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Plaatsnamen te N inove

BENOEMINGEN NAAR DE VORM EN NAAR VOORWERPEN (1).

BML TdE
DRIEBEK
EEGDE(KE)
KAMUISMEERS

KOUS
KRINGEL
KROMPdE
MOELIE

OLIEMEERS SPJNDEKEN
PANNEKOEK
PITSAF
PLATVOET

In « Het Land van Aalst» handelden wij reeds over toponiemen
samengesteld met persoonsnamen (2). Hier nu komen plaatsnamen
aan de beurt wier ontstaan te wijten is aan de vorm van het perceel
en verder nog enkele die slechts schijnbaar ontstonden naar de vorm.

Uitzonderlijke afwijkingen van de regelmatige vorm van een
perceel gaven soms aanleiding tot eigenaardige benoemingen. De
naamgevers zagen in het stuk enige gelijkenis met gebruiksvoorwer-
pen, werktuigen, meubels, zelfs lichaamsdelen en kledingstukken.

Dit gebeurde spontaan met woorden die reeds als gemeennaam
werden gebruikt. Dit is b.v. het geval met:
HET BIJLTJE - Het komt voor als gemeennaam in verband met een
perceel, regelmatig van vorm, maar voorzien van 'een verLengstuk in
de vorm van een bijl: op merghelputte met den bijl (Zettingb. 1665).
Als eigennaam: Jan vander Talen geordonnert te leggen en behoor-
lijcke plancke aen het bijlken (Straatsch. 1747). Op het plan van
Popp vinden wij op de Burchtdam een nauwkeurige afbeelding van
een bijltje. Wat verder, in dezelfde bochtige straat, lopen wij over een
thans overwelfd beekje, de Hellegracht. Hier lag in de middeleeuwen,
op de Burchtbrug na, de langste brug van Ninove nl. de Zeelmakers-
brug, ook geheten: Krollekensbrug (3). De Hellegracht maakte toen
deel uit van de versterkingswerken van de Burcht. Tegen de Zeel-
makers brug lag een pLekje geheten:
DE SLOBBERSCHUP - Onbehuysde erfve genaemt de slobberschtzp
(nr 19, Grondboek, 1653).Deze erioe was een perceeltje groot genoeg
om er een huis op te bouwen. Het vertoont geen de minste gelijkenis
met een schup. Verdam kent slobberen in de betekenis: door slik en
modder lopen. In het Wb, Ndl. Taal: Ook in de bet. reinigen, bag-
geren. Een slobberschup - alhoewel men te Ninove dit woordje niet
meer kent - is toch zeer duidelijk. Zij diende om modder en slik
uit de gracht te scheppen en op de oever te werpen. Op dit perceeltje
stond geen huis, het diende toen tot niets anders als om er modder
op te werpen, vandaar de schetsende benaming: slobbeTschup.

Om driehoekige percelen aan te duiden zijn er, te Ninove, drie

(1) Bronnen: RAG., Ninove, rrr 9: Straatschouwingen, nr 13: Grondboek 1653,
nr 14: Grondboek 1654, nr 19: Huizen en Gronden, Zettingboek 1665,
Kerkrekeningen - Adbij S. Cornelis : Pachtboeken, nr 60: Grondboek -
ARA., Rekenkamer, Ninove, Stadsr., Rentb., Domein Ninove.

(2) z. Land van Aalst, i- Jg., 1949.
(3~ Idem.
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benamingen: Driebek, eegde, spindeke. Zij worden dooreen gebruikt
om een en hetzelfde stuk aan te duiden, gelegen aan het einde van
de Polderstraat :
den Drijbeck netest schovenmeersch (Straatsch. 1673) - Schoven-
meersch... met een cZeyn egdeken," commende aenden venusbroeck
van 60 roen (Grondb. 1653) - Schovenmeersch etent spenneken
(Straatseh. 1650). En hier nu vaste benoemingen voor afzonderlijke
percelen:
DRIEBEK - (Aan de Doorn, kruispunt wegen op Aalst en Okegem) :
den drijbeck beginnende van aenden doom ende linde 10 bunder 1 d.
11 r. (Grondboek Abdij, 1645); den drijbeck ... (Grondb. 1653) enz.
EGDEKEN - een daçusan: mersch dat men hiet theechdeken (Rentb.
Domein, 1466); van een half dagwant meersch geseyt dhedeken (Idem
1617);met eenen meersch ghenaempt het egdeken 1 d. 13r. 16v( oeten)
(Grondb. 1653); aen de groote heeghde (Straatsch. 1730).
SPINDEKEN - Het spendeken (Straatseh. 1695). Een Spindeken
was een hoekkast je. Sommige oude lieden kennen deze benaming nog.

Een rechthoekig perceel weiland, gelegen in de Denderweiden,
met een afgeknipte hoek, kreeg als naam: .
DE PITSAF - van eenen meersch geZegen in neerwijck ghenoemt
den pietsaf groot 84 r( oeden) (Grondb. 1653); d'abdye aen hunnen
meersch genoemt den pischaff (Straatsch. 1705). Voor onze Ninoofse
lezers is een verklaring wel overbodig. Zij herkennen onmiddellijk
in pischaff het Ninoofs afpisjen, afknijpen. Vermoedelijk hebben wij
hier te doen met een schertsende imperatieve vorrn : pits af! (4)

Twee percelen land hebben hun naam te danken aan hun ligging
in de nabijheid van een sterke bocht van de Beverbeek :
DE KRINGEL - van eenen d(agwant) Zant neven den cringheZe
(Rentb. Domein 1466); Oost den cleennen cringhele (Idem 1617); den
grootén coringheZ (Grondb. 1653); met eenen meersch den deynen
coringhel (Grondb. 1653).Deze benoemingen hebben niets te zien met
de vorm van de percelen. Het Ninoofs kent nog kringselen in de uit-
<;irukking: hem (= zich) kringsjeZen van de pain (= pijn).

Inde plaatsnaam: HET KROMPJE (Kadasterkaart XIX· eeuw)
meent men onmiddellijk te doen te hebben met een gelijkaardige be-
naming als k1"ingeZ,bocht. Deze mening wordt nog versterkt door het
feit dat Het Krampke aan de Dender ligt en deze rivier zeker niet
arm is aan bochten. Wij hebben echter met iets gans anders te doen.
De kaartenmaker kende de toen nog levende maar thans volledig
uitgestorven volksbenaming nog Het Rompke. Hij begreep de naam
verkeerd, dacht aan krom en maakte er Het Krompke van. De 0 van
Rompke is de Ninoofse verkorting van de lange a vóór mpk. Het
Rompke is dus: Het Raampke. Een klein perceel waarop het Raam-
huis van de Heer van Ninove stond tot in de XVI" eeuw, rechteroever
van de Dender, dicht tegen de Begiinebrug. In het Raamhuis ston-
den de toestellen om het laken dat van de volder kwam te rekken.

(4) z. over dergelijke vormen: Land van Aalst, 4' Jg., 1952, blz. 31.
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Een niet zeldzame plaatsnaam is: DE MOELIE. Het woord hoort
nog tot de Ninoofse volkstaal in de betekenis van kleine kneedtrog,
kneedbak. De plaats zal wel enige gelijkenis vertoond hebben met
een kneedtrog, naar alle waarschijnlijkheid een rechthoekig perceel
met lichte inzinking tegenover het omliggende land. De parochiekerk
bezat een rente op een stuk land van 1 dagwant in de moiHe (Kerkr.
1576) -. Uit een brief: een dachwant groen coren u toebehoorende
geleghen bij de moille (RAG., nr 31, correspondentie, 1658). Er is nog
een algemeen gekende plaatsnaam te Ninove: de Kamoelie. Of kam
hier werkelijk brouwerij betekent is onzeker. De Kamoelie ligt op
een plaats, buiten de agglomeratie, waar het bestaan van een brou-
werij vrij twijfelachtig lijkt. Het woord komt in Ninoofse teksten
ook voor in de betekenis van zandkist : betaezt Jan Appelman waghe-
makere van de zavelmoille te makene ende m(eester)e Pieter de
Blende smet van die met yseren bande en) te beslane tsamen 18 s. par.
(Stadsr. 1551-53).In tientallen Ninoofse staten van goede vinden wij
het woord terug, ook in de samenstellingen: een back moelle (RAG.,
nr 497, aO1648). En om het deeg uit de moelie te krabben: moille
eraober (Id., nr 585, XVIIe eeuw). Opvallend zijn de uiteenlopende
spellingen van dit woord, blijkbaar omdat de I in het Ninoofs reeds
vroeg werd gepalatalizeerd. Ook elders vinden wij :moelie als kneed-
bak, b.v. te Geraardsbergen: een moeylde (RAG., Geraardsbergen,
nr 412, 1563); int backhuys een moilge (Id., aO1571).

Het Middeln. Handw., localizeert verkeerdelijk meelde als Oost-
middeln. Bij Verwijs en Verdam, zonder localizering, met dezelfde
betekenis: bak, trog. De betekenis door Kiliaan vermeld lekker hapje,
is hier totaal onbekend en blijkt ook nergens uit een tekst.

Wij vinden dezelfde moelie als familienaam in: Janne Meelde-
man (Stadr. 1478-79).Janne Moeideman was een Ninoofse drapenier,
die in de jjlren 1480-85,in de troebele periode tijdens de verwoede
strijd van het Graafschap Vlaanderen tegen Maximiliaan van Oos-
tenrijk, het maar best vond naar Brussel uit te wijken om er zijn
beroep verder te kunnen uitoefenen. Hij liet zich samen met enkele
andere- Ninoofse drapeniers opnemen in de Brusselse lakengilde. Wij
vinden hem in het Boek der Brusselse lakengilde (Stadsarch. Brussel,
nr 1435) als: Janne Moeylleman. Zijn naam staat hier geboekt zoals
men hem uitsprak.

Lust tot scherts en spot is onze mensen aangeboren. Het kan ons
ook niet verwonderen benamingen naar lichaamsdelen aan te treffen.
Er zijn te Ninove twee dergelijke pln. : De Platvoet en de Kamuis-
meers.
DE PLATVOET - mersch genaempt den platvoet (Straatseh. 1650);
den platvoet wesende eenen guaden meersch tegen het gescheede van
Meerbeke (Grondb. 1654); den platvoet groot 6 d. 58 r. (Zettingb.
1665); aen den plaetvoet (Straatsch. 1700). De Platvoet is een Dender-
weide. Als men er rondkuiert vraagt men zich af hoe kwam men
toch tot deze naam? Men zal vruchteloos pogen er een platte voorde
van te maken. Er is daar nooit een voorde geweest. Een blik op de
kaart en de betekenis wordt ons onmiddellijk duidelijk: net een
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schoen zonder hak. De landmeter-kaartenmaker heeft deze plaats-
naam boven de vont gehouden. Vermelden wij hier dat Platvoet
veelal voorkomt, in Brabant, als familienaam. De betekenis van deze
familienaam is zonder meer duidelijk.
DE KAMUISMEERS - van den camuusmerssche te weten van der
vesten die der stede toebehoert (Stadsr. 1418-19); van den camuys-
m(!ersche (Id. 1480-81); van den berme vanden camuysmee1'sch
(Stadsr. 1571-74);den camismeersch (Id. 1626-28),enz.
Deze plaatsnaam wordt honderden malen vermeld, wij geven hier
slechts de verschillende grafieën, telkens de oudste vorm. De spelling
met ui (als uy) komt voor in de XV· en de XVI" eeuw, later zeer
zelden. De overwegende vorm in de XVII" eeuw met i wijst op een
steeds sterker doordringen in de volkstaal van de volledige ontron-
ding van de Ndl. uu (schuur/schier). De Kamuismeers is een vest-
barm aan de Brabantse Poort, met een deel van de belendende weide,
een langwerpige verhevenheid van de bodem met ten zuiden de vest-
gracht en in het noord-oosten, gedeeltelijk, de Hellegracht. Op de
kaart is geen twijfel mogelijk, het is wel het Franse woord camus,
platneus. Het perceel trekt wonderwel op een lange platte neus zoals
men er bij vastenavondvieringen kon bewonderen.

Plaatsnamen naar kledingstukken komen ook voor. In de middel-
eeuwen en later had kous ook de betekenis van broek. Een langwer-
pig smal perceel akkerland, dat veel gelijkenis vertoont met een lange
broekspijp kreeg deze naam: 1 d. 52 r. scoeflants op deyghem ghe-
heeten de cause (Kerkr. 1523), etc.

De plaatsnaam PANNEKOEK, die ons doet denken aan een on-
regelmatig perceel, is echter niet ontstaan naar de vorm, maar was
oorspronkelijk pandhoek .- van der vesten achter sHasen was neven
den pantkoucke (Stadsr. 1466-67); den vestbarm in den pantcoucke
(Id. 1549-51); int pantcoucxken (Id. 1574-75); int pantcoucxken (Id.
1626-28); den pannecouck achter op doude dender ende voren op den
bochtdam groot 1 d. 75 r. (Grondb. 1654); pennecoeck (Straatsch.
1734). Links van de Brabantse Poort, binnen de wallen, lag de Ka-
muusmeers en rechts de Pannekoek, tussen de straat en de vestgracht.
was absoluut niet rond van vorm. De oorspronkelijke naam moet
pand - hoek geweest zijn, in de betekenis van goed (pand) in een
hoek, tussen de straat en de vestgracht. Hoek werd, schertsend koek
en dan volgde ook pand als panne. Penne is het Ninoofs voor pan.
Deze pannekoek was geen Ninoofse specialiteit. Wij vinden hem ook
te Herlinkhave : van een siucke lants gheseit den pancoucke gelegen
in HerLickhove (Rentb. Dom. 1466); van 2 d. en 22 1'. lants in de panne-
coucke (Id. 1617). Op een kaart uit de XVIII" eeuw vinden wij de
oude benaming Panthouck te Iddergem.

In de bovenvermelde plaatsn. blijkt in meer dan een geval welke
rol het plaatselijk dialect in de evolutie van de toponiemen kan spe-
len. Er zijn benoemingen, die bij nader toezien absoluut niet ontstaan
zijn naar de vorm. Omgekeerd kunnen plaatsnamen, die oorspronke-
lijk wel een aanduiding bevatten in verband met het topografisch
uitzicht, na eeuwen iets gans anders worden. Wie kent er te Ninove

r.
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de Oliemeers niet? Een Ninovieter zal dit gewoon verklaren als
olie - meers. Oorspronkelijk, in de XII" eeuw, was het pratum de
holemersca (Miraeus, a" 1167); van den holenmee7'sch (RAG., Rekn.
Abd. S. Corn., aO1473); den holenmeerscri 3 b. 68 r. (Id.,Abd. S. Corn.,
nr 60, a" 1645) - hoelmeersch (Nin. Grondb. 1654); achtersten olie-
meersch (RAG., Abd. S. Corn., pachtboek 1691); hoelemeersch (Nin.
straatsch. 1721); den ondersten holenmeersch en den achtersten holen-
meersch: groot 5 b. (Abd. S. Corn., pachtb. 1769). Hoe gebeurde deze
evolutie van hole naar olie? Zeer eenvoudig. In het Ninoofs kent men
sedert eeuwen de h niet meer en de Ndl. 00, b.v. in boven, oven, e.a.
is: oe geworden. Olie in het Ninoofs : oele was dus homoniem met
hole.

NINOVE. H. Vangassen.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

Moeilijkheden bij de Kermis- of
Kerkwijdingsprocessie te Aall t in 1677

, I

Het behoorde tot de traditie jaarlijks processie te houden op de verjaar-
dag der Kerkwijding, zijnde de eerste Zondag van Juli. In 1555 werd bij over-
eenkomst tussen kapittel en magistraat de processieweg en andere bijkom-
stigheden vastgelegd,

In 1677 doen zich moeilijkheden voor, gezien het magistraat de processie
wil thuis houden, zogezegd omdat « er schenen te wesen eenige peryckelen
van de omliggenden vijandt » (de Fransen). De echte reden was dat het ma-
gistraat niet akkoord ging met de toepassing door de pastoor-deken Antoon
Papenbrouck van het voorschrift van de aartsbisschop, waarbij bepaald werd
dat in de processie geen beelden mochten gaan en terzelfder tijd het H. Sa-
crament.

Het kapittel beslistte dat het Allerheiligste in de processie zou' gedragen
worden .... zonder beelden. Op het laatste ogenblik stelde men vast dat het
beeld van 0.L. Vrouw van de Rozenkrans toch werd meegedragen, zodat de
deken niet het H. Sacrament, maar het zilveren kruis droeg.

Aan de kapel op de Werf, wanneer de processie daar aankwam stond
« het beldt van de Alder H. Moeder Godts Maria op de Werf uijtstaende op
de straete voor den inganek van de Capelle overdeckt met een swerte voil
ofte escerp al soft sij geweest hadde inden rauw over d'absentie van haren
sone, waaruijt gevolcht sijn verscheydene ontstichtingen, opspraken ende
spottingen onder het gemeyn volck ». .' .

De zwarte sluier werd op last van het kapittel wegg\ omen,' die het in
bewaring houdt. ,~ " '.

'De moeilijkheden geraken slechts opgelost in 1679. (Reg Ca pi tul i, 1673-79,
61 V., en volgende, 91 1'.). ~ll!' " I "

, t:/jf; "I,
.: 1111I1111I1111111111111111I111111111I1111111111111I ,rt~ , :'.~\ '

Franse School te Aalsûl,
I,

~fl .
Begin 1677 richt Joos Bouti ny tot de burgemeester en j.schepenen van de

stad Aalst een verzoek ({te moegen hauden Walsche scho e ». In zover deze
zaak het magistraat aangaat wordt toelating verleend. Ter goedkeuring over-
gemaakt aan het kapittel, wordt het hier besproken op 26 Maart 1677. Die
toelating wordt verleend, gezien de betrokkene de voorgeschreven eed heeft
afgelegd in de handen van de « Scholaster ». (Reg. Capituli, 1673-79, 54 r., v.).

d.D.Br'. ,
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Parochie en Parochieleven te Haaltert
Inleiding.

Wanneer er sprake is over parochie en parochieleven te Haaltert,
dient speciale aandacht geschonken aan een organisme dat gedurende
vier eeuwen en half met deze parochie was verbonden en er zijn
stempel op drukte, nl. het kollegiaal kapittel van twaalf kanunniken
dat er werd gesticht in 1046 en in 1495 naar Aalst overgebracht. Dit
kapittel schonk aan de parochiekerk de titel van kollegiale kerk, en
nog geruime tijd nadien zullen de pastoors hiervan, met enig spijt
wellicht, melding maken in volgende bewoordingen: de parochiale,
voorheen kollegiale, kerk van Haaltert .

.Over dit kollegiaal kapittel te Haaltert verschenen bijdragen in
« Het Land van Aalst », jg. IV, 1952,nrs 3, 4, 5, 6, jg. V, 1953,nrs 1 en 2,
achteraf gebundeld in een uitgave van 75 blz., zodat het overbodig is
hierop nog terug te komen.

In een vijftal hoofdstukken zullen achtereenvolgens worden be-
handeld de organisatie van het parochiewezen, de verhouding paro-
chie en kapittel, de levensbijzonderheden en de zorg der pastoors om
de kerk en het kerkelijk leven, het parochieleven, en ten slotte de
parochie en het burgerlijk leven.

1. DE ORGANISATIE VAN HET PAROCHIEWEZEN.

1. Onstaan, grensvormlng en grenswijziging lier parochie.
Bij de stichting van het kapittel door heer Engelbert, in 1046,be-

stond er reeds een kerk, zoals blijkt uit de stichtingsoorkonde. Was
het de eerste? Stond deze op dezelfde plaats?

Voorzeker was het de eerste kerk niet meer. Maar werd de toen-
malige Romaanse kerk gebouwd in vervanging van een houten kerkje
door de Noormannen neergebrand.

Moeilijker is het antwoord omtrent de plaats waar zich de eerste
bëdeplaats bevond. Werd voortijds een andere plaats gekozen, meer
geschikt voor Haaltert en Kerksken ? Want zoals beide dorpen be-
stuurd werden door één schepenbank, zo vormde voorheen het grond-
gebied van beide dorpen (samen groot 1003bunder, waarvan 275 bun-
der voor Ker ksken ) slechts één parochie. Vele eeuwen later lezen wij
dat de parochie van Kerksken steeds een afhankelijkheid geweest is
van deze van Haaltert, waaruit zekere servituden waren blijven voort-
leven. Zo betaalde de kerk van Haaltert het cathedraticum voor de
kerk van Kerksken, benoemde het kapittel de pastoor en de koster
aldaar, bestond er een tiendeeenheid voor beide dorpen. Ten tijde
van het kapittel te Haaltert was de kerk van Kerksken zeker afhan-
kelijk van dit kapittel. Voor wat de l l" eeuw voorafgaat beschikken
wij evenwel over geen gegevens, zodat het evenmin uitgesloten is
dat de parochie van Kerksken, oorspronkelijk als onafhankelijk ge-
sticht, aan het kapittel werd geschonken en aldus haar onafhanke-
lijkheid verloor.
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Mogelijk omvatte de moeder-parochie het grondgebied gelegen
binnen het grensgebied van beide dorpen, zonder de wijk sGraven-
kerselaar, die tot 1848tot de parochie Mere behoorde.

Een andere moeilijk te beantwoorden vraag betreffende het ont-
staan van de parochiekerk is: was de kerk bij haar stichting een
eigen (1) of een vrije (2) kerk? Werd zij van vrijekerk of onafhan-
kelijk van de heer, door deze ingepalmd ten tijde van de ontredde-
ring veroorzaakt door de invallen en verwoestingen van de Noor-
mannen? .

Wanneer in 1046 de kerk aan de bisschop van Kamerijk wordt
geschonken, was de heer er van in het bezit. Dus een eigenkerk. Mo-
gen wij veronderstellen dat zijn voorgangers zich de kerk hadden
toegeëigend, nadat deze voorheen was verbonden geweest en had toe-
behoord aan het ten gevolge van voornoemde invallen verdwenen
klooster?

Het is evenwel niet uitgesloten, wat trouwens meer voorkomt,
dat de kerk door de plaatselijke heer werd opgericht, « naast een in-
tercuommunale weg (hier de Steenweg van Aalst op Geraardsber-
gen), waarmee zij door de Kerkstraat is verbonden» in de nabijheid
van de burcht (in het Herenthout). De nabijheid van de burcht is
van belang, gezien een eigenkerk op de eerste plaats haar ontstaan
dankt aan de noodwendigheden van de heer. Een eigen kerk ligt trou-
wens in de lijn voor deze « streek tussen Dender en Schelde »; ...
« immers het Land van Aalst bezit voor het grootste gedeelte eigen-
kerken » (3).

Sinds 1848 stemmen de grenzen van het dorp niet meer overeen
met deze van de parochie. In 1811 werd sGravenkerselaar afgeschei-
den van Mere en bij Haaltert gevoegd. Op 7 Januari 1848 werd deze
wijk parochiaal met Haaltert verenigd, terwijl de wijk Boekent er
werd van' afgescheiden en tot de S. Maartensparochie te Kerksken
kwam te behoren.

De samenvoeging van sGravenkerselaar met Haaltert verliep
naar .Çiewens van de betrokken bevolking. Op 20 Juni 1839 (4), bij
verandering van pastoor te Mere, werd door de inwoners van deze
wijk tot de bisschop een verzoek gericht in dien zin. De deken van
Aalst, P. de Hert - gewezen pastoor van Mere - stelde op 23 Juni

(1) Ontstaan vooral te zoeken bij een grondheer. die een kerk bouwde op
eigen grond, met eigen middelen en tot eigen gerief, zodat hij er naar
goeddunken kon over beschikken (verkopen, verhuren, de bedienaar be-
noemen, anz.).

(2) Kerk door een gemeenschap opgericht.
(3) J. LAENEN, Kerkelijk en Godsdienstig Brabant, I, 136. Antwerpen, 1936.
(4) Op 29 Oktober 1835 werd reeds een dergelijk verzoekschrift, met de

handtekeningen van de gezinshoofden van de 20 huisgezinnen van sGra-
venkerse1aar, aan de deken overgemaakt. Het advies van de deken was
ongunstig, gezien dit verzoek van de « ongeletterde, vrijpostige en op-
dringerige» Egidius van den Steen uitgaat. Te meer daar dit verzoek
reeds vóór 20 jaar door Mgr de Broglie werd verworpen; ten andere
- beweert de deken - de oude pastoor van Haaltert zou liever zijn
parochie zien verkleinen dan vergroten; hij stelt aan de bisschop een
strenge berisping voor jegens Eg. van den Steen.
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1839 tegen dit verzoek, dat reeds tot 3/4 keer werd gedaan, een plei-
dooi op en verklaarde zich voorstander van, na de dood van de pas-
toor van Haaltert, sGravenkerselaar bij Kerksken te voegen.

De aanhechting van de wijk Boekent bij Kerksken, gezien het
verzet van een gedeelte der bevolking, bracht vele moeilijkheden mee,
die in de brieven aan de bisschop natuurlijk worden opgeschroefd.
Zo is er, in een schrijven van 22 Mei 1845, sprake van 800 à 1000zie-
len, waar er in 1848 nog slechts 160 à 170 paashouders (personen bo-
ven de 12 jaar) worden geteld. Op 6 Maart 1840 komt deze kwestie
voor de gemeenteraad van Haaltert. Deze schrijft hierover aan de bis-
schop « betreffende geruchten de Boekent van de parochie van Haal-
tert te scheiden en bij Kerksken te voegen». Om die wijziging door
te voeren zou men - inderdaad - het overlijden van de pastoor, die
83 jaar oud is, afwachten, om « het schoonste en beste deel der inwo-
ners onzer gemeente voor het geestelijke aen de aenpalende gemeente
van Kerkxken aen te leggen» (5). Aldus zou de voorganger van Mgr
Delebecque, Mgr J. Fr. van de Velde zich hebben uitgelaten. De ge-
meenteraad vreest dat, moest dit gebeuren, er alsdan gevaar bestaat
hierdoor de rust te verstoren.

De gemeenteraad, gezien de « nieuwe geruchten de Boekent (800 à
1000zielen) bij Kerksken's parochie aen te hechten », stuurt op 24 Mei
1845 een nieuw schrijven aan de bisschop van Gent, waarin wordt
herinnerd aan de brief van 1840.Nog andere beweegredenen worden
er naar voor gebracht, nl. de schade voor de kerk, die nog 8.665,76Fr.
schuld heeft, als gevolg van de vergroting; tevens door de vergroting
van de kerk is deze ruim genoeg voor 4000 inwoners; daarbij 9/10 van
de mensen willen geen aanhechting bij Kerksken, want het gerucht
bracht « eene uitzinnige verslagenheyd » onder de bevolking.

. Om ook bij de bevolking een passende atmosfeer te scheppen te-
gen de aansluitingsaktie, werden bij de inwoners van Boekent en
Ekent.- wat er schijnt op te wijzen dat ook deze laatste wijk niet
volledig buiten gevaar van annexatie was - handtekeningen ingeza-
meld tegen de gebeurlijke aanhechting bij Kerksken.

De lang verbeide dood van pastoor Van den Eynde op 5 Januari
1848,schonk de gelegenheid het voorbereide plan der aanhechting uit
te werken. Op 7 Januari 1848 stuurde Mgr Delebecque een openbare
brief « aen de Geestelijkheid en aen de geloovigen der parochien van
Haeltert, Meire en Kerkscken, onder de dekenij van Aelst, in ons
Bisdom » (6), waarbij beslist werd sGravenkerselaar bij Haaltert te
voegen en de wijk Boekent onder de jurisdiktie van de pastoor van
Kerksken te plaatsen.

(5) Deze, en andere uittreksels van brieven, komen uit het Archief van het
Bisdom Gent (Bundel Haalter t).

(6) « ... Wanneer wij over drij jaren de parochien Haeltert en Kerckxken
bezochten, hebben wij bemerkt dat het gehucht met name Bouckhaut,
onderhoorig aen de kerk van Haeltert, van deze zo verre is afgelegen
dat deszelfs bewooners zich doorgaens naer de diensten begeven in de
kerk te Kerkscken, welke zij moeten voorbij gaen om, langs den Steen-
weg van Geeraerdsbergen naer Aelst, tot de kerk van Haeltert te komen.

Van den anderen kant hebben wij bemerkt dat het gehucht 's Graven-
kerselaer, behoorende tot de gemeente Haeltert, schier op gelijken af-
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Hiermede was de kwestie evenwel nog niet van de baan. De inge-
zette agitatie zou verder gaan.

Hoe patetisch klinken de woorden (altans volgens een brief) van
de negentigjarige stervende pastoor tot zijn onderpastoor: « Ach,
Mijnheer, wat zal er na mijne dood van mijne parochie geworden?
Ja, mij dunkt, dat ik al voor mijn oogen zie hoe dat zij zal in wan-
order komen. Mijne schapen, die ik nu al 38 jaren onder mijne kudde
heb gehad en gevoed ten besten het mij mogelijk was met het woord
Gods, hetwelk zij als raven uyt mijnen mond hae1den, die zullen
misschien na mijne dood verdeeld worden, waarvoor ik zoo veel on-
heylen vrees; ja het verkort bijna mijn leven (hij was er 90 !), want
ik zie het altijd voor mijn oogen ». Hierop stierf hij! Aldus schreef
men aan de bisschop, er bijvoegend « als wij overzien zulke schrikke-
lijke lasteringen en vervloekingen die er dagelijks over gesproken
worden » dan zou zeker worden afgezien van de aanhechting van de
inwoners van de Boekent bij Kerksken.

In zover men geloof mag hechten aan een schrijven uit de eerste
dagen van Januari, « was het een algemeen geschreeuw », ten teken
van protest, wanneer de herderlijke brief op 9 Januari werd voor-
gelezen van op de preekstoel. Reeds op 10 Januari sturen de inwoners
van de Boekent een brief met handtekeningen aan de bisschop, waar-
bij wordt opgekomen tegen de beslissing hen bij Kerksken te voegen
en « waeraen zij zich nooyt met genoegen zullen onderwerpen ».

Op 13 Januari schrijft Monseigneur aan de pastoor van Kerksken
dat de genomen maatregel gehandhaafd blijft, ... dat hij moet zorgen

stand is van de kerk van Haeltert en van die van Meire, waeraen het
is vastgehecht, en dat de bevolking van dees gehucht weynig minder is
dan die van Bouckhaut.

Dezen Toestand van zaken zooveel mogelijk willende verhelpen, en
begeerende aen de bewooners van Bouckhaut en 's Gravenskerselaer
meer gemak te geven tot het volbrengen hunner godsdienstige pligten
in hunne eygene parochiale kerk, volgens de tnzrgten onzer Moeder de
H. Kerk.

Wij hebben besloten en besluyten :

Art. I" De parochie Meire wordt beperkt binnen de palen van het bur-
gelijk grondgebied der gemeente van den zelfden naem; het deel
der gemeente dat tot andere omliggende parochien behoorde,
wordt vereenigd met de parochie Meire.

Art. 2' De parochie Haeltert bestaet uyt het gansche grondgebied der
gemeente van den zelfden naem, ter uytzondering van het ge-
hucht Bouckhout. Het deel van Haeltert dat tot de parochie Meire
behoorde wordt vastgehecht aen de parochie Haeltert.

Art. 3' De parochie Kerckxken bestaet uyt de gansene burgerlijke ge-
meente van den zelfden naem en daerenboven uyt het gehucht
Bouckhout behoorende tot de gemeente Haeltert. De wegen n" 35,
n" 5 en ]1' 6 (op de Atlas der wegen) dienen tot grenspalen tus-
schen deze twee parochien, zooals aangeduyd is op het plan aen
deze onze brieven vastgehecht.

Art. 4' Deze schikkingen die verpligtende zullen wezen op den dag na
dezelver afkondiging zullen voorgelezen worden op den predik-
stoel in de kerken van Meire, Haeltert en Kerckscken den Zon-
dag, 9 January en worden overgeschreven op den pastoreelen
register der voormelde kerken.

Gegeven te Gent den 7 .Januar y 1848.
(Get.) t Ludovicus.
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de genegenheid van zijn nieuwe parochianen te winnen, ... en de ogen
dient te sluiten bij gebeurlijke overtredingen: Mgr oordeelt terecht
dat het geestelijk welzijn deze schikkingen rechtvaardigt.

Op 20 Februari 1848sturen de inwoners van de aangehechte wijk
een nieuwe brief met handtekeningen naar Gent, waarin te lezen
staat, dat slechts 3 van de 39 huisgezinnen bij Kerksken wensen aan
te sluiten en dat van de 13 kinderen, die hun eerste Communie moe-
ten' doen, slechts 3 bereid zijn deze te Kerksken te doen.

Nieuw offensief met handtekeningen op 9 April, waarbij het pro-
test tegen de aanhechting bij Kerksken wordt herhaald, temeer ge-
zien de bevolking van de Boekent met deze van Kerksken in ruzie
leeft. Daarbij een bedreiging: 130 weigeren op hun nieuwe parochie
hun Pasen te houden. Lukt het niet bij de bisschop zelf, dan zal men
het langs een omweg beproeven. Een lijst met handtekeningen wordt
op 10 April gestuurd aan Vic. Generaal Sonneville, op wiens bemid-
deling wordt beroep gedaan.

Ook de kerkraad van Haaltert kiest nu voor het eerst openlijk
stelling in deze kwestie en verzoekt, op 10 April, Monseigneur de toe-
stand in het oude te herstellen en aldus de opstandigheid van het volk
tegen te gaan.

Op 13 April verleent de bisschop aan de inwoners van de Boekent
de toelating hun Pasen te houden in hun vroegere parochie. De bevol-
king van deze wijk is hiermee evenwel niet voldaan, altans « de meer-
derheid der bevolking, die 160 à 170 Paashouders telde », en op 3 Mei
schrijft men opnieuw aan de bisschop om de zaak der aanhechting
ongedaan te maken. Men smeekt en dreigt en is absoluut niet gesteld
op « de pastoor van Kerksken, die de bisschop heeft belogen en be-
drogen en gezegd dat het de wens was van de bevolking bij Kerksken
aan te sluiten ». Deze brief sluit met een groet « van al uwe schapen
uit de weijk Boekent », die zich « als ballingen» aanzien, gezien de
verzoekschriften tot nog toe zonder gevolg bleven.

De inwoners geven niet af! In een nieuwe brief van 15 Mei aan
de bisschop bezweren zij hem dat zij « liever het leven zelf zouden
verliezen, neen zij vragen vergiffenis over hunne stoutmoedigheid,
zij willen niet leven als met Haeltert en daer wagen zij hun leven
voor », en sluiten met een nieuwe aanval op de pastoor van Kerksken,
die zelfs « schimpwoorden spreekt over hen ». De bisschop tracht het
volk tot bedaren te brengen en antwoordt dat alles is geschied om
het zielewelzijn en niet onder druk van de pastoor van Kerksken.

De bevolking van de Boekent doet ook beroep op de burgemeester
van Haaltert, opdat hij zijn invloed bij de bisschop zou laten gelden.
Deze, Louis de Sadeleer, verzoekt, op 31 Mei, Monseigneur op zijn
besluit terug te komen, teneinde de rust in de gemeente te herstel-
len.

Mgr Delebecque moet niet onverschillig geweest zijn bij al deze
moeilijkheden. Hij staat zelfs op het punt toe te geven, zoals blijkt
uit een klad van brief in antwoord aan de burgemeester: hij wil aan
de verzuchtingen van de inwoners van de Boekent te gemoet komen,
zodra er een tweede onderpastoor, die zich vooral met de Katekismus
op deze wijk zou gelasten, erkend werd en de gemeente bereid wordt
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gevonden een lokaal voor Katekismusonderricht ten dienste te stellen.
Vermoedelijk hebben andere invloeden de bisschop aan deze ont-
worpen brief doen verzaken. Want zijn antwoord aan de burgemees-
ter is afwijzend, wat betreft de maatregel ongedaan te maken. Mon-
seigneur schrijft, er aan te denken een kapel op te richten voor de
wijken Boekent en sGravenkerselaar, als een afhankelijkheid van de
parochie Haaltert. Dit plan zal evenwel niet tot uitvoering worden ge-
bracht en mogelijk was het alleen bedoeld om door het verloop van
tijd de bevolking tot kalmte te brengen.

Op 2 Juni dringen de inwoners van de Boekent nogmaals aan
bij de bisschop om toch opnieuw bij Haaltert te komen ... en los van
Kerksken, waar ze worden belachelijk gemaakt « door spotliedjes, die
zij van hen komen zingen, onder aanwakkering van de pastoor van
Kerksken ». De volkse humor spreekt dus ook reeds haar woord mee
en spaart haar plagerijen niet voor hen, die van de bisschoppelijke
maatregel een levenskwestie maken.

Van 29 Augustus 1848 bleef nog een brief bewaard, die op het-
zelfde aambeeld slaat en het op een zeer volkse en patetische manier
aan de bisschop voorstelt: « moeten wij misschien tot Kerxken gaan ?
Neen, neen dat de dood daer stond wij gaan ze nog liever te gemoed
als daer moeten in toe te stemmen. Neen het is vrugteloos. Kan M. de
Pastor van Kerxken niet bestaan, wij hebben geen de minste pligt
hem te onderhouden ... ·)}

Vermoedelijk bleef het niet bij dit laatste protest aan het adres
van de bisschop van Gent. Maar ook hier bracht de tijd raad en werd
de opgeroepen storm gestild, zodat het ten slotte iedereen natuurlijk
is gaan vinden te behoren tot de parochie, waar zij sinds eeuwen
hun Zondagsplicht vervulden (7).

Sindsdien bleven de parochiegrenzen ongewijzigd.

2. Het Kerkgebouw,

a. De oude kerk, herstellings- en vergrotingswerken.
De parochiekerk van Haaltert, die op 9 Februari 1869 door de

bliksem getroffen afbrandde en werd gesloopt, behoorde tot de Vroeg-
Gotische stijl, waaraan talrijke verbouwingen plaats vonden. Het ge-
heel was bekroond met een slanke torenspits van 100 voet, vanaf het
klokkenhuis.

De eerste verbouwing, waarover ons dokumenten bewaard ble-
ven, dagtekent van omstreeks 1450. Dus nog vóór de overplaatsing
van het S. Gorikskapittel naar Aalst. Tot deze verbouwingen - « tot
de bouw van koor en kerk en tot het herstel van de daken en de
muren» (8) - moest het kapittel geld lenen, gezien dit koor mooi
werd gebouwd, samen met een « nogal groots aangestoken » kapel ter
ere van O.L. Vrouw langs de Noordzijde van de kerk. .

(7) Deze ietwat uitgebreide uittreksels uit de brieven hebben tot doel een
beeld op te hangen van de volkse stijl uit een cc gespannen» tijd in het
Haalterts parochieleven van vóór honderd jaar, waaruit blijkt hoe zelfs
een gunstmaatregel onverstandig kan worden tegengewerkt, onder de
stuwing van een paar heethoofden.

(8) J. DE BROUWER, Het Kollegiaal Kapittel te Haattert, blz. 48.
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De oppervlakte besloeg 336 m= en bood ruimte voor 1500 à 2000
personen.

Deze kerk telde 7 altaren, nl. het Hoogaltaar, toegewijd aan Sint
Gorik, het altaar van O.L. Vrouw, dit van Sint Pieter (9), van het
H. Kruis (waaraan een kapelanie was gehecht) (10), dit van de H.
Geest (met kapelanie van de H. Geest) (11), verder de altaren ter ere
van de H. Laurentius en de H. Antonius (12).

Leed het innerlijke van de kerk erg ten gevolge van de verwoes-
tingen aangericht door het leger der opstandelingen in het laatste
kwart der 16"eeuwen bleef ook het gebouw niet gespaard, toch kon-
den tussen 1595 en 1605 grondige herstellingswerken worden uitge-

Puin van de oude kerk.

veerd, waardoor werd verhinderd dat de kerk in puin verviel. Slechts
nog drie altaren werden heropgericht en voor de eredienst gebruikt,
nl. het Hoogaltaar, het altaar ter ere van O.L. Vrouwen dit gewijd
aan St. Pieter (13).

Eindelijk was ook de toren, die dreigde in te storten, in 1635her-
steld.

Grote herstellingswerken aan de kerk en de toren werden uitge-
voerd in 1661,evenals in 1751.In 1768werd de torenspi ts, die ongeveer
30 meter hoog was, herbouwd.

Na vele jaren bespreking, werd in 1839 besloten de kerk, die te

(9) Dek. Bez., 1672.
(l0) Oork. 1514 (Dek. Arch., Aalst).
(11) Registrum Capituli, 1626-1665, blz. 129 v. Ob.).
(12) Beide aangegeven in het Doopregister van 1624 v.j., laatste blz. - Trés.

des Chart. de Flandre, S. J, nr 2824, a' 1474 (Ra. Brussel).
(13) Dek. Bez.
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klein was geworden voor de 3447 inwoners, te vergroten. De kerk-
fabriek oordeelde dat zij 514 m" moest beslaan. Deze vergrotingswer-
ken werden uitgevoerd naar een plan van architekt Beeckman, van
Dendermonde. De vergrotings- en verbouwingskosten bedroegen
33.745,87Fr. Het is erg spijtig dat de plans voor deze werken niet
bewaard bleven, teneinde ons toe te laten een beter gedachte te vor-
men van de oude kerk, gebouwd in Balegemse steen, en die in 1869
ten gronde werd afgebroken.

De Kommissie van Monumenten, die op 22 Maart 1869ter plaatse
een onderzoek instelde, hield er aan vooral het koor, dat het minst
onder de latere verbouwingen evenals onder de brand had geleden,
te bewaren. Achteraf zal men dit plan prijsgeven!

b. De nieuwe kerk.

Het plan voor de nieuwe kerk, goedgekeurd bij K. Besl. van
30 Nov. '69, werd opgemaakt door een jong architekt, J. de Noyette,

.'

Binnenzicht van de huidige S. Gorikskerk.
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bcuwkundige te Gentbrugge, die zich voor deze Neo-Gotische kerk
inspireerde in de Frans Gotische katedralen der Middeleeuwen, zoals
het in die tijd in de mode was. Het bestek bedroeg 147.000Fr. De aan-
neming voor de afbraak van de oude en de opbouw van de nieuwe
kerk beliep tot 154.750Fr. en werd toegewezen aan Henri Michiels,
aannemer te Aalst. De bouwwerken aangevangen in 1870werden nog
in dat zelfde jaar voltooid. De bouwwerken werden uitgevoerd in Rup-
pelmondse en Boomse steen, de versiering in witte en blauwe hard-
steen. Op 23 September 1872 werd de kerk - die 54 m. lang is en
waarvan de toren, met een spits van 21,50 m., even zo hoog is en het
gewelf van de middenbeuk 19 m. hoogte meet - door Mgr Bracq ge-
consacreerd.

Het is een mooie kerk, met katedraal allures, gebouwd in een
periode zonder eigen bouwtrant, maar ook wel enigszins overbouwd
zonder voldoende stevig materiaaL Hierop werd reeds gewezen, op
7 April 1869door de Hr Bethune (14) in een schrijven aan de goever-
neur betreffende het ontwerp van de nieuwe kerk, waarbij hij voor-
stelt eenheid te brengen in het werk van de architekt en niet zo hoog
te bouwen, ... uit vrees dat men voor de voorziene prijs niet stevig
genoeg - inderdaad! - zal kunnen bouwen. Met deze opmerkingen
werd geen rekening gehouden en het oude koor dat eerst gespaard
bleef zal worden prijsgegeven.

Grote herstellingswerken werden in 1951/52 uitgevoerd ter ver-
sterking van de toren (631.742,78Fr.).

3. De Parochietltel.

De patroonheilige van de parochiekerk is Sint Gorik. Als dusdanig
vinden wij hem voor het eerst aangegeven in een oorkonde van
1226 (15). Deze voormalige bisschop van Kamerijk (tot welks rechts-
gebied Haaltert behoorde), van 585/590 tot omstreeks 625, behoort tot
de grote geloofspredikers van onze streken en wordt «geroemd als
de apostel van Brabant, daar hij te Brussel en omgeving zou gepre-
dikt hebben» (16). Steeds is hij «als een der grote Brabantse volks-
heiligen vereerd geworden en menige parochiekerk. .. verhief hem
tót patroonheilige ».

De kerken aan geloofsverkondigers (S. Gorik, S. Amand, S. Bavo,
S. Elooi, S. Hubert, S. Remigius, S. Willebrord e.a.) toegewijd zijn
over het algemeen van jongere datum als deze met als titelheilige
de H. Drievuldigheid, Sint Salvator, O.L. Vrouwen de apostelen, al
dagtekenen zij veelal uit de Karolingische periode (vóór het midden
der 9" eeuw).

(14) « L'auteur du plan a pris (hiervan werd later afgezien) pour point de
départ de son projet le choeur de l'ancienne église ». Dit behoort tot « la
dernière periode du style ogival secondaire ». « Mais s'ecartant bientöt
de cette première donnée, l'architecte propose d'élever considerablement
le niveau des voutes. Il rapproche du style ogival primaire et en adopte
les détails à des formes qui conviendraient mieux à une cathedrale du
XIII' S. qu'à l'église paroissiale d'une grande commune rurale »,

(15) Oork. nr 2 (Dek. Ar ch., Aalst).
(6) J. VERBESSELT, Het Parochiewezen in Brabant tot het e. van de 13'

eeuw. I, 53. Zoutleeuw, 1951.
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De vraag kan gesteld of S. Gorik wel de oorspronkelijke patroon-
heilige van de parochiekerk van Haaltert is geweest? Het antwoord
hierop hangt af van een andere vraag: is de kerk, toegewijd aan
S. Gorik, wel de oudste bidplaats te Haaltert of moeten wij die gaan
zoeken (met een klooster verdwenen ten tijde van de Noormannen)
op de wijk Brantegem, alwaar tot vóór 1700 een kapel stond, toege-
wijd aan O.L. Vrouw. Het belang van deze kapel blijkt uit het feit
dat er eike Zaterdag de H. Mis werd in opgedragen. O.L. Vrouw als
titel heilige kan op een hogere ouderdom wijzen; maar de bewijzen
ontbreken om aan te tonen dat zich daar het oudste bedehuis van
Haaltert bevond, ook al getuigt een oud toponiem, « het kloosterken »,
er voor een verdwenen godsdienstig midden.

Evenmin is het onmogelijk dat beide bidplaatsen (huidige paro-
chiekerk en bidplaats te Brantegem) ter zelfder tijd zouden hebben
bestaan.

4. Het Kerkhof en de Begrafenissen.

In vroegere tijden was het kerkhof de besloten ruimte omheen
de kerk, waar de gelovigen, meestal vanaf de ge eeuw, werden begra-
ven. Om tot begraafplaats te dienen werd het kerkhof gewijd, was
ommuurd en met een hek afgesloten.

De meer bemiddelden betaalden een begraafplaats in de kerk zelf,
ja in het hoogkoor of in een van de zij koren.

Ten tijde van de Geuzen, in 1582, werd zowel het kerkhof als de
kerk geprofaneerd.

Uit de kerkrekening van 1670 blijkt dat er. gras en notelaars
groeien op het kerkhof. De opbrengst er van kwam ten goede aan
de kerk (17). Het dekanaal bezoek van 1803 stelde vast dat het kerk-
hof soms diende {{om de was te bleken en te drogen ».

De toelating werd in April 1777 door de aartsbisschop verleend
het kerkhof, dat te hoog lag, zodat het water en slijk bij regen in
de kerk liep, af te. voeren om de processieweg oP. te hogen. Er diende
evenwel voor gezorgd de gewijde grond 6 à 7 voeten onder andere
aarde te begraven (18).

De bouw van een grotere kerk in 1870 en de aangroei van de be-
volking, verplichtte uit te zien naar een andere begraafplaats. In
April 1869 schonk J.A. de Trogh, oud-pastoor, geboortig van Haaltert
en wonende te Aalst, tot dit doel aan de kerk 29 aren meers, gelegen
in de Kattestraat (Sectie A, nr 1698). De kerkraad besliste hier een
nieuw kerkhof op te richten en verzocht de gemeenteraad het per-
ceel met een muur te omgeven. Op 27 April 1869 werd dit voorstel
door de gemeenteraad verworpen, gezien te veel gelegen in de be-
woonde agglomeratie. De kerkfabriek werd verzocht het kerkhof te
verplaatsen naar het « Kapelhof » (Sectie B, nrs 397, 398). Op dit

(7) {(van het gars van het kerchoff 4 ponden 14 schellingen », « van noten op
het kerchoff gewassen 28 ponden 12 schellingen» (1670). - « ontfaen
over de vercoopinghe van het hout van 't kerckhof gecapt uyt de note-
laers 3 guld. 3 stuiv.» (1737).

(8) Eenzelfde besluit werd getroffen voor Hofstade. Cfr. J.' DE BROUWER,
blz. 78, nota 168.
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Kerkhof met kapel van O.L. Vrouw ter Heiden.

voorstel werd ingegaan en omheen de mooie kapel van O.L. Vrouw
ter Heiden werd het ommuurde kerkhof aangelegd. In 1952 werd het
aldaar verder uitgebreid.

De begrafenis van de gelovigen gaat steeds gepaard met litur-
gische plechtigheden, waarbij aan de pastoor een zekere vergoeding
of stoolrechten worden betaald, volgens de rang van de dienst.

In 1574betaalde men bij de begrafenis van de rijken 3 Rijnsgul-
den, voor de middenklas 30 stuivers en voor de armen 14 stuivers.

Het aantal klassen groeide steeds aan. In 1689bedroegen de stool-
rechten voor een begrafenis in de kerk 12 florijnen, op het kerkhof
voor -de bizonderste 6 florijnen, voor de mindere 4 florijnen, voor de
minder begoeden 3 florijnen en voor de armen 2 florijnen.

In 1774 kende men voor de volwassenen 5 klassen: koordienst
36 flor., dienst met 3 nocturnen (begrafenis op het kerkhof) 12 flor.,
.dienst met 2 nocturnen 9 flor., dienst met 1 nocturne 6 flor., dienst
voor de armen (door de Armendis betaald) 3 flor.; voor de kinderen
te begraven met H. Mis 3 flor., zonder H. Mis 3 stuivers, voor de
armen (door de Armendis) 18 oorden.

Dat dit geen zo belangrijke sommen waren, blijkt uit de verge-
lijking met de uitgaven die werden gedaan voor de tratitionele dis
bij de uitvaart (19).

Het gebruik van de pelder of het baarkleed, evenals het klokken-
gelui, hing af van de rang van de dienst.

En dat het niet steeds een zwart baarkleed was, blijkt uit het
testament van Joanna Baetens, « dienstmaerte van den Eerw. Heer
Pastoor van Haeltert », die in 1767 aan de kerk twee wit t e baar-
klederen schonk, ten profijte van de kerk en armen, met de verplich-
ting deze tijdig door nieuwe te vervangen.

(19) Cfr. H. VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, I, 86.
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De verdwijnende gewoonte, bij de teraardebestelling, enkele her-
bergen te bezoeken om zijn verdriet af te drinken moet reeds een
zeer oud gebruik zijn, dit merkt men aan een eigenaardig voorval
van 1683, waarbij Andries Reydant, veldwachter, « zeer genegen tot
het drincken van brandewijn », bij laatste wilsbeschikking verlangde
dat hij « door de voeten van dronckebroeders saude naer den put ge-
dragen worden ». Om aan die wens te voldoen zou men aan de dra-
gers bij het verlaten van het sterfhuis ieder een pot genever schen-
ken, bij elke herberg - op een weg van een half uur gaans - een
maat genever en ten slotte nog een pot aan de muur van het kerkhof.
Niet te verwonderen dat over die weinig stichtende begrafenis schan-
de werd gesproken, zodat de deken een onderzoek instelde, met als
gevolg dat de erfgenamen van de veldwachter door de aartsbisschop
van Mechelen bestraft werden met een boete van twee Vlaamse pon-
den (20).

5. De Bedienaar van de Parochie en de Pastorij.

Het bestuur of de leiding van ieder parochie is toevertrouwd aan
een zielenherder, die beschikt over rechten en plichten tegenover
hen die hem zijn toevertrouwd. Hij is belast met de zielezorg der ge-
lovigen en bezit het doop- en begrafenisrecht. De pastoor was gehou-
den regelmatig op Zon- en Feestdagen de H. Mis op te dragen (21),
te prediken en de Katekismus te onderwijzen. Zijn beleid viel onder
het toezicht van de landdeken van Aalst, die optrad als vertegenwoor-
diger van de aartsbisschop.

Aan de pastoor van Haaltert werden door het kapittel speciale
verplichtingen voorgehouden. Begin der 16" eeuw moest hij op de
4 hoogdagen (Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen) en op de
andere grote feestdagen de Metten, de Primen, de Hoogmis en de
2e Vespers zingen; op de gewone Zon- en Feestdagen volstond de
Hoogmis. ·De Bisschop van Kamerijk bracht hieraan in 1513 enige
wijzigingen: op de 4 voornoemde hoogdagen was de pastoor gehou-
den tot de 1" Vespers, Tertsen, Sexten, Nonen en Completen; het hele
officie op 2e Kerstdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, O.L. Vrouw Hemel-
vaarf en S. Goriksfeest; op Allerheiligen kwam er nog bij het officie
der Overledenen en op Allerzielen plechtig Requiem Mis met Com-
mendationes. Deze laatste waren ook voorzien op Zon- en Feestdagen.

In de loop der 17" eeuw werden die verplichtingen herleid tot de
Hoogmis en de Vespers.

De pastoor - in 1250 « plebanus » genoemd, in 1330 « curatus » -
werd door het kapittel van Haaltert (later van Aalst) gekozen en aan-
geduid (22). Bij de benoeming werd hij verplicht aan het kapittel (23)

(20) Cfr. Het Land van Aalst, jg. I, 1949, nr 5, blz. 156.
(21) ({ als gevolgvan zijn verplichting is hij er toegehouden's Zondagsen op

de Feestdagen de H. Mis op te dragen» (Dek. Bez., 1574); « het volk is
tevreden een kapelaan te hebben, die dagelijks de H. Mis opdr aagt »
(Dek. Bez. 16281.

(22) VerschillendeDekanale Bezoeken.
(23) Statuta Ecclesiae CollegiataeSancti Gaugerici, t. H, cap. 8. (Dek. Arch.

Aalst).
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10 gulden 8 oorden 1J2 te betalen. De aanstelling geschiedde door de
deken van het kapittel, die hiervoor 2 gulden ontving. Over die aan-
stelling zou een betwisting ontstaan tussen de deken van het kapit-
tel en de landdeken, waardoor de installatie van Pastoor Jan van
Noeteren met 10 jaar werd vertraagd. De pastoor was eveneens ver-
plicht de eed van gehoorzaamheid en eerbied te betuigen aan de de-
ken en het kapittel.

In 1641 deden zich moeilijkheden voor bij de benoeming van de
pastoor tussen de aartsbisschop en het kapittel. Een andere formule
werd aangenomen: het kapittel, gezien het in het bezit was van het
personaat mocht verder een persoon als kandidaat voorstellen aan
de aartsbisschop, maar deze laatste eiste van de kandidaat een exa-
men en benoemde.

De tussenkomst van het Aalsters kapittel verdween met het ka-
pittel zelf in 1798.De benoemingsbevoegdheid kwam, na het konkor-
daat in 1801,volledig aan de bisschop van Gent, waartoe van nu af
het Land van Aalst kwam te behoren.

.
I

Een van de verplichtingen van de pastoor, waarop door het kon-
cilie van Trente vooral werd gesteund, was te resideren of op de pa-
rochie te verblijven. Hiertoe moest hij beschikken over een geschikte
woongelegenheid nl. een pastorij, voorheen veelal genoemd prie-
steragie (24). De priesteragie wordt reeds vermeld in de schepenboe-
ken van 1475en in het Wezenboek in 1509 (25). Uit de verslagen van
de dekanale bezoeken blijkt nochtans dat er geen pastorij was te
Haaltert in 1574 en 1596. De verdwijning van het woonhuis van de
pastoor dient in verband gebracht met de verwoestingen aangericht
door de Geuzen, die eveneens kerk en kerkhof ontheiligden.

Begin van de 17"eeuw werd door het dorpsbestuur in dit tekort
voorzien en beschikte de pastoor over zijn pastorij. In 1637bewoonde
pastoor. Schepens evenwel zijn eigen huis en niet de pastorij.

Wanneer op 5 Augustus 1687 de pastorij afbrandde, ontstond er
ruzie en zelfs een proces tussen de pastoor en het kapittel, omwille
van de heropbouw. Bij beslissing van de Raad van Vlaanderen in
1694werd het kapittel tot de heropbouw verplicht, gezien het in het
bezit was van de tienden der parochie. De uitgave voor de heropbouw
bedroeg 1109gulden 19 schellingen %. Ten gevolge van de slechte tij-
den - de gedurige invallen met brandschattingen van het leger van
Lodewijk XIV, koning der Fransen - was het kapittel verplicht voor
deze uitgave 1000gulden te lenen.

Ten jare 1784werd een nieuw « curenhuys » gebouwd te Haaltert.
De kostprijs bedroeg 4063 gulden 15 stuivers. Hiervan zal men jaar-
lijks een gedeelte afkorten uit de tiendeninkomsten.

..,

(24) De eerste betekenis van prlesteragte is de goederen, die bij de stichting
van een nieuwe parochie de dotatie uitmaakten van de pastoor. Maar in
gans het Land van Aalst wordt deze benaming gebruikt voor het woon-
huis van de pastoor.

(25) « neven de priesteraige », Schpb. 1475, 57 r., « jeghen der priesteragie »,
Schpb. 1511; « thaeltert ant kerchof neven de priesterage », Wezenboek,
1509 (Parochiaal Archief Haaltert).
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6. Inkomsten van de Parochie.
Bij de stichting van een parochie moest steeds kunnen worden in-

gestaan voor het onderhoud van de kerk, van de pastoor en andere
parochiale behoeften. Daartoe moest de parochie over de nodige in-
komsten beschikken. Ledewijk de Vrome bepaalde als minimum een
geleeg van 12 bunder, met een hofstede en 4 slaven om het land te
bewerken. Daarbij kwamen de tienden, de later verworven kerkgoe-
deren, de offeranden en jaargetijden.

a. De Tienden.
De tienden waren oorspronkelijk het tiende gedeelte van de op-

brengst van de bebouwde gronden, geheven tot steun aan de kerk, de
armen en de parochiepriester. Pepijn van Herstal en Karel de Grote,
in verschillende Capitularia, verplichtten iedereen tot betaling van
de tienden.

Ten gevolge van de ontreddering veroorzaakt door de invallen
van de Noormannen, gedurende de ge eeuw, gingen sommige tienden
over in de handen van leken. Dit was ook voor Haaltert het geval.
Maar in 1046werden deze, samen met de kerk, door de heer geschon-
ken aan het door hem gestichtte kapittel. Dit had voor gevolg dat de
pastoor steeds zal moeten leven uit de handen van het kapittel.

De tienden van Haaltert en Kerksken waren volledig in het bezit
van het S. Gorikskapittel te Haaltert (later het S. Maartenskapittel
te Aalst). Om de drie jaar werden de tienden - ingedeeld in 25 tien-
dewijken, waarvan twee binnen Kerksken (26) -, bij opdracht van
de deken en de kanunniken publiek verpacht. In de 17"eeuw betaalde
de pachter voor ieder partij 3 gulden van de onkosten en de goederen
werden verheffend in geld, de helft te « S. Jansmesse» en de andere
helft te « Lichtmesse » (27). De pachters waren verplicht een borg te
stellen (hetzij op eigen goed, hetzij door een ander persoon op zijn
goederen): Verder betaalden zij als wijngeld (28) « dhelft van sijne
geslagene pachte ende helft van de somme genomen voor de vier spe-
ciens graens in de leste verpachtinghe ghespecifieert in ijeders ghuer-
de wycke ende nu verandert in gelde». Op de pachters rustte ook de
verpljchti ng de gezworene tiendestekers te betalen.

Van deze tiendeinkomsten moest het kapittel een bepaalde hoe-
veelheid - congrua pars of een gering gedeelte, wordt het meestal
genoemd - afstaan aan de pastoor, had te zorgen voor de koster en
verder op zich te nemen het onderhoud van de kerk. Hieromtrent
ontstonden dikwijls betwistingen, leidende tot langdurige processen,
die behandeld worden in het hoofdstuk « Parochie en Kapittel ».

De opbrengst van deze tienden waren zeer onderhevig aan de
tijdsomstandigheden, oorlog of vrede, gunstig of ongunstig weder.

(26) Cfr. « Verpachting van de groote thiende van Haeltert en Kercxken »
(Dek. Arch. Aalst, nr 40).

(27) In 1669 werden de tarwe, het koren, de gerst en de haver gerekend het
een door het ander aan 20 stuivers het vat, het stro aan een halve stuiver
per bussel.

(28) Het wijngeld bedroeg - bij ieder verpachting - de helft van de pacht-
som.
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In 1517 (29) waren de tienden van Haaltert verpacht voor 33 pon-
den groot 's jaars, deze van Kerksken voor 22 pond groot, het tiende
van Gotegem voor 3 pond 12 schellingen 4 deniers groot. - De vlees-
tienden bedroegen 1 pond 8 schellingen groot.

In 1669 waren de tienden van Haaltert en Kerksken verhuurd
voor 1079 gulden 10 stuivers per paar, plus de halve pacht wijngeld.
hetzij 539 gulden 15 stuivers. - De vleestienden bedroegen 9 gulden.

Voor 1795 bedroegen de tiendeinkomsten van het kapittel 3281
gulden + 830 gulden 5 stuivers wijngeld (30). De « massa capitulare»
(of het reversefonds van het kap ittel op het gedeelte van de goede-
ren, niet toegewezen aan een bepaalde kanunnik) beliep 430 gulden
+ 100 gulden 10 stuivers wijngeld.

De afschaffing van het kapittel, evenals van de tienden was het
werk der Franse Revolutie.

b. De Kerkgoederen.
De kerkgoederen, ofwel voortgekomen uit de primitieve schen-

king bij de oprichting van de parochie, ofwel uit latere giften, wer-
den vanaf de 14"eeuw beheerd door twee kerkmeesters, die benoemd
werden voor 2 jaar en waarvan de ene dienst deed als « dienende
kerkmeester », die de rekeningen moest voordragen, en de andere het
eerste jaar als bijgevoegd kerkmeester fungeerde.

De kerkmeesters werden gekozen, bij het voordragen van de re-
keningen, door de afgevaardigde van het kapittel, de pastoor en de
baljuw, na de schepenen te hebben gehoord (Dek. Bez. 1689).

Na de overplaatsing van het kapittel naar Aalst werd de rekening
jaarlijks voorgelegd aan twee afgevaardigden van het kapittel, de pas-
toor en de baljuw als vertegenwoordiger van de heer. Dit vond steeds
plaats op dezelfde datum, nl. op de Dinsdag na de eerste Zondag van
November, « niet beset met heilich daech » (31); vanaf de 18" eeuw
op de Dinsdag na Beloken Pasen.

De rekening liep over de ontvangsten en uitgaven van de voor-
bije periode, lopende van « S. Jansmesse tot S. Jansmesse ».

Nadat de kerkrekening was voorgedragen werd zij bij wijze van
goedkeuring ondertekend door de afgevaardigde van het kapittel en
de pastoor. - Bij afwijzing weigerden de afgevaardigden te tekenen;
zo in 1752,wanneer de afkorting van 100 gulden, op een lening van
2000 gulden, niet was voorzien; eveneens in 1769ondertekenden noch
afgevaardigde van het kapittel, noch de pastoor, omwille van de be-
wering der schepenen dat de herstelling van de torenspits ten laste
van de kerk kwam. - Vanaf 1770 was geen afgevaardigde van het
kapittel meer aanwezig bij het voorleggen van de kerk- en armenre-
keningen.

Onder de inkomsten van de kerk waren de belangrijkste de op-
brengsten van de verpachte kerkgoederen. Een inventaris van de

(29) Handtbouck van Cappittele van Ste Mertens Kercke binnen Aelst (Dek.
Arch. Aalst).

(30) De wijngelden werden vanaf het midden van de 18' eeuw tot een derde,
later tot een vierde herleid. .

(31) 26 Okt. 1655, laatste blz. van het Doopregister van Haaltert, 1625 v.j.
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kerk- en armgoederen werd bewaard in de kist gen. « comme», die
berustte in de sakristij (32).

Begin van de IS" eeuw bezat de kerk 49 dagwand 35 roeden Aal-
sterse maat in eigendom, nl. :

Een partij bouwland groot 35 dagwand 1f2 op de Kruiskouter (de
vermoedelijke dotatiegoederen).

Een partij spijkerland gr. 20 roeden op de Middelkouter.
Een partij bouwland gr. 7 dagw. op de Grootkouter.
Een partij bouwland gr. 1 oud bunder 1/2 (= 180 roeden) op de

Grootkouter.
Een partij land gr. 1 dagw, op het Brantegemveld.
Een meers gr. 40 roeden op het Holbos.
Een partij spijkerland gr. 1 dagw. op de Kleine Droeskouter.
Een bos gr. 42 roeden 1f2 in de Boekent.
Een partij spijkerland gr. 1 dagw. op de Droeskouter.
Een' partij land gr. 22 roeden % op de Droeskouter.
Een partij land gr. 80 roeden op de Droeskouter.

In 1670ontving de kerk van haar pachtgoederen 571 pond 4 scheIl.
6 deniers; in 1717 zijn de kerkgoederen verpacht tegen 409 gulden
4 stuivers per jaar (1 dagw. = 8 gulden 10 stuivers) + het wijn-
geld (= 1f2 van de pachtsom); in 1777 tegen 433 gulden 11 stuivers
(1 dagw, = 9 gulden); in dat zelfde jaar werd het wijngeld terugge-
bracht op 1/3 van de pachtsom over één jaar; in 1783 tegen 458 gul-
den 14 stuivers % (1 dagw. = 9 gulden 10 st.); 1793kent een inzinking
van de pachtprijzen : de kerkgoederen zijn slechts verpacht tegen
300 gulden 2 stuivers.

De pachtsom werd evenwel niet altijd even vlot afbetaald en
moest soms in een geding worden afgedwongen (33). Meestal ten ge-
volge van oorlogsomstandigheden, als in 1659 (34), in 1676 (35), in
1678 (36), in 1745 (37).

In 179iwerden deze goederen verbeurd verklaard en in de maand
Ventose van het jaar XII aan het « Legion d'honneur» geschonken,
zodat de kerk er bij de sluiting van het konkordaat tussen de Kerk
en Napoleon niet meer in bezit van kwam, spijts de vele bemoeiingen.

(Wo7'dt ueroolqd}

IMPE. J. de Brouuier.

(32) In 1689 beklaagt zich de pastoor bij de deken dat hij van de « comrne »
geen sleutel heeft (Dek. Bez.).

(33) In 1677 spant de pastoor een geding in tegen de pachters van kerk- en
armgoederen, die met hun pachtgeld verachterd zijn sinds 1674 (Acta
capitul.i 1673-79, 48 v.) .

(34) « den groeten overlast die vele van het aerme gemeente deser stede (van
Aelst) waren draegtrende ter eausen van de zwaere guarnisoenen alhier
nu verwinterende, » zodat de pensionaris van de stad Aalst een gelde-
lijke hulp vraagt aan het kapittel (Acta Cap. 1626-65, 132 r.):

(35.j « schade ende verlies dwelck geschiet is door het volck van oorloghe»
(Acta Cap ..1673-79, 47 r.) .

(36) « de schaede ghecauseert door den hagel ende passagie van het Iransche
leger commende van Wetter naer Liedekercke » (Acta Cap. 1673-79, 71' v.):

(37) « schaede geleden door de fransche forangermghe » (Acta Cap. 1740-58,
53 'v.J.
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. .

De brochure van J.C. [acobsen de bestrijding
van de besmettelijke buikloop te Aalst in 1794

. In de loop van de achttiende en negentiende eeuw werden onze
landstreken herhaaldelijk geteisterd door zware infectieziekten, die
een hoge sterftetol eisten. Onder deze infectieziekten was de dysen-
terie met haar veelvuldige vormen en bacteriële oorzaken de meest
voorkomende en de hevigste.

In het jaar 1794heerste een geweldige epidemie in het Aalsterse.
Te dier gelegenheid deed het bestuur van stad en ommeland een be-
roep op de Brusselse arts, Jan Corneel Jacobs, die met een nieuwe
behandelmethode van de ziekte opgang had gemaakt en resultaten
geboekt die nooit te voren werden behaald. Hij brak namelijk af met
de tot dusver gevolgde therapeutiek van laxeren, bloedlaten, braken
en andere drastische middelen; hij nam zijn toevlucht tot opiumbe-
vattende medicamenten, tot enkele zeer eenvoudige dieetvoorschrif-
ten en drong er vooral op aan prophylactisch te werk te gaan. Waar
zijn raad werd opgevolgd, daalden het ziekte- en sterftecijfer aan-
zienlijk.

De magistraat van Aalst riep Jacobs naar zijn stad voor een con-
sult met de artsen van het gewest, om te zamen de maatregelen te
bespreken welke dienden getroffen om de ziekte in de kortst moge-
lijke tijd te bedwingen. Naast de vingerwijzingen die elke genees-
kundige voor de gevallen uit zijn practijk meekreeg, werd besloten
met een druksel de bevolking in te lichten over de ziekte en de ma-
nier om ze te bestrijden. Het is een 15 bladzijden lang brochuurtje
door Jacobs zelf opgesteld en ondertekend. De titelpagina luidt:
Algemeene Raed-gevinge aen de Borgeren van de Stad en Lande van
AELST, betrekkelijk tot den Roeden-Loop, bij hun heviglijk heer-
schende, zijnde het reeuitat der Consultatie bij »oorzorçe ende orders
der Municipaliteyt der Stede ende Lande van Aelst, gehouden tus-
schen de Doctoren de?' zelfde Stad en van andere vremde Steden
daer toe bij een geroepen den 4. Fructidor 2.de J aer der Fransehen
République (d.i. 21 Augustus 1794), een ende onverdeelbaar. - Tot
Aelst, Uut de Boetc-tirukkerue van J.L. d'Herdt. 1794.

Het brochuurtje geeft Jacobs' opvatting weer; die opvatting had
hij in vakschriften, voor de mannen van de kunst bestemd, reeds
meermalen verdedigd. Het is ook het enigste ons bekende Nederlands
geschrift van zijn hand; de andere zijn in het Latijn en in het Frans.

Thans houdt men er ter voorlichting van het volk een andere
mening op na en zou men het voorzeker veel minder technisch aan
boord leggen, om in gelijksoortige omstandigheden een resultaat te
bereiken. Jacobs' brochure is te veel ge-nees-kun-dig opgevat, vooral
in het begin, om doeltreffend de grote massa, die toch een tamelijk
groot procent ongeletterden telde, te kunnen dienstig zijn. Om be-
grepen te worden in haar volle omvang was een meer dan gewone
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ontwikkeling bij de lezer van node. Geschikt was ze zeker om de heer~
sende epidemie te bestrijden, maar dan maar alleen, wanneer ze door
ontwikkelden werd gelezen en wanneer door hen voor verder propa-
geren van het voorgeschrevene onder de niet of de minder ontwik-:
kelde volksklasse werd gezorgd.

Doch Jacobs richtte zich met het geschrift niet alleen tot de bor-
geren, d.i. de niet geneeskundigen, maar ook tot deze laatsten, en hij
schrijft onverschillig voor de enen en voor de anderen. Hij valt van
het technische in het niet technische, van het zakelijke in het senti-
mentele. Op het randje af vergeet hij soms bij het onderwerp te blij-
ven, en brengt er andere dingen bij te pas. En dat moest bij de niet
geneeskundige lezer indruk maken.

Het is er hem vooral om te doen zijn grote ervaring in de weeg-
schaal te werpen, Hij werd op consultatie geroepen te Brussel in 1779
en moest daar eveneens vechten tegen de algemeen aangewende be-
handelmethodes die hij funest acht; hij gaat te keer tegen een onlangs
te Gent gedrukte brochure waarin op dezelfde manier de oude me-
thode aangeprezen wordt. Hij spreekt in dezer voege: « Het is met
droevige traenen te beweenen dat er vele Geneesheeren door valsche
theorie ofte voor-oordeel voorkomen ... )}- « Men bemerkt met hart-
pijne een diergelijke misslag ... i) Hij gaat steeds recht op zijn doel
af : al wat men tot dusver voor de behandeling van de besmettelijke
buikloop voorgeschreven heeft is schadelijk. Een oproep uit zijn pen
luidt (bl, 1) : « Bergers, beïeverde ende klaerziende Geneesheeren,
was'er bij U-L nog iets van dit fatael en mensch-vernielende vooroor-
deel tegen de opiata in den Rooden-loop, stelt het ras ter zeyde, en
zvt overtuygt dat hun gebruyk alhier uytmuntende en boven allen
lof is: zonder hunnen bystand gebruykt fomentatiën, lavementen,
baeden, lauwe ontspannende dranken, hoe voordelig sy kunnen zyn,
alles is te vergeefs, men klopt aen een doof-mansdeur en men ziet
den door d'en lyder hondert-mael gewenschte dood aen syne hert-
scheurende smerten. het eeuwig einde stellen. »

Na de inleiding van de brochure die volstrekt te medich opgevat
is, en die niemand dan een gestudeerde in het vak kon begrijpen en
die hij ook ruimschoots met Latijnse vakwoorden en spreuken door-
spekt, gaat Jacobs over tot « Generalia». Deze bevatten aanwijzingen,
raadgevingen, adviezen van het allergrootste belang. Zij zijn het ge-
volg van zijn medisch standpunt en moesten er toe bijdragen de me-
dicamenteuze behandeling in de hand te werken en, vooral, de ver-
spreiding van de ziekte te voorkomen. Zij gingen in tegen gewoon-
ten en gebruiken die onder de bewoners heersten en tegen de meestal
zeer gevaarlijke hebbelijkheid om op eigen hand te doktoren.

De negen punten van de generalia behelzen het hoofdthema van
de behandeling die elkeen moet toepassen, hij weze dokter of niet.

1) Alle sterke purgeermiddelen zijn op elk ogenblik van de ziekte
schadelijk.

2) Alle adstringerende middelen zijn «als venijn te vluchten».
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3) Alle sterke spiritueuze dranken zijn schadelijk: « duizende boe-
ren hebben met den kostelijken schat huns levens hunne domme
ondernemingen betaelt ».

4) De zieken en hunne verzorgers moeten voor de stoelgang een in-
dividuele pot gebruiken.

5) De stoelgang moet onmiddellijk begraven worden.
6) De lucht van de ziekenkamer moet ververst worden.
7) Bezoedeld linnen moet onmiddellijk voorzichtig weggenomen en

gewassen worden.
8) De verplegenden zullen dikwijls de mond spoelen, vaak drinken

en constipatie vermijden.
9) De gestorvenen moet men onmiddellijk diep begraven, hun bed-

stro verbranden en hun klederen goed wassen. D.e dode lichamen
.begrave men onopvallend, liefst bij duisternis: « het is eene ver-
giftige doose of koffer, wiens schaedelijke uytwaesserningen met
honderde borg eren sneuvelt».

Na de generalia, geeft Jacobs een « prophylaxis » in zeven punten;
het zijn dieetvoorschriften, adviezen voor individuele hygiëne en een
aanwijzing van politionele aard.

1) Moeilijk verteerbare spijzen moeten vermeden worden: hij somt
de voornaamste op.

2) Verhittende dranken zijn te schuwen; vrouwen en kinderen moe-
ten zich vooral in acht nemen voor misbruik van koffie, thee en
watersoep.

3) Bij het geringste onwel voelen, neme men een braakmiddel en
nadien een laxeermiddel.

4) Men neme veel rijpe vruchten.
5) Men vermijde het overvloedig eten, het veroorzaakt darrngisting;

men schuwe koffie en prikkelende specerijen.'
6) Men vermijde overhitting en afkoeling.
7) De politie zal zorgen voor de verwijdering van straatvuilnis. voor

de afloop van de stilstaande waters. Men zorge vooral dat de afval
van beenhouwerijen, viswinkels, huidevetterijen, enz. zorgvuldig
verwijderd worde uit de bewoonde buurten.

Gezien met de kennis die men thans bezit over de aard en de oor-
zaak van de dysenterie, moet het opvallen dat de maatregelen die
Jacobs propageert inderdaad de individuele genezing en de sociale
prophylaxis van de ziekte in de hand gewerkt hebben. Zijn brochure
zal haar doel niet gemist hebben; de epidemie die in het Aalsterse
heerste behoorde spoedig tot het verleden. Later braken nog epide-
miën van besmettelijke buikloop uit die te hunnertijd passende indi-
viduele voorzorgen en algemene maatregelen ter bestrijding vereisten.

GENT. Dr L. Elaut.
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Inventaris van het Architektonisch
Patrimonium van Aalst (*)

INLEIDING.

Toen de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon gesticht werd
en na korte tijd de steun verkreeg van 25 kulturele verenigingen,
werd een dubbel DOEL vooropgesteld;

Het schone bewaren - nieuwe schoonheid betrachten!
De V.v.A.K., schakel tussen verleden en toekomst, omschreef deze

doelstelling als volgt in hare STATUTEN:
a - Beschrijvende inventaris opmaken van alle gebouwencomplexen

(straten, delen van straten, pleinen), gebouwen of gedeelten van
gebouwen die een estetische of historische waarde bezitten;

b - Advies uitbrengen over alle urbanisatie- en bouwontwerpen die
betrekking hebben op de gebouwen, opgenomen in voormelde in-
ventaris of die het kader waarin deze gebouwen nu staan, zouden
kunnen wijzigen;

c - Er naar streven dat de gemeenteraad een commissie zou oprichten
die tot taak zou hebben een bindend advies te geven betreffende
bouwtoelatingen, te verlenen voor wat betreft de bouwplannen
vermeld onder littera b.
Wij menen deze werking nog verder te concretiseren door het

stellen van volgende

PRINCIPES.

1 - Behoud van alle gebouwen en gevels met kunsthistorische of
estetische waarde.

2 - Tijdige en oordeelkundige herstelling van deze gebouwen of ge-
vels;

3 - Bij verzoeken om herpleistering, verandering of afbraak van een
voorgevel in het centrum, ALLEEN entpleistering toestaan. Ver-
dere herstellingstoelating zou slechts worden verleend na raad-
pleging van V.V.A.K.;

4 - Opmaken van een urbanisatieplan in wel bepaalde stijlcom-
plexen : Omgeving Oude Kerk en Oud Gasthuis, Grote Markt,
Keizerlijke Plaats, Statie- en Liénartstr., S. Jobskapel, Zwemdok,
enz.;

(*) INVENTARIS VAN HET ARCHITEKTONISCH PATRIMONIUM VAN
A A LST, het college van burgemeester en schepenen, door de Vereniging
voor Aalsters Kultuurschoon aangeboden.
De opstellers zijn er zich van bewust dat het behandelde onderwerp hier-
mede niet is uitgeput. Toch hopen zij dat deze enkele bladzijden er zullen
toe bijdragen hunne stad meer schoonheid, de inwoners meer fierheid,
de toerist meer kunstgenot te verschaffen.
Zij richten een dringende oproep tot het ganse stadsmagistraat, tot de
stedelijke bouwdiensten, tot de heren Architekten, tot allen die hun stad
liefhebben om eendrachtig te ijveren: Voor een schoner Aalst!
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5 - Waar de mogelijkheid bestaat in oude straten een samenhang
van historische stijlgevels nastreven, b.v. in de Molenstraat;

6 - Verlenen van herstel-toelagen door de stad in interessante ge-
vallen: hoekhuis Sluier-Zoutstraat, huis Dirk Martens;

7 - Plaatsen van reklame-borden wordt aanzien als gevelverande-
ring, wordt dus onderworpen aan het stedelijk bouwreglement.

8 - Meer groen in het stadsbeeld!
9 - Aankoop door de stad van zandsteen, voortkomende van afbraak,

met het oog op herstel van oude gebouwen;
10 - Oprichten van een fotografische dienst.

OP DE GROTE MARKT.

Door de Commissie voor Monumenten en Stedenschoon zijn in
onze stad geklasseerd :

1 - Het Schepenhuis met Belfort en Gebiedhuisje (besluit van 13 oct.
1943)

2 - De Beurs van Amsterdam (besluit van de Regent 27 sept. 1945)
3 - De Sint Maartenskerk (besluit van de Regent 20 juli 1946).

Daar de historische en estetische waarde officieel erkend is,
vinden wij een uitvoerige motivering voor hun behoud overbodig.
Enkele kenmerkende bizonderheden kunnen dus volstaan.

ONS SCHEPENHUIS.

a - Het Aalsterse schepenhuis is het enige 13e eeuws gebouw van die
aard dat in ons land bewaard bleef!

b - Het is het voortype van Vlaamse. stadhuisbouw : rechthoekig
grondplan met cylindrische hoektorens, opvatting die leiden zal
tot het architektonisch geniaal uitgewerkte Raadhuis van Leuven.

c - Het is in onze gewesten een der eerste profane gebouwen, opge-
trokken in mooie romaans-gotische overgangsstijl waar met stoute
durf de wanden worden opengebroken en opgelost in zuilvenster-
tjes met sierlijk spitsboogveld.

d -:.Met zijn trapgevels, kantelen en vroeg-gotische lichtopeningen
aan de oudste gevels, de strenge kruisvensters aan de andere zij-
den, de weke slingerlijnen aan het gebiedhuisje, is dit gebouw de
concrete voorstelling van een 300-jarige bouwevolutie.
De verdiepingsvloeren dienen dringend te worden hersteld!

DE BEURS VAN AMSTERDAM

is een uitstekend geslaagde proef van urbanisatie avant-Ia-lettre.
Toen de markt bij het begin van de 17e'eeuw te klein geworden

was, werden de gebouwen aan één zijde weggebroken. Er moest toen
een passende afsluiting gezocht worden voor ons forum.

Het ondiepe, langgevelige gebouw van 1630,zuiders door zijn bo-
gengaanderij maar Vlaams door zijn kleurige bak- en zandsteengevel
is een stemmige nationaal-renaissancebouw met barokke topgevels.

Het gebouw werd tussen 1949 en 1952 zeer gelukkig hersteld en
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wijst de richting aan waarin zou moeten worden gewerkt bij even-
tuele gevelhersteHingen van woonhuizen op de Grote Markt!

DE GRAAF VAN EGMONT,

het oude Gravensteen, stond tot 1776in verbinding met het schepen-
huis waarmee het - volgens het plan van Sanderus - veel gelijkenis
vertoonde: aan de marktzijde een trapgevel, geflankeerd door ronde
hoektorens.

Het aanbrengen van kruismonelen en vensterLuiken, evenals het
vervangen van de geschilderde opschriften dOQ1'een gesmeed uitsteek-
bord, dit alles zou het Gravensteen een VOQ1'nameruitzicht schenken!

* * *
Wanneer de gevel van de KREDIETBANK een zekere patine be-

komen heeft, zal dit gebouw harmoniëren met de klassieke voorgevel
van het

STAD- of LANDHUIS,

een schepping van de Gentse architekt Roelandt (1830),
Deze eenvoudige architraafbouw met zware korintische zuilen,

is indrukwekkend in al zijn soberheid. Hij wordt thans hersteld.

DE GEVEL OP DE BINNENKOER

is een gelukkig huwelijk van Franse rococo en Vlaams koloriet.
Zuiders speels zijn de assymetrische schelprnotieven, de grillige be-
kapping met zonnewijzer, kunstig uitgewerkte bovenlichten en dito
smeewerk. Typisch nationaal echter is het prettig kleurencontrast
tussen de rode baksteenbouw en de geel gekalkte middenpartij. Het
gebouwtje .er naast - het koetshuis - is ernstiger opgevat.

Wij hopen dat, bij eventuele verbouwingen op de binnenkoer,
men rekening zal houden met de belichting van deze uiting van le-
vensoptimisme : vreugde immers vraagt Licht!

DE GEVEL VAN DE OPENLUCHTSCHOUWBURG.

Deze sobere bouw met een minimum van detailversiering, is een
specimen van constructieve logica, dus zowat de tegenhanger van de
binnenkoergevel.

Van op het grasterras heeft men een prachtig zicht op het Sche-
penhuis : men late dit échappée de vue toch nooit toebouwen !

Door een groot-warenhuis werd een magazijn opgetrokken in de
nabijheid, nieuwbouw die bepaald storend werkt; indien men hier
klimplanten liet aanbrengen, zou de stoornis verdwijnen.

BesLuit: Beurs van Amsterdam, Schepenhuis, Graaf van Egmont,
Stadhuis en Dirk Martensstandbeeld vormen een mooie syn-
tese van ons stadsbeeld. Het is daarom een eerste vereiste bij
gevelverandering aan de 2 andere marktzijden, de eenheid
te betrachten met de oude gebouwen van ons forum.
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DE NIEUWBOUW

van een drietal woonhuizen op de Grote Markt is wel leerzaam.
Café Ros Beyaard - 8 - Deze neo-klassieke verbouwing is niet kwaad.
Hoe jammer echter de kleur van de muurbekleding. Gemis aan voor-
lichting?
Huis Lescornez - 10 - een deel van het voormalige Landhuis « De
Roze i}, past hier niet. Oorzaak? De eigenaar ontving geen richt-
lijnen die hij nochtans gmag zou hebben gevolgd!
Uurwerken Van den Bossche - Nieuwstraat 4 - een gelukkige ver-
andering.

Het verstrekken van richtlijnen in zake architektuur is dus voor
de Markt dringend nodig! Het is toch het « gezonde dirigisme» van
onze voorouders dat ons die enig mooie Markt van Brussel schonk!
En zonder te willen gewagen van onze grote kunstcentra, kunnen wij
toch verwijzen naar gewone steden zoals Veurne, Dendermonde en
Sint Niklaas waar bouwreglementen worden gevolgd met het doel
schoonheid te scheppen en het toerisme te bevorderen.

Praktisch stellen wij dus voor:

a - OUDE GEVELS worden ontdaan van hun bepleistering.
1 - Hoekhuis Markt-Zoutstraat - 9 - regenmantels, is een ander

deel van het oude Landhuis ({De Boze » (reeds vermeld in 1401)
dat vroeger een galerij bezat; het werd in 1782 heropgebouwd
met de herkapte zandsteen. Toen werd het een tweewoonst
(9 en 10) en verdween de galerij.

2 - Huis De Veirman - 21- tabak; het driehoekig fronton laat het
bestaan van een Lak- en zandsteengevel vermoeden.

3 - Café De Nachtwacht - 6 - Nieuwstraat, met bepleisterde na-
tuursteen, de bekende hostelrij « De Koning van Spanje »,
reeds vermeld in 1657.

'Docr ontpLeistering, aanbrengen van kruismonelen, luiken en
topgevels (in 1 en 3) kunnen deze gebouwen behoorlijk worden
hersteld.

b - NIEUWBOUW: Er zou worden gestreefd naar het bekomen van
- een harmonisch geheel - het moderne gedeelte mag niet storend

werken op de twee andere gevelfronten.

Daarom ware het wenselijk dat de bevoegde stadsdiensten aan de
Aalsterse architekten zouden mededelen dat toekomstige gevelvemn-
deringen .op de GTOte Markt zouden worden opgevat in de NATIO-
NALE RENAISSANCE OF IN DE DITO BAROKKE RICHTING, met
dien verstande dat de bouwkundige steeds vrij zou blijven deze bouw-
stijlen te interpreteren in moderne zin.

Onze bedoeling is dus klaar: geen eenvormigheid, wel harmonie!

OMGEVING OUDE KERK.

KERKSTRAAT.

Voor inventarisatie van oude gevels komt deze straat het eerst
aan de beurt: Er zijn enkele interessante gevels en andere kunnen
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behoorlijk worden hersteld om zo de passende omgeving te scheppen
voor onze oude Sint Maarteriskerk. Vermelden wij dadelijk een paar
woningen waarvan het uitzicht ongeschonden dient te worden be-
waard.

Huis De Engel - Stevens - 5 - draagt het jaartal 1768in een hard-
stenen gevel, prachtexemplaar van laat-rococo met kunstig bewerkt
bovenlicht (waarin de huisbenaming is uitgebeeld) en een fraai boog-
fronton.
Apoteek Van Neck - 20 - Hoewel slechts 11 jaar jonger dan de
Engel, wat een tegenstelling! Een zandsteengevel met driehoekig
fronton als enige versiering: de rustige vensterindeling dient te wor-
den bewaard, de ramen van het eerste verdiep mochten stijlvoller
wezen! Voor het
Huis Th,ijbaert - 22 - zelfde bemerking.
Huis Van de Vijver - 24 - is slecht hersteld in 1951.
De Gulden Biecorf - 26 - is een goede herstelling, doch vooral het
Huis Koentges - 16- is een herstelling die de architekt tot eer strekt.

Wij zijn er van overtuigd dat aan deze zijde van de straat nog
heel wat mooie gevels verborgen zijn onder een banale bepleistering:

Hoekhuis Baten-De Meersman - 2 - is de oude woning « De Draeck »
(reeds vermeld in 1409),
Café Kindermans - 6 - draagt het jaartal 1782in de voorgevel,
Huis Van Nuffel- 8 - alle zijn te herstellen!
De Gulden Mortier - 14 - vroeger een apoteek, reeds gekend in 1600,
draagt nog een mortier. Daar toegenover, het
Huis De Greve - 13 - gedeeltelijk in zandsteen, met Empire ver-
siering. Het gelijkvloers dient hersteld, het verdiep alleen wat op-
geknapt.

BESLUIT: In deze straat vooral verlene men geen toelating tot het
aanbrengen van gevelwijzigingen vooraleer het pleister-
werk is »: eggenomen ! Hier immers kan een middeleeuwse
sfeer gerealiseerd worden, minder interessante gevels kun-
nen worden geneutraliseerd.

SINT-MARTINUSKERK.

De grote architekturale waarde van deze bidplaats waaraan de
namen van beroemde katedraalbouwers als De Waeghemaker en Kel-
dermans verbonden zijn, hoeven wij niet meer aan te tonen!

Wij hopen dat weldra met de herstelling van toren en dak een
aanvang zal worden gemaakt!

PRIESTER DAENSPLEIN.

Café Het Baasken - 1 - met bloemenslingers, cartouches en een stem-
mig O.L. Vrouwenbeeld: kan goed hersteld worden.
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Huis Goethals - 4 - Hoewel het gevelprofiel behouden bleef, toch
valt het beslist uit de toon, waarschijnlijk wegens de gebruikte steen.
Huis Beeckman - 3 - De keus van het materiaal lijkt heel wat ge-
lukkiger!
Café De Helm - 6 - heeft een mooie barokgevel, jammer genoeg
is het mooiste deel der versiering verborgen onder een reklamebord.
De V.V.A.K. is hierover in onderhandeling getreden met de brouwerij-
directie die zo vriendelijk was bevel te geven bewuste plaat te ver-
vangen door een kleinere. Toen ontving de brouwerij het ontstellend
antwoord dat het reklamebord best NIET werd weggenomen daar de
werklieden verplicht waren geweest een deel van de siermotieven ...
WEG TE KAPPEN om de plaat te kunnen bevestigen!
Besluit.' Aanbrengen van reklameplaten (gevelveranderingen) zou

dus moeten aangevraagd worden aan de stedelijke bouw-
diensten.

De poort - naast het huis Maes - in natuursteen moet bewaard blij-
ven. De huizen daar naast schijnen aangekocht door de E.P. Jezuïten.
Zal men bij eventuele nieuwbouw de stemming weten te bewaren?
Waarschijnlijk zullen deze oude gevels heel wat zandsteen opleveren
die men passend zou kunnen verwerken bij de herop te bouwen gevels.

OMGEVING VAN KERK, GASTHUIS EN OUDE VISMARKT,

de oudste kern van onze stad, moet worden geëerbiedigd en ten ge-
pasten tijde zal worden overgegaan tot het entpleisteren van mooie
gevels. Ten allen prijze zal hier steeds worden geijverd voor een
rustige architektuur.' ieder kunstminnend Aalstenaar zal het er wel
mee eens zijn dat de hoogbouw van een school of een prutserige
torentjesvilla hier allerminst op hun plaats zijn.

Vlakbij bevindt zich het OUD-GASTHUIS dat het Frankische
Zelhof heeft opgevolgd. Om historische, estetische en sentimentele re-
denen zou dit gebouw dringend en grondig moeten worden hersteld
en omvormd tot een centrum waarin kulturele instellingen zouden
worden ondergebracht die in onze stad tot op heden geen of een min-
der passend onderdak konden vinden. Bij de droogmaking van de
kelders stelt zich tevens het Denderprobleem met het sluiten van de
nijverheidsarm.

DE PONTSTRAAT

telde vroeger niet minder dan vijf kloostergemeenschappen: nu nog
treft men er drie kerken aan. Deze omstandigheden drukken een
eigen stempel op het uitzicht van deze straat.

Café Half Maantje - 1 - draagt een steen « De Valck 1688» in de ge-
vel. Het is een mooi voorbeeld van een onbeduidend huisje dat men her-
vormd heeft in een stemmige drankgelegenheid, in tegenstelling met
Huis Van Besien - 5 - met hardstenen gevel en jaartal 1764, bij
de hervorming tot winkelhuis deerlijk verminkt. Aan de overzij
Huis De Hert - 2 - een rustige bouw, de vorige eeuw opgetrokken
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- waarschijnlijk in zandsteen - door Deken De Hert; de zijgevel die
uitziet op de Oude Kerk, bevat een steen « 1749». ..
De Jezuïetenkapel- 1730- een sobere barokbouw met bak- en zand-
steengevel. verdeeld in drie verdiepen; samen met de oude College-
gevel vormt ze een mooi geheel. De kapelgevel moet volsterkt onder
handen worden genomen!

Van het. BEGIJNHOF blijven bewaard:
1 - Het Pastoorshuis van 1676. Hoewel verminkt, maakt het nog een

statige indruk. In 1874 was men zinnens het af te breken, geluk-
kig beschikte men niet over de nodige geldmiddelen!

2 - Op het Begijnhofplein, nu stadseigendom. de kapel van S. Anto-
nius, opgericht op het graf van het mystieke Begijntje Joanna
Dedemaecker (1600-1631) bij de vroegere Begijnhofkerk.

3 - De huidige Begijnhofkerk van 1787, opgetrokken in klassieke stijl
op een tijdstip dat haast geen kerken werden gebouwd; ze vormt
aldus een interressante schakel in onze nationale bouwevolutie.
Deze bidplaats, eigendom van S. Martinuskerk, eist onderhouds-
werken.

Hoekhuis Klapstraat - 23 - heeft een Mariabeeldje en aan de Klap-
straatgevel vensters met (gecimenteerde) kruismonelen.
Rijksmiddelbare Meisjesschool met prachtige poortomlijsting van het
vroegere Theresianenklooster - inschrift « Anna Maria Jozef». Bij
een eventuele verbouwing van de school mag deze monumentale in-
gang niet verloren gaan!
Oud Huis Boyé - 53 - kindertuin, is een vleugel van het oude kloos-
ter: hoge plint in zandsteen, interessante zijgevel (binnen).
Huis Notaris De Gheest - 70 - bouw met zandsteengevel is een ge-
lukkige realisatie.
Herenhuis Plleert.- Houtmarkt 1 - is, evenals de Begijnhofkerktoren,
opgebouwd met materiaal, afkomstig van het Wilhelmietenklooster.
Het beeld van Joannes Nepomucenus op de Houtmarkt herinnert aan
.de vroegere stadsomwalling : het beeld van deze heilige vindt men
steeds- op bruggen of overwelfde waterlopen. Het voetstuk werd on-
langs hersteld, blijft nu nog het in orde brengen van het hekwerk. In de
Stoofstraat, de straat van de middeleeuwse badinrichtingen, treffen
wij tussen de huizen 6 en 8, op een hardstenen poortomlijsting, nog
sporen aan van de eerste huizennummering, uitgevoerd gedurende
het Frans tijdvak. Verder nog een paar puntgevels en het nr 24 dat
nog kruisvensters bezit. Op de hoek van de
Vismarkt een vervallen doch mooie barokgevel waarvan de boog-
lijnen een driehoekig fronton dragen.

DE ZOUTSTRAAT.

Hoekhuis Ma1·kt-Zoutstr. - regenmantels - en Huis De Paepe in de
Zoutstr. maakten vroeger deel uit van « De Roze », gebruikt als Land-
huis van 1489 tot 1598. De gevels zijn opgetrokken in natuursteen,
zodat verwijderen van het plakwerk het uitzicht ten goede zou komen;
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tevens hopen wij dat men deze zandsteengevels niet eenvoudig weg
zal afwerpen zoals men gehandeld heeft met het oud-huis Delhaize
op de Grote Markt!
Huis De Moor - 3 -met rocaille consoles en jaartal 1764.Op 23 nov.
1954 verloor deze woning haar sierlijk boogfronton en tevens haar
stempel van voornaamheid!
Huis Van Holder - 5 - Toen in de loop van het jaar de bepleistering
verwijderd werd bleek het dat deze zuivelwinkel een prachtige bak-
en zandsteengevel bezat. Jammer genoeg waren grotere vensters voor-
zien en daar de ramen reeds klaar stonden waren de bewoners ver-
plicht de muren gedeeltelijk te laten wegbreken; hiermee ging voor
altijd een lieve gevel verloren, best passend bij het uitgeoefende be-
drijf. Is dit geen les om in het vervoLg GEEN GEVELVERANDERING
meer toe te staan vooraleer men gezien heeft wat het plakwerk ver-
bergt!
Huis Verleysen - 7 - verbergt eveneens een oude gevel, te oordelen
naar de nog bestaande zij trapgevels.
Wat zou men hier een stemmige gevelrij hebben bekomen mits gevel-
aanpassing van hoekhuis en nrs 3, 5 en 7.
Het Sluierstraatje biedt een mooi doorzicht op onze Oude Kerk, het
kalken van een fabriekgevel zou de stemmigheid bevorderen.

HET OUDSTE HUIS VAN AALST

Nieuwwasserij - 18 - hoekhuis van het Sluierstraatje, vroeger de
Stad Antwerpen geheten, is de oudste woning van onze stad. Ze heeft
een bak- en zandstenen trapgevel met sterk dominerende horizontale
lijnen, kruismonelen en cartouches; ook de zijgevel met uitspringende
verdiepen is een interessant specimen van middeleeuwse constructie.
Want.al draagt deze gevel renaissance-motieven als versiering, toch
IS het geheel nog opgevat volgens het gewone gotische schema! Dit
uiterst merkwaardig exemplaar uit de Spaanse periode moet ten allen
koste gered worden van de ondergang, ernstige restauratie is drin-
gend vereist. Natuurlijk zal de moderne bekleding van het beneden-
verdiep dan meteen verdwijnen.
Huis Dirk Martens - 36 - typische bak- en zandsteenbouw met ba-
rokke volutegevel en pilasterindeling. Voor een veertigtal jaren de-
gelijk hersteld door wijlen architekt De Stobbeleir, zou deze gevel
weer eens moeten worden opgeknapt. Het is niet enkel de mooiste
barokcreatie in onze stad, maar dit huis wordt door sommigen aan-
gewezen als de woning van Dirk Martens.
Huis Meuris - 47 - rustige bouw met hardstenenomlijstingen aan
deur- en vensteropeningen; het is wel jammer dat deze natuursteen
overschilderd is.
Confectiezaak - 53 - bezit een oververfde zandsteengevel - te her-
stellen - met speelse topbekroning die het jaartal 1742draagt.
Huis - 43 - naast de Alfa-kinema, verrnel t eveneens 1742.Wat ver-
bergt deze bepleistering?
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KORTE ZOUTSTRAAT.

Huis Roemers - 9 - met trapgevel en jaartal 1661, gans bepleisterd.
Huis Dr De Troyer - 13 - en
Huis De Saedeieer - 39 - statige woningen met empire versieringen.
Huis Brantegem - 50 - en Huis Crabbe vormen één interessant ge-
velfront dat een. geslaagde afsluiting vormt voor de Keizerlijke
Plaats.

SINT JORISSTRAAT.

Oud Huis Klaes - 25 - mooie deuromlijsting en kunstsmeewerk.

NAZARETSTRAAT.
, .

Tiieresuinenktooster .."sobere gevel met hardstenen pilasters en een-
voudige' schelpversiering aan de ingang.

DE MOLENSTRAAT

is de oudste straat van onze stad, verbinding tussen de portus aan de
Werf - tweede stadskern - en de Markt, kern uit het gemeentetijd-
vak.

Gedeeltelijk-vernietigd door de oorlogsgebeurtenissen van 1940,
biedt deze straat 'nog menige fraaie gevel aan.
Huis Paste els ~·12 -.:. (tabak) kleine doch zuivere empire-gevel.
Hoekhuis Het Klave;'ken - 15 - sedert meer dan twee eeuwen bak-
kerij, is een nie~'Wbouw' met rustieke gevel. .
Behangerszaak Dieriék - 17 - sobere barokbouw van 1784 met drie-
hoekig fronton waarvan de basislijn gevormd wordt door een zand-
steencordon d?t steunt op 2 consoles. Wat 19 verbergt weten wij niet,
doch .
Huis MiLo - 21·,..- (vistuig) draagt in een driehoekig fronton, naast
enkele versieringen, het jaartal 1783.
Huis lioelandt· - 23 - (leerhandel) met zandsteenplint. doet ouder-
wets aan.

Zou het niet prachtig zijn, kon men deze vijf gevels in overeen-
stemming brengen' ~m' zo een stijlvol gevelcomplex te vormen!? !?
Huis Dr Bayens - 26 - mooie herenwoning met eigenaardige hart-
versiering hoven de vensters en aan de mgangsdeur.
DubbeL-wink~f'~ 40 - achttiendeeuwse patriciërswoning met rond-
bogig fronton dat o.m. het kenteken van de Catharmisten en het jaar-
tal 1763 draagt; d~ 'hardstenenomlijsting van de talrijke vensters,
evenals van de deur, ill:-aagt de rocaille versiering. De architekt die
voor een paar jaar de verbouwing leidde heeft zich ingespannen om
de stijl te eerbiedigen. Het nageschilderd smeewerk boven de deur
getuigt voor zijn goede wil'; hij zal met ons hopen dat het eens een
kunstsmeewerk warde I

Huis - 29 (doopartikelen) heeft pilasters met ionische voluten-
kapitelen.
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Huis Van Ooteghem - 45 - ruime bak- en hardsteenbouw.
Oud Huis CLinckaert - 57 -bak- en zandsteen bouw met trapgevel en
kruismonelen.
Oud Huis Gheeraerdts - 48 - met fronton.

Tot slot hopen wij over korte tijd de heropbouw van de

WERFKAPEL

te mogen begroeten om een driedubbele reden:

1. De legende wijst haar aan als de oudste bidplaats van Aalst,
2. zij is een herinnering aan de eerste handelsnederzetting van onze

stad,
3. stedebouwkundig gezien zal zij de gewenste afsluiting uitmaken
aan deze zijde van het gelukkig vernieuwde Vaartplein !

DE KAPELLESTRAAT

Magazijn Thielemans - 6 - draagt een steentje in de voorgevel; 1764,
dus weer een oude gevel! Er naast de
Kapel van de Zwarte Zusters, opgericht in klassieke stijl met rond-
boog, pilasters en achthoekig torentje.
Het Klooster, rustige, negentiendeeuwse bouw waarbij het
Oud Huis De Kegel met driehoekig fronton en bewerkte ankers is
ingelijfd.
De Handelsrechtbank, vroegere patriciërswoning Van Langenhove, is
een prachtspecimen van laat-rococo architektuur waar de versiering
samengetrokken is in de middenas: het oog glijdt van de brede stoep
over de prachtig gebeeldhouwde eikenhouten deur, het in kleurglas uit-
gevoerde bovenlicht, de omlijsting van het middenvenster 'en de slin-
gerlijpen die het oculosvenster in het fronton omgeven. Een paar dak-
vensters en rocaille-kraagstenen slagen er niet in de asbetoning te
breken.

Wanneer wordt de kroonlijst hersteld en geverfd?
De Cibisten-kazeme werd de laatste jaren flink opgeknapt. Ze bevat
o.m. de voorgevel van het in 1616 opgerichte Capucienenklooster:
zandsteenplint en baksteengevel met kruisvensters.
Huis Beeckman - 19 - tegenover de Handelsrechtbank bezit een
mooie hardstenen deuromlijsting.

DE KATTESTRAAT.

Huis De Waen - 15 - een fraaie bak- en zandsteengevel met kruis-
monelen en cijferankers 1618.De aanpalende woningen 13 en 17 zijn
namaak: men heeft de gecimenteerde gevels dezelfde kleuren trach-
ten te geven als nr 15. Dit is een lofwaardige poging om het uitzicht
van de middenbouw niet te schaden, poging die op andere plaatsen
kan worden nagevolgd.
Huis De Valkeneer - 4 - daartegenover; de zijtrapgevels van het
dak wijzen een oude voorgevel aan.
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Heilig Geestkapel, heeft een eenvoudige puntgevel met gotische poort,
glasraam en nis, alles bekroond door een kruisbloem. Het is de oud-
ste, nog bestaande bidplaats van onze stad (1470); het lieve geveltje
komt echter nog beter tot zijn recht sedert de aanpalende burelen
van de Openbare Onderstand hun baksteengevel teruggekregen heb-
ben. En zou het niet nog mooier worden indien men de gevel van het
meisjes-weeshuis ontkalkte? Trouwens, wie liefhebber is van het
schilderachtige, bekijke deze kapel van op de binnenplaats van het
« Tehuis voor Oude Vrouwen » : de sterk geëlanceerde ramen en het
fijne dakruitertje maken dit gebouwtje licht en slank, een mooi beeld
dat nagenoeg onbekend is, zelfs bij de inwoners van onze stad. Daar
tegenover een vijftal

Handelshuizen - 35 tot 43 - waarschijnlijk met mooie gevels die
echter schuil gaan onder een laag pleister.

Wie 'op de hoek van de Kattestraat en de Vrijheidstraat, d.i. van-
af « Het Klein Brussel » met het oog de diagonale volgt die de Espla-
nade dwarst, merkt tussen de naakte bomen van een paar tuintjes
een pittoreske zijgevel, in vakwerk uitgevoerd, herinneringen oproe-
pend aan stemmig middeleeuwse stadjes!

DE NIEUWSTRAAT.

Het Postgebouw is omringd door een hoge, stevige hardstenen plint
die men asblauw geschilderd heeft om de hardsteen ... na te bootsen!

Huis nr 10 (registr. ontv.) naast de post heeft een prachtige, natuur-
lijk overschilderde deuromlijsting met passende deur en bovenlicht.

Huis Van Driessche - 17 - bezit een mooie hardstenen gevel met
Louis XV versieringen; jammer genoeg heeft men voor enkele jaren
het benedendeel weggebroken.

Hotel Van der Haegen - 35 - met driehoekig fronton is een acht-
tiendeeuws herenhuis.

Huis D_e Somer - 67 - met rustige vensterindeling, zandsteenplint
en lief O.L. Vrouwbeeld op de hoek heeft een zekere voornaamheid,
evenals het

Belastingkantoor, op het einde van de Nieuwstraat, statig en rustig
gebouw met zandsteenplint.

DE VEEMARKT.

Sedert de afbraak van de stadsschouwburg twintig jaar geleden
(de Aalsterse agglomeratie met haar 80.000 inwoners moet het nog
steeds stellen zonder schouwburg) en de verwijdering van de markt-
overkapping heeft de Veemarkt-Hopmarkt een banaal uitzicht beko-
men, zonder enige vorm. Wij hopen dat hier eens degelijk zal worden
ge-urbaniseerd om dit troosteloos plein om te vormen tot een fraai en
praktisch parkeerterrein dat onze Grote Markt zal vrij maken, zowel
voor het oog als voor het verkeer.
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DE KEIZERLIJKE PLAATS.

Deze beslaat een deel van de oude stadsomwalling die de naam
droeg van : Nieuwstraatvesten, Onzervrouwen Broedersgracht (1526)
of Carmelietenvesten, geslecht na de inname door Turenne (1667) en
in 1752 aangevuld tot vergroting van de Paardenkouter, de Paarden-
markt, de Warande in 1805,Keizerlijke Plaats in 1810,La Place Royale
in ·1855,Place Impériale in 1857,Kastanje Vesten in de volksmond.

Te Brussel werden omstreeks 1780de gebouwen opgericht van de
Koninklijke Plaats met de kerk van S. Jaak op Coudenberg als cen-
traal punt en vier hoekgebouwen als afsluiting van het plein. Deze
imposante schepping van het Franse classicisme moet indruk gemaakt
hebben op ons gemeentebestuur want de aanleg van de Keizerlijke
Plaats werd er ontegensprekelijk door geïnspireerd.

. Als centraalpunt van de Keizerlijke Plaats hebben wij het

Oud Huis Alfred De Wolf - 33 - waarop de Boterstraat uitloopt.
Het driehoekig fronton is geschraagd door gegroefde pilasters die de
gevelverdeling uitrnaken: empire-elementen rstreng gestileerde blad-
en bloemenkransen vullen het overblijvende gevelvlak.
Huizen 31 en 35, de twee flankerende lagere herenhuizen, nagenoeg
symmetrisch, verhogen de centrale bouw.
Twee hoekgebouwen - 3 en 65 - kwamen tot stand. Het is echter
vooral het
Huis Van der Haegen - 65 - met pilasterverdeling dat een indruk
maakt van aristocratische voornaamheid.

Het is onze plicht deze uitzonderlijke urbanisatiepoging uit het
begin van de 19"eeuw - deze kultuurarme eeuw - te eerbiedigen:
deze huizenrij met haar witte gevels in rustig-deftige burgersstijl
mag niet worden geschonden door het aanwenden van baksteenma-
teriaal zoals het gebeurde in 1953! Er zijn in onze stad ruim 200 stra-
ten waar het gebruik van rode gevelsteen zelfs gewenst is : waarom
dit procédé hier dan gebruiken?

Zou men, bij een eventuele verbouwing in de Boterstraat. de hoek
van het huis 10 niet kunnen breken om een beter uitzicht te bekomen
op de centrale bouw van de Keizerlijke Plaats?

Het stadsverslag van 1855sprak over « la Place Royale qui forme
pour ainsi dire le seul lieu de promenade appartenant à la ville ».
Dit is nu, in 1954,nog steeds het geval voor het centrum van de stad:
het hoogstammig hout, reeds tweemaal ernstig bedreigd in een tijd-
spanne van amper tien jaar, vervult hier én een estetische én een
hygiënische rol die het bewaren van deze linde- en kastanjebomen
ten volle wettigt!

MEER GROEN!

Het aanbrengen van gras en struiken zou het stadsbeeld heel wat
verlevendigen en afwisseling brengen in de lange gevelrijen.

Dit kan gebeuren op verschillende wijzen.
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Aanbrengen van kleine grasperken in het midden van sommige
openbare pleinen.

Eentonigheid van de lange rechte straten breken door aanleg van
een rondplein met groen. De verbinding Watertoren-Kerkhof vraagt
een plantsoen aan de aansluiting H. Lefèvrestr.-Geraardsbergsestr.

Aanbrengen van twee groen-fonds b.v. aan de doorsteek Mei-
boom: uit welke richting men ook kome, steeds valt het oog op een
rustige,· groene achtergrond.

Aan kruispunten een smalle strook groen aanbrengen die de auto-
voerder dwingt snelheid te minderen en de rechte zijde te houden.

Een smalle grasstrook aanleggen tussen parkerende auto's.
Aanplanting van hoogstammig hout bij wijze van camouflage:

b.v. populieren rond watertoren, aan de hoek van Pro Daensplein en
Kerkstraat.

EXTRA-MUROS.

Bij het opmaken van deze architektonische inventaris hebben wij
ons bepaald tot de stadskern.

Dit sluit echter niet uit dat ook de periferie van onze stad moet
worden in het oog gehouden! Daar hebben wij b.v. de oude, echt
landelijke S. Jobskapel : de stemmigheid die uitgaat van deze bid-
plaats mag niet worden verbroken door de oprichting van schreeu-
werige nieuwbouw in deze omgeving.

Eeveneens dringen wij aan op het behoud van een paar oude
herbergen met hun lindebomen:
Het Muisken - Brusselsesteenweg - dat de cijferankers 1775 in de
gevel draagt;
De Haring - Geraardsbergsestraat - reeds gekend in 1719.

KASTELEN

Het oude Overhamme hebben wij ten gronde laten afbreken, ons
rest nog het Kasteel Ter Linden.

Hoewel slechts van 1775,maakt deze sobere barokbouw met zijn
kleurige gevel, zijn waterpartijen en zijn park een uiterst schilder-
achtige indruk. Bij een eventuele verkoping mag het stadsbestuur
dit domein niet laten verdwijnen, noch door afbraak, noch door ver-
kaveling. In het uiterste geval zou de stad het aankopen als vacantie-
kolonie, herstellingsoord of iets dergelijks. Wij moeten hier de toe-
komst op het oog hebben en er aan denken dat dit mooie domein over
enkele jaren volop door de Schaarbeekse agglomeratie is opgeslorpt.

Hetzelfde geldt voor het domein Regelsbrugge :
het is nog dichter bij het stadscentrum gelegen en deze nieuw-

bouw vertegenwoordigt de zeer oude heerlijkheid Regelsbrugge; de
waardering voor het vorige kasteel wordt erkend door de commissie
voor monumenten die, bij de heropbouw, eiste dat de profilering van
de twee torens bewaard bleef! De opwerping dat Regelsbrugge zich
niet op Aalsters grondgebied bevindt gaat niet op : het samengroeien
van de aangrenzende gemeenten met ons stadsgebred zal vroeg of laat
verplichten tot bestuurlijke eenmaking. Laten wij hopen dat de ge-
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achte familiën nog lang mogen genieten van hun prachtig domein
en dat hun nakomelingen het erfgoed ongeschonden zouden bewaren!

PARKEN.

Bij de aanleg van deze inventaris gingen onze gedachten naar
onze kinderen en kleinkinderen. Wij die gedurende een halve eeuw
de geweldige stadsuitbreiding hebben meegemaakt, stellen ons de
vraag: Hoe zal ons stadsplan er uit zien op het einde van deze eeuw?
Stellig hebben wij dan met Erembodegem, Hofstade en Nieuwer-
kerken een honderdduizendkoppige agglomeratie bereikt! Het is een
dringende eis dat dit straten- en pleinencomplex beschikke over het
nodige groen: dit zou niet enkel een verpozend en estetisch element
vormen, doch vooral eEèllhygiënische rol vervullen, de longen van
een grootstad! Wij wezen reeds op behoud van de historische domei-
nen. Nog andere kasteelparken kunnen in aanmerking komen als even-
tuèle natuurreservaten, terwijl het overblijvend Osbroekbos een ge-
heel zou vormen met het stadspark. Zo zouden de onmisbare oasen ge-
schapen worden die ons toekomstig stadsbeeld zullen veraangenamen,
de stadslucht zuiveren en de komende geslachten het geluk schenken
waarop zij recht hebben!

FOTOGRAFISCHE DIENST.

Wij bezitten nog enkele oude, smalle straatjes:
Stoof-, Sluier-, St. Joris-, De Keyser-, De Ridder- en Peperstraat
die soms schilderachtige perspectieven aanbieden, huisjes die treffen
door hun pittoresk uitzicht en tevens fungeren als tijdsdocument.
Op de gevoelige plaat vastgelegd, zouden deze foto's over enkele jaren
interessante herinneringen uitmaken voor het jonge geslacht! Dat
stellen wij nu al vast, b.v. aan de hand van het schilderij « Hoekhuisje
op de Kat » door wijlen Frans Callebaut.

Doch ook extra-muros zijn er gebouwen die dreigen te verdwij-
nen. Wij denken aan het boerenhuis van de 98-jarige Wwe Edward
Verbeeck, Geraardsbergsestraat, 124, laatste type van klein landbou-
wershuis, het Hof te Zomergem, de laatste omwalde hoeve, vroeger
bëwoond door het geslacht van Immerzele, het Geldhof dat de jaar-
tallen 1617-1618in de trapgevel draagt en waarvan de schouwmantels
voor een twintigtal jaren gecimenteerd werden! De hardstenen bloem-
korven die vroeger de ingang versierden zijn nu eigendom van de
hl' W. Breckpot. '

Andere zaken, die slechts voor enkele dagen worden blootgelegd,
zouden dadelijk moeten worden gefotografeerd: Bij een afbraak ko-
men prachtige ankers, een kunstig zijvenster, een typisch middel-
eeuwse bouwwijze te voorschijn; of er wordt een prachtige, uit zand-
steen vervaardigde waterput geopend bij het begin van de Molenstr.
Het zou in al deze gevallen niet mogen zijn dat, wanneer men de
stedelijke bouwdienst op dergelijke ontdekkingen wijst, men moet
vernemen dat de stad geen fotografische dienst bezit I

Welnu, men richte een dergelijke dienst in op de eenvoudigste
wijze: Een stadsbediende, tevens liefhebber-fotograaf, of een lid van
de fotoclub worde er mee gelast een kiekje te nemen telkens er wat
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interessants te voorschijn komt of gaat verdwijnen (b.v. de boogfron-
ton van het huis De Moor, Lange Zoutstraat, 3).

Een jaarlijks krediet van een paar duizend frank op het stads-
budget zou volstaan om een bizonder belangwekkende documentatie
aan te leggen.

SLOTBESCHOUWINGEN.

Uit wat voorafgaat blijkt dat veel verloren ging bij gebrek aan
voorlichting.

Heeft men de heer Lescornez verzocht te bouwen in een bepaalde
stijl - laten wij zeggen in Vlaamse Barok - om het uitzicht van
de Markt niet te schaden? Heeft men voorlichting verschaft bij het
plaatsen van een baksteengevel op de Keizerlijke Plaats? Toen
iemand om raad vroeg of hij in de Albert Liénartstraat moest bou-
wen volgens de moderne of volgens een historische stijl liet men hem
de keuze ...

Besluit: het personeel van de stedebouwkundige dienst kan
niet voorlichten om de eenvoudige reden dat er geen urbanisatieplan
voor het stadscentrum bestaat! Wel is er een waardevolle poging
- niet altijd geslaagd echter - om de omgeving van de Oude Kerk
te sparen. Maar dat blijkt dan ook alles I Voor de Grote Markt, voor
onze oude straten - er zijn er slechts zes -, voor de omgeving van
het oud gasthuis is niets voorzien.

Dat men aan de ene zijde van de Keizerlijke Plaats de Empire-
gevels niet mag laten schenden; dat de negentiende eeuwse gevels
van Statie- en Albert Liénartstraat, hoewel geen toonbeelden van'
schoonheid, toch een geheel vormen; dat het Stedelijk Zwembad (Cá-
pucienenlaan) met de gevels 14 en 16 (L. Singelijn en Arch. Blan-
ckaert) een flink modern complex zou uitmaken indien niet een paar
andere gevels waren tussen geschoven; dat de nieuwbouw in de om-
geving van de S. Jobskapel niet altijd harmoniseert met het lande-
lijke van deze stemmige bidplaats. dit zijn zovele feiten die de hoog-
dringendheid bewijzen voor het opmaken van een urbanisatieplan,
zowel voor de nieuwe als voor de oude stadswijken. Dit plan zou de
stedelîouwkundige dienst de mogelijkheid schenken de nodige richt-
lijnen te geven aan architekten en eigenaars. Tevens zouden onze
bouwkundigen - uit de aard van hun beroep dragers van schoon-
heid - een geweldige troef in handen krijgen tegenover klanten die
gespeend zijn van alle estetische normen.

En de « vrijheid » van de eigenaar? Bezit die éne eigenaar het
recht de bevolking te beroven van een stuk schoonheid, heeft hij het
recht duizenden te ergeren door zijn wansmakelijkheid of door zijn
excentriciteit?

Wat deed men te Rotterdam, de zo vreselijk geteisterde stad,
waar men ook de niet geteisterde woningen deed verdwijnen ten bate
van het algemeen welzijn?

Wordt hier trouwens ook niet gereglementeerd: rooilijn, dak,
hoogte, dubbele gevel (Hugo Lefèvrestraat). Alleen wanneer het om
schoonheid gaat worden er geen eisen gesteld! Indien wij hier op
dergelijke wijze voortbouwen, wordt Aalst niet alleen karnavalstad
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voor een paar dagen, maar krijgen onze straten een karnavalesk uit-
zicht gedurende het ganse jaar! Steden van minder architektonisch
belang zoals Dendermonde en St-Niklaas beginnen een grotere aan-
trekkingskracht uit te oefenen op de vreemdeling, ondanks onze gun-
stige ligging, waardoor wij én ons prestige én een bron van inkomst
- het toerisme - verspelen .

. Wij beschikken nog over voldoende stedenschoon om niet blij-
vend te worden gecatalogeerd in de rubriek « vergeten en verwaar-
loosde» stadjes!

De 25 kulturele verenigingen, aangesloten bij de V.V.A.K., rich-
ten dan ook een dringende oproep tot alle bevoegde instanties om de
toilette van onze stad - zowel in het oude als in het nieuwe - te
behartigen. Het is heel wat meer een kwestie van « hart » dan van
financiën!
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Oud-leerlingen officieel middelbaar onderwijs
Poppenspel De Troubadours
Rotaryclub
Scoutsgroep Dirk Martens
Toneelvereniging: Arbeid en Kunst

De Catharinisten
De Schakel
Groep Tijl
't Land van Riem
Voor Taal en Vrijheid

Touring Club van België - T.C.B. -
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - V.V.V. -
Vlaamse Toeristenbond - V.T.B.
Vriendenkring der Officieren
Willemsfonds

Januari, 1955.
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R. De Mette
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Onze Uitgaven
J. MELKENBEECK : De Gemeentewapens van het Land van Aal~t. 100 blz.,

stevig omslag. - 184 beschreven Iarniliewapens, 160 behandelde gemeenten,
97 afgebeelde en beschreven gemeentewapens, 19 afgebeelde stads- en sche-:
penzegels. 5 kerkelijke wapens. Prijs 80 Fr.

Vragen en Antwoorden
Ad 27) De vrederechter te Ninove in de jaren 1792/93 heet Blondel (niet

Blondeel).
M. Boone.

Boekbespreking
D" JOZEF VAN OVERSTRAETEN : Een Woordenboek der Belgische Familie-

namen. .Maaseik, 1954.

Men kan deze uitgave van 24 blz. een pro domo noemen van de veertien-
daagse bijdrage in « de (Auto)Toerist», welke van de hand van de schrijver
sinds Januari 1953 in deze tijdschriften aan de lezers wordt ten beste gegeven.
Schrijver verdedigt zowel het verschijnen nu als de aangewende methode (re-
pertorium del- namen vooral gebaseerd op de lijst der postchekrekeningen).
Zwaar materieel werk - « ingespannen nachtarbeid van vele jaren» , -, met
Benedictijner geduld volbracht, maar tevens wetenschappelijk verantwoord,
zoals voldoende blijkt uit de Iijst der doorwroete werken van bij ons en uit
de omliggende landen.

Reeds van bij de aanvang der publikatie wezen de voorzichtigen op de
onvoorzichtigheid van de schrijver door de voorbarige uitgave van dit Woor-
denboek. Men meent dat het oude materiaal nog niet voldoende werd geëxer-
peerd om blijvend wetenschappelijk werk te leveren. Die opwerping is terecht
wel het grootste bezwaar tegen de uitgave; het oude materiaal zou bij som-
mige verklaringen meer klaarheid en zekerheid kunnen brengen en vooral de
interpretatie vergemakkelijken. Van de andere kant, dient de schrijver in het
gelijk gesteld, waar hij zijn uitgave verdedigt, gezien de grote leemte op dat
punt voor het Nederlands taalgebied.

Dat wat verschijnt nog niet perfekt is, zal schrijver zelf wel toegeven
en blijkt uit de voortdurende aanvullingen; maar wanneer komt ooit het vol-
maakt Woordenboek der Belgische Familienamen?

In elk geval, voor ieder onbevooroordeeld persoon, die zich de moeite ge-
troost eens een bladzijde van Van Overstraeten's werk te vergelijken met het
« Dictionnaire des Noms de Famille et Prénoms de Fr ance » van Prof. A.
Dauzat, zal het duidelijk zijn dat de vergelijking uitvalt in het voordeel van
de bewerker van het het W. der B. F., bij wie niet slechts het ruim doorzicht
en de alzijdige taalkennis opvalt, maar tevens de voorzichtigheid (de talrijke
vraagtekens wijzen hier op), waarmee sommige aanvechtbare verklaringen
worden voor-gelegd,

Mocht SChrijver een uitgever vinden voor dit in ons taalgebied nog ont-
brekend werk, opdat geen vijftien jaar diene gewacht op de publicatie van
dit Woordenboek.

x.



HET LAND V AN AALST

Tweemaandelijks tijdschrift.

Voorzitter: Dr H. Vangassen. Steenweg op Denderhoutem, 53, Ninove.

Beheerder: Albert van Lul, de Nayerlaan 51, Vorst (Brussel), tel.
44.61.22, postrekening 41.45.92.

Redactiesecretaris : E.H. J. de Brouwer, pastorij, Impe.

Ruil- en recensiedienst : E.H. V. Gaublomme, Kerkstraat, 16, Erembo-
degem,

Prijs van het jaarabonnement voor leden: 100 fr., voor steunende
leden: 200 fr. en voor ereleden: 500 fr.

INHOUD VAN Nr 1

1955

H. Vangassen. - Plaatsnamen te Ninove 1

X. -: Moeilijkheden bij de Kermis- of Kerkwiidingsprocessie

te Aalst in 1677 5

JD.Br. - Franse School te Aalst 5

J. de Brouwer. - Parochie en Parochieleven te Haaltert (3 ill.) 6

Dr L. Elaut. - De brochure van J.C. Jacobs en de bestrijding

van de besmettelijke buikloop te Aalst in 1794 22

V.V.A.K. - Inventaris van het Architektonisch Patrimonium

van Aalst 25

Onze ereleden en steunende leden II

III

III

III

Onze uitgaven

Vragen en Antwoorden

X,. - Boekbespreking

Drukkerij «De Aankondiger », Dr. De Moorstraat 6, Aalst - Tel. 248.18.


