeleí m-et elkaar te ver6inden, evolueerden de
landen van herwaarts over steeds verder naar een instifutionele eenheid, bekend a1s
de .Wll Provinciën. Die sebieden kenden oas vanal 1549 een echte. verresaande
eenheid: een "kreits", die-de facto deel uitinaakte van het keizerriik van lGrel V.
De in I500 Cent geboren Karel van Luremburg werd in l5 t6 koriine van Spanie
en in l5l91als KËrel V) keizervan het Heilige"Roomse Riik. Karelï en FÍenrÏk
Vlll waren enigszins bondgenoten. tegen het 6edreigende Fïankriik.
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de Vlaamse humanist Gerard Mercator (1512-1594).
Wellicht moeten wtj Utopia begrijpen als een woordgrap, veÍzon-

nen door Erasmus. Het begrip betekent zowel het nergensland als het
ideale land.Het utopia- verhaal werd tegelijk een virtueel icoon als een
mythe. En het werd tegelijk het begin van de zogenaamde uÍopische
literatuur, die soms kaderde in het vroege christelijke socialisme, daÍ
een nieuwe, ideale wereld wilde zien ontstaan op basis van de oospron-
kelijke christelijke principes.

In de anti-wereld van Utopia neemt Morus sommige adellijke heren
op de korrel, omdat zlj als hommels leyen van de arbeid yan anderen
en vraatzuchtige grootgrondbezitters zijn en vaak de schandelijleste
uitbuiters van de economisch zwakken. In Engeland ontstonden die
misstanden door de enclosurebeweging, waarbij de grote landeigenaars
(omwille van de winstgevende schaalvergroting van de wolproductie)
al de landbouwgrond inpalmden en uiteindelijk niets meer overlieten
aan de kleine boeren. Die verarmde lieden stalen om te overleven, zij
maakten het land onveilig en zij werden achtervolgd door wat Morus
de strenge en ijselijke straÍïen noemde. Men ziet er soms twintig aan
een galg hangen, klaagde hij en hr1 eiste dat men ctqn die stakkers lten-
minste] een menswaardig bestaan zou verzekeren, zodat zij niet de zo
harde noodzakelijkheid zouden behoeven te komen om eerst te stelen en

daarna te moeten stet'ven.)6

Als tegenbeeld en remedie voor dat negatieve maatschappijbeeld
van de het zestiende-eeuwse Engeland - en bij uitbreiding en grote
delen van West-Europa, - schiep Thomas Morus in zijn Utopia dus een
nieuwe en betere wereld. Ofschoon hij uiteindelijk betwijfelde of die
wel zou kunnen bestaan. Want hij besloot zijn uiteenzetting met het
beklijvende: Dit is echter meer een vrome wens dan daÍ ik daarop zou
durven hopen.tl

Dat Thomas Morus, het (virruele) eiland Utopia koos als het tegen-
beeld van de verwerpelijk geachte maatschappelijke toestanden, hangt
uiteraard samen met het perspectief van het tijdsbeeld waarin hij leefde,
nl. de belangrijke evolutie in het menselijke kunnen. De wereld verken-
nen en beheersen vormde een essentieel onderdeel van dat kunnen. Het
einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw vormden
daarenboven een hoogtepunt in de Europese ontdekkingsreizen. Vooral
eilanden vormden de magie van een nieuwe, gesublimeerde wereld.
Zij boden een register aan alternatieve vormen van (vaak gefingeerde)

16 Th. Morus, Uropia, vertaling A.H. Kan, op.cit., blz. 41 e.v.
17 Id.- blz. 1-54.
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Drukkersmerk op de laatste pagina van -de Utopia, gebruikt door
Dirk Ma.rtens in de periode 15 15 - 15 17. (foto Marcel Cock)

,^
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samenlevingsvorÍnen. Morus zou niet de eerste noch de laatste schrij-
ver en denker zijn die het parliculiere karakter van de eilanden en hun
bewoners naar zijnhand zeÍle. Hij zou wel de meest bekende worden.

Se non èvero...

Utopia kan worden beschouwd als hét ideaalbeeld, geprojecteerd tegen-

over een maatschappij vol gebreken. Het leveren van kritiek, gekoppeld
aan het voorspiegelen van een idealer maatschappijvorm dan die waarin
men zelf leefcle was nochtans eeuwenlang een riskante bezigheid. De
beschuldiging van hedonisme, schisma en ketterij of van hoogverraad
hing (soms letterlijk) als een zwaard van Damocles boven de hoofden
van de auteurs. Ook de Calabrische dominicaner-monnik en filosoof
Tomasso Campanella (1568-1639), de belangrijkste utopia-auteur na

Thomas Morus, moest leven onder die bedreiging. HU was de auteur
van de Città del sole, de zonnestad.rs De zonnestad was een autoritair
geleide staat op het eiland Ceylon (thans Sri Lanka).

Net zoals Thomas Morus, legde Campanella zijn politiek verhaal
in de mond van een zeematT. Omwille van zijn onorthodoxe fllosofl-
sche stellingen - hij bestreed de opvattingen van de toenterlijd quasi

onfeilbaar geachte Griekse wijsgeer Aristoteles (384-322 v.Chr.) - én

zijn fervente anti-Spaanse houding, verbleef Campanella gedurende

tientallen jaren in de gevangenis.re Hij kon in Napels uiteindelijk de

doodstraf ontlopen door via de Nederlanden naar Frankijk te vluchten.
Hij overleed tenslotte in Parijs.

Utopia en de utopie'. se non é vero, a1s het niet waar is, is het toch
aardig gevonden? Toch niet, Utopia was méér.

Frans-Jos Verdoodt
Massemsesteenweg 321 A

9230 Massemen

Lezing georganiseerd door het Dirk Martens Comité te Aalst op 17 maart
2016 ier gelegenheid van de publicatie van het boek Utopia. Een bloem-
lezing.

l8

t9

Uitgegeven in 1602 en hoofdzakelijk bekend geworden via de Latijnse vertaling
Civitís solis uit 1613.
Het koninkriik Napels, waartoe Calabrië behoorde, werd van 1503 tot l7l3 ge-
reseerd dooistrenàkatholieke Soaanse onderkonins.en. Camoanella nam in lí99
de"el aan de anti-Sf'aanse opstanà in Napels en uerdween gedurende 26jaar in de
gevangenls.



143

EEN VONDSTMELDING ARCHEOLOGIE.
HET POORTGEBOU\ry VAN DE BURCHT VAN

NINOVE

Peter VAN DEN HOI/E

Om een lek in de waterleiding op te sporen en te dichten werden in
de zomer van 1996 graafiverken uitgevoerd op een plein/parking op
de hoek van de Leo Moeremansplaats, het Paul De Montplein en de

Meerbekeweg in Ninove (figuur 1). Tijdens deze werken merkte Jaak
Peersman verscheidene oude muren op en bracht hij het gemeentebe-

stuur van Ninove en het toenmalige Instituut voor het Archeologisch
Patrimonium (IAP) hiervan op de hoogte. In samenwerking met Luc
Bauters, provinciaal archeoloog van Oost-Vlaanderen, werd er in
moeilijke omstandigheden van 15 tot 17 juli 1996 een kleinschalig
archeologisch noodonderzoek georganiseerd. De beperkte resultaten
van deze opgraving bevinden zich in het archief van het agentschap
Onroerend Erfgoed (de opvolger van het IAP) en werden tot op he-

den niet gepubliceerd.l Toch zijn de resultaten van dit onderzoek niet
onbelangrijk. Ze laten toe om enkele uitspraken te doen over de bewa-
ringstoestand van het archeologisch bodemarchief in de onmiddellijke
omgeving. Deze informatie is van belang omdat er grote veranderingen
op til zijn in deze zone. Een masterplan voorziet immers in een heront-
wikkeling van het gebied ten zuiden van de Dender.2

De zone waar de graafin erken plaatsvonden bevond zich op de grens

van de locatie waar zich in de middeleeuwen de burchtsite van Ninove
bevond. De heren van Ninove werden na 1056 vazalvan de graaf van
Vlaanderen en hielden de heerlijkheid Ninove in leen. De eerste ver-
melding van de burcht duikt op rn 112717128.3 Historici gaal er van uit
dat de heren van Ninove omstreeks 1 1 00 een kasteel bouwden, gelegen
tussen twee DenderarÍnen eL aaia de weg Ninove-Brussel.a Deze burcht

I Centrale Archeolosische Inventaris tlD= 210766\. Ceorses Vande Winkel maakt
melding van de voídst in: C. VANDE WINKEL, Over le oorspronR van de stad
Ninove-(tot ca. I 100). Een hyporhese geherformuleerd, -Her Lànd ian Aalst,48,
1996. p.221 .Ook in de lokale pers verschenen een aantal artikels.

2 Onder-meer de bouw van eengezinswoningen en beperkte horeca. Zie hiervoor:
http://www.n i nove.be/nl/876/cóntent/9669ióc mw-site.h tm l

3 VANDE WINKEL. Over de oorsprong van de stad Ninove, p. 203; H.
VANGASSEN .Ceschiedenis van Niiove.aeel l. 1948. p. 96.

4 D. VAN DE PERRE en G. VANDE WINKEL, Ninove, - Het lnndvan Aalst,60,
2008,p.52-53.

Het Land vanAa1st, jaargang LXVII,2016,m.2
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Figuur 1: Situering van de archeologisch onderzochte rioleringssleufop het
Paul De Montplein

Figuur 2:Detall uit een lithografie van C.J. Hoolans (1849) met het poortge-

bouw van de burcht.

p{
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is erg bepalend geweest voor de stadsontwikkeling van Ninove.5
Deze site, een motte met opperhof en neerhof, is nog duidelijk

herkenbaar op het plan Van Deventer. Het poortgebouw en enkele bij-
gebouwen stonden overeind tot in de 19de eeuw en zijn nog aangeduid
op de kadastrale kaart van Popp (circa 1860) als De Burgt. Op een litho-
grafie van Charles-Joseph Hoolans (1849) van de Burchtstraat is op de

einder het poortgebouw nog zichÍbaar aanwezig (figuur 2). Een groot
gedeelte van deze site is tot op vandaag onbebouwd gebleven. In het ui-
terste zuiden is zelfs nog steeds een waterhoudende gracht aanwezig die
samenvalt met de grens van de motte, zoals aangeduid op de hierboven
genoemde carto grafl sche documenten.

Noodonderzoek

Archeologisch noodondezoek Ninove
Paul dB Montplein / Leo Moeremansplaats
Juli 1996

Nr-

Figuur 3: Plan van het archeologische noodonderzoek met (1) de noordelijke
steunbeer, (2) een recentere doorgang oftoegang en (3) de aanzet van de

oostelijke buitenmuur.

Tijdens het noodonderzoek in 1 996 werden over het oppervlak van een

10 meter lange rioleringssleuf uitgebroken muren waargenomen, De
noodopgraving beperkte zichtot het opschonen, opmeten en beschrij-
ven van de sporen in de rioleringssleuf. Meest in het oog springend
was de aanwezigheid van een bakstenen muurÍnassief dat in noorde-
lijke richting uitliep op een hoek met twee brede steunberen (flguur
3, nr.1). Op basis van het gebruikte baksteenformaat (24123 x 11/10 x
615cm) moet de muur in de late middeleeuwen gedateerd worden.6 Het
parement van de steunberen was opgebouwd uit rechthoekig gekapte

blokken zandsteen. Op een diepte van 1,15 meter onder het huidige

5 D. VAN DE PERRE, De stedenbouwkundige ontwikkeling van Attlst, Ninove en
Geraardsbergen tot 1500. Een vergelijkende studie, - Het Land van Aalst,63,
2O11-o.62.

6 Mededeling van collega Vincent Debonne.
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straatniveau was de aanzet yan deze opgaande muur nog steeds niet
bereikt. Dieper kon er tijdens het noodonderzoek helaas niet worden
gegraven. Een tweede bakstenen massief, meer zuidelijk in de riolering
sleuf, was ondieper gefundeerd. De aanzet van een noord-zuid geori-
enteerde muur met zandstenen parement was hier slechts gedeeltelijk
bewaard onder het huidige asfalt (figuur 3, nr. 2). Beide muurmassieven
waren uit het zelfde formaat van bakstenen opgebouwd en van elkaar
gescheiden door een 1 meter brede gemetste bakstenen doorgang, met
sporen van een witte bepleistering aan de binnenzijde (flguur 3, nr. 3).
Enkele duidelijke bouwnaden en de gebruikte baksteenformaten (22 x
10 x 5,5cm) laten toe deze doorgang (of toegang?) als een post-middel-
eeuwse verbouwing te dateren.

Figuur 4: De hoek van het poorlgebouw gefotografeerd vanuit het oosten.
(foto P. Van den Hove)
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Poortgebouw

De twee haaks op elkaar staande steunberen w1zener op dat de hoek van
een vrij imposant gebouw werd aangesneden op het Paul De Montplein
(flguur 4). Wanneer we deze opgemeten fundamenten op een gegeore-

fereerde versie van de Atlas der Buurtwegen (1843) projecteren dan is
er over de identificatie van deze restanten nog maar weinig twijfel. De
over een lengte van 7,6 meter opgemeten massieve bakstenen funde-
ring en de twee steunberen vallen samen met de noordoost-hoek en de

oostelijke buitenmuur van het poortgebouw van de burcht van Ninove.
Het parement van het poortgebouw bestond dus uit zandsteen terwijl
de kern van de muur en het fundament waren opgebouwd uit baksteen.

Historicus Hendrik Vangassen geeft in het eerste deel van zijn boek
Geschiedenis van Ninove een uitvoering beschrijving van de laatmid-
deleeuwse burcht.i Het poortgebouw was de enige toegang tot de
burchtsite en had zowel een poort als een valbrug. Via een trap was er
toegang tot een kamer boven de poort en een zolder. De kamer had een
stenen schouw en de vloer was bekleed met tegels.

Dat het poortgebouw nog overeind stond tot in de 19de eeuw en de

zone daama niet meer werd bebouwd verklaart waarom de muren zich
zo ondiep onder het huidige plein bevinden. Maar dat de aanzet yan
het zandstenen parement aan de noordzijde zich meer dan een meter
onder het huidige asfalt bevond wijst er ook op dat de zone in de loop
der tijd aanzienlijk is opgehoogd. Dit is een belangrijke indicatie voor
een goede bewaringstoestand van het bodemarchief op deze plaats.

Bij verstorende bodemwerkzaamheden en het inplannen van nieuw-
bouwprojecten dient hier in de toekomt zeker rekening mee te worden
gehouden. Een veel groter deel van de buchtzone is immers tot op van-
daag onbebouwd gebleven.

De burcht op de Villaretkaart

Op de vraag waarom het terrein van de middeleeuwse burcht van Ninove
op sommige plaatsen na de middeleeuwen sterk zou zijn opgehoogd is
op basis van het beperkte archeologisch onderzoek niet meteen een uit-
spraak te doen. Maar een recent (her)ontdekt cartografisch document,
de zogenaamde Villaretkaart, schetst ons een interessant nieuw beeld

7 Een beschrijving op basis van de rekeningen van het Domein van Ninove ltrveede
helft van de 14de tot de I 7de eeuw) en de bal juwsrekeningen i14de en I 5de eeurv):
VANGASSEN, Ceschiedenis von Ninove,piOS-tOO.
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van de Ninoofse burcht omstreeks 174511746.8 De noordoostelijke zij-
de van het neerhofvertoont op deze kaart een nogal grillig verloop met
meerdere puntvormige of driehoekige uitsprongen. Ook het zuidelijk
gelegen motte-eiland of opperhof vertoont een opmerkelijke driehoe-
kige vorm. Bovendien is de motteheuvel nog duidelijk aanwezig.Deze
en andere details (zoals de indeling van het neerhof en de weergave van
de kruiskapel) lijken alvast een veel gedetailleerdere weergave te sug-

geÍeren in vergelijking met wat een kwarteeuw later is opgemeten op de

Ferrariskaart (17 7 1 -17 7 7).'g

We gaan er van uit dat op deze kaart een deel van de Ninoofse burcht
is uitgebouw d met redans, driehoekige vestingwerken bestaande uit op-
geworpen aarden wallen. In combinatie met de burchtgracht ontstond
zo een vooruitgeschoven verdedigingswerk of ravelijn, een voor de

Zuidelij ke Nederlanden typische vestingbouw tij dens de Tachti gj ari ge

Oorlog. Op de punten van deze redans kon geschut worden geposi-

tioneerd terwijl de opgeworpen aarden wallen in combinatie met
waterhoudende grachten de verdedigers beschermende tegen vijande-
lijke aanvallen en artillerie.lo In de tweede helft van de 16de eeuw en

de eerste helft van de 17de eeuw was Ninove bijna onafgebroken het
tafereel van belegeringen en bezetting door garnizoenen. Meermaals
werd er een garnizoen in de burcht gelegerd. In oktober 1582 belegerde
Alexander Farnese de stad nadat die bezet was door de Geuzen. Htj be-

val loopgrachten aan te leggen richting het voornaamste ravelijn van de

stad.11 Het zou hier mogelijk om de versterkte burchtsite in het zuiden
kunnen gaan. Een andere optie is dat het een aardwerk betrof op het

8 Voor meer achtergrondinformatie over dit bijzonder cartograflsch document: G.
VANDE WINKEI ,De 'Villaretknart' . Een kaart van de Ooítenri.jkse Nederlanden
door Franse ingenieurs-geogra.fen 1745-1748, - Her Land van Aalst.67.20l5. p.
309-322. De oomerins vàn Ninóve sebeurde wellicht alin 174511746.

9 Een reeds gepribliceeíde vergelijkn"g van het centmm van Montenaken (provincie
Limburg) íoàls weergegeven-op en íe Villaretkaart en de Ferrariskaan mèt de hui-
dige topografie. liiktèr alvast óp te wijzen dat de Villaretkaart veel nauwkeuriger
islzie Ïiírvoor: Ö. VANDENdHOTR. De kaart van de Franse ingenieurs-g,eo-
grafen 1745-1748 (ook Villaretkaart genoemd), voorloper van de kabinetsknart
iai Ferroris,- Heemkunde Limburg.20l5. nr.3. p. 7. Voor een vergelijking zie
eveneens G. VANDE WINKEL, De 'ViJlaretkaart 1745-1748. Naamgeving - be-
waar-de versies en consulteerbaarheid - Villaret vs. Ferraris, - Hèt Land van
Aalst, 67, 2016, p. 7 3 -82.

10 J. KIIIPERS, De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur,
Vlissingen.2013.p.74-75.De aanleg van dergeliike redansverklaart mogelijk ook
het erg"grillige veiloop van de burch'tgracht öp b"ijvoorbeeld de kaart vaí Popp en
de Atlas"der É u urtw esen.

ll H. VANCASSEN, G"eschiedenis van Ninove. deel 2. 1960, p.322-323. De ver-
sterkins van de stad met bolwerken werd onder de seuzenbezettins uitsevoerd
in 158Ö'- 158 I (D. vAN DE PERRE. Her bewogen abbatiaar van deNinoófse abr
Perrus Aloysi us ( 1 579- 1 587 ), - Her Land van Alal sr,65, 20 l 3, p. 246, 263, 268 en
27 I ). Een iaveliin te Oudenaarde. aangelegd onder Frangois de la Noue. die ook
Ninove veroverde in 1579. is nog gedeËltefijk bewaard.



Figuur 5: De burchtsite zoals afbeeld op (1) de Villaretkaart (@ Vincennes,
IGN), (2) de Ferrariska*t, (31de Atlas der Buurtwegen en (4) de Poppkaart.
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abdijbeluik in het noorden, onmiddellijk ten westen van de Proostpoort.
Op een plan van De Dijn uit 1650 is namelijk een ravelijn getekend, in
de legende van de kaart omschreven als (R) Den berch genaempt het
groot bollewerck.t2

Om dergelijke aarden bastions tot stand te brengen moet er in de
l6de eeuw grond zijn opgevoerd op de Ninoofse buchtsite. Als onze
hypothese klopt kunnen bepaalde delen van het middeleeuwse bo-
demarchief op deze plaats beter bewaard zljn dan we tot op vandaag
vermoeden.

Peter Van den Hove
IJzerstraat 72

B-2800 Mechelen

t2 VANGASSEN, Ceschiedenis van Ninove, p.377. Het plan is recent opnieuw ge-
publiceerd door D. VAN DE PERRE. Tekehine Philips De Der.n r an abdiibelíik
Ninove (1650) terue van wesseweest. - Het Lànd vdn Aalst.67. 2016.o."63-72.
Deze locatie moet n-u gesirueéid worden op de noordwestelijke troek vari de krui-
sing van de Abdijstraaïmet de Kloosterwe!.
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GEVELPLAN VAN SERVANDONI VOOR DE KERI(
VAN LEDE?

Dirk ItAN DE PERRE

Op donderdag 12 mei 2015 opende in het kasteel van Hingene de
prachtige tentoonstelling'Giovanni Niccolö Servandoni. Schilder.
Decorateur. Architect'. Tegelijkertijd verscheen het gelijknamige boek,
geschreven door Francesco Guidoboni en Serge Migon.l Servandoni is
geboren te Firenze op 2 mei 1695. Hlj was schilder van opleiding. Na
omzwervingen via Londen en Parijs (onder meer ontwerper van de kerk
van Saint-Sulpice) komt hij als succesvolle architect en decorateur in
1759 te Brussel terecht, waar hij onmiddellijk geaccepteerd wordt in
de hoogste adellijke kringen. Te Brussel leidde zijn neef Jean-Nicolas
Servandoni d'Hannetaire, in werkehjkheid zijn zoonuit zljn eerste hu-
welijk, de Muntschouwburg.

Yan zijn werken in de Zuidelijkè Nederlanden is alleen het kasteel
van de hertogen d'Ursel te Hingene intact bewaard gebleven. Ook in
het Land van Aalst was Servandoni actief. Voor de markies van Lede,
Emmanuel Ferdinand de Bette (1724-1792) tekent hij in 1761 plannen
voor de verbouwing van de fagade van diens kasteel.2 De band tus-
sen Lede en Servandoni is vlug gelegd. De markies heeft een relatie
met een actrice uit de Muntschouwburg, Jeanne-Etienne Dutarte, bijge-
naamd Rosalide, volgens ingewijden een dochter van Servandoni. De
geliefde van de markies krijgt zelfs in 1762 het kasteel ten geschenke.
Jammer genoeg is het kasteel vdn Lede thans tot een ruine vervallen.
Maar mijn aandacht gaat niet naar dit kasteel, maaÍ naar een onbekende
schets van een nieuwe voorgevel voor de kerk van Lede.

De schets werd ontdekt door Serge Migon, curator van de ten-
toonstelling, in het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel in een bundel tekeningen vpn architect Laurent-Benoït Dewez
(1731-1812).3 De tekening is niet gedateerd en niet gesigneerd. Alleen
op de achterzijde staat geschreven: Mr. Le Marquis de Leijde. We zien
een typisch neoclassicistische architectuur met een fronton, balustra-
des, vazen, beelden en een guirlande op de toren. Op de toren zien we
een cartouche bekroond met een kroon voor een niet ingeluld wapen-

/r'

2
3

F. GUIDOBONI en S. MIGOM, Giovanni Niccolö Servandoni. Schilder. Decora-
reur. Archireu (Historische publicaties kasteel d'Ursel. 6-;, Hingene, 2016. Serge
Migom is ook de curator van de gelijknamige tentoonstelÍing.
Ibidem, p. 96-100.
Brussel.'Koninkliike Bibliotheek, Prentenl<.abinet, S. lll 74830. ln de catalogus
wordt de tekenins'toeseschreven aan Dewez. Het orisineel is aanwezis oo de tën-
toonstelling en algebe"eld in het boek p. 99. Ook op dé website van deÏÉB is het
raadpleegb"aar.

Het Land van Aalst, jaargang LXVII, 20t6,nr.2
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schild,. Het grondplan toont de ritmiek van de voorgevel. Bij de travee
links en rechts op de hoeken wordt het raam gevat tussen twee pilasters.
De drie middelste traveeën springen in en vormen een overdekte gaan-
derij met een colonnade van vier Ionische zuilen. Het vooruitspringend
fronton boven de ingang steunt op twee paar gekoppelde zuilen. De
tekening is eerder een gepenseelde schets dan een nauwkeurige pente-
kening van een gevelplan. Bijna onzichÍbaar zijn in potlood een schaal
en enkele aanduidingen van breedte en hoogte (door Servandoni ofeen
latere hand?) aangebracht.

Kan deze tekening van de Gentse architect Jan Baptist Simoens
(1715-1779) zijn? Die vraag kreeg ik voorgelegd door Serge Migon.
Waarom die vraag? ln 1779 vermelden de kerkrekeningen van Lede:
Item betaelt aen Joannes Bapf Siemoens tot Gendt over het maecken
van het plan van dese kercke als voordere vacatien voor de selve kercke
gedaen, bij quitanÍie van den 5"n meert 1779 tot vijfentzeventigh gulden
en twee stuijvers.a Simoens voerde de werken niet zelfuit of deed er geen
toezicht op. Daartoe werd door de kerkmeesters Franciscus Michiels
tot directeur van de werken aangesteld. Uit de preambule van het con-
tract van 8 februari 1116, dat de taken van de directeur vastlegt, blijkt
dat plannen voor de aanpassing van de kerk al enige tijd aansleepten,
maar dat uiteindelijk toch in 1776 een concreet plan was goedgekeurd:
D'heeren proviseurs vqnde kercke van het marquisaet van Lede, goet
ghevonden hebbende te bauwen ende maeken aende voornoemde kerc-
ke eenighe noodtsaeckelijkcke nuwigheden, die aldaer absolutelijck
versocht worden ende degeene yqn over langhe wel hadden behooren
gestichÍ te sijn, inghevolghe het plan ende profils daervan Sheíor-
meert ende door de voornoemde heeren proviseurs gheapprobeert, tot
welckers stichtinghe als uitwerkinghe van het voerseijde plan dheeren
proviseurs voorts hebben goet ghevonden iemant te commiteren tot lteÍ
hebben deser directie, formeren sij ten dien pointe de naervolghende
conditien.5 Het plan van Simoens is niet bewaard gebleven. De uitge-
voerde werken betroffen het bouwen van een nieuwe sacristie en het
vergroten van de zijbeuken. De werken werden uitgevoerd in de jaren
1776-1778 ten bedrage van 25.594 gulden. wat wijst op aanzienlijke
verbouwingen. In de 19d' eeuw werden onder invloed van de neogo-
tiek de zijbeuken in een neogotisch kleedje gestoken. Omdat ook deze
plannen ontbreken, is het moeilijk zich een exact beeld te vornen van
de werken die in 1776-1778 naar het plan van Simoens daadwerke-
hjk zijn uitgevoerd. Maar de bouw van een volledig nieuwe voorgevel

4 Voor Simoens, zie D. VAN DE PERRRE, Archítectuur van de Verlichting. Jan
Buptist Simoens en ti.jdgenoten in het Land van Aalst (rweede helft achtiiende
eeuw1,Gent,201 l; voor ziin relatie met Lede, C. VAN BOCKSTAELE en D. VAN
DE PERRE, Jan Baptist Simoens en de parochiekerken yan Sint-Maria-Oudenho-
ve, Sint-Kornelis-Hbrebeke en Lede,in'.'Her Land vun Aulsr,63,2011, p.312.

5 Rijksarchief Gent, Gemeentelijk OudArchief Lede, nr. 922.
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in neoclassicistische stijl, zoals die op het plan uit het Prentenkabinet
getekend staat, is uitgesloten.6 Hoewel Simoens na 1770 resoluut een
voorstander was van het neoclassicisme en hij dus in theorie het plan
uit het Prentenkabinet zou kunnen getekend hebben, heb ik de vraag
van Migon negatief beantwoord met twee argumenten: de werken van
17'16-78 betroffen niet de uiwoering van het anonieme voorgevelplan
en de losse tekenstijl met gebruik van penseel is niet die van Simoens.

Dan toch een plan van Servandoni? Serge Migon blijft voorzichtig:
"Het voorstel ligt volledig in de lijn van aanpak van onze architect: het
moderniseren van een ouder gebouw door het toevoegen van een nieu-
we gevel in neoklassieke stijl. De colonnade met Ionische zuilen past
helemaal binnen zijn vormentaal. Een toeschrijving aan Servandoni
blijft echter hypothetisch."i Duidelijk is evenwel dat het plan gemaakt
is in opdracht van of opgedragen aan de markies van Lede. De car-
touche voor het wapenschild op de toren wijst op de intentie om diens
familiewapen op het kerkgebouw aan te brengen. De markies eigende
zich hiermee meer rechten toe dan hij er had. Dat blijkt uit een proces
dat pastoor Jacobus Grenier (1767 -1798) tegen de markies inspande bij
het aartsbisdom, maar dan wel om een andere aanmatiging.InlTT3had
de markies zich in het koor van de kerk aan de voet van het hoofdaltaar
een opzichtelijk kerkbank laten plaatsen tot grote ergernis van de pas-
toor. Die bank diende niet in het sanctuarium te staan, aldus de pastoor,
die tevergeefs had geprobeerd het plaatsen van de kerkbank te verhin-
deren. Volgens pastoor Grenier was de familie Bette wel heer van het
dorp, maar geen persona van de kerk. Dat personaat hoorde immers de
pastoor toe'. Sélon le lois cépendant bien loin de faire toutes ces choses
extraordinaires le marquis n'étant pointfondateur de l'église, n'q pas
droit seulement de mettre au choeur plus, qu'il n'y a eu auparavanï...
Le marquis cependant n'est ni patron de nótre église, ce qui est chose
assurée, ni a qucun qutre titre à Lede, que celui de seigneur de la pa-
roisse.s Het is dus mogelijk dat het anonieme gevelplan kaderde in de
pogingen van de markies om zich als patroon van de kerk te affirmeren
en dat die aanmatigingen door de pastoor en de kerkmeesters zijn afge-
wezen. Is nadien de aanstelling van Simoens een tegenzet geweest om
hun autoriteit over de kerk en het kerkgebouw te bevestigen?

Servandoni overlijdt op 17 januari 1766.Indien het anonieme plan
van zijn hand is, moet dit circa 1760-1761 getekend zijn. De stijl van
de cartouche wijst nog op rococo-invloed, wat met die datering over-
eenstemt. Rosalide sterft in 1788 en de markies, die kinderloos blijft,
vier jaar later in 1792.Beiden worden te Lede buiten de kerk begraven.

6 De huidige toren is nog de authentieke gotische toren en draagt in de ankers de
datum 1598.

7 GUIDONI en MIGNON, Servttndoni,p.9S.
8 Riiksarchief Gent, Sint-Baafs en Bisdom, Reeks M, nr. 72.
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@ Brussel, Koninklijke Biblio-
theek, Prentenkabinet, S. III
74830.

Hoe het kerkgevelplan bij de tekeningen van Dewez terecht is gekomen
blijft nog een ander onopgelost element. Dewez, als architect actief in
de Nederlanden vanaf 1759 en in 1767 benoemd tot hofarchitect, ver-
toeft in dezelfde Brusselse kringen als diegene die door de markies en
Rosalide gefrequenteerd worden.e Zijn neoclassicistische architectuur
ligt in de lijn van die van Servandoni. Een vergelijking van de voorge-
vel van de Sint-Salvatorkerk van Harelbeke, ontworpen door Dewez in
1765 en gebouwd in 1769-1772, met het anonieme kerkplan van Lede
wijst op grote verwantschap.l0 Kende en gebruikte Dewez het Leedse
plan?

Dirk Van de Perre

Hoogstraat 23, 9401 Pollare

De tentoonstelling over Servandoni in het kasteel d'Ursel te Hingene loopt tot
l5 aug. 2016. Bezoek aan de tentoonstelling en het kasteel met een uitgebreid

kasteelpark is een aanrader.

9

10

C. MATHEEUWSEN (red.), Rondom Laurent-Benoït Dewez, Dilbeek/Brussel,
1986. o. 68-70.
Voor de Sint-Satvatorkerk van Harelbeke, zie Inventaris van het Bouwkundig Erf-
goed. raadpleegbaar via internet.
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Nieuwe bestuursleden

Om de vijf jaar wordt volgens onze statuten de voorzittersverkiezing
gehouden, zo ook bij het ingaan van ons 68"" werkingsjaar. Er is ge-

kozen voor continuiïeit. De huidige voorzitter en ondervoorzitter Luc
Robijns en Marcel Cock werden in hun mandaat bevestigd. Maar tege-
lijkertijd is tevens gezorgdvoor veq'onging en vernieuwing. Misschien
heb je het al opgemerkt op onze kaft: Drie nieuwe bestuursleden zljn
opgenomen in het bestuur.

Reinoud Vermoesen publiceerde al enkele malen in ons tijdschrift.
Hij is doctor in de Geschiedenis en gespecialiseerd in rurale geschiede-

nis in het algemeen en de Aalsterse sociale en economische geschiede-

nis van de 17d" en 18d" eeuw in het bijzonder. Hij is thans werkzaam
aan Universiteit Antwerpen. Hij zal de redactiesecretaris bij staan in zrln
taak.

Bart Cherretté is archeoloog en werkzaam bij de archeologische
dienst SOLVA (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van
Aalst). Naast archeologie heeft hij een ruime belangstelling voor ge-

schiedenis en heeft hij oog voor de relatie tussen de materiële vondsten
van de archeologie en de geschreven bronnen. Door zijn werk is hij
betrokken bij opgravingen in de ganse regio van het Land van Aalst.
Hij zaljaarlijks een beknopt overzicht verzorgen van de voornaamste
opgravingen in het gebied waar SOLVAwerkzaam is.

Wouder Van Der Spiegel is historicus en leraar aan het Sint-Maar-
tensinstituut te Aalst. Zijn interesse gaat luit naar de geschiedenis van
de 20't" eeuw. Ook hij publiceerde reeds eerder in dit tijdschrift. Als
leraar is hij vooral bekommerd om de toegankelijkheid en leesbaarheid
van historische literatuur, om lulgarisatie in de goede betekenis van het
wooÍd, om het aanscherpen van de historisch-kritische zinblj het $o-
tere publiek. Hrj wil viaonze vereniging met gebruikmaking van de so-
ciale media jongeren warm maken voor de geschiedenis van hun regio.

Wij blijven nog naar enkele jongeren zoeken om deel uit te maken
van het bestuur, zodat de oude garde, waarop nu grotendeels het tijd-
schrift'en de vereniging draait, tijdig kan afgelost worden. Wie zich
geroepen voelt en graag gedurende een langere periode aan lokaal of
regionaal historisch onderzoek doet, vindt in het bestuur een stimule-
rend milieu van gelijkgezinden. Dus aarzel niet om met een van de
bestuursleden contact op te nemen voor nadere kennismaking.

Het bestuur



156

SIGNALEMENT

Oudste oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden online

Op l6 november 2015 werd in het Rijksarchief te Gent de databank Diplo-
mata belgica gelanceerd door de Koninklijke Commissie voor Geschie-
denis en het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies van de UGent.
Deze databank bevat de oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden van vóór
1250, samen goed voor ca. 35000 documenten, die voortaan voor iedereen
vrij toegankelijk zijn. Men kan er 19000 integrale transcripties vinden en

bijna 5000 foto's van originele charters.
Het project gaat terug tot het jaar 1837 wanneer de Koninklijke Com-

missie voor Geschiedenis start met de "Table chronologique des chartes et
diplömes imprimés concernant l'histoire de la Belgique". Het eerste deel
van Wauters verschijnt in 1866, bij het overlijden van Wauters in 1898 zijn
er 10 delen gepubliceerd (tot hetjaar 1350). Nadien volgen nog een aan-

tal supplementen. In 1997 verschijnt de Nieuwe Wauters, de "Thesaurus
diplomaticus", op CD-Rom, mét foto's, informatie over de diplomatieke
herkomst van de oorkonden, en onuitgegeven akten.

Op dit ogenblik heeft Diplomata belgica het jaar 1250 als einddatum,
maar in de toekomst zal deze periode worden uitgebreid. De databank be-

vat oorkonden vooral in het Latijn en het Frans, in mindere mate in het
Middelnederlands en het Middelhoogduits.

Er zijn twee zoekmogelijkheden: "recherche" (informatie over de indi-
viduele oorkonden) en "recherche tradition" (informatie over de overleve-
ring). Bij "recherche" zijn velden voorzien om de informatie over identi-
flcatie (identificatienummer en taal), acteurs (naam, bisdom, functie, titel,
instelling, religieuze orde, vorstendom), datum en analyse in onder te bren-
gen. Interessant is dat bij het zoeken naar een "plaats" ook de historische
toponymie is opgenomen. Voor wie minder vertrouwd is met de plaatsna-
men in de Zuidelijke Nederlanden is de link met googlemaps een handig
hulpmiddel. Bij de datering wordt onderscheid gemaakt tussen de datering
in de oorkonde en de huidige datering. Door een combinatie van beide
kan men in een oogwenk vervalsingen opsporen. Het systeem voorziet de
mogelijkheid om zowel in de analyses als in de volledige tekstuitgaven te
zoeken. Onder "recherche tradition" kan men zoeken via de bewaarplaats
en de overlevering (origineel ofafschrift).
Het digitaal beschikbaar stellen van de oudste diplomatische bronnen uit
onze gewesten zal ongetwijfeld leiden tot nieuw onderzoek.

De databank is online te raadplegen op: www.diplomata-belgica.be

Lieve De Mecheleer
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