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Aan onze Leden!
Hiermee verschijnt het laatste nummer van de tiende jaargang
van « Het Land van Aalst 11. Niemand zal betwijfelen dat U gedurende het lustrum jaar goed bediend werd. Alleen de penningmeester maakt er zijn beklag over ...
Het beheer van de « Heemkundige

Vereniging

van het Land

. van Aalst» houdt er aan dank te betuigen,
aan al hare leden, op de eerste plaats aan dezen die volhardend
trouw waren en dit ook willen blijven in de toekomst;
aan hare ereleden en steunende leden, die voor het tijdschrift
onontbeerlijk zijn en op wiens volharding - en aangroei - wordt
gerekend.
Aan allen een DRINGEND VERZOEK: stort onverwijld uw
bijdrage voor 1959, die, spijts de stijging van de drukkosten, onveranderd honderd frank blijft. Toch durft de redaktie de goedwilligen vragen hun bijdrage ongedwongen met 20 fr. te verhogen. Vergelijk wat U gekregen hebt, met wat andere tijdschriften U bieden,
en dit slechts met een lezerstal van 270. Nog liever dan uw 20 fr.
meer, ontvangen wij een storting van 200 fr. voor U en een nieuw
lid! Stort heden nog op postrekening Nr. 5869.11, van ({de Heemkundige Vereniging van het Land van Aalst », Vorst, hetzij uw bijdrage als gewoon lid (100 fr.), hetzij als steunend lid (200 fr.) of
als erelid (500 fr.). Zelf storten spaart U en ons last en onkosten.
Nog één bede:

Steunt

werven van nieuwe leden.

« Het Land van Aalst»

door het aan-

De zwetende ziekte in de Dendervallei
De XVI eeuw was een der meest bewogen tijdperken uit onze geschiedenis. Zij kende perioden van bloei, welstand en weelde, maar
ook de vreselijke troebelen, die ons land en niet het minst de Dendervallei, verwoesting en ellende brachten. Deze eeuw blijkt ook, niet
minder dan de XVII eeuw, rijk geweest te zijn aan besmettelijke
ziekten.
In ninoofse archiefstukken vonden wij gegevens over besmettelijke ziekten in 1517, 1520-22,1523, 1524-25,1529, 1530, 1572, 1574-75,
1581... De andere dendersteden, Aalst en Geraardsbergen, bleven natuurlijk ook niet gespaard.
De besmettelijke ziekten heten gewoonlijk « haesteghe ziecte» of
« pestilencie» of « peste». In talrijke gevallen zal men wel te doen
hebben met de gevreesde pest.
Een andere besmettelijke ziekte staat in de geschiedenis bekend
in het Latijn als: « sudor anglicus », in het Frans: « suette anglaise »,
in Nederlandse stukken gewoonlijk als: « zwetende ziekte». Men
noemde ze ~-anglaise» (engelse) omdat zij zich voor het eerst openbaarde in Engeland in het jaar 1428. In 1529 werd Engeland voor de
vierde maat en -zeer ernstig geteisterd. Door de handelsbetrekkingen,
langs de havens tastte zij eveneens Denemarken, Zweden, Polen, Rusland en de. Nederlanden aan (1).
Het moet ons ook niet verwonderen dat Antwerpen, in de jaren
1530 reeds een der grootste havens van het vasteland, herhaalde malen werd aangetast door de zwetende ziekte. A.F.C. van Schevensteen (2) vermeldt de « sweetende sieckte » te Antwerpen in de jaren':
1531,1533,1536,1546,1551en nog in 1585.
Men noemde ze « zwetende ziekte» omdat zij begon met hoge
koorts en overvloedig zweten, gepaard aan hartstoornissen, beklemming van de 'ademhaling, onregelmatige polsslag ... Het was een ziekte
die veel gelijkenis vertoonde met wat wij noemen: influenza (of:
griep ?), maar een zeer gevaarlijke influenza. Men dacht de zieken te
redden door zoveel mogelijk het zweten te bevorderen. Zij had in
talrijke gevallen een dodelijke afloop na 24 uren, de overlevenden
herstelden slechts na 8 of 14 dagen, hernieuwde aanvallen bleven
steeds te vrezen.
In de winter van 1528-29woedde voor de zoveelste maal de pest
te Aalst. Zes weken lang van 9 december 1528 tot in januari 29 teisterde de gevreesde kwaal de bevolking (z. Bijlagen 1).
Het jaar 1529scheen verder rustig te moeten verlopen toen plots
1) A. Castiglioni,
(2)

Histoire

de la médecine,

blz. 377.

Documents pour servir à l'étude des maladies pestilentielles
dans le marquisat d'Anvers par le Dr. A.F.C. van Schevensteen,
ui tg. Comm. Roy.
d'Rist., I, II, 1931.
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met Bamis op de eerste dag van oktober, als een lopend vuurtje de
mare zich verspreidde te Aalst dat de « haesteghe zieckte diemen hiet
de zweetende ziecte» te Antwerpen: en, in talrijke andere plaatsen
veel slachtoffers maakte. Onmiddellijk vatten de wakers post aan de
stadspoorten: aan de Molenstraatpoort, de Kattestraatpoort, de Pontstraatpoort ... om de toegang tot de stad te ontzeggen aan alle personen, die kwamen uit een plaats door de ziekte reeds aangetast. Maar
al deze voorzorgen konden niet baten want acht dagen later tastte
de zwetende ziekte de bevolking van Aalst aan. Een buitengewone
snelle verspreiding scheen wel een kenmerk te zijn van deze nieuwe
plaag. Op bevel van de magistraat ging een generale-processie rond.
Reeds van in september hield men te Ninove dergelijke processiën. Zoals blijkt uit de tekst die wij in de Bijlagen mededelen ging de
processie om de week na de hoogmis uit. De ambachten met hun
toortsen vooraan en uit ieder gezin minstens de man of de vrouw
waren gehouden er deel aan te nemen. Er waren ook boeten voorzien
voor verzuimers en babbelende processiegangers. Deze ordonnantie
van de wethouders spreekt slechts van de « pestelence» en niet van
de « zweetende siecte» maar de aanhef van de ordonnantie laat wel
vermoeden dat het hier werkelijk ging om de « zwetende ziekte».
Van een andere dan de « sweetende siecte » in de maanden septemberoktober 1529 is ons niets bekend. Het blijkt verder uit de stadsrekeningen dat ook Ninove zwaar leed onder deze nieuwe epidemie. Ook
hier zoals te Aalst, kon het waken aan de stadspoorten het binnendringen van de ziekte niet afweren. De magistraat stuurde in der haast
achtereenvolgens twee boden naar Aalst bij een ({meester» om een
« rernedie » tegen de kwaal.
Volgens de stadsrekeningen van Geraardsbergen ging er van hogerhand een « placcaet» uit waarin voorgeschreven werd een processie-generaal te houden. Deze ging uit onder het luiden van de klokken.
De broeders van de Kapel zongen de vijf missen om de bescherming
van God tegen de zwetende ziekte af te smeken.
" NINOVE, november 1957.

H. Vang assen.
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Item ende want binnen desen jare ende binnen deser stede gheregneert
heeft
de contagieuxse
ziecte van d ter) pestilencie So heeft m(eestere)
Jan de Godittabor ghezworen cirurgien van der stede bij scepenen ende ontfanghers
de
voorsaten
(3) omme de besmette
ende ziecke persoonen van der pestilencie
ende andere diet an zouden ter aerdere te latene (4) ende te eureerne zo hij
ooe na zijn vermoghen ghedaen heeft omme 48 s. p. de weke also langhe als
(3) Schepenen
(4) Aderlaten

van de voorgaande jaren.
W?~ ~e!l middel tegen pest,

de zelve ziecte binnen der stede was regnerende
Ende zesse weken tyts naer
dat de lester stroowijsch
(5) af zijn zoude ende ernrnere totten wederroepene
van der wet ende hevet ghedaen 8 weken beghinnende
den llen dach van
decembri lestleden compt ..
19 L. 4 s. p.
Item gegeven den twee graefmakers
van der stede die duerende den voorsetden tyt de doode lichamen ghestorven
van der peste ter eerde ghedraghen
ende begraven hebben zesse weken lanc die beghonsten
ende inneghinghen
den gen dach van den voorseiden
maendt van decembri te 48 s. p. de weke
maken
...
14 L. 8 s.
Item een vremden gheselle scauvagher e es betaelt by laste van der wet van
'ter eerden ghedaen thebbene
eene jonghe vrou name diemen zeyde overleden zijnde van der pestilencie
de welcke doot was bevonden ligghende in
eenen nast int sompershout
(A.RA., Rekenkamer,

11. -

Stad sr. Aalst,

aO 1528-29,)

DE ZWETENDE ZIEKTE TE AALST IN OKTOBER 1529.

Item den eersten dach van octobre 1529 als de tydirighe
cornrnen was dat
tandworpen
ende in andere plecken was groote sturfte ende haesteghe ziecte
diemen hiet de zweetende ziecte So was byden heer e ende wet (6) ghelast
Joos muylaert Jan van Nyvele Ghysbrecht van Thielt Joos de Clic Pieter van
Nyvele ende Jan Augustyns
wake thoudene inde molestraetpoorte
de cattestrate ende pontstraetpoorten
ten hende (7) dat gheen persoonen noch eenegherande
goeden
(8) van suleken
contagieuxsen
plecken hier inde stede
cornrnen en zouden danof elc van hemlieden betaelt was 6 s. p. sdaechs van
drie daghen
5 L. 8 s.
Item tsondaechs naer baefsdach lestleden als de zweetende ziecte was regnegende was byden heeren van der kercken heere ende wet van der stede gheordinseert processie generale te makene ende andere goede wareken van devocie te doene ende den almoghenden
god om ziin gr acie te biddene ten welcken tyde waren ghedaen maken 15 wassene keersen die ghedreghen
waren
byden heere wet ende anderen notabie van der stede elcke wegbende
een
pond te 8 s. p. tpondt es 6 L. p. - twaelve wassene handtortsen
die ghedreghen waren byden officiers van der stede al ter verchieringhe
van der processie weghende
de zelve tertsen
48 ponden te 4 s. tpondt es 9 L. 12 s.
cornpt ...
15 L. 12 s.
Item gegeven meester Jan Blondeel cyrurgien
in gratuitete
(9) voor zekere
goede diensten by hem tot diversehen
stonden ghedaen den insetenen
van
der stede inde zweetende ziecte die dit jaer geregneert heeft...
12 L.
(A.RA., Rekenkamer,

Stadsr.

Aalst, aO 1529-30.)

ORDONNANTIE VAN DE WETHOUDERS
OVER DE PEST IN SEPTEMBER 1529.

VAN NINOVE

NINOVE
HL -

Omme dieswille dat nu ter tijt te vele plaetsen regnerende
es de sicte van
der pestilencie vele dangereusere
dan zij plecht te zijne daer god eenieghelij eken mensche af beschermen
wille
Ende omme dieswille datter gheen beter remedie en es dan god te vreesene
ende hem te dienen zoe es geordonneert
te draghen processie generaele eens

(5) Strowis, bosje stro dat moest hangen
huizen.
(6) Bij de hoogbaljuw en de schepenen.
(7) Ten einde.
(8) Goederen.
(9) Gratificatie.

aan

de voordeur

van

besmette
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de weke naer de hoochmesse. Ende men ghebiedt by goeden expresse dat alle
de ambachten zullen draghen huerlieder tertsen (10) al berrende voor theylich
sacrament Ende dat vut elcken huuse comrnen zal ten minsten meester oft
vrauwe ende gaen met devotien zonder c1appen oft spreken biddende gode
omme zijne ontfermhertichede ons ende elcken goeden 'kerstenen menschen
te preserverene van zulcke ziecte Ende wie in ghebreke waere oft al clappende
ginge zal verbueren (11) voor elc hooft 5 s. p. alsoe langhe alsmen de voornoemde processie generaele draeghen zal
Item voort zoe verbiedt men bij expresse dat nyement wie hij zij eeneghe
kindren oft maechscap binnen zijnen huuse en neme commende vut plaetsen
daer de siecte van der peste regneert ornme de perikelen te scuwen hij en
hebbe al vooren vut de plaetse ghewoendt 40 daghen ende daer af te bringhene
certificatie ende die wettelic tooghen al eer hij zal ontfanghelic zijn binnen
der selver stede te commene up de boete van 60 L. p.
Item dat ooc nyement van binnen deser stede oft scependomme en trecke
te suleken plaetsen daer de siecte regneert omrne zijne kindren aft zijne
rnaescap (12) te gaen visiterne goet te deelen ofte comescap (13) te doene tot
der tijt dat souffisantelic ghebetert zij oft andersins bij consente van den
heere ende wet ende wie contrarie dade zal verbueren 10 L. p. ende boven
dien werden ghecorigeert arbitralic ter discrecie van der wet.
Item dat nyement comescap en hale noch en bringhe van steden of plaetsen
daer zulcke ziecte regneert bij wat manieren dat zij noch die en vercoope
van nu voort up ghelijcke payne (14) ende vp verbeurte van den goede.
Item dat nyemant wie hij zij inne en neme binnen zijnen huuse kindt, vriendt
ofte maghe noch gheen herberghiers oft logishoudende eeneghe vremde persoonen van wanen (15) zij commen zij en zullen den selven persoon vraghen
wanen hij cornpt ende waer hij reyst ende aleer zij hem herberghe verleenen
zullen da zij dat zullen commen vraghen eeneghe gedeputeerde van der wet
die de wet daer toe ordener en zullen Ende indien zij contrarie den consente
ort refuse van den selven ghedeputeerden daden die zullen verbeuren tsestich pond p. tapplicquerne deen derde den heere dander derde der stede
ende dander derde der kercken (16)
Item zoe verbiedt men ooc alle barbiers, surgiens ende medecijns dat zij
gheene persoonen die zij niet en kennen laten (17) oft eenichsins cuer eren (18) en sullen vp de verbeurte van 10 L. p. ende een jaer haer lieder
ambacht te latene (9)
Item en zoe verbiedt men ooc bij expresse dat men negheen rabbauden (20)
int gasthuis meer nemen en zal zij en sullen hebben een teecken (21) van
den officier wie dat hij sij ende indien de selve van den gasthuuse (22) contrarie daden zullen verbeuren VOOr elcken persoon
3 L. p.
(0)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(6)

(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)
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Kaars.
Gestraft worden.
Verwanten.
Koopmanschap, handel, koopwaar.
Straf.
Van waar.
De opbrengst van de boete gaat voor 1/3 naar de heer van Ninove, voor
1/3 naar de stad en voor 1/3 naar de parochiekerk.
Aderlaten.
In behandeling nemen. Geen andere dokter dan de pestmeester mocht besmette personen in behandeling nemen. De pestmeester moest voor de
duur van de ziekte afgezonderd leven. Te Ninove in een toren van de vesting. Men moest er hem zijn voedsel en geneesmiddelen laten aanbrengen.
Een jaar schorsing van beroep.
Landlopers en bedelaars.
Teken dat dient als getuigschrift.
Zo het Gasthuis personen opneemt zonder teken (dat zij niet komen uit
plaatsen waar de ziekte heerst) dan zal het Gasthuis gestraft worden.

Item dat ooc de graususteren
(23) niet en sullen gaen in ander plecquen daer
sulcke ziecte regneert
sonder consent (24) van den heere ende wet vp verbeurte van de gaigen die zij heffen van den heleghen gheest (25) ende indien
zij consent hadden van den heere ende wet zullen zij moeten bliven buuten
den susterhuuse
in ander plaetsen daer de siecte niet en regneert 40 daghen
ende daer af te bringhene
certificatie
souffisant.
Item dat mement wie hij zij inne de stede en bringhe eeneghe houde (26)
cleederen bedden linwaet cussenen oft ander kateylen
(27) binnen drie maenden vp de payne van 20 L. p. ende de verbeurte
van den goede
ghepublieert
present mijn heere den stadthoudre
bailliu endr
van der stede huuse (28) den (blanco) van ser .embre
1529. mij present (de griffier, schrijver van dit stuk)
Aldus

soepenen ten poortecke
anno

nr. 63';" foL 97 r. en 98 v.)

(R.G., Ninove,

IV. -

DE ZWETENDE

It. betaelt

regneerde

ZIEKTE

TE NINOVE

Jan Warants
van 7 daghen te waekene
ande poorte te 3 s. sdaechs es ...

It. insghelijcx
prij se es

betaelt

Jan

Ronse

ande

IN OKTOBER 1529.
als

cloosterpoort

de zweetende
siecte
... 28 s. p.

van 9 daghen

It. insghelijcx
betaelt Joos de Poth ende Joos Bosschaert
ooc inde andere poorten te 2 s. sdaechs es ...

ten selven
... 28 s. p.

van elc drie daghen
12 s. p.

Jan Ronse noch van 7 daghen. . Joos Potmakere
bij de br abantpoor
ghen ... Jan de Coninck bij de gheerbersche
poorte ...
Item ghegheven
den bode deser stede om te gaene an eenen
omrne remedie te vercrighene
van der zweetende
ziecte
...
Item den selven
zweetende siecte
daghen es ...

te 7 da-

meestere taelst
... 40 s. p.

ghesonden
taelst omme te vercrighene
remedie
ieghen de
die in diversche plecquen regnerende
was ghevacheert
twee
... 20 S. p.
(A.RA., Rekenk.,

Stadsr. Ninove, 1528-30,)

GERAARDSBERGEN
V.

PROCESSIE·GENERAAL
TE GERAARDSBERGEN

TEGEN DE ZWETENDE
IN OKTOBER 1529.

Betaelt den 7en octobr is eenen bode die een placcaet
sie te dsaghene jegens de zwetende
siecte
Betaelt h Cer ) Ghijsbrecht
men de processie generael

van

der

eecken

over

dat

drouch voor de zweetende

brocht

hij luyde
ziecte ...

ZIEKTE

omme

proces12 s.

de clocke als
12 s. p.

Betaelt den voornoemd en h. Ghijs costere over dat hij oec luyde vyf daeghen
lanc als de broeders van der capellen zonghen de vyf messen van recordare
biddende god alrnachtich de menschen
te willen beschermene
van der zelve
zweetende
ziecte
... 30 s. p,
Betaelt
cordare

dbroerscap
van der capellen over de voornoemde
bij hemlieden
ten twee stonden ghezonghen
...
(RA.G., Geraardsbergen,

vijf messen van re4 L. 16 s. p.

nr. 948, Stadsr.

aO 1529-30.)

(23) Klooster der Grauwe Zusters - Begijnhof tot in 1505 - Verzorgden
de
armen en de zieken in tijd van besmettelijke
ziekte. Zij kregen hiervoor
vrijstelling
van bieraccijns
voor 12 zusters en een rente van 24 L. p.
te betalen door de Tafel der Armen.
(24) Toestemming.
(25) z. voetnoot 23.
(26) Oude.
(27) Goederen.
(28) Stadhuis.

Diefstal in de kerk van Denderleeuw
In de nacht van 11 op 12 januari 1788 werd ingebroken in de kerk van
Denderleeuw en werden de meest waardevolle voorwerpen van de eredienst
gestolen.
Wanneer de zoon van de koster 's morgens te zes uur het daglicht ging
luiden, stelde hij vast dat onbekenden de kerk waren binnengedrongen. Onmiddellijk verwittigde hij zijn vader en pastoor van Zeebroeck, die er de
officier van politie liet bijroepen; samen stelden zij een eerste onderzoek in.
De dieven schenen niet de minste moeite gedaan te hebben om hun sporen uit te wissen. Zij hadden zelfs hun werktuigen achtergelaten, zodat men
gemakkelijk kon na gaan hoe ze te werk gegaan waren en tevens dat ze met
meerdere personen moesten geweest zijn.
De inbrekers waren in de kerk binnen gedrongen langs het eerste venster van het koor, langs de noorderzijde van de kerk, bij middel van twee
ladders die zij gestolen hadden nl. bij Judocus Asscherickx en bij de weduwe Dominicus Vanden Broeck. Zij hadden deze ladders aan elkaar gebonden met het zeel van de waterput van J. Asscherickx en zo bereikten zij het
venster waarvan het glas aan stukken werd geslagen.
Eens in de kerk hebben de dieven de deur van de sacristij opengebroken met een ploegkouter die zij eveneens gestolen hadden bij de weduwe
Vanden Broeck. In de kast waar de klederen hingen vonden zij de sleutel
van het tabernakel. Hieruit werd de monstrans en een zilveren ciborie
gestolen. De grote H. Hostie met nog andere kleine Hosties uit de ciborie
werden teruggevonden op het altaar.
In een -tweede kast in de sakrisüj vonden de dieven een grote en kleinere zilveren kelk, evenals een vergulde kelk met pateen.
Uit een, derde .kast stolen zij de twee zilveren kronen en ,de scepter van
het beeld van O.L. Vrouw met Kind Jezus, vier zilveren kaatsballen (1),
een klein zilveren kruis met witte stenen bezet en een gouden ring.
Met een stuk hout dat de dieven eveneens bij Judocus Asscherickx meegenomen hadden zijn de dieven er in geslaagd de « comme » (2) van de armen open te breken en hieruit zeventig gulden te ontvreemden. De papjeren en andere voorwerpen werden hierbij helemaal overhoop geworpen:
De politieofficier maakte een proces verbaal op van de vastgestelde feiten, hetwelk overgemaakt werd aan burgemeester en schepenen. Deze besloten een uitgebreid onderzoek in te stellen en al het 'mogelijke te doen om
de- daders op te sporen.
Verschillende personen werden uitgestuurd om navragen te doen en te
trachten iets te weten te komen. Zij werden voorzien van een waarborgbrief getekend door burgerneester A. Asscherickx en schepenen Ignatius
Eeman, Lenaert Steppe en Michiel van Ginderdeuren en waarin gevraagd
werd « aen alle officieren ende ghoede luyden te willen assistentie geven
welcke genoemden noodigh souden hebben tot het vinden van de dieven ».
De nazoekingen leverden evenwel geen resultaat op. Het is eerst een
jaar later dat de dieven aangehouden werden te Brussel, nadat zij nog een
hele reeks andere diefstallen, bijzonder kerkdiefstallen, hadden begaan.
Uit het onderzoek van de drossaard van Brabant bleek dat de twee bijzonderste dieven waren Guilliam Matthieu van Herfelingen en zijn schoonbroeder Hubert Du Moulin van Glons bij Tongeren. De akte van het vonnis
geeft ons een volledig relaas van de verschillende inbraken door deze kerkdieven gepleegd en verhaalt ons tevens hoe de dieven te werk gingen bij hun
diefstallen. Zo kwam men te weten dat al de voorwerpen uit de kerk van
(1) Bij kaatswedstrijden werd een zilveren kaatsbal als prijs gegeven. Deze
bal werd dan gewoonlijk door de winnende ploeg aan de kerk geofferd.
(2) Comme = een met ijzerbeslagen houten koffer waarin waardevolle
voorwerpen werden bewaard.
378

Denderleeuw
gestolen, verkocht
werden
{{aen een smaus alsdan wonende
binnen de stadt Brussel ».
De dieven werden tot de strop veroordeeld
en te Brussel opgeknoopt.
Kerkarchief
van Denderleeuw
A.R.A. Brussel.
DENDERLEEUW

Marcel

.

CorneLis.
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De Dekenij Sint-Lievens-Houtem
De dekenij Sint-Lieveris-Houtem behoorde aan het bisdom Gent.
Het Bisdom Gent werd ingericht door de bul « Regiminis Universalis
Ecclesiae» van 7 augustus 1561 (1). Het bestond hoofdzakelijk uit
het vroeger aartsdiakonaat Gent van het oud bisdom Doornik. Daarbij kwam het oostelijk gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, de «Vier
Ambachten », die vroeger aan het bisdom Utrecht behoorden. De volgende parochiën van het huidig bisdom Brugge behoorden in die tijd
aan het bisdom Gent: Aarsele, Kanegem, Dentergem, Emel gem, Gijselbrechtegem, Markegem, Meulebeke, Oesselgem, Rozebeke, Ruiselede, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Vijve Sint-Elooi, Wakken, Waregem,
Wielsbeke. Het noord-westen van het huidig bisdom Gent behoorde
dan aan het bisdom Brugge met Adegem, Bentille, Kaprijke, Eeklo,
Lembeke, Maldegem, Middelburg, Poeke, Sint-Jan in Eremo, SintLaureins, Sint-Margriet en Water vliet. Het deel van het huidig bisdom Gent, gelegen aan de rechteroever van de Schelde, behoorde aan
het aartsbisdom Mechelen, uitgenomen Baasrode, Bornem, Dendermonde, Gavere, Hingene. Lebbeke, Mariekerke, Melsen, Sint-Amands,
Schellebelle, Vlassenbroek en Wetteren, die aan het bisdom Gent
waren toegevoegd. Orroir bleef aan het bisdom Kamerijk. In het begin der zeventiende eeuw telde het bisdom Gent 173 parochiën, die
verdeeld waren over het aartspriesterdom Gent en de dekenijen Oudenaarde, Dendermonde, Deinze, Evergem, Hulst, Tielt en Waasland (2).
In 1613werd Sint-Lieven-Houtem met enige parochiën, als .nieuwe dekenij aan het bisdom Gent toegevoegd, in ruil van enige andere
parochiën, die aan het aartsbisdom Mechelen kwamen; wat korte
tijd later ongedaan werd gemaakt (3).
Op 13 april 1613 in een gewone vergadering van het kapittel van
de Sint-Baafskathedraal
stelde de bisschop van Gent voor enkele
parochies, die. ver afgelegen waren van zijn bisdom aan het aartsbisdom Mechelen over te dragen omdat ze dichter bij dit bisdom la(1) Rijksarchief
Gent - Archief Bisdom Gent, B. I, 14.
Miraeus-Foppens.
Acta Romae in causa erectionis novorum episcopatuum,
n, 1066-1076.
Dr M. Dierickx S.J. De oprichting
der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips rr 1559-1570. Antwerpen,
1950, blz. 238.
(2) Collationes Gandavenses,
Tom. XI, pag. 40-41.
Rijksarchief
Gent - Archief Bisdom Gent, A. V, 2. Liber beneficiorum
episcopatus
Gandavensis
(1607).
Sanderus.
Flandria
Illustrata.
Hagae Comitum, 1732, I, 154-155; 160-161.
Miraeus-Foppens,
op Cit. II, 904-905; I, 611-613.
Le Clay. Cameracum Christianum,
Lille, 1849, 502.
(3) Collationes Gandavenses,
Tom. XIV, pag. 44.
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gen. De bisschop van Gent zou deze parochiën
aan de aartsbisschop
afstaan, maar zou graag ongeveer een gelijk aantal parochiën van het
aartsbisdom,
die dichter bij het bisdom Gent lagen, aan zijn bisdom
toegevoegd
willen hebben. Dit niet alleen om het dichter
bijzijn,
maar ook omdat het kapittel der kathedrale
kerk ofwel de bisschop
zelf van enkele dezer parochiën
de wereldlijke
heer was. Met deze
indeling zouden beide bisschoppen
deze parochiën
beter kunnen besturen en ook gemakkelijker
bezoeken. Nadat de deken en het kapittel van de kathedraal
van Gent op drie verschillende
dagen waren
vergaderd
om de zaak te bespreken en zij 'na beraadslaging
ook deze
mutatie nuttig vonden, stelden zij samen met de bisschop van Gent
voor aan de aartsbisschop
van Mechelen te vragen dat de aartsbisschop als parochiën
van het bisdom Gent zou willen aanvaarden
in
zijn aartsbisdom
de parochiën Gavere, Melsen met Wassene, Bornem,
Hingene. Mariekerke,
Sint-Amands, Baasrode en Lebbeke. Op zijn
beurt wenste de bisschop van Gent daarvoor in ruil te ontvangen
uit
het aartsbisdom
Mechelen de parochiën
Sint-Lievens-Houtem,
Vlierzele met Bavegem,
Gijzenzele
met Landskouter.
Gontrode,
Melle,
Merelbeke,
Oosterzele
en Lernberge.
De eerstgenoemde
parochiën
zijn immers dichter bij het aartsbisdom
en de laatstgenoemde
dichter bij het bisdom Gent gelegen (4).
Deze beslissing werd genomen op 10 mei 1613 (5).
Noch in de « acta episcopalia»,
noch in de « acta capituli»
van
het bisdom Gent is er in de volgende jaren iets over deze mutatie te
vinden. In het aartsbisschoppelijk
archief berusten er ook geen stukken die op deze zaak betrekking
hebben. Enige dekanale verslagen
geven ons echter enkele zeer kostbare inlichtingen
(6).
Twee dekanale
verslagen
van de dekenij
Sint-Lievens-Houtern
zijn voor ons bewaard gebleven. Het eerste dateert van 1619 en het
tweede van 1624 (7).
Volgens beide verslagen
behoren tot deze dekenij de volgende
parochiën:
Sint-Lievens-Houtem,
Vlierzele,
Bavegem,
Oosterzele,
Rijksarchief Gent - Archief Bisdom Gent, B. V, 5.
« Prepositus decanus et capitulum ecclesiae cathedralis Gandavensis tribus diversis diebus capitularibus congregati et deliberantes super proposita permutatione dictorum pagorum judicarunt huic ecclesiae utile
futurum, si dicta concepta permutationem in effectum deducatur, nirnirum quidem pro pagis de Gavre, Melsele cum Wassene, Borhem, Inghene,
Mariekercke, Sti. Amandi, Basrode et Lebbeke, hujus Gandavensis diocesis, qui incorpor arentur Archiepiscopatui Mechliniensi; consequenter
Episecpus Gandensis et suo Episcopatui adjiciantur pagi de hautem Livini, Vliersele cum Baveghem, Ghysele cum Landscautere, Roo, M~lte; .
Meerlebeke, Oosterzele et Lemberghe ex quo dicti priores pagi vicini
sunt sede archiepiscopali et posteriores sedi episcopali Gandensi; cornmodius quapropter a suis respectivis episecpis visitari. »
(5) Rijksarchief Gent - Archief Bisdom Gent. Registr-a actorum capitularium in anno 1612-1618, K 14, blz. 23-24.
(6) Ik betuig hier gaarne mijn dank aan Zeer Eerwaarde Heer Kanunnik
Tambuyser; archivaris van het aartsbisdom om' de inlichtingen die 'Hij
mij bezorgde over de geannexeerde parochiën van het bisdom Gent aan
het aartsbisdom, die overgenomen werden uit de dek anale verslagen van
het dekenaat Mechelen en die in het aartsb isschoppel.ijk archief berusten.
(7) Rijksarchief Gent - Archief Bisdom Gent, M 11. Visitatio ecclesiarum
decanatus Hauthemensis de anno 1619 et 1624.
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Gijzenzele, Landskouter, Merelbeke, Lemberge, Gontrode, Melle en
Gentbrugge. Het zijn dus wel de parochiën door het bisdom Gent
aan het aartsbisdom aangevraagd ter mutatie; alleen Gentbrugge
is er aan toegevoegd.
Dat ook de parochiën die aan het bisdom Gent hadden behoord
en door de bisschop van Gent voorgesteld ter mutatie werkelijk
naar het aartsbisdom zijn overgegaan bewijzen ons een benoeming
tot pastoor en de dekanale verslagen. Immers op 10 Juni 1614 benoemt aartsbisschop Hovius zelf « potestate nobis desuper facta a
capitulo S. Jacobi Lovaniensi» Petrus Suetens tot pastoor van SintAmands (Baasrode) en hij beveelt de deken van Mechelen deze
pastoor kanoniek aan te stellen « mandantes Domino decano christianitatis districtus
Mechliniensis
ut te vel procuratorem tuum in
realern
possessionem
colloeet et in dicat. (8). Ook de dekanale
bezoeken gedaan door de deken van Mechelen geven een verslag
over de parochie Bornem van 1614 tot 1627, over Hingene in 1611
en dan van 1614 tot 1626 en over Mariekerke in 1611 en dan verder
van 1614 tot 1626; over Sint-Amands ook in 1611 en dan van 1614
tot 1627;ook over Baasrode van 1615 tot 1627 (9).
De archiefstukken der beide bisdommen geven ons dus voldoende
bewijzen om aan te nemen dat Sint-Lievens-Houtem een dekenij is
geweest, en dit hoogstwaarschijnlijk van 1614 tot 1625. Immers de
hogergenoemde parochiën die de nieuwe dekenij Sint-Lievens-Houtem vormden, komen allen tot 1613 inbegrepen voor in de dek anale
verslagen van de dekenij Oosterzele (10) en van 1626 af komen diezelfde wederom voor in de dekenij Oordegem (11), beide dekenijen,
die aan het aartsbisdom behoorden.
De eerste dekanale visitatie is niet ondertekend; de tweede van
1624 draagt het handteken van M. Goethals.
Wat er bizonder opvalt in deze dekanale verslagen in vergelijking met de voorgaande van de dekenij Oosterzele en de volgende van de dekenij Oordegem is de beknoptheid over personen en
zaken van het allergrootste belang voor het kerkelijk en parochiaal
leven. De orde die gevolgd werd bij het opmaken van de dekanale
verslagen voor de dekenij Oosterzele en die tien jaar later ongeveer
in dezelfde zin door de dekenij Oordegem wordt overgenomen is in
deze verslagen totaal anders en van de verslagen der drie dekenijen,
die spreken over dezelfde parochiën, zijn deze van de dekenij SintLievens-Houtem het minst belangrijk. Toch bevatten zij nog enkele
interessante details. Laten we dan de verslagen van deze elf parochiën even doorlopen. Voor Sint-Lievens-Houtem zegt het verslag
van 1619 niets anders dan dat de kerk goed onderhouden is en dat
ze van jaar tot jaar beter versierd en onderhouden wordt; dat er
sinds twee jaar één man en één vrouw hun Pasen niet houden en
dat de plaatselijke pastoor zeer geprezen wordt om zijn wijsheid,
(8) Archief Aartsbisdom
Mechelen. Farde Sint-Amands.
(9) Archief Aartsbisdom Mechelen. Dekanale visitaties der Dekenij Mechelen.
(10) Rijksarchief
Gent - Archief Bisdom Gent, MlO. Decanatus
Oesterzelensis.
(11) Rijksarchief
Gent Archief Bisdom Gent, M 12. Decanatus
Oirdeghemiensis.
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zijn voorbeeldig leven en zijn goede zeden. In 1624 wordt er alleen
aan toegevoegd dat de kapel van de H. Livinus een grote herstelling
nodig heeft en dat er daarvoor geen middelen beschikbaar zijn, tenzij de offeranden, die betrekkelijk klein zijn.
Vlierzele, zegt het verslag van 1619, heeft een goed versierde
kerk met een goed dak; maar haar inkomsten zijn te klein. Er wonen een paar ketters, die hun Pasen niet houden; dit jaar ook waren er nog een paar die uit Frankrijk kwamen, die ook hun Pasen
niet hielden, alhoewel de plaatselijke pastoor zeer werkzaam is. In
1624 wordt er de nadruk opgelegd dat de kerk goed onderhouden
blijft, niettegenstaande haar kleine inkomsten. Het koor echter vraagt
grote herstellingen; ook het hoogaltaar is nog niet geconsacreerd.
De kapel van Papsgem vervalt van dag tot dag.
Bavegern is een {(appendix» van de parochiale kerk ven Vlierzele en de kerk is in een erbarmelijke toestand. De kerk lijkt meer
op. een schuur dan op een kerk « rnagis habet similitudinem horrei
quam ecclesia». Zij heeft geen vloer en slechts enkele vensters en
die er nog instaan zijn gebroken en staan open. Het dak is gerestaureerd. In 1624 waren er twee die hun Pasen niet hielden. Er is dringend herstel nodig aan de kerk; ook het altaar moet beter versierd
worden. Men verwacht deze restauratie van het kapittel der Gentse
kathedraal dat op Bavegern tiendeheffer is.
Oosterzele heeft in 1619 een deel van zijn kerk hersteld, maar
een groot deel moet gerestaureerd worden. Hier hoopt men dat de
abdis van Vorst, die tiende heffer is, zal helpen. Ook de pastorij moet
herbouwd worden. Eén is er die zijn Pasen niet gehouden heeft.
In 1624 moet het koor nog hersteld worden; het dak is goed; maar
de vensters zijn gebroken. De kinderen krijgen geen les van catechismus {(ob defectum custodis, qui valde ineptus est et pastor solus
non potest ».
Gijzenzele heeft een kerk die behoorlijk in orde is, alleen moeten de vensters hersteld worden. De pastoor van Oosterzele is ook
pastoor van Gijzenzele. De parochianen van Gijzenzele zouden gaarne de H. Mis hebben op Zon- en Feestdagen, maar hun getal is zeer
klein, want in 1619 telt Gijzenzele slechts 19 families. Het verslag
van 1624 zegt alleen dat de kerk nog in dezelfde goede staat is, maar
dat de vensters nog steeds niet hersteld zijn.
Het hoogaltaar van Landskouter werd in 1619 gereconcilieerd.
In deze kerk is er een grote toeloop van volk en gaat er een grote
godsvrucht naar het altaar van de maagd en martelares Sint-Agatha.
De offeranden die 20 florijn of 4 pond gr. bedragen, worden door de
baljuw en het magistraat in de herbergen verkwist en zo bezit dit
altaar of deze kerk niets meer. Zij heeft zelfs geen altaardwaal meer
of geen antipendium wat de bedevaarders en andere godvrezende
gelovigen doet stoppen nog verdere offeranden te geven. Ook de
kerktienden die baljuw en magistraat verhuren worden door hen
verkwist. In 1624 brengt het dekanaal verslag. beter nieuws en meldt
dat de kerk nu zeer goed beheerd wordt en het dak ook goed in orde
is.
Merelbeke heeft nog twee altaren die niet geconsacreerd zijn;
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het hoogaltaar en dat van Sint-Pieter. In 1619 hielden er twee hun
Pasen niet. In 1624zijn de vensters gebroken en de altaren nog steeds
niet geconsacreerd. Er wordt geen catechismus gegeven aan de kinderen afzonderlijk zij krijgen die alleen door de onderrichtingen
van op de predikstoel voor de volwassenen.
De pastoor van Merelbeke is ook pastoor van Lcmberge en in
1624 zijn de kerkvensters van Lemberge gebroken en de muur van
het kerkhof is ingevallen en er zijn geen middelen om te herstellen.
Het hoogaltaar moet ook nog geconsacreerd worden.
Gontrode heeft in 1619 gebroken vensters in zijn kerk. Men
hoopt dat de elemosinaria van Sint-Baais te Gent, die te Gontrode,
de twee derde van de tiende heeft, zal helpen voor het herstel. In
1624 is er nog niets hersteld bij gebrek aan inkomsten.
Te Melle is in 1619de kerk zeer goed gerestaureerd en de pastoor
van Melle is ook pastoor van Gontrode.
Te Gentbrugge moeten in 1619de vensters hersteld worden, maar
het verslag van 1624vermeldt reeds dat deze in beste staat zijn. (12).
Uit al het voorgaande blijkt dat de dekenij Sint-Lievens-Houtem,
ingericht werd in 1613en bestond uit een elftal parochiën die vroeger
aan het aartsbisdom behoorden. Zij bestond slechts een tiental jaar,
want van 1626 af keerden de parochien terug naar het aartsbisdom
en komen ze terug voor in dekanale verslagen van de dekenij Oordegem, die ondertussen de vroegere dekenij Oosterzele had vervangen. Waarom deze dekenij zulk een kort bestaan kende en de parochiën van het bisdom Gent naar dit bisdom terugkeerden en die van
het aartsbisdom Mechelen naar het aartsbisdom hebben wij uit geen
enkel stuk kunnen opmaken.
ZONNEGEM,

G. de Smet.
""""""'"""""""""""""""""""

Nota betreffende de kerkvervolging te Erpe tijdens
de Franse Revolutie, uit het dagboek van Johannes
De Swaef, landbouwer en schepen te Erpe
(0 1748 -

r

t 1815)

« De praeminge van Eedt, op de priesters nemt meer en meer toe, want
op den lesten Sondagh van Septernbr e 1797 is bij publicatie afgekondigt & verbodt gedaen, van alle priesters van la daeghen naer de publicatie geene godtsdin st niet meer te doen, het zij missen ofte bicht hooren, trauwen ofte Doopen,
op d'amende van 500 Livers voor de boete, & twee Jaeren in d'heysers te zitten,
» te weten voor alle de gene die de Declaratie van Eedt niet en wilt doen,
hier op is seffens den godtsdinst gesloten ende gestackt geweest; want op den
(2)

Rijksarchief Gent - Archief Bisdom Gent, M 11. Visitatie ecclesiarum
decanatus Hauthemensis de anno 1619 et 1624.
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tweeden
geweest,

Dag van 8bre 1797 is in onse Kerke tot Erpe
tot ons groodt leet geestelijcke
wijse gesproken

den lesten
...

godtsdinst

» Nu den godtsdinst een Eynde genomen hebbende heeft het gemeynte alle
gelyck na er de Kerke gecomen als ordeneer, het Sondaegs & des H. Daeghs
op de gestelde ure voor de vrogemis,
& hoogemise,
altydt gelesen den Roosencrans,

» te weten dry Roosenhoyckens
& eerst het geloof ende de litanie van
onse live Vrouwe. Voorts in de weke alle daegen s'mor gens het selve, voorts
in den dagh noch twee mael het Roozenhoyken
te lezen ende door en door de
parochie
in veele huysen voort gelesen het 'Roosenhoyken,
alwaer dat men
vindt in sommige huysen 30 ofte 40 - 50 - etc. meeder ende minder byeencornste van menschen om te bidden om godt te verso enen, ende te voldoen voor
onse sonden, als mede om te bekommen
Ersteltenisse
van onse Religie.
» Want de priesters
ende Dienaers
van godt en mochten op pene van
groote straffe geenen publiqen godtsdinst offenen tot date tweeden Desembre
1797 - ofte sesde Jaer van het fransch Republiqe.

» Noch vervolg

als voren

te paesschen

1798.

» Een jeder hout syne paesschen
in stilte in particulire
huysen daer de
priesters in stielte met andere cleederen uyt & ingingen, met welke stille middels alle goede catholycke menschen
noch bedint wirden van den paesschen,
die alle geloovige christene schuldig zijn alle jaeren te houden, op pene van
doodtsonde.

» Den godtsdinst en wort tot hier toe noch niet toegelaeten want daer op
staet eene pene van jeder reyse dat zij bevonden
souden worden 500 livers
voor de boete ende voor de tweede mael in d'heyzers geslagen te worden ...
» actum desen 20 april 1799, want de kerken
daen worden om de menschen daer in te bidden ...

mochte

noch

niet

openge-

» ende in de kerke wirt tot dien tijdt noch ondertusschen
den Roozenkrans
gelesen. maer op den twalfsten
Novembre
1799 zijn de fransche
dragonders
gecommen ende zij hebben de kerckdeure
vastgenaegelt
met dry eysere latten
o-druck,

» alsdan en wasser geen algernysschen
toen ter tydt verstaeken
hun de priesters
in de boerenhuysen
dat heeft merckelycken

dinst van roozencrans
ofte missen,
& laesen misse op stille plaetsen
tydt gedeurt ...

» Naer dien tydt isser eenige versoeninge gevolgt dat de priesters niet meer
en mochten gepackt worden te weten de die die geen en pebliquen
godtsdinst
en deden, alsdan hebben zij in pastoi rye huysen misse gelesen & bicht gehoort
dan gingen de paroehiaene
naer de rnisse ...
» Dit heeft merkelycken
tydt gedeurt, dan is het gekomen dat de Kerken
geopent wirden omtrent H. dryvuldigheytdagh
het jaer 1801 door het toedoen
van bonepart
eersten consul van het franseh Republique,
...
» ende in het Eerste dat de kercken geopent wa eren deden de priesters in
het sacristye misse dit Eenigen tydt geduert hebbende zijn zij allenskens
aen
den autaer gecommen en oock op den predrekstoel
tot troost van alle goede
christene
menschen
godt zij lof, in der Eeuwigheyt,
want de priester
godts
hebben veel Benautheyt
uytgestaen
zij hebben moeten vluchten veel zijnder
gepackt & weggetransporteert
in vremde landen & al vele van schriek gestorven
geanoteert
MERE.
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door J. De Swaef

voor
Albert

eewige

memorie. »

d'Hoker-de

Swaef.

Bijdrage tot de Geschiedenis
van Denderleeuw
HET DORPSLEVEN

VANAF DE FRANSE REVOLUTIE.

Bij de aanhechting van onze gewesten bij het Franse Rijk werd
het oud bestuur, onder de leiding van burgemeester J.B. Cortvrindt, .
te Denderleeuw vervangen door mannen, die de liberale principes
van de revolutie waren toegedaan en bereid werden gevonden de eed
van trouw aan de republiek en van haat aan het koningdom te zweren. In januari 1796werd Adriaan Sonck aangesteld tot {(agent municipal » en Jozef Eeman tot zijn « adjoint ». De vervolging van Kerk
en godsdienst, aldra gevolgd van de konscriptiewet (1797), zullen er
niet vreemd aan geweest zijn, dat het dorp een zeer onvast bestuur
kende. dan-Baptist Sonck staat aangegeven als {(agent municipal »
van augustus 1797 tot maart 1798; van april tot mei 1798 werd het
ambt waargenomen door J. de Schrijver, ({adioint », wanneer Petrus
J. van lierde tot « agent van de municipale raad» werd benoemd en
dit ambt waarnam tot maart 1799, alsdan opgevolgd door Joos Vaerman; vanaf oktober 1799 tot juni 1800 werd het ambt waargenomen
door de {(adjoint » Jan van Santen.
De' toestand was onzeker, zelfs al speelde Denderleeuw geen belangrijke rol in de Boerenkrijg (oktober 1798) (1).
Onder het Keizerrijk kende het volk opnieuw de godsdienstvrede,
al' bleef de gehate konscriptiewet voort bestaan. Vanaf juli 1800 tot
januari 1803 werd het dorp bestuurd door de meier d.B, van Droogenbroeck, die alsdan tot opvolger kreeg Egidius Steen hout, in november 18Ó6tot juli 1819, opgevolgd door Jan-Baptist van langenhave, trouw dienaar van de keizer.
Met de verbetering van de ekonomische toestand in het Franse
rijk werden ook te Denderleeuw werken uitgevoerd, zowel aan de
grote baan Aalst-Ninove (1806) als aan de Dender. Dit laatste werk,
nl. de bouw van een nieuwe sluis en het graven van een tweede Denderarm te Huisegem, aangevangen in 1813, werd door de oorlogsomstandigheden vertraagd en slechts in 1820 voltooid.
Zowel de zware belastingen (met 75 % verhoogd tegenover vroeger) als de verplichte legerdienst vielen weinig in de smaak van de
bevolking (2), die met vreugde het einde van het rijk van Napoleon
begroette.
Rust en vrede waren de eerste vruchten van de vernietiging van
het Napoleontisch regime in 1815,wanneer het koninkrijk der Nederlanden, eveneens de vroegere Oostenrijkse Nederlanden omvattend,
werd opgericht. Zelfs gedurende de hongersnood in 1817, ten gevolge
van de mislukking van de oogst in 1816,bleef het volk berusten.
(1) Cfr. Het Land van Aalst, jg. II, 1950, blz. 141.
(2) Ibidem, blz. 143, 144.
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Bij koninklijk besluit werd Henri Sonck (1818-1825) tot meier
van Denderleeuw benoemd, ter vervanging van J.B. van Langenhove;
J.B. Vaerman werd tot schepen aangeduid. In 1825 werd Adriaan
Franciscus Vaereman (1826-1835)aangeduid tot burgemeester en Ben.
de Schrijver en P.J. van den Bossche tot « assessoren » of schepenen.
De bevolking leefde van de landbouw, vooral van de hopteelt, die
een grote bloei kende, zodat door de stad Aalst aan de landbouwers
van Denderleeuw, op 17 augustus 1827, de gouden erepenning werd
geschonken voor het Land van Aalst (3); verder waren er talrijke
wevers en werd eveneens turf ontgonnen; zowel tal van schippers als
menig schiptrekker bewoonden het dorp.
.
Onder het burgemeesterschap van A. Fr. Vaereman, dat de verwisseling van staatsbestuur in 1830 overleefde, werden geen belangrijke werken op het dorp uitgevoerd. Vanaf 1830 werd schepen P.J.
van den Bossche vervangen door Jo. Heiremans.
Voor de Denderleeuwse bevolking was de opstand te Brussel een
verrassing, die haar volkomen onverschillig liet; aan de ekonomische
gevolgen ervan zou zij evenmin als de andere gemeenten ontsnappen.
Het nieuw Belgisch regime vroeg op 10 oktober 1830getrouwheid
vanwege de bestaande besturen tegenover het Voorlopig Bewind,
... en, zoals in het verleden, tekenden allen « de verklaring van adhesie aen het Provisoir Gouvernement van Belgeland » (4).
Op 28 oktober 1830,ingevolge het Besluit van 8 oktober, werd een
nieuwe gemeenteraad, uit dezelfde leden samengesteld als de vroegere, verkozen. De raadsleden moesten de eed van trouw afleggen in
de handen van de burgemeester. Aan deze verplichting had het raadslid Joos Cortvrindt op 15 april 1831 nog niet voldaan. Om welke reden? In ieder geval de burgemeester was over zijn houding niet tevreden en stuurde hem een schriftelijk verzoek, « zonder uytstel te
compareren voor mij ten eynde in mijn handen den eed af te leggen
bij de wet vereyscht om mij niet in de onaengenaernheid te stellen
Uwe als wijgerende aen uw vaderla~dsche Pligt aen den Gouverneur
te moeten overzenden. Want zulks wijgerende zoude niet aengenaem
zijn aengezien de wet ons zulks verplicht» (5).
De bevolking van Denderleeuw, die niet vóór de revolutie was geweest, was er evenmin vijandig tegenover, zodat de burgemeester gerust kon schrijven « dat er geene personen bevonden zijn die aen het
tegenwoordig gouvernement of regeering van Belgeland zouden vijandelijk schijnen te wezen» (6). Slechts een zaak ging hen tegen, en
werd op de rug van de revolutie geschoven, nl. de armoedige tijd, met
hongersnood en duur leven, gezien de oogst van 1830/31 mislukte en
de nijverheid verslechtte (7). De ekonomische bloei van het Verenigd
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Ibidem, jg. rrr, 1951, blz. 183.
Briefwisseling,
1826-1854 (10.10.1830).
Ibidem.
Ibidem (15.3.1831).
« De bedelarije
is verminderd,
doch niet geheel uitgeroeijd:
hetwelk
schier onmogelijk is, terwijl de scheepvaer t het meeste bestaen der arme
klasse in onze gemeente uitmaekt, aanzienlijk verslapt is, sedert eenige
jaeren » (Gemeenteraadszittingen,
1836).

Koninkrijk was teloor gegaan. In 1833 beklaagde de pastoor er zich
over dat « het getal der armen dagelijks aangroeide» (8).
*'

* *

De neiging tot verfransing, uitgaande van het nieuw bestuur te
Brussel, werd te Denderleeuw niet ingevolgd, zodat de meeste briefwisseling - het militair bestuur en de brieven aan de ministers maken
hierop een uitzondering - werd gevoerd in het Nederlands en de
raadsverslagen
bleven verder in de moedertaal ingeboekt (9). Aan
de nieuwe arrondissementskommissaris te Aalst werd op 5 december
1830geantwoord: « voor wat betreft de taele waervan wij in het uytoefenen van onze bediening zuilen gebruyk maeken is noodzaekelijk
de Vlaemsche, terwijl meest al de leden van de gemeenteraad en inwoonders weynig of geen kennis hebben der Fransche taele ... Egter
in voorkomende buytengewoone gevallen konnen wij ons ook in dees
laetste uytdrukken. Dienende dus ter beantwoording van Ued. brief
van 20 November lest» (10).
Toch werd aan die verfransingsgeest toegegeven door in 1833
een franstalige gemeentezegel te aanvaarden; vanaf 1837 keerde het
bestuur terug tot het in 1818verworven zegel.

.*

* *

In 1832,op 2 augustus werden de troepen van generaal Clump, in
hoofdkwartier te Aalst, door Z.M. koning Leopold I geschouwd, bij
de uitvoering van legeroefeningen in de meersen nabij de Dender gelegen (Ll ). In het gemeentearchief staat deze niet alledaagse gebeurtenis slechts aangegeven bij de vermelding van de opgelopen schade,
die geraamd werd op 470 Nederlandse gulden.
Op 25 september van datzelfde jaar gingen nieuwe legeroefeningen door, in aanwezigheid van de koning, de koningin en de hertog
van Orléans. Bij deze gelegenheid stortte de oude koebrug (brug over
de Dender naar de Bruggemeersen achter de pastorij) in, onder het
gewicht van kanonnen, waarbij alles zich tot stoffelijke schade beperkte- (12), terwijl de brug niet meer werd heropgebouwd.

*
Op het
(13),
Langestraat
telde en de
taars

*

:.t.

bestuursterrein vormden zich twee partijen, nl. de Kasonder de leiding van de familie Sonck, die vooral in de
en op Leeuwbrug aanhangers (van betere standing) (14)
Koteraars, de aanhangers van de familie Vaereman, vooral

(8) Parochiale Briefwisseling.
(9) Zelfs onder het keizerrijk
bleven de « maire» J.B. van Droogenbroeck
en Egidius Steenhout trouw aan het Nederlands;
onder het bestuur van
J.B. van Langenhove was alles in het Frans.
(10) Briefwisseling,
1826-1854.
dl) Moniteur BeIge, 3.8.1832.
(12) Ibidem, 27.9.1832.
(13) {(Kastaars », aldus genoemd naar hun lokaal op Leeuwbrug,
n1. de herberg {(In de vier kastoors ».
(14) Nog luidt het volksgezegde : « Leeuwbrug de pracht, Huisegem de macht ».

op Huisegem en in de Botermelkstraat (15). De eerste werden aangezien als liberaliserend, terwijl de tweede zichzelf aanzagen als de
« zuivere» katolieken.
De strijd tussen deze-twee families zal het politiek leven gedurende ongeveer 50 jaar beheersen. De Koteraars trokken zich, na vergeefse moeite, omstreeks 1870 uit het politiek leven terug, zodat het
dorp gedurende een tiental jaren van verkiezingen gespaard bleef.
Dit politiek duel was ontstaan in 1835,wanneer de groep Vaereman werd opgevolgd door de ploeg Sonck, ... zonder kiesstrijd dank
zij de behendigheid van de gemeentesekretaris Pieter Jozef van Santen, die alles in het geheim had geregeld en burgemeester Vaereman
voor goed buiten wipte. De groep Sonck kreeg het bestuur van de gemeente in handen en schonk aan de tegenpartij geen bestuursgelegenheid meër.
Corneel dan SonGk werd in 1835door de koning tot burgemeester
benoemd en zou dit ambt waarnemen tot 1871.
Zijn bestuur was er een van goede wil, maar gestuit door het finantieel probleem. Daarom werd betracht zoveel mogelijk voordeel te
halen uit de staatsfondsen en het staatsbeleid: spoorwegen, kanaliseringswerken, aanleg van wegen. Dit alles kon slechts de gemeente ten
goede komen. Wanneer men, in Ül45: sprak van de nieuwe spoorbaan
Brussel-Gent aan te leggen, spanden Dilbeek, Ternat en Denderleeuw
zich in om de lijn doorheen hun dorp te krijgen ... (16). Reeds in 1846
lagen de plans voor onderzoek van de lijn Brussel-Gent over Aalst
ter inzage, maar slechts in 1854 werd het plan uitgewerkt en Denderleeuw was er bij. Het jaar daarop kwam Denderleeuw-Ninove tot
stand, om verder doorgetrokken te worden langs Geraardsbergen. In
1868werden de werken Denderleeuw-Kortrijk uitgevoerd.
Deze gunstige ligging bij een spoorwegknooppunt zal voor het
dorp een toen nog onvermoede ontwikkelingsmogelijkheid bieden!
In 1822telde de gemeente slechts een duizendtal meter gekasseide
wegen, nl. de Kasteel- en Huisegemstraat (638 m.), « sinds vele tientallen jaren», evenals een gedeelte van de Kortestraat en van de Botermelkstraat (525 m.), ... op een breedte van 3 meter.
In 1853 stond men op gebied van bestrating nog even ver als in
1822.Men was toen immers nog bang van uitgaven te doen en leningen aan te gaan. Wel was in 1846 een eerste ontwerp tot het leggen
van een kasseide in de Landuitstraat neergelegd, ... in 1852 was een
nieuw voorstel gevolgd, dat in 1870 werd verwezenlijkt! Inmiddels
hadden de Langestraat (van Dorp tot Welle) (17), het resterend gedeelte van de Kortestraat en van de Botermelkstraat, evenals de Hoekstraat de voorrang gekregen. Het was inderdaad van groot belang het
(5)

(6)

Het ging toen hoop en alom een vijftigtal gemeentekiezers. In 1853
waren er 91 cijnskiezers voor de gemeente, 36 voor de provincie en
34 voor Kamer en Senaat.
Cfr. A. VERBOUWE, in Eigen Schoon en de Brabander, jg. XVIII, 1953,
blz, ~9~1.

(17)
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« In 185~ werd het bed voor den nieuwen steenweg van de statie naar
Well~ &e!~~ gemaakt» (Gemeenteverslagen).

dorp door een kasseiweg met het station te verbinden. Door de herkassering van de Kasteelstraat, beschikte de gemeente over een goede
haan « van Liedekerke tot WeJle langs de statie » (18). Samen in totaal 4050 m. gekasseide wegen, wat zeker een hele vooruitgang betekende tegenover 15 jaar terug.
. Een ander plan was de verbinding van het station met de « chausée Brunehault » (19.12.1853).Het ontwerp kwam klaar in 1856, gevolgd van een tweede in 1860, waarbij Denderleeuw met Teralfene
door een steenweg werd verbonden. In november 1864 werd het plan
aangenomen en in 1867uitgevoerd.

*

.l<

Inmiddels was het gemeentebestuur in het bezit gekomen van een
nieuwe bron van inkomen, nl. het tol. Op 30.12.1865werd aan de gemeente bij Koninklijk Besluit toelating verleend barreelrecht te heffen op de baan Liedekerke-Welle over het station van Denderleeuw.
Dit tol mocht 3/4 bedragen van de taks die werd geheven op de grote
banen. De verleende toelating werd ook uitgebreid tot de weg Liedekerke-Iddergem (19). Sinds vele jaren had men deze toelating gevraagd, waarvan de opbrengst onder het Oude Regime te goede kwam
aan de heer, die tol hief op de scheepvaart aan de brug te Huisegem (20). Sinds de Franse Revolutie kwam deze in de gemeentekas,
met de verplichting de brug en de weg te onderhouden. Onder het
Hollands Regime had men te vergeefs verzocht « barreelrechten » te
mogen eisen op de steenwegen. Op 14.1.1860werd het verzoek bijna
ingewilligd ... en eindelijk in 1866 toegestaan, tot misnoegen van de
aanpalende gemeenten (21). In 1870voor tien jaar verlengd, ... werden
. deze afgeschaft op 13.9.1884,na reeds sinds 1867 opgeheven te zijn op
de provinciale banen.
Het gemeentebestuur had de voorziene afschaffing niet afgewacht om uit te zien naar nieuwe bronnen van inkomsten, o.m. in
k a a i gel den. Hiertoe werd bij Koninklijk Besluit van 2.4.1873toelating verleend, maar op 10.1.1880werd dit door de Provincieraad van
Oost-Vlaanderen slechts erkend voor de op de gemeentekaaien opgeslagen goederen, waartegen door de maatschappij van de Dendervaart
nog bezwaren werden ingebracht (22).
Tevergeefs werd de heffing van een doortochtsrecht van 6 cent.
per 1000Kg. aan de stationskaai aangevraagd (23).

~. *

oK·

In 1868 kwam de « Coupure » (H. Verrieststraat) tot stand, nl.
« een weg leidende van tegen de statie Langestraat tot de Kouterbaan».
(18) Gemeenteraadszittingen
1867-1880 (23.2.1869).
(19) Register van afkondigingen
1853-1866.
(20) Onder het Oostenrijks
en Frans bestuur betaalde
men aan de brug te
Huisegem 26 centiem of 10 Brabantse
duiten voor de ongeladen
schepen en 52 cent. of 20 Brabantse
duiten voor geladen schepen.
(21) Gemeenteraadszittingen
1867-1880.
(22) Ibidem, 1880-1901 06.8.1882l.
(23) Ibidem 07.1.1881).
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Uit dezelfde periode dateren de vergeefse pogingen om een provinciale baan te verkrijgen vanaf het station naar Burst, over Iddergem en Denderhoutem. Het dorpsbelang zou er, naar het oordeel van
de gemeenteraadsleden, veel baat bij gevonden hebben, gezien « een
steenweg ... den Zutter, Eststraat en Drieputten zou droogmaken »,
Van bijzonder belang voor Denderleeuw waren de kanaliseringswerken uitgevoerd aan de Dender door de Maatschappij van de Dendervaart in 1865, waarbij de grote bochten werden weggesneden en
een brug gebouwd over deze rivier tussen Denderleeuw en Teralfene.
De uitvoering van dit werk ging gepaard met verbeteringswerken aan
de sluis te Huisegem en de bouw van een nieuw sas nabij de brug van
Teralfene.
Bij deze gelegenheid nam de gemeente Teralfene, in 11367,het
initiatief de gekanaliseerde Dender als gemeentegrens aan te vragen.
Spijts de tegenstand van Denderleeuw, werd dit voorstel door de provincieraden van Brabant en Oost-Vlaanderen goedgekeurd en door de
wet van 15.2.1870bekrachtigd. Een soortgelijk voorstel wat Liedekerke
betrof werd nochtans afgewezen.
Buiten de lokale bekommeringen en berekeningen kende het
dorpsbestuur er geen. Men deed, waartoe men verplicht was en niets
meer. Op 12 december 1850 stemde men « een subsidie van 15 F voor
het monument van Hare Majesteit de Koningin en 15 F ter ere van
het Nationaal Congres en de grondwet» (= Kongreszuil te Brussel),
.waarbij werd aangetekend dat geen bijzondere intekeningen waren
te vermelden (24).
Aan de taalstrijd liet men zich even weinig gelegen. Op een schrijven van de goeverneur (20.2.1854),« nopens een petitie ten voordeele
van de Vlaamsche taal» « heeft het bestuur de eer te antwoorden in het Frans! -, dat de gemeenteonderwijzer wel de omzendbrief van
het centraal Vlaamsch comité heeft ontvangen, maar toch de oproep
.niet heeft beantwoord» (25).
Het algemeen verzoek van de gemeentebesturen gericht tot de
regering tegen de loting werd in 1858 door de raadsleden medeondertekend. Hierbij werd bij de volksvertegenwoordigers
aangedrongen
op de afschaffing van de loting, als wezende in strijd met de rechtvaardigheid, gezien alleen de rijken zich kunnen vrijkopen, en tevens
werd aangedrongen op de verplichte of, bij voorkeur, de vrijwillige
soldatendienst (26).
Ook de volkse ontspanning stond op het programma van burgemeester C.J. Sonck. De « Fanfaren-maatschappij»
De DendergaLm
werd op 18 november 1865 gesticht, met als doel « de beoefening der
muziek- en toonkunst», evenals tot opluistering van de feestelijkheden. De eerste voorzitter was D. van Santen en de sekretaris Fr. Hoevelinck. Behoorden eveneens tot de bestuursraad: J. van Droegenbroeck, F. Gernaey, D. Cortvrindt, Fr. L. Sonck, F. Guldemont-van
Santen, H. Asscherickx en P. van Santen.
(24) Briefwisseling
(25) Briefwisseling

1826-1854 (12.12.1850).
1854-1865 (5.3.1854).

(26) Ibidem (5.2.1858),
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Om de plaatselijke handel en nijverheid te bevorderen bekwam
de gemeente, bij Koninklijk Besluit van 9.8.1867, de toelating een
wekelijkse markt in te richten op maandag, benevens twee jam-markten op de laatste maandag van mei en van oktober. Een derde jaarmarkt voor paarden en vee werd gehouden op de 3" maandag van
maart. In 1883werd de jaarmarkt van mei verplaatst naar april (27).
In 1867 bekwam men hier de eerste openbare verlichting, werden de eerste straatlantaarnen
aangekocht en op de verschillende
wijken geplaatst. Het jaar daarop werd aan de veiligheid gedacht van
de·bevolking en werd hier een rijkswachtpost opgericht, die achteraf
opnieuw werd afgeschaft.
Maar Denderleeuw, vooral Leeuwbrug, bleef de beproeving niet
gespaard. In 1857 had het dorp erg te lijden onder de tifus, die hier
tal van slachtoffers maakte.

Bij het overlijden van Corneel Jan Sonck in mei 1871, werd hij
als burgemeester opgevolgd door zijn zoon Frans Leopold Sonck, die
reeds in 1875 ontslag nam en werd opgevolgd door zijn broeder Hen·drik Sonck, die het burgemeestersambt waarnam tot bij zijn overlijdel). in 1896.
Onder het kortstondig bestuur van de eerste, verdient aandacht
de motie door de gemeenteraad gestuurd aan de leden van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, ten einde samenwerking te vragen met
Nederland.
Uit deze motie blijkt hoe de vereniging van Noord en Zuid, gedurende nauwelijks 15 jaar, 45 jaar later nog als een weldaad werd
aangezien, zelfs op een boerendorp.

« ... de verbreking der samenwerking (tussehen Noord en Zuid
Nederland) is de grootste staatsfout, welke ooit ten nadeele der gezamenlijke Nederlanden is gepleegd geworden.
» .~.

» Vóór 1830 waren de Nederlanden bestemd de voornaamste
marktplaats van dit werelddeel te worden, wijl zij daartoe de beste
middelen bezaten: hunne voortreffelijke ligging ... en hunne arbeidzame bevolking ...
})

...

. » Dien ten gevolge vragen wij U de afschaffing der douanenlinie
en het tot standbrengen van een tolverbond tusschen beide Rijken. De
dag dat die wens eh verwezenlijkt wordt, zal een der grootste dagen
van de Nederlandsche geschiedenis zijn» (28).
In werkelijkheid

een Benelux-visioen!

De in 1871 geplande kasseidewerken aan de Kruisstraat, « nog
rnoersasig » en « om gezondheidsredenen », werden in 1874 uitgevoerd
(27)" Gemeenteraadszittingen
(28) Ibidem (25.11.1875).

1867-1880 en 1880-190l.
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en aan het sas van Huisegem werd de kaai (Sonkkaai) gekasseid. In
1876kwamen de Eststraat (Veldstraat) en Coupure aan de beurt.
* * *
Sinds enkele jaren was Denderleeuw door geen politieke twisten
meer beroerd geweest (29). Maar het spreekwoord «rust, roest», was
ook hier van toepassing. De groep Sonck was verouderd en had nood
aan jong bloed. In 1880, vermoedelijk onder invloed van de schoolstrijd, werd beroep gedaan op jonge krachten, die in nauwe betrekking stonden met de vroegere Koteraars. Dr. Oscar de Clippele, Dr.
Benoit de Boom en Philemon Heiremans werden in het politiek leven
opgenomen. De katolieke partij van Denderleeuw was gesticht.
Tot omstreeks 1890 bleef zij onbetwist in de meesterschap. Maar
toen verschenen, vooral in het Land van Aalst en niet het minst te
Denderleeuw, de Kristen-Demokraten of Daensisten op het strijdtoneel. Deze politieke strekking met sociaal en vlaams karakter was
reeds tot uiting gekomen op de «poll» te Ninove en bij de verkiezing
voor de provinciale raad werd de heer Langenhaack verkozen tegen de
heer Fransman (Meetings). Onder de aanhangers van de heer Langenhaack telde men o.m. te Denderleeuw Prosper de Pelsmaeker, student
te Leuven (later professor aan de Rijksuniversiteit te Gent) en Oktaaf Vaereman. En zoals het meer gebeurd, de volgelingen wilden verder springen als hun leider: zij wensten een eigen kristen-demokratische en vlaamse partij. Langenhaack werd vervangen door advokaat
De Backer, weldra vervoegd door priester A. Daens.
Het nieuwe kiesstelsel van 1894verhoogde het aantal stemgerechtigden te Denderleeuw tot ongeveer duizend. De Roelanders (30), die
vooral hun aanhangers rekruteerden onder de dagloners, behaalden,
onder de leiding van voornoemde De Pelsrnaker, August de Brabanter, Désiré Boriau en Bonaventura Coppens 205 stemmen tegen 7/800
stemmen voor de katolieke partij.
Naast het bier, waren laster en spot de meest geschikte wapens,
in de kiesstrijd gebruikt.
_ Meer dan één spotliedje, waarvan de opstellers Daniël van Santen
en Daniël Guldemont waren, verdiende bewaard te blijven, als getuige van de heersende geestesgesteldheid in de kiesstrijd uit die periode (31).
*' * *'
(29) In 1870 bedraagt het aantal kiezers 115 voor de gemeente, 40 voor de
provincie en 39 voor de Kamer en Senaat.
(30) Aldus genoemd naar het strijdblad « Klokke Roeland».
(31) Liedje tegen de Roelanders
(0. 1894)
+ Boriau, den dikken vent, - Hij is in Leebrug wel bekend - om metingen te geven - en soms geeft meting zijn Sylvie (De Coninck), biribie - à la façon de barbarie, mon ami.
+ G'hebt Prosper den advokaat (De Pelsmaeker), - ne man schier zonder zaken, - hij geeft zich uit voor demokraat - om minister te geraken - hij kreeg een buis gelijk een kanon - lafarradonné,
la farradodon en met de naast kiezing een splinter nieuw biribie - à la
façon de barbarie, man ami.
+ Liekens Jan (de Smet) dat is ne vent, - hij is wijd en zijd bekend
-van
de Kempen tot d'Ardeenen
(als handelaar) ...
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Bij het overlijden van Hendrik Sonck, werd Dr. Benoit de Boom
in 1897tot burgemeester benoemd en nam deze taak waar tot bij zijn
dood in 1912.
Zijn eerste werk in 1897was een nieuwe kasseide te leggen in de
Huisegemstraat (waar hij woonde !); de Moreelstraat tot aan het kerkhof evenals de Kiekenborrestraat werden gekasseid met de oude steen
van de Huisegemstraat.
De algemene bewondering over de wereld, en vooral in onze taal.verwante streek, voor de wanhopige verdediging van het Transvaalse
.volk en de verontwaardiging over de Engelse aanranding, vond ook
weerklank in een gemeenteraadszitting te Denderleeuw. Op 27.12.1900
werd een huldemotie gestemd aan de Boeren van Transvaal : « Eindelijk is de zitting gesloten ... met de stemming over eener betuiging van
genegenheid voor de heldhaftige bevolking van Transvaal en OranjeVrijstaat ter gelegenheid der aanstaande doorreis door ons land van
de heer Paul Krüger, voorzitter van de eerst genoemde Zuid-Afrikaanse Republiek» (32).
Ook tegenover de Vlaamse strijd bleef men niet langer afzijdig.
De strijd om de vervlaamsing van de Rijksuniversiteit te Gent, sinds
1906 vooral krachtdadig nagestreefd, verkreeg vanwege de Denderleeuwse gemeenteraad op 20 maart een steunmotie. Burgemeester Dr.
De Boom en de schepenen Dr. De Clippele en Pieter Asscherickx, evenals de raadsleden, gaven uiting aan de wens van het Vlaamse volk en
brachten in 1911een sterke bewijsvoering naar voor (33).
In 1909 werd de Langestraat
"en van stoepen voorzien.

(G. Gezellestraat)

nieuw gekasseid

Tevergeefs zochten de Daensisten inmiddels om hun macht uit
te breiden, en, onder invloed van Désiré Boriau, werd uitgezien in de
richting vim de Liberalen.
In 1910werd de « Flandria zaal» (na de Eerste Wereldoorlog werd
het « het Acht uren huis») gebouwd door de .heer Verdonck, Brussels
liberaal. Een liberale muziekmaatschappij, die haar leden vooral rekrutéerde onder de Daensisten, werd gesticht. Als partij namen de
liberalen geen deel aan de gerneenteverkiezingen, maar hadden een
.(32) Gemeenteraadszittingen 1880-190l.
(33) « De gemeenteraad - overwegende dat bij alle volkeren welke vrij
zijn de Iands- en volkstaal de voertaal is voor lager en middelbaar
zoowel als van hooger onderwijs; - overwegende ... dat de moedertaal
het eenig doelmatig voertuig is van alle volksontwikkeling en beschaving; - overwegende dat 4.195.657 Vlamingen in België verstoken blijven van alle hooger onderwijs in hunne taal; - overwegende dat de
onrechtvaardige toestand van het Vlaamsche volk tevens de droevigste
gevolgen na sleept op geestelijk zoowel als op stoffelijk gebied
De gemeenteraad van Denderleeuw met eenparige stemmen besluit:
Aan de Belgische Kamers eerbiedig doch dringend te verzoeken: Zoo
spoedig mogelijk een wet te stemmen waarbij de staatshogeschool van
Gent teenemaal alhoewel trapsgewijs zou worden vervlaamscht - Aan
deze Vlaamsche Hoogeschool een hooger onderwijsgesticht voor veeartsen, landbouw- en mijningenieurs toe te voegen» (Gerneenteraadszittingen 1902-1923),
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niet geringe invloed op de Daensisten, die een meer anti-klerikaal tint
kregen.
In geest van samenwerking tussen de beide groepen kreeg de zaal
van de Daensisten de naam van «Verbroedering» (= koalitie tegen de
katolieke partij). Al wie niet politiek katoliek was, werd hierin gegroepeerd. De katolieken vonden vooral hun aanhang onder de burgerij en de boeren; de Daensisten onder de arbeiders.
+:-

*

*

Bij de dood van Dr. De Boom, werd advokaat Jan Roll ier tot burgemeester van Denderleeuw benoemd en bleef dit gedurende de moeilijke oorlogsjaren, tot 1919,wanneer de burgemeesterstaak van 25 februari 1919 tot 6 augustus 1920 werd waargenomen door Dr. O. de
Chppele, sinds 1880gemeenteraadslid en vanaf 1897schepen van Denderleeuw. De dienstdoende burgemeesters volgden mekaar in snel
tempo op: J.-B. de Cock (1920) en Pol. ColIijns (1921), wat inderdaad
wijst op een onstandvastigheid in de Denderleeuwse politiek, welke
zich trouwens openbaart in de eerste verkiezing na de oorlog.
De oorlog 1914-1918,met een voortdurende Duitse bezetting en de
uitbreiding van het goederenstation voor oorlogsdoeleinden, bracht
tijdelijk de politieke passies tot zwijgen. De invloed van de Vlaamse
gedachte had evenwel meer inslag gekregen bij de Daensisten, onder
invloed van het aktivisme. Dr. A. Borms beleefde er een triomfantelijke ontvangst op het dorp, midden honderden Denderleeuwenaren.
Ook de gemeente heeft haar tol betaald aan de oorlog: 13 soldaten gesneuveld en 2 in krijgsgevangenschap gestorven, 9 overleden
opgeéisten, 5 personen gedood bij de ontploffing in het station, 2 kinderen gedood bij luchtbombardementen en 1 burger gedood bij hulpverlening aan een gekwetst Belgisch soldaat (34) ..
(34) Gesneuvelden:
Alfons Bombeek Ct Boesinge, 17.4.1918), Felix Daelman
Ct Champion, 1.9.1914), Victor de Pelsmaeker
Ct Kales, 13.11.1918), August
de Schrijver
Ct Hoogstade, 14.3.1916), Désiré
de SChrijver Ct Marchevelette, 8.1914), Oscar de Vriendt <t Zedelgem, 17.10.1918), Frans d'Haese_ leer Ct Ramskapelle,
31.7.1916), Hippoliet Droeshout .Ct Maldegem, 31.10.
1918), Frederik Franqué
(j. Antwerpen,
3.10.1914), Oktaaf Mer tens Ct Fécamp, 2.12.1915), Frans
Moons
Ct Her ent, 11.9.1914), Emiel Orriel.is
Ct Diksmuide, 25.11.1914), Frans Pauwels Ct De Panne, 29.10.1918), A.
van Buggenhout
Ct Lier, 6.10.1914), Jozef van den Broeck Ct Lendelede,
15.10.1918), Aimé van den Haute Ct Angleur, 5.8.1914), Jan-Baptist
van
der Stockt Ct Hoogstade. 29.10.1915) en Oscar Vijverman
Ct Oeren, 30.l.
1918). - Frans de Boom Ct Harderwijk,
Holland, 24.2.1916) en Arthur
van den Haute Ct Rheinber g, Duitsland, 8.8.1919).
Opgeëisten: Petrus Cosijns Ct Metz, 19.2.1917), Benoit de Petter (t Le
Cateau, 1917), Edward de Rouck Ct Denderleeuw
1.11.1918), Petrus He1Iinckx Ct Le Cateau, 1917), Frans Matthijs
(t Denderleeuw,
24.11.1918),
P.E. Mertens
Ct Longuyon, 4.2.1917), Am. Schoonjans
Ct Denderleeuw,
18.8.1918), J. Sonck Ct Hagendingen,
1917) en R. van den Haute Ct Denderleeuw. 24.12.1917).
Gedood bij luchtbombardement: Petrus Hendrickx (t 24.11.1917) en Oscar Janssens
Ct 4.11.1918), de weduwe De Coorde-Praet
Ct 9.11.1918),
Adolf Verhofstadt
en zijn zonen Maurits
en Cyriel (t 10.11.1918) en
August de SChrijver Ct Aalst, 14.12.1918L
Alfons van den Haute, schipper, werd gedood bij hulpverlening
aan een
gekwetst belgisch soldaat (28.9.1914).
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Bij de ontploffing van de honderden wagons munitie in het station, in de nacht van 9/10 november 1918 ten gevolge van een Engels
luchtbombardement
(nutteloos op de vooravond van de wapenstilstand), brandden 26 huizen af, terwijl een honderdtal onbewoonbaar
werden.
In de ·stoffelijke nood van de bevolking werd voorzien door de
bedeling van het Voedingscomité, terwijl vanaf november 1914, onder de leiding van Mw. Oscar de Clippele, de Schoolsoep werd georganiseerd en voor de kleintjes het opgerichte Werk voor Kinderwelzijn instond.
Na de oorlog volgden voor Denderleeuw een paar aktivistenprocessen, waarbij ook onderpastoor Fr. de Wolf werd gedagvaard, die
evenwel geen aarde aan de dijk brachten. De politieke strijd werd met
verdubbelde ijver aangepakt door de oude-Daensisten tegen de katolieken, die gedurende de oorlog de bestuurslast, samen met de
komiteitskwestie, hadden gedragen. Op 24.4.1921 gingen de eerste
verkiezingen door met algemeen enkelvoudig stemrecht. Deze verkiezingen bracht de partij van de Daensisten, met 6 vertegenwoordigers, voor een tiental jaren aan de macht, die zij opnieuw zouden
verliezen bij gebrek aan eenheid en doelstelling. Een andere zetel
ging naar de vertegenwoordiger van de frontpartij Jozef Heiremans,
zodat de katolieke partij er slechts 4 overhielden, gezien de aanhang
van de frontpartij ook in deze rangen werd gerekruteerd.
De gemeente kreeg geen burgemeester, zodat Désiré Boriau slechts
waarnemend burgemeester was tot bij zijn overlijden in november
1922 (35). Schepen Karel Lodewijk de Bruyn volgde hem op en werd
in zijn funktie vervangen door Edmond Vijverman.
De vertegenwoordigers van de katolieke groep bleven meestal van
de gemeenteraadszittingen afwezig, zodat praktisch elke oppositie ontbrak.
De overeenkomst tot het leggen van de elektriciteit, op 13.2.1914
afgesloten met de maatschappij van Lessen, maar waarvan de uitvoering ter oorzake van de oorlog was uitgesteld, werd op 10 oktober 1921
uitgebreid (36).
Zoals het veelal gebeurt, werd de dorpspolitiek beheerst door
kleingeestigheid. Het volstaat dat een partij iets voorstelt opdat de
andere er a priori zou tegenopkomen. Zo is de tegenstand van de katolieken tegen het invoeren van een lijkwagen (september 1921) onverdedigbaar ...
De partij, die aan het bewind was, had ook een bouwprogramma.
In 1922werd een overeenkomst afgesloten tot het bouwen van werkmanswoningen. De plannen werden opgemaakt door architekt Vermeersch, van Brussel, en een maatschappij voor Goedkope Woningen
werd gesticht en zorgde voor de uitvoering van het plan.
Elf jaar na de eerste motie, waarbij op de vervlaamsing van de
Gentse hogeschool werd aangedrongen, werd door Karel Lodewijk de
(35) Aan D. Boriau werd een begrafenis geschonken op kosten van de gemeente.
(36) E. Vijverman eiste een Nederlandse tekst vooraleer de overeenkomst
goed te keuren.
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Bruyn een andere voorgelegd, verbonden met een amnestievoorstel.
Beide werden door de aanwezige leden (6 Kristen Demokraten en
1 Fronter) goedgekeurd in de zitting van 30 oktober 1922 (37). Een
soortgelijke motie werd gestuurd op 12 maart 1923 aan de senaat, die
het Vlaamse volk zou zegenen met de {(Nolfbarak» (38).
De verkiezingen van oktober 1926 brachten, na de meest bitsige
strijd, een nieuwe zegen voor de kristen-demokraten
(6 vertegenwoordigers), die een verbond hadden gesloten met de fronters en
voortaan de naam droegen van Vlaamse-demokraten. De socialisten,
die een afzonderlijke lijst hadden voorgedragen, behaalden geen zetel,
zodat de katolieke partij vijf vertegenwoordigers telde in de gemeenteraad van Denderleeuw.
Tegen de regels van het demokratisch spel in, werd begin 1927een
burgemeester benoemd uit de minderheidsgroep, nl. Leon Hollier.
Karel de Bruyn bleef schepen, terwijl Edmond Vijverman door Jozef
Heiremans werd vervangen. Het werd een spel van kat en hond.
De inzet van het nieuw bestuur was een politieke flater, nl. het
inluiden van een schoolstrijd tussen de gemeenteschool en de vrije
scholen. In 1927bij het Paasverlof werd de gemeenteschool ook opengesteld voor de meisjes, waarop 8 dagen later de parochiale school ook
jongens aanvaardde. Verlieten een dertigtal meisjes (wat steeds zou
afnemen) de parochiale school, een honderdtal jongens (wat steeds
zou toenemen) verlieten de gemeenteschool. In 1928werd het vervallen aannemingskontrakt door de gemeenteraad niet meer vernieuwd.
De demokraten weigerden zich te verzoenen met het feit dat de
burgemeesterszetel niet aan de meerderheidspartij was toegekend geworden, ... en de burgemeester liet zijn tegenstrevers aanvoelen dat
hij baas was. Kregen de schepenen vanwege de burgemeester geen
enkele bevoegdheid, zij van hunentwege weigerden ieder betalingsbevel te ondertekenen. De gemeente werd onbestuurbaar. De goeverneur, die zich met de zaak bemoeide (9), verplichtte de schepenen te
(37) « De gemeenteraad
van Dl' in zitting van 30 dezer vergaderd
11 overwegend de te bespreken wetsvoorstellen
eener Vlaamsche Hoogeschool geven den wil der bevolking te kennen met den eisch der onmiddelijke
en
algeheele vervlaamsehing
der Gentsche hoogeschool omdat het de eenige
rechtvaardige
weg is de Vlamingen voldoening
te schenken. Het volk
staat gekant tegen iedere andere oplossing en zal eventueel in een ander
geval zijn houding streng bepalen. 2/ overwegende
de vervolgingen
en
straffen tegen Vlamingen die aan politiek deden binst den oorlog, eischen
amnestie voor deze van wien het bewezen is dat zij handelden niet uit
winstbejag maar enkel uit liefde voor hun volk. Door billijke tegemoetkoming wordt haat en opstand vermeden».
(38) « Overwegende dat de gelijkheid tusschen Vlamingen en Walen op hoogeschoolgebied eischt dat ook in de universiteit
van Gent de lessen in de
taal der Vlamingen gegeven worden; - dat alleen een Vlaamsche Hoogeschool haar maatschappelijke
zending tegenover de Vlaarnsche bevolking vervullen kan; - dat het vader landsch belang alleen baat kan vinden bij een oplossing van de hoogeschoolkwestie
die de Vlamingen bevredigd, en de hoogeschool te Gent ten dienste stelt der verstandelijke
ontvoogding van het Vlaamsche volk; - dat deze -oplossing alleen vereerugbaar is met de wetenschappelijke
en de finantieele
belangen, welke
ermede verbonden
zijn; - verzoekt den senaat aan den billijken eisch
van de Vlaamsche bevolking voldoening te geven».
(39) Jan Roll ier, broeder van de burgemeester,
was griffier van de provincie.
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tekenen. Zij bleven nochtans weigeren, spijts het herhaald aandringen van de goeverneur (40). De beslissing van de goeverneur een bijzonder kommissaris te sturen (25.5.1927), bleef zonder gevolg, gezien
de schepenen zich terugtrokken bij zijn aankomst op 31.5.1927. De
schepenen bleven voert aan weg op de vergaderingen van het schepenkollege, dat aldus niet in aantal was om wettig te vergaderen (9.12 en
12.12.1927).Opnieuw werd een bijzonder kommissaris gestuurd om de
zaak op te lossen. De goeverneur stelde op 27.1.1928beide schepenen
af; in februari 1928werden ze vervangen door Jozef Cooman en Jozef
van Cotthem, die op 26 augustus 1930 ontslag namen om in oktober
plaats te maken voor de geschorsten! Een nieuwe schorsing volgde op
21.8.1931 en een nieuwe vervanging door voorgaanden op 18.9.1931.
Op 4 december 1931 mochten De Bruyn en Heiremans hun schepenzetel weer bezetten.
Op 7 maart 1927 nam de gemeenteraad een motie aan, waarbij
volledige en onvoorwaardelijke amnestie voor politieke veroordeelden
en gevangenen werd geëist (41).
De moeilijkheden op de gemeente werden nog opgedreven door
dè strijd tussen de katolieke fanfare en de demokratische, ... omwille
van .de kiosk! (42)
Uit de gespannen toestand volgden soms de meest onlogische beslissingen! Wanneer de Vlaams-demokratische schepenen voorstelden
schoolverlof te verlenen ter gelegenheid van de geboorte van prinses
Josephine-Charlotte (11.10.1927),stemde de burgemeester er tegen (43).
Onder invloed van Arthur Boriau (44), vond « La ligue pour la propagation de la langue française en Flandre» steun in een midden,
waar die het minst had kunnen verhoopt worden, maar wel integendeel de grootste tegenstand had moeten ondervinden: de Vlaamsedemokraten verdedigden in het schepenkollege van 26.9.1930 deze
(40) 17.3.1927, 1.4.1927 en 3.5.1927.
(41) Bij besluit van de goeverneur van de provincie werd de beraadslaging

(42)
.

(43)
(44)

door de gemeenteraad genomen geschorst en deze schorsing werd door
de-bestendige deputatie bekrachtigd
0 ..7.1927).
.
Deze kwestie werd op .de zittingen van het schepenkollege van 11, 17 en
24 augustus 1927 besproken, waarbij schepenen De Bruyn en Heiremans
de kiosk in gebruik vroegen voor de muziekmaatschappij « De Verbroedering». Op de derde vergadering verklaarde burgemeester L. Rollier
dat hij, sinds 30 juli, toelating had gegeven aan de katolieke muziekmaatschappij « De Dendergalm », voor de .kerrnis op 28 augustus. Op
27 augustus werd opnieuw protest aangetekend tegen het besluit van de
burgemeester en werd door de schepenen voorgesteld toelating te verlenen aan « De Verbroedering» stoetsgewijze van het station naar het
Dorp op te marcheren, wat door de burgemeester, als hoofd van de politie, werd afgewezen. Schepenen J. Cooman en J. van Cotthem brachten
de' kwestie andermaal ten berde en wilden er de eerste bij zijn voor de
volgende kermis. Als antwoord op hun verzoek (23.2.1928) twee kiosken
op te richten, werd aan « De Dendergalm » de toelating verleend voor
een muziekfeest ter gelegenheid van de kermis in augustus er geweigerd
aan -« De Verbroedering 11. Op de zittingen van I, 13 en 27 maart 1928
grepen hieromtrent nieuwe incidenten plaats (Schepenkollege 1925-1931).
Schepenkollege 1925-1931.
Onderwijzer te Brussel, weinig Vlaams en weinig Daensistisch, lid van
de Vlaams-demokratische partij te Denderleeuw.
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werking tegen de burgemeester in (45). Een politieke ongerijmdheid
te meer!
In zo een atmosfeer plaatste zieh de Alfons de Cockhulde, op
7 oktober 1928, welke onmogelijk kon uitgroeien tot de verhoopte algemene volkshulde aan deze grote Vlaamse folklorist, gezien de oppositie zich afzijdig hield.
1930! Het jaar van de honderdjarige stichting van België zou niet
weinig stof opjagen. Er moest gevierd worden, maar de Vlaams-demokratische groep weigerde aan om het even welk verzoek gehoor te
geven. Het verslag van het schepenkollege, van 17 april, geeft een
staaltje van de opvatting van die mensen (schepen Van Cotthern
drukte zich uit als volgt) : « Aangezien er in 1830rechtvaardigheid bestond voor iedereen; aangezien er in 1930geen rechtvaardigheid meer
bestaat, daar het ambt van burgemeester alhier aan de minderheid
werd gegeven; ben ik radikaal tegen het inrichten van feesten ter gelegenheid der nationale onafhankelijkheid, zoolang er geen recht gegeven wordt aan wien recht toekomt ».
De schepenen weigerden zelfs op het voorstel van de minister
(22.8.1930)in te gaan « en het schoolverlof te zien verlengen tot 23.9.
1930,als bewijs van erkentelijkheid aan het onderwijzerskorps wegens
hunne medewerking aan de inrichting der feestelijkheden en der vaderlandsche betoogingen ». Lakonisch werd besloten: « Aangezien er
alhier ter dier gelegenheid geen feestelijkheden plaats gehad hebben,
besluit: de fessen in de klassen der gemeenteschool te hervatten op
16.9.1930» (46). Het verslag van het schepenkollege van 13 november
1930 luidt dat « alleen de katolieke partij op zondag 12 oktober 1930
de honderdste verjaring van 's lands onafhankelijkheid vierde» (47).
Als deelname van Denderleeuw aan de algemene hulde van het
Vlaamse volk aan de priester-dichter Guido Gezelle, werd op 30 oktober 1930, op voorstel van schepen L. de Bruyn, de Langestraat
herdoopt in Guido Gezellestraat (48), die tevens opnieuw was gekasseid geworden.
In 1931 ging het gemeentebestuur over tot de verbreding van de
Kruisstraat.
* * *
Gezien zich voortaan drie partijen in de strijd wierpen, waren de
verkiezingen van 1932 minder scherp, alhoewel nog hevig. Geen enkeie van de drie behaalde de volstrekte meerderheid. De katolieke
partij veroverde vijf, de Vlaamse-dernokraten vier en de socialisten
twee zetels. Een bestuursakkoord werd bereikt tussen de twee laat(45) « Aan het 3e artikel der dagorde gekomen zijnde wordt er met 2 stemmen (Van Cotthem en Coornan) tegen één (Rollier) beraamd als volgt:
. « Het College, Gezien het schrijven,
gedagteekent
6en dezer, waarbij
het comiteit van « De Vrienden der Fransche
Taal» machtiging
vraagt
om Fransche lessen te mogen geven in de lokalen der gemeenteschool;
Gezien het doel en nut van dergelijke leergangen en deze beweging buiten alle politiek en godsdienstige
overtuiging staat; Besluit: De gevraagde machtiging
wordt toegestaan»
(Schepenkollege
1925-1931: 26.9.1930).
- Slechts gedurende één jaar werden deze lessen gegeven.
(46) Schepenkollege
1925-1931.
(47) Ibidem.
(48) Ibidem.
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ste groepen, ... maar de burgemeester werd opnieuw benoemd uit de
oppositie zodat K.L. de Bruim: (Vl.-d.) en Pots (soc.) zich met een
schepenzetel dienden tevreden te stellen.
Gedurende deze termijn werden enkele verbeter ingswerken uitgevoerd. In 1934/35 werd de H. Verrieststraat en een gedeelte van de
Kouterbaan (nu Burg. L. Rollierstraat) verbreed, nieuw gekasseid en
van voetpaden voorzien. In 1935 kwam de Landuitstraat en de Iddergemstraat aan de beurt, evenals verbeterings- en verbredingswerken
aan de Kasteelstraat en de Huisegemstraat. In 1937volgde de herkas. seiing en verbreding, met stoepen, van de A. de Cockstraat, Hoekstraat
en een klein gedeelte van de A. de Brabanterstraat.
Sinds 1935 werd, dank zij de bemoeiingen van pastoor Fr. Poelaert, de schoolvrede hersteld en verleende het gemeentebestuur opnieuw een toelage aan de parochiale scholen.
-:+

*

*

Een nieuwe scheuring, vooral om ideologische, misschien ook wel
om « bierologische » redenen ontstond in 1936 in de Vlaams-demokratische groep. Een gedeelte stond een meer kristelijke opvatting voor
(de Vlaams-Nationale Volkspartij) en een ander gedeelte hield er een
meer liberale op na (de Vrije Demokraten). De verkiezingen van 1938
brachten vier groepen in het gemeentebestuur:
de Katolieken met
vier vertegenwoordigers, het Vlaams Blok met drie, de Socialisten en
de.Vrije Demokraten ieder met twee. Een bestuursovereénkomst werd
verwezenlijkt tussen de katolieken en de Vrije Demokraten, met
Leon Rollier als burgemeester en EmieL Triest als schepen van katolieke zijde, Arthur Boriau als schepen van de Vrij-demokratische
groep.
Onder dit bestuur werd de Dr. A. Bormsstraat (nu Koningin Astridstraat) van een klein wegeltje tot een brede straat, met voetpaden,
aangelegd in 1938.

*

".

* *

De bezetting in 1940 tot 1944 door de Duitse troepen, had tot gevolg dat de leden van het in 1938 tot stand gebrachte schepenkollege
om een -of ander reden of voorwendsel (als verlaten van post of ouderdomsgrens) werden aan de deur gezet. Ten slotte werd ook de gemeenteraad uitgeschakeld. In 1941 werd Hektor Beeckman tot dd.
burgemeester benoemd, bijgestaan door K.L. de Bruyn en Benoit de
Susieleer als schepenen. Deze drie waren de gekozenen van het
Vlaams-Nationaal Blok.
De oorlogstijd zou weinig gunstig zijn tot het uitvoeren van openbare werken. Het bestuur zette zich nochtans volledig in voor de herstellingswerken aan de beschoten kerk en de heropbouw van de toren
(1941/42). Men wist het nog klaar te spelen, in 1942 een gedeelte van
de Lindestraat en Lichtenhoekstraat nieuw te kasseien, terwijl met
de oude steen· een gedeelte van de Kouterbaan werd aangelegd.
Reeds op 10 mei 1940,eerste dag van de oorlog, werden brandbommen geworpen naar het station en naar een gepland vliegplein op
d'Est, zonder nochtans noemenswaardige schade aan te richten. Op
vrijdag 17 mei volgde de verplichte. ontruiming van de gemeente, met
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als gevolg dat tal van woningen door de aftrekkende Engelse troepen
werden geplunderd. Op zondag 19 mei werd het dorp na beschieting,
met als gevolg de vernieling van enkele huizen en een viertal voltreffers op de kerk, door de oprukkende Duitsers bezet. Dag na dag
keerden de gevluchte inwoners nu naar hun haardsteden terug.
Vanaf de eerste oorlogsuren telde Denderleeuw reeds een slachtoffer onder zijn soldaten, nl. Robert de Schampheleer (t Sluizen op
de Jeker, 10.5.1940).Het aantal, zo burgerlijke als militaire slachtoffers, zou in de loop van de oorlogsjaren aangroeien (49).
Na enkele maanden rantsoenering liet de voedsel- en kolenschaarste zich vooral gevoelen gedurende de gure winter van 1942.
Hierin trachtte de dienst van bevoorrading in de mate van het mogelijke te voorzien, maar eenieder zag zich verplicht het karig rantsoen aan te vullen in de « zwarte » handel.
Tal van personen trokken « vrijwillig» (?), of onder druk van
de omstandigheden, of onder de dwang van het Arbeidsambt naar
Duitsland of naar Noord-Frankrijk, om er in het burgerlijk of oorlogsbedrijf te worden te werk gesteld.
« Winterhulp I}, waarvan de afdeling Denderleeuw onder de leiding stond van Mevrouw H. Beeckman, bekommerde zich vooral om
de kinderen, de jeugd en de noodlijdenden, waaraan sinds 1941 een
dagelijkse portie soep werd bedeeld. Door verschillende andere bedelingen werd in.de grote nood tegemoet gekomen.
Tegenover allerlei dwangmaatregelen,
als gedwongen arbeidsdienst in Duitsland, scherper toezicht op de smokkelhandel en, vooral
de toenemende verzwakking en achteruitgang van het Duitse leger
op alle fronten, groeide een burgerlijke en gewapende weerstand over
gans het land. Ook te Denderleeuw ontstonden twee verschillende
weerstandsorganisaties.
nl. het O.M.B.R. en A.B.-G.L. Door deze organisaties werd een aanslag gepleegd op de « IJzeren brug » over de
Dender (spoor Brussel- Denderleeuw-Gent), op 25 mei 1944, en een
meer geslaagde sabotage, in de nacht van 21 op 22 juli 1944, op de
spoorlijn Denderleeuw-Geraardsbergen,
langswaar het Normandisch
front werd bevoorraad. De lijn bleef negen dagen buiten gebruik. Deze iaatste sabotage had voor de inwoners en het dorp fataal kunnen
worden, maar de weerwraak werd, dank zij het optreden van de
dd. burgemeester, gelukkig verijdeld.
(49)
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Gesneuvelden:
Robert de Schampheleer
(t 10.5.1940), Albert Daelman
(t Oost-Winkel, 26.5.1940), Benoni Ghijssels (t Brugge, 28.5.1940>' - Gaston van de Ponseele
(t Fallingbostel,
Duitsland,
4.7.194(}) en Petrus
August Heir-emans
(t F'all ingbostel, 8.9.1940). Als Gewapende Weerstanders : Jan-Baptist
Verpaelt (t Oost-Watervliet,
18.10.1944), Jan Verhavert
(t 10.8.1944), Frederik de Bodt (t 9.9.1944). Als soldaat van het Vlaams
Legioen gevallen aan het Oostfront:
Benoni Snel (t 4.12.1941).
Burgerlijke
slachtoffers:
Amandine de Brabanter
(t Denderleeuw, 19.10.
1940), Georges van der Cleyen (t Dl', 22.5.1940), Victor van Laethem
(t Teralfene, 25.5.1944), Germaine Ruysseveldt (t Aalst, 25.5.1944), Emiel
van Droogenbroeck
(t Dl', 29.5.19441, Rufin Uyttersprot (t Stuttgart, 21.2.
1944), Celestine Boriau (t Duitsland, 1943), Jan-Baptist
Heiremans (t Witten, Duitsland,
10.11.1941), Pol Beeckman
(t Denderhoutem,
17.5.1940),
Remi van Laeken It 1940). Laffelijk neergeschoten
als lid van de Vrijwillige Arbeidsdienst : Herman van den Bossche <t Brussel, 23.3.1943).

Het Belgisch Geheim Leger (AB.) heeft nog enkele min-belangrijke spoorsabotage's op zijn aktief, en wist het opblazen van de Denderbrug (Sas Teralfene), bij de aftocht van de Duitse troepen, te
verhinderen.
Verder heeft de aktiviteit van de weerstandsgroepen zich vooral
bepaald, na de bevrijding, tot de aanhouding van een honderdtal
burgers, verdacht van Duitsgezindheid. Na de bevrijding op 3 september 1944in de namiddag, werden een viertal woningen afgebrand
en negen geplunderd en stuk geslagen.
Op 16 april 1944 had in het station van Denderleeuw een trein
met Russische gevangenen een oponthoud. Tal onder ze leden aan
vlektifus. Ten gevolge van verzorging geboden door leden van het
Rode Kruis en door spoorarbeiders. werden enkele onder deze zwaar
ziek. De voorzitter van het Rode Kruis, Dr. A Cochez, en de spoorwegarbeider Georges van Driessche zijn, ten gevolge van deze daad
van naastenliefde, gestorven.
Een paar bombardementen op de spoorvertakkingen buiten het
station te Denderleeuw, op 25.5.1944en op 8.7.1944 konden het verkeer slechts voor enkele dagen vertragen.
*

:;:: *"

Bij de bevrijding kwam het bestuur van de gemeente in andere handen. Burgemeester Rollier, evenals de beide verkozenen
van de Vrije Demokraten waren overleden. Een bestuursovereenkomst met de socialisten, belaste schepen Emier Triest met het burgemeestersambt, terwijl de schepenzetels werden bezet door Cyriel
Asscherickx (katoliek) en Theo de Cleyn (socialist).
De verkiezingen van 1945 bracht de Kristelijke Volkspartij, met
6 vertegenwoordigers, aan de macht, terwijl de overige zeteis door de
socialisten werden veroverd. Een poping van de « Groene Strik » om
de oude Daensisten herop te vissen, kende geen sukses. Emiel Triest
werd tot burgemeester benoemd, met als schepenen Etienne Vaerman
en Xàvier RoHier.
De verkiezing van 1952 bestendigde de meerderheid van de
Kristelijke Volkspartij, terwijl de tweede schepen werd vervangen
door Edmond Coppens (1952-1955)en Victor de Bisschop (1956-1958).
Het nieuw bestuur heeft o.m. veel andacht besteed aan de aanleg
van fietspaden langs de verschillende straten en straatjes.
De A de Brabanterstraat en Veldstraat werden in 1952totaal vernieuwd, met voetpaden, terwijl de Nieuwstraat en D. Boriaustraat een
betonbaan kregen. In 1953 kwamen de Kruisstraat en de Van Lierdestraat aan de beurt. In 1954werd de prachtige laan aangelegd van de
Nieuwstraat naar het kerkhof. In 1955 kwamen de weg van het Dorp
naar de Kiekenborrestraat (Fonteinstraat), de Dwarsstraat en de Lindestraat (vanaf de Lichtenhoek tot het spoor) aan de beurt. In 1956
volgde de Vrijheidstraat en werd de Kasteelstraat recht getrokken en
geasfalteerd. In 1957werd de betonbaan gelegd op de Boecht (de Middenstraat) en werd ook de De Naverstraat geasfalteerd. In 1958werd
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de Moreelstraat, alsmede het Dorpsplein, in het nieuw gestoken en
werden enkele baantjes en banen verbeterd.
Op zondag 18 mei 1952 werd het voetgangersbrugje over het spoor
Denderleeuw-Geraardsbergen,
waarbij een passende verbinding tussen G. Gezellestraat en de Kouterwijk tot stand kwam, ingehuldigd.
In 1955werd de gemeente aangesloten op het net van de Nationale
Maatschappij van Drinkwatervoorziening.
In 1956 - na jarenlange voorbereiding - werd een aanvang gemaakt met de bouw van een woonwijk, werk van architekt Theo Vijverman, op de Kouter, door de Nationale Maatschappij van de Kleine
Landeigendom. Een eerste schijf van 60 woningen werd in 1958 betrokken, terwijl het mooie kompleks van nette wegen, aansluitend op
de H. Verrieststraat, tot stand kwam. Inmiddels werd de opbouw van
de tweede schijf aangevat.
In 1958 werd in de nabijheid van het station, op vroegere gronden van de N.M.B.S. (gewezen goederenstation), door de Maatschappij « Het Werkerswelzijn » de hand geslagen aan de opbouw van
63 arbeidswoningen.
Zo groeit Denderleeuw ! Zo wordt het dorp verfraaid!
IMPE.

J. de Brouwer.
illlllllllllllllllllll.11111111111111111111111111111
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28) ALGEMEEN.
Flandria Nostra. Ons Land en ons Volk, zijn Standen
en Beroepen door de tijden heen. - Onder redactie van Dr. J.L. Broeckx,
Prof. C. de Cler cq, Prof. Dr. J. Dhoridt, Dl'. M.A. Nauwelaerts.
5 delen.
Ingebonden,
per deel 495 fr. N.V. Standaard
Boekhandel,
Antwerpen,
Brussel, Gent, Leuven, Amsterdam, Leopoldstad.
'De'delen I en II van dit monumentaal
werk van 5 delen, waar een hele
schaar van onze beste historici hebben aan meegewerkt,
zijn in de loop
van 1957 van de pers gekomen. Verre van in iets te willen tornen aan de
grote waarde van vroeger uitgegeven werken, zoals daar zijn de Geschiederris van Vlaanderen en de Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
mag
toch de nadruk worden gelegd op het feit, dat tot hiertoe nog geen enkel
historisch werk Vlaanderen
zo schitterend
in het licht heeft gezet. « La
Fl andria nostra carissima patria»
zoals Rubens, de prins onzer schilders,
het noemde toen hij met prins Maur its onderhandelde
in opdracht der
aartshertogen
Albrecht en Isabella. Dit werk bestrijkt
echter een veel
breder grondgebied
dan datgene we ons op dit ogenblik geografisch
als
Vlaanderen
voorstellen. De Humanisten
uit de 160 en 170 eeuw bedoelden
met Flandria de Lage Landen bij de zee. Vlaanderen
is in dit oeuvre in
zijn breedste geschiedkundige
betekenis
genomen. Naargelang
het territorium der Lage Landen met de tijdsomstandigheden
ruimer of enger
werd, wordt dezes geschiedenis hier nu eens in brede, dan eens in nauwer
verband voorgesteld.
Het machtig en groots verleden van Vlaanderen
wordt in dit prachtwerk
op een gans nieuwe en oorspronkelijke
manier terug tot leven gebracht.
Neen, we krijgen hier niet een nieuwe politieke geschiedenis van ons land
.in handen. De auteurs hebben enkel en alleen aangestuurd
op het schrijven van de geschiedenis
van de bevolking, van de bewoners van Vlaanderen. We zien dat volk hier leven zoals het was, zoals het dacht en voelde.
We zien dat volk aan het werk in zijn beschaving,
kunst en kultuur. In
tegenstelling
dus met de politieke geschiedenis van Vlaanderen,
wordt de
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mens de basis van deze studie. De Vlaamse mens, dat zijn: de boeren, de
ambachtslieden,
de werklieden,
de neringdoeners,
de geleerden, de kunstenaars, de ambtenaren
van vorsten en staat, de geestelijken
en edellieden. Deze sociale kultuurgeschiedenis
viseert niet op de eerste plaats het
. antwoord te geven op vragen als deze, bij voorbeeld:
welk is het voornaamste werk van die geleerde of die kunstenaar,
maar wel wil ze een
afdoend antwoord verstrekken
op de belangrijke
vraag:
wie waren ze,
hoe leefden ze, welke rol hebben ze in Vlaanderen
en zelfs in naburige
landen gespeeld?
Laten we van dichterbij beide verschenen delen bekijken. Om onze lezers,
die het werk nog niet kennen, een gedacht te geven van de rijke inhoud
en om hen meteen in kontakt te brengen met de stevige staf van auteurs,
bekende en beslagen historici, die hun medewerking
verleenden, ·citeren
we de verschillende
hoofdstukken
met hun respektieve
auteurs. In het
eerste deel (535 bladzijden)
wordt Vlaanderen
in zijn historische ontwikkeling behandeld.
HET LANDSCHAP:
1) Het Platteland
(Dr. A. Verhulst) ; 2) Velden, Dorpen en Hoeven (Dr. A. Verhulst).
STEDEN IN HET LANDSCHAP
EN
STEDELIJK
LANDSCHAP
(Prof. Dr. J. Dhondt). DE BOEREN:
1) De
Middeleeuwen
(Dr. A. Verhulst);
2) De 16°, 17· en 18e eeuw (Drs. P.
Deprez) ; 3) De 19. en 20· eeuw. DE HANDARBEIDERS:
1) De Middeleeuwen (Dr. J. Derney) ; 2) De 16e eeuw (Drs. E. SCholliers); 3) De 170 en
18e eeuw (Dr. Craeybeckx) ; 4) De 19· en 20< eeuw. HANDELAARS EN
NERINGDOENDERS
: 1) De Romeinse Tijd en de Middeleeuwen
(Prof.
Dr. R. Doehaerd);
2) De 16< eeuw (Or. J. Craeybeckx) ; 3) De 17 en
18e eeuw (Dra. :çI. Coppejans-Desmedt);
4) De 19< en 20° eeuw.
Het tweede deel (461 bladzijden)
is gewijd aan onze kunst en kunstenaars.
DE BOUWMEESTERS
(Dr. H. Baeyens). DE BEELDHOUWERS
CDr. G.
Gepts-Buysaert).
DE SCHILDERS (Dr. J.L. Broeckx). SCRIPTORES ~N
MINIATURISTEN
(Dr. L.M.J. Delaissé). DE GRAFISCHE
KUNSTENAARS (A.J.J. Delen). DE TAPIJTWEVERS
(Dr. J. Versyp). DE KANTWERKSTERS (Dr. Risselin-Steenebrugen).
DE GLAZENIERS (Dr. J. Helbig). DE METAALKUNSTENAARS
(Dr. J. Squilbeck).
DE CERAMIEKKUNSTENAARS :1)
Pottenbakkers
in Oud-België
(Dr. M.E. Marien);
2) Van de Middeleeuwen
tot de moderne Tijden (Dr. J. Helbig).
De drie overige delen, die nog moeten verschijnen,
zullen respektievelijk behandelen:
het derde deel: de musici, letterkundigen
en geleerden, wijsgeren
en theologen, geschiedschrijvers
en geografen,
taalkundigen, rechtsgeleerden,
medici en beoefenaars
van exacte wetenschappen,
onderwijzers
en beroemde magisters.
Het vierde deel: geestelijkheid
en
adel, kluizenaars
en monniken, begijnen en kloosterzusters,
abten en bisschoppen, alsmede een hoofdstuk over onze missionarissen.
In het vijfde
deel zien we hoe een land en zijn bewoners uitgroeien
tot een staat, de
vorst en vorstelijke macht, de ambtenaren
en militairen.
.
En wat gezegd van de uitvoering?
Een kunstwerk.
Werk van Vlaamse
kunstzin en nauwkeurigheid.
De bekende graficus D. Acket ontwierp de
luxueuze stempelband.
Het werk is gedrukt op houtvrij kunstdrukpapier.
Ruim 1500 fraaie en met zorg gekozen platen, in en buiten de tekst, illustreren de 5 delen. De tekst wordt nog duidelijker gemaakt door talrijke
kaarten en grafieken. Ook bevat elk deel een aantal prachtige kleurplaten.
Flandria
Nostra ! Naam van een werk die in onze oren klinkt als een
klokke Roeland, die zingt als de tere remantiek onzer middeleeuwse
minneliederen,
die. streelt als een schilderij van Memling of van Eyck, die
stemt tot inkeer en ingetogenheid
als het hele kristelijk
leven van ons
volk; naam die ons Vlaanderen, met al zijn mensen, met al zijn aktiviteiten voor onze geest oproept, vanaf de oudste tijden tot heden. Ons kultuurpatrimonium
krijgt met dit oeuvre een onschatbare
aanwinst.
Een
nieuwe bron om Vlaanderen
en zijn volk beter en hechter te kennen en
hierdoor het inniger lief te hebben, is blootgelegd. Een werk dat DE ereplaats in al onze biblioteken verdient en dat elke Vlaming moet bezitten
Heel Vlaanderen
moet én auteurs én uitgevers voor deze prestatie in de
grond van het harte dankbaar zijn.
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29) ALGEMEEN.
P.E. Claessens : « sassenus », - L'Intermédiaire des Généalogistes,
Nr 77, XIII" année, Sept. 1958. Réponses, nr 51, p. 355.

In deze rubriek brengt steller enkele korrekties aan in de genealogie van
Dirk Marterts van Aalst en de van Sassen's. Deze enkele lijnen bijwerking vermelden meteen bekende figuren uit de eerste jaren van de boekdrukkunst in de Nederlanden: Dirk Martens van Aalst, Jan de SChrijver
(Grapheus), drukker te Antwerpen en geboren te Aalst rond 1502, Plantijn
en Moretus te Antwerpen, Bartholomeus de Grave (Gravius) , drukker te
Leuven, Matheus Elzevier, drukker te Leiden (deze beroemde drukkersfamilie is afkomstig van Leuven).
Or. E. Spelkens: « Les Bourgeois de Bruxelles»
(Suite).
- L'Intermédiaire des Généalogistes, Nr 77, XIII- année, Sept. 1958,
pp. 314-323.
Onderhavige poorters der stad Brussel zijn afkomstig uit lokaliteiten van
het Land van Aalst: de Sadeleer François, geboren te Haaltert, 19 mei
1559; Ruyssinck Nicolas, geboren te Lieferinge, 9 mei 1579; de Schoenvorst
Elisabeth, vrouwe van Wedergrate (1422) en 't Serclaes Jan, afkomstig uit
Aalst (1457).

30) ALGEMEEN.

31) ALGEMEEN.
Pierre Verbeelen:
« Oe Boeck », L'Intermédiaire des
Généalcgistes, Nr 77, XIII- année, Sept. 1958. Réponses, nr 42, p. 351.
De medewerker aan deze rubriek deelt enkele gegevens mede betreffende
de genealogie van Catharina de Boeck (t 1790), dochter van Pieter de Boeck
en Petronella Maesvrancx (de Maesvrancx's hadden goederen op Nieuwenhove en Denderwindeke), kleindochter van Jan de Boeck en' Catharina
de Blander, geboortig van eigem en burgemeester van het Land van Wedergrate.
32) RONSE. - P. Petrus-B. de Meyer: « De Oorsprong
te Ronse». - De Ronsenaar, nr 44, 1956.

van de Herfstkennis

Bondige historiek van de voormalige kapel op de Hoge Heide te Ronse,
wier stichting in 1632 mede te danken is aan prinses Ernalstine de Ligne,
vrouwe van Ronse en weduwe van Jan van Nassouwe. De verjaardag der
wijding van dit heiligdom gaf het ontstaan van de kermis d'Heide, waar
spoedig ook de stad Ronse deel aan nam.
33) Ronse. P. Petrus-B. de Meyer: « Het aloude Kanunnikenhuis
1810). - De Ronsenaar, 1956, nrs 45, 46, 47 en 48.

» ;(13 .. -

Een greep uit het verleden van het oude kanunnikenhuis in de Biezestraat,
waar eertijds de erven lagen van de familie de Bieze of Neder-Motte. Het
frontgebouw is bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1956 geklasseerd om
_ zijn artistieke en historische betekenis.
34) RONSE.
den». -

-

P. Petrus-B.

de Meyer:

« Fontein-obelisk

moet gesloopt wor-

De Ronsenaar, 31 maart 1957.
Omwille van het gevaar voor de bevolking moest de fontein-obelisk op de
Grote Markt gesloopt worden. Als een geste van afscheid aan dit monument, zo bekend aan de Ronsenaars, schetst schrijver de historiek van de
waterleiding en oprichting der marktfontein met obelisk in 1818.

35) RONSE. -

P. Petrus-B.

de Meyer:

« Het verdwenen

Begijnhof

te Ronse)J.

- De Ronsenaar, 1956, nrs 49, 50, 51 en 53.
Het begijnhof van Ronse werd opgericht in 1366 (?). De woelige tijden
der geuzen heeft het niet overleefd. In de stichting ervan en in de omvorming der statuten (1377) hebben de kanunniken Louis de Reynghersvliete
(proost van het Kapittel te Ronse) en Hendrik de Reynghersvliete (proost
van het Kapittel van Harelbeke en kanunnik van St Hermes te Ronse) een
grote rol gespeeld. Louis de Reynghersvliete was de broer van Willem de
Reynghersvliete, ridder, kanunnik van St Hermes en tevens heer van Boelare en Viane.
EREMBODEGEM.
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-
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