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Zilveren gouwdag van de heemkundige vereniqînq
«HET LAND VAN AALST»
te Aalst op ZONDAG, 9 SEPTEMBER

Onze vereniging viert haar zilveren jubileum (1949-1973) !
De stad Aalst vereert Dirk Martens die hier, vijfhonderd jaar geleden,
zijn eerste boek drukte!
Beide feiten worden feestelijk herdacht op 9 september te 10 uur in de
raadszaal van het stadhuis.
Alle belangstellenden zijn welkom!

PROGRAMMA
-

Welkomwoord door de heer Frits Courteaux, voorzitter van de
heemkundige vereniging «Het Land van Aalst».
«Hoe het begon» door de heer Albert van Lul, mede-stichter van
«Het Land van Aalst».
«Dirk Martens, type van de veelzijdige humanistische geleerdedrukker-uitgever van Europees formaat», door Eerwaarde Pater Kamiel Heireman, bibliotekaris-generaal van de Vlaamse Jezuïetenorde
te Leuven.
Ontvangst door het stadsbestuur van Aalst.
Gezamenlijk middagmaal in de «Borse van Amsterdam».
Wie hier wenst aan deel te nemen stort 300 fr. voor eetmaal, drank en bediening op postrek. 5869.11 van «Het Land van Aalst· Zottegem», Dringend verzoek te storten vóór 1 september,

In de namiddag onder bevoegde leiding bezoek aan :
de technische tentoonstelling met gereconstrueerde drukpers van
Dirk Martens (in werking !) in de zalen van het oud-stadhuis (oudschepenhuis );
de tentoonstelling «Dirk Martens en zijn tijd» in het oud-hospitaal;
de pas ingerichte tentoonstelling van de kunstschatten in de SintMartinuskerk.
Het bestuur heet U reeds bij voorbaat welkom op deze negende gouwdag!
N.B. :

-

Deelnemers aan de gouwdag parkeren de auto op de binnenplaats
van het stadhuis.
Er is gelegenheid tot mishoren in de kerk van Sint-Martinus te 9 u.
of in de kerk van de Paters Jezuïeten te 9.30 u.
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Dirk Martensnummer
1473 - 1973

Houtsnede uit een Latijns getijdenboek in 1512 door Martens te Antwerpen gepubliceerd. Enig bekend en tot hiertoe onbeschreven exemplaar in de Koninklijke
Bibliotheek «Albert 1» te Brussel (LP 4226). Deze prent (76 x 50 mmo op fol.
84 verso kan vergeleken worden met analoge prenten zoals in de Rivo's Opus
responsivum (Leuven, ca. 1488) en de Hortulus animae in duytsche (Antwerpen,
Vorsterman, 1531) waar de Rivo en Vorsterman afgebeeld worden in verering
voor O.-L.-Vrouw. Dit laat ons vermoeden dat Martens hiel' de bedoeling heeft gehad zich en zijn vrouw te laten afbeelden, zoals de opdrachtgever van een schilderij dat ook deed. Toch zal men hier geen portret moeten zoeken in de gewone
zin van het woord.
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WOORD VOORAF
Ter voorbereiding van het Dirk Martensjaar schreef P. Kamiel Heireman s.j. de volgende inleiding op het werk, de persoonlijkheid en de
betekenis van Dirk Martens. We geven de tekst weer zoals hij geschreven werd, al zijn we nu in het Martensjaar zelf, omdat we oordelen dat
deze tekst, zoals hij is, een goede. kijkt geeft op de actualiteit van deze
veelzijdige Aalstenaar.
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500 JAAR BOEKDRUKKUNST IN VLAANDEREN
De betekenis van Dirk Marlens voor onze tijd

1972 is over de hele wereld het jaar van het boek. Maar Benelux
doet nog meer. Daar wordt het een biënnium, want aansluitend gedenkt men in 1973 het begin van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
In het jaar 1473 kwam nl. zowel in Noord als in Zuid de oudste gedateerde en localiseerbare druk met losse gegoten letters van de pers.
Dit wil men herdenken met wetenschappelijke publicaties en allerlei manifestaties: een wetenschappelijk colloquium in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel en Utrecht, een meer technische tentoonstelling over de verschillende ateliers in Noord en Zuid en een
colloquium te Spa. In Aalst wordt een meer culturele tentoonstelling
gepland over Dirk Martens, de voornaamste Vlaamse drukker, vóór
Plantijn, en belangrijk promotor van het humanisme in het toenmalige Europa. Verder zal ook een tentoonstelling plaatshebben te Gent
(U.B. en Higro over Arent De Keyser) en Antwerpen (Plantin Moretus).

Heeft het echter nog zin Dirk Martens te herdenken?
Is dat niet de klok
vijfhonderd jaar achteruitzetten?
We glimlachen wel even, onbewust of zelfbewust, als we het «technisch
wonder» van toen bekijken. Tegenwoordig is het een koud kunstje om
door fotografische reductie de inhoud van een heel boek te registreren
op een oppervlakte zo groot als een postzegel. En men ontwikkelt nu
methodes om met moleculaire codering op een zelfde oppervlakte alles te
kunnen vastleggen wat hij ooit gedrukt heeft.
Via de communicatiesatellieten
kunnen we nu de inhoud van een boek
op een fractie van een seconde over de hele wereld verspreiden. En we
doen het ook. Tegenover een dergelijke informatie-explosie
lijkt het pover
begin vijfhonderd jaar geleden, in het niet te verzinken.
En toch: nooit kende het boek een bloei als nu. Niet alleen is dit jaar
over de hele wereld uitgeroepen tot het jaar van het boek, maar nooit
zijn er zoveel boeken gepubliceerd als nu. Niemand kan de hele produktie
nog volgen, zelfs al werkt hij dag en nacht: elke minuut verschijnt er
'een nieuwe titel.
Ook in ons taalgebied stijgt voortdurend de produktie:
de niet officieel
geregistreerde publicaties niet meegerekend (bv. staats- of bedrijfspublicaties voor eigen gebruik, voorstudies en rapporten van congressen en
verenigingen, licentiaatsverhandelingen
die niet in de handel zijn, enz ... )
tellen we voor Nederland een 11.000, voor België een 5.000 titels per
jaar. Wat ons land betreft heeft Vlaanderen sinds de eerste wereldoorlog
zijn bijdrage procentueel verdriedubbeld,
zodat het nu voor 55 procent
van de Belgische produktie zorgt.
.
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Daarbij komt dat het boek ook het eerste massamedium was. De huidige
informatie-explosie
is gegroeid uit een die al vijfhonderd jaar geleden
plaatsgreep. Het is de moeite waard te zien wat van onze tijd toen al begon te leven.

De huidige informatie-explosie -is technisch geconditioneerd:
ze
werd mogelijk door massaproduktie. Zowel van radio- als T. V.-toestellen, zowel van films als van boeken. Bij deze betekent het: grote
oplage (RoRoRo-pocket bv. gemiddeld 100.000 exemplaren) van een
tekst die een groot publiek aanspreekt.
De eerste explosie was kleiner, maar de versnelling was nog groter dan
nu: van één exemplaar naar duizend (slechts van een paar drukken van
Martens kennen we de oplage :telkens duizend). Uiteraard democratiseert dit ook het lezerspubliek. Een bibliotheek van manuscripten was een
privilegie voor vorsten, grote heren en instellingen. Sinds de drukkunst
kon de gewone student (maar niet iedereen studeerde:
dat was voor later !) zich een boekenbezit gaan vormen.
Die eerste explosie is merkwaardig, zelfs wanneer men alleen de absolute
getallen bekijkt. We schatten dat Dirk Martens meer dan een kwart miljoen boeken de wereld instuurde.
Die was echter tien keer kleiner dan nu. Men moet er rekening mee houden dat Antwerpen in 1473 nog geen 5.000 (nl. 4.510) gezinnen had. In
1526 is het met 8.720 gezinnen de grootste stad van de Nederlanden.
Leuven, volop in bloei, heeft dan toch maar 17.000 inwoners, waaronder
3.000 studenten. Keulen heeft geen 50.000, Amsterdam nauwelijks 10.000
inwoners.

Deze democratisering schept ook een democratische boekvorm:
hand- of pocketboek.

het

Dirk Martens streefde bewust naar deze democratisering
van het boek.
Hij heeft een ander publiek gekozen. Ik laat hemzelf aan het woord: «De
meeste drukkers dragen hun werken op hetzij aan grote heren, hetzij aan
hun· beste vrienden. Voor mij, die niet meer verlang dan de studies aan
deze zo bloeiende universiteit, zoveel ik kan, nog te stimuleren, is het uitgemaakt dat ik al mijn publicaties opdraag aan u, de mij zo dierbare
jeugd».
In een nawoord op een werk van Erasmus heet het verder: «Daar ik bij
mezelf overlegde dat niet iedereen in staat is zich een zware boekband
aan te schaffenven dat, ook als men het kan, het onpraktisch is die overal
mee te sleuren, heb ik getracht ook op dit punt de studenten tegemoet te
komen».
Elders verduidelijkt
hij dit nog: «We hebben dit boek tot een pocket
gereduceerd, opdat men het gemakkelijker zou kunnen meenemen en het
'als een onafscheidelijke
gezel de studenten zou vergezellen, thuis, op
straat, in de vrije tijd of op de reis, als ze luieren of als ze wandelen gaan».
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We zijn er ons nu ook rekenschap gaan van geven dat het communicatiewezen een bedrijf is dat niet alleen een technisch kunnen vergt,
maar ook een modern beheer : kapitaalinvestering, management,
teamwork.
In de vijftiende eeuw komt met de drukkunst ook het kapitaal in het boekbedrijf. Het grootkapitaal komt op. Pieter van Edingen, Dirk Martens' tijden stadsgenoot, verhandelt in de tapijtkunst om tienduizenden dukaten.
Zo wordt op dat ogenblik ook de boekproduktie een zaak van kapitaalkrachtigen. De kloosters, de traditionele boekcentra, moeten het laten afweten.
Voor grote projecten gaat men handelsassociaties aan. Reeds begint de
ges, de voorlopers van ons copyright, waarmee hij strijdt tegen gewetenloze reprinters. Hij observeert de markt en legt zich resoluut toe op het
kapitaalkrachtige uitgever de literaire promotie te beheersen door de
keuze van auteurs en teksten. Men stelt zich professionele gewetensvragen
dienaangaande. Martens weigert bepaalde strijdliteratuur waar winst in zit
uit te geven omdat hij er hatelijkheden in vindt. Hij zorgt voor privileontginnen van een internationaal afzetgebied: het intellectuele Europa
van toen.
'
Zoals wij immers leefde de humanist van een groeiende Europese
integratie.
De belangrijkheid van Dirk Martens ligt immers minder in het blote feit
dat hij de eerste was bij ons, dan wel in zijn persoonlijkheid en die van
zijn bedrijf. Hij is het type van de veelzijdige humanistische geleerdedrukker-uitgever, en is daarom ook vanzelfsprekend Europees gericht.
Na zijn jeugd te Aalst zoekt hij zijn verdere opleiding in Noord-Italië,
bakermat van het humanisme en in Venetië, metropolis van Zuid-Europa.
Voortdurend zal hij er nadien contact mee houden zowel om humanistische als om technische redenen. Zijn talenkennis maakt zijn informatie
supra-nationaal: naast moderne talen als Nederlands, Frans, Italiaans,
waarschijnlijk ook Duits en Spaans, hanteert hij vooral de geleerde talen
van toen: Latijn, Grieks, Hebreeuws.
Zijn vriendenkring: Erasmus, uiteraard al meer een Europeaan dan wat
dan ook, en die hem «zijn zo trouwe vriend» noemt, die zich bij Dirk
Martens ook zo thuis weet dat hij bij een zware ziekte liever van diens
gastvrijheid dan van zijn eigen huis gebruik maakt. Pieter Gillis, de cosmopolitische stadsgriffier van Antwerpen en diens collega, de geheimsecretaris Cornelis De Schrijver van Aalst. Thomas Morus, die hem zijn
Utopia toevertrouwt. De Spanjaard Vives, en zovelen die in de universiteitsstad of in de Antwerpse metropool van overal zijn samengekomen:
De Neve van Hondschote, Jan van Armentières, Amerot van Soissons,
enz ...
Zijn intellectuele staf, d.i. zijn correctoren, die vaak daarnaast of daarna
ook professor zijn, is even weinig streekgebonden: Adriaan Berlandus van
Zeeland, Allard van Amsterdam, Jan van Luxemburg, Gerard van Nijmegen, Ruther Rescius van Maaseik, Maarten Dorpius van Naaldwijk in
Nederland, Pieter van Atrecht, Niklaas van 's Hertogenbosch ...
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Zijn auteurs: tegen één auteur uit onze gewesten staan er zeven buitenlandse en slechts één op vijftien van zijn publicaties is wat we nu werk
van een Belgisch auteur zouden noemen.
Zijn publiek is Europa. Hij gebruikt dan ook bewust geen nationale taal
maar een Europese: het Latijn. Van de bewaarde uitgaven zijn er slechts
vier in een nationale taal gesteld: twee in het Nederlands en twee in het
Frans. Zijn eigen publicaties zijn in liet Latijn. In die taal spreekt hij ook
tot zijn publiek, bv. tot de Engelse studerende jeugd.
Zijn handelsrelaties tenslotte zijn even internationaal. Hij drukt voor geassocieerden in Parijs en Londen. Ook voor de Nederlander Eckert van
Hamburg in Antwerpen. Hij koopt materiaal in Italië en van de Nederlander Leeuw.
Wij worden ons nu bewust van de sociale rol van de universiteit,
van het belang van haar uitstraling (en van wat we noemen: management of science.
Martens is geen kamergeleerde. Hij heeft het vaak over de rol van dè
universiteit en de studies. In een van zijn uitgaven zegt hij het te betreuren dat hij in de universiteit van Leuven de enige boekdrukker is. Hij was.
dus niet bang voor concurrentie. Hij wenst integendeel dat de Brabantse
universiteitsstad wat meer uitstraling zou kennen naar buiten.
Nu, na vijfhonderd jaar, is de klacht nog altijd actueel. Zelfs nog meer
dan in zijn tijd. Want een drukker van het formaat van Martens kan men
er nu niet eens meer aanwijzen. Leuven kent geen Oxford University
Press, geen Brill, geen Presses Univeritaires de France. Men zal voor de
huidige situatie, die reeds door Martens werd aangeklaagd, misschien een
excuse vinden in het kleine debiet van de stad Leuven. Maar Oxford
dan? Of van het land. Maar dan kunnen we inderdaad wijzen -naar
Noord-Nederland en Dirk Martens. In Nederland heeft men een serie
uitgevers met internationale faam. Zoals wij er geen enkele hebben. We
noemen maar: Elsevier, Nijhoff, Brill, North Holland, Mouton enz. Maar
die hebben dan ook met hun programma gewed op een 'echt internationale markt en de echte internationale wetenschappelijke taal van nu : het
Engels. Zo deed Martens destijds: Frans en Nederlands gebruikt hij voor'
publicaties bestemd voor de locale markt. De rest werd voor de hele we-'
reld gepubliceerd.
Wij willen modern zijn, d.i. de tekenen van onze tijd verstaan.
Martens is bij met zijn tijd. Wanneer Christoffel Columbus terugkomt
en het rapport schrijft van zijn ontdekking, is Dirk Martens er de eerste
of bij de eersten bij om het te publiceren. De New Frontier van de toenmalige wereld sprak echter maar een kleine elite aan. Eerst het latere re-'
laas van Amerigo Vespucci zal Amerika algemeen bekend maken en het'
zijn naam geven.
Hij ijvert voor moderne pedagogiek. Er waren nog geen taallaboratoria
en talenpractica. Daarentegen werden de studenten geplaagd met het
geestesdodend aframmelen van berijmde grammaticaregels. Dirk Martens
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weer: «Al wat mij buiten mijn professionele activiteit aan vrije tijd
overblijft, besteed ik gewoonlijk aan het bevorderen van de cultuur. Ziende hoe sommige leraren de schoonste jaren van de jeugd verdrinken in
gecompliceerde en stijve grammatica regels, heb ik me aan het uitgeven gezet van het Gespreksboekje - een geschikt werkje om zich de dagelijkse
taalvaardigheid eigen te maken. van wie het dan ook moge wezen of uit
welke auteur men het ook moge ' samengebracht hebben. Ik heb het op
vele plaatsen gecorrigeerd en uitgebried, zodat men niet moet menen dat
in deze editie niets nieuws te vinden is. Door de stroeve grammaticaregels
worden velen afgeschrikt van de studie der talen. En toch, zonder d~ze
loopt alle andere wetenschapsbeoefening mank. De beste manier om een
taal te leren is ze te spreken. Welnu, ik bied ti dit werkje aan en hoep,
als er interesse voor bestaat, er nog betere te bezorgen».
..
Een massamedium stelt ook steeds scherp de vraag naar de functionaliteit. Waar de enkeling zich allerlei fantasietjes kan veroorloven,
daar eist het bedrijf en de wetenschapspolitiek, doelmatigheid. De
zuiverste grafiek is dan de best leesbare tekst.
'Dirk Martens, die vanaf het begin reeds de zware gotische letter verving
door de lichtere Venetiaanse, bewerkte tenslotte bij ons de volle doorbraak van de Romeinse letter, diegene waarvan we nu zelf nog gebruik
maken. Hij was niet de uitgever met de meeste prentjes, maar met de
beste teksten en de beste typografie.
Tenslotte, iets wat ons, moderne mensen, sterk aanspreekt is menselijkheid. Juist midden in en omwille van de technologische vooruitgang. We beleven een nieuwe renaissance waar de mens niet alleen
de wereld, maar het hele zonnestelsel gaat meten naar zijn maat.
De humanist kent geen groter genoegen dan de vriendschap, de omgang
met een fijn gecultiveerde geest. Zoals Morus Gillis beschrijft: «Tegelijk
zeer deugdzaam en gecultiveerd, daarbij voor iedereen open maar voor
zijn vrienden zo toegewijd, liefdevol, getrouwen vol echte genegenheid,
dat je zo een ander nog nauwelijks zoudt vinden. Zo monter van taal,
zo goedhartig en speels dat hij met zijn charmante omgang en met zijn
zoet gekeuvel mijn heimwee en mijn verlangen naar huis, naar vrouw
en kinderen grotelijks verlichtte». Hoezeer ook in later tijd sommige filologen tot de cultus van de dode letter vervallen mogen zijn, het leven
van de eerste humanisten was een gepassioneerd hunkeren naar schoonmenselijkheid. Morus komt op voor een menselijker politiek. Vives voor
sociale en pedagogische hervormingen, Erasmus voor meer irenische
geestesvrijheid en de hele Antwerps-Leuvense vriendengroep voor een
gaver Christendom. In die humanere wereld bloeit ook de techniek en de
drukkunst zoals in het schone land Utopia.
Och, zeggen we, Utopia en die utopisten
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Inderdaad, Utopia bleek een droom, verweg. In Martens' laatste jaren
was de Christenheid verscheurd, was Erasmus gaan duiken in het buitenland, was Grapheus vervolgd en Morus, in ongenade, stilaan op weg naar
het schavot. Ook de nalatenschap van Martens zal opgaan in de vlammen.
Het klooster waar hij rust had gezocht, wordt platgebrand. Waar was de
schoonmenelijkheid ? Toch had Martens nog verder gezien. Had hijzelf
niet geschreven: «Ook al smaak ikzelf de vruchten niet van mijn werk,
ik zal tenminste de voldoening kennen voor verre generaties gewerkt te
hebben».

ENKELE GEGEVENS
OVER HET LEVEN VAN DIRK MARTENS
Rond 1446 te Aalst geboren uit gegoede burgerij. Scholing bij zijn streekgenoot, de drukker-humanist Gerardus de Lisa te Treviso bij Venetië.
Eerste atelier te Aalst: 1473 of 1472. Eerste gedateerde en gelocaliseerde
drukken: Aalst 1473 (misschien in samenwerking met Johan van Westfalen of van Paderborn, die echter op 23 mei 1473 zich laat immatriculeren
.in de universiteit van Keulen). 1474 kortstondig vennootschap met Johan
van Westfalen, waarna beiden zelfstandig werken. Martens in Aalst en
Westfalen in Leuven. Waarschijnlijk 1474-1486 boekimporteur in Spanje. 1486-1492 opnieuw atelier in Aalst. 1492-1497 Antwerpen, 1498-1501
Leuven, 1502-1512 weer Antwerpen, 1512-1529 weer Leuven. Daarna
op rust te Aalst bij de Paters Wilhelmieten waar hij sterft in 1534.
Van Martens zijn een 250 uitgaven bekend. Van sommige jaren meer (in
de bloeiperiode 1515-1523 soms meer dan 20) van andere minder (van
1506, van 1475-1485 bv. geen enkele). Van een aantal uitgaven hebben
we alleen bibliografische sporen. Van zijn eigen werken zijn alleen de
wetenschappelijke tot ons gekomen, de literaire zijn verloren gegaan.
Martens was ook de eerste die bij ons in het Grieks en in het Hebreeuws
drukte. Onder de editiones principes die van zijn persen kwamen tellen
we een groot aantal werken van Erasmus (bv. het Enchiridion militis
christiani of Handboek van de Christen ridder) , enkele werken vanVives,
de Spaanse humanist die in Leuven kwam wonen en die revolutionaire
ideeën had op sociaal gebied, bv. over armenzorg en meisjesopvoeding
en de Utopia van Thomas Morus waarin de latere kanselier van Engeland
en heilige martelaar met de hulp van zijn Leuvense vrienden een spelletje
verzint over een staat waar alles beter zou zijn.
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DIRK MARTENS
EN DE BOEKDRUKKUNST
In de loop van de maand oktober zal de Vlaamse Televisie in het
raam van haar 20-jarige lustrumviering aan de figuur van Dirk Martens
en de opkomst van de boekdrukkunst in de Nederlanden speciale aandacht schenken. Er komt inderdaad een gefilmd kleurenprogramma van
50 minuten, waarin ondermeer het materiaal van de tentoonstellingen in
Oud-Hospitaal en Belfort maximaal zal worden aangewend.
De dienst artistieke en edukatieve uitzendingen neemt zich, na grondige voorstudie en prospektie voor, in het bijzonder de aandacht van de
kijkers te vestigen op de invloed die de communicatievorm van de drukkunst heeft gehad en nog altijd uitoefent op de leef- en denkwereld,
en zulks op het gebied van kunst en wetenschap, op het uitzicht en de
struktuur van de samenleving.
Met de leiding van het programma is producer Frans Puttemans belast; de realisatie met inbegrip van het scenario werd toevertrouwd aan
Freddy Coppens.
Uiteraard werden ten behoeve van het massamedium-televisie bepaalde scènes ingelast, die in belangrijke mate op fictie berusten en waarvan we hierna een paar voorbeelden laten volgen.
Op zondag 30 september wordt een TV-mis geprogrammeerd vanuit
de Sint-Martinuskerk te Aalst, eveneens in het raam van het Dirk Martensjaar.
Dit zijn twee waardevolle initiatieven die ongetwijfeld zullen bijdragen tot grotere ruchtbaarheid aan de hele opzet van het Dirk Martensjaar. Het Dirk Martenscomité acht zich gelukkig om het feit dat· zijn
inspanningen op deze wijze door het nationaal TV-medium worden gehonoreerd.
KB.
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IN HET ATELIER VAN DIRK MARTENS 1475- :
O.M. haalt bedrukt blad van onder de pers. Naast hem staat zijn leerjongen Arnoudt. O.M. leest de eerste woorden en zegt tot Arnoudt :
D.M.: «Impressus in Alosto ... » Nee, lees jij het maar even. Het is een
goeie oefening.
Arnoudt leest zeer vlot.
Arn.: «Impressus in Alosto oppido comitatus Flandrie Per [ohannem
de Westfalia Paderbornensem». Waarom gaat meester Jan terug naar
Leuven, meester?
D.M. (schertsend) : Waarom? Omdat Leuven dichter bij Westfalen ligt
en bij Paderborn ...
Arn. : Niet waar, meester.
O.M. ~ Natuurlijk niet. Hij kan nu drukker worden van de universiteit.
Arn. : En wie gaat hem hier vervangen, meester?
D.M. : Vervangen? Daar heb ik nog niet aan gedacht.
Arn.: Dan gaat U alleen drukken?
D.M.: Waarschijnlijk. Zeg. Maar hoe oud ben je nu, Arnoudt?
Arn. : Veertien jaar, meester.
O.M. : Waarom zou ik iemand anders moeten zoeken? Over een 'paar
jaar ken je het vak even goed als ik. Als je tenminste ...
Arn. : Genoeg talen kent. Hoe meer hoe beter.
D.M.; Juist. Kom. Lees nu maar verder; «Per [ohannem..'.»
Arn.: «Per [ohannem de Westfalia Paderbornensem cum socio suo
Theodorico Martin ... »
D.:t}1.; Wat betekent «cum socio suo» ?
Arn.: Die met zijn gezel?
D.M.: Ja, nogal letterlijk. Beter is : en zijn vennoot.
Arn.: En zijn vennoot?
D.M.: Ja, vertaal nu de hele zin.
Arn.: Gedrukt te Aalst, stad van het graafschap Vlaanderen, door Jan
, van Westfalen van Paderborn ... en zijn vennoot meester Dirk Martens ...
D.M.: Ik zie daar nergens «meester» staan?
Arn. ; Hoe? Ik zeg toch altijd meester tegen U? ..
Oh ja... (verontschuldigend).
O.M. (lacht) : Lees verder.
Arn.: En zijn vennoot Dirk Martens. Het jaar onzes Heren '1874, de
26e mei.
O.M.: Heel goed. Dat blad is goed. We gaan verder drukken. Geef me
een vel.
D.M. neemt blad aan. Legt het op het timpaan. Klapt het frisket neer .
. Doet inkt op drukblok. Brengt wagen onder pers. Jongen helpt mee' met
inkt. Martens verbetert hem.
'>r",
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· Piet.: Nogal een raar boekje voor een paus.
Jan: Ja
Pius Il.
D.M.:
Ja, wacht even. Voor je het frisket neerklapt moet je er goed
op letten of het blad mooi recht op het timpaan ligt. Op dergelijke
details zal men later je werk beoordelen. Denk eraan, als drukker
sta je alleen... Geen gilde om je achter te verschuilen... Je naam is
je handelsmerk ... zonder naam geen bankiers ... en zonder bankiers
geen geld, en zonder geld, geen papier, dus geen boeken.
D.M. toont nieuw bedrukt blad.
D .M. : Wat denk je er zoal van ?
Am. : Dat is een goed blad, meester.
D.M. : Je hebt talent. Vroeg of laat stuur ik je nog naar mijn leermeester Gerardus de Lisa in Venetië.
Men hoort stemmen. Jan van Westfalen en Pieter van Eedinghen komen
binnen.
Jan (uitgelaten): Meester Martens ? Mag ik Piet er van Aelst, tapijtwever bij de genade Gods, in je domein binnenlaten?
D.M.: Niet waar. Dat is lang geleden.
Piet. : Een hele tijd geleden, hé? Sedert je terug bent uit Italië hebben
we mekaar nog niet ontmoet.
D.M. : Nee. Daar moeten we op klinken.
(Neemt kruik wijn. Ze is leeg).
D.M. : We hebben net ons eerste boek af.
Piet.: Jan heeft het mij al verteld ...
p.M.: Wijn, Arnoudt.
Am.: Ja, meester.
Jan legt hand op hoofd van Arnoudt.
Jan: En jij gaat met mij mee naar Leuven?
Am.: Nee, meester Jan. Ik ga niet mee.
Jan: Nee? En waarom niet? Leuven is toch een grotere stad dan
Aalst? En je wordt er meteen de leerjongen van de universiteitsdrukker ?
Am. : Meester Dirk heeft beloofd dat ik naar Venetië mag.
Jan: Oh! Dat is wat anders.
D.M.: Haal wijn, babbelkous. En vlug ...
Pieter, dit is de laatste bladzijde van ons eerste boek. Wat vind je
ervan?
D.M. toont blad aan Piet.
Piet. : Mooi ... Maar dit is toch niet je eerste boek?
D.M. neemt zijn eerste drie boeken.
D.M. : Nee, ... deze drie heb ik vorig jaar gedrukt voor dat Jan er was.
Het boek van de twee minnaars van Sylvius Piccolomini.
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D.M. : Deze is een Spiegel van de bekering der zondaren en deze
De Salute van Augustinus. Maar de Textus summularum van Petrus
Hispanus die juist af is, geven we samen uit.
D.M. toont het laatste blad van het zojuist gedrukte boek.
Piet. : Je zou haast zweren dat het een blad van een manuskript is.
Jan: Met dat verschil dat we deze bo'eken aan de man moeten kunnen
brengen.
D.M. : Dit boek hier, moet zowel in Brugge, Venetië, Madrid als Parijs
verkocht worden.
Piet. : Op hoeveel exemplaren heb je het dan wel gedrukt?
D.M.: Vijfhonderd .
. Jan: En als we ze niet verkopen gaan we bankroet.
Piet.: Het is wel een riskante onderneming.
Jan: We hebben er ons hele vermogen in geïnvesteerd.
D.M. : Dat is juist het verschil met manuskripten. Daar worden slechts
een paar exemplaren van besteld door mensen die het kunnen betalen : keizers, pausen en ...
D.M. en Jan (lachend) : Hertogen.

DE .LETTERKAMER

Dirk Martens, Jan en Pieter in gesprek. Ze drinken wijn.
D.M.: Neem nu de kloosters. Daar gebeurt toch niets? Ze zijn nog
steeds aan de ruilhandel toe. Geld kennen ze haast niet. Van drukken
hebben ze evenmin gehoord. Ze zitten daar met tientallen te kopiëren. Daar is natuurlijk geen risico aan. Ik bedoel. .. ze zijn anders
ingesteld dan wij, ze ervaren niet wat er gebeurt, wat er in de wereld aan het veranderen is ... Ze zijn statisch gebleven. Nu moet je
risico durven lopen. Zonder gevaar wordt er niets groots volbracht. ..
Jan: Ze kunnen zich ook niet inbeelden dat je de ene dag rijk bent en
de andere weer arm ...
D.M. : Dat is juist. Daartegenover kunnen we dan weer stellen dat de
ware genoegens van het leven deze van de geest zijn ... voor mij althans.
Jan: Ik vraag me zelfs af of ze dat inzien ? Want wat jij zegt veronderstelt dat je ... inventief bent, dynamisch en niet statisch ...
Piet.: Je mag niet enkel plezier scheppen in het zakendoen en in het
maken van winst ...
Jan: Dat heb ik niet gezegd...
Piet en D.M.: Nee!
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D.M. : Als ik bijvoorbeeld naar een lichtere drukletter zoek ... die leesbaarder is. Dan zou je kunnen beweren dat ik het enkel en alleen
maar doe ... uit winstbejag. Maar dat is niet waar. Ik doe het omdat
die manuscriptletter mij te ingewikkeld is.
Piet.: Ga je een andere .letter gebruiken ?
D.M.: Natuurlijk. Ik toon je mijn letterkamer.
Piet. : Dat interesseert me wel.
Ze gaan naar de letterkamer.
D.M.: Kijk, ik ga de lichtere romeinse letter gebruiken. Mijn graveur
is er mee bezig ... Wat ik bedoel is dat het boek in al zijn facetten
eenvoudiger moet worden. Het moet een kleiner formaat krijgen ...
het moet lichter worden, goedkoper... want de studenten moeten het
kunnen kopen. Voor mij moet je met een boek de wereld kunnen
rondgaan.
Inmiddels zijn ze bij de graveur gekomen.
D.M. kijkt naar het werk van de graveur. Hij luistert niet naar Jan en
Piet.
Piet. : Ik begrijp zeer goed wat je bedoelt.
Jan: Er komt zoveel bij kijken. Het papier, de inkt, de letters ... Het
is niet gemakkelijk. Rome werd ook niet in een dag gebouwd.
D.M. : Koenraad, mag ik even?
Koen: Nog even meester ... Zo, asjeblieft.
Dirk Martens neemt letter aan.
D.M. : Dank u. Kijk. Wat vind je van deze letter?
Piet: Mooi.
Dirk Martens houdt letter in kaarsvlam en maakt een afdruk.
D.M.: Ik maak een afdruk. Ze is zeer mooi, Koenraad.
Koen: Dank u, meester.
D.M. gaat naar gieterij.
D.M. : We gaan ze gieten. Eerst een matrijs.
Jan en Piet in kamer van graveur.
Piet: Iedere letter moet eerst gegraveerd worden?
Jan (bevestigend): Hoofdletters en gewone letters en dan worden ze
gegoten. Dat gebeurt hiernaast.
Begeven zich naar gieterij. D.M. maakt een matrijs en legt ze in gietfles.
P.M. (tot Piet.) : Kijk Pieter, langs dit gaatje wordt er een legering van
lood, tin en antimonium in gegoten ...
Lettergieter giet metaal in gietfles.
D.M. : Nu moet het nog even afkoelen. Is er hier geen zetlat ?
Koen: Daar ligt er een, meester.
Dirk gaat met Pieter naar zetlat. Deze ligt naast een kleine letterdoos.
Jan (in gesprek met Koen) : Hoever staat het met de romeinse letter?
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.Koen : Ik ben aan de «M», meester.
Jan: Zover reeds? .. En? (monkelend)
Koen: Meester Martens wil het. .. Ik vind het een bastaardletter.
Voor
mij gaat er niets boven de gotische.
Koen haalt letter uit gietfles en poetst ze op.
D.M. : Kijk hoe vlug men een regel zet.
D.M. zet: «Pieter van Eedinghen. Aalst 1474».
Koen geeft hem de pas gegoten letter.
D.M. : Ah ... Dat is ze. (tot Piet)
Als je bedenkt Pieter, dat deze losse letter voor 25 jaar niet bestond,
dat er zelfs geen pers was. Als je toen iets wou drukken, dan moest
je eerst de tekst in een blok hout kerven, dan inkt er over heen smeren, dan moest er een blad opgelegd worden dat je dan moest aanwrijven ...
Dat (toont losse letter) hebben we aan Gutenberg te danken.

,MONOLOOG DIRK MARTENS
Wandeling van Marlens in de maand mei 1528.
Hij is 81 jaar.

Wat een mooie dag vandaag. Ik voel me weer springlevend. Deze winter dacht ik anders dat ik het niet lang meer zou trekken. Maar toen
stuurde mijn goede vriend Erasmus de tekst voor mijn grafschrift, en
ik was er terug bovenop. Dat valt ook niet dikwijls voor. Hoe lang is
hij nu al uit Leuven weg? Zeven jaar. En hij belooft me ieder jaar terug te komen, maar hij weet van geen ophouden:
altijd maar schrijven .. ,
Ik denk dat ik de tekst die hij voor mij gemaakt heeft nog uit het hoofd
ken:
«Hier lig ik, Dirk, zoon van Aalst.
Het was mijn kunst het geschreven woord in druk te zetten.
Mijn broers, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn vrienden heb ik
overleefd en gezond naar ziel en lichaam de leeftijd van tachtig jaar
overschreden. Het heilig anker blijft, herinnering aan een dankbare
jeugd.
Christus, ik bid U, weest gij mijn heilig anker.»
Erasmus, hoe goed konden we met elkaar opschieten. Soms hadden we
wel eens woorden. Wanneer ik dat geschrift van Jan Driedo weigerde
te drukken, vloog je uit en zei je me dat ik me niet had te bemoeien
met theologische disputen. Maar ja, je weet wel, in 1520 waren de gemoederen zo opgehitst door de Lutherse kwestie. Ik was bang dat de
nuntius me ditmaal de nek zou breken. Je weet toch dat hij nog maar
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een maand voordien een stapel Lutherse boeken bij mij thuis had doen
in beslag nemen, en ze samen met andere op de markt te Leuven had
verbrand? Geef toe, Erasmus, jijzelf weigerde om met je oude vriend
Aleander, met wie je zelf bij Manutius in Venetië dezelfde kamer gedeeld had, aan tafel te gaan. Je vreesde dat je door hem zou vergiftigd
worden. Nou ja; daar was misschien reden toe, iemand die toen overal
rondstrooide dat je de pest voor Vlaanderen was! Nou dacht ik, die
Aleander zet ik ook wel eens voor schut als ik kan. Toen hij bij mij
vlug het edikt van Worms wilde laten drukken, waarin Luther vogelvrij verklaard werd, zond ik alle helpers naar huis en zei hem: ik kan
het enkel drukken, eerwaarde Nuntius, als U zelf de korrekties doet,
want ik heb geen personeel. En ik deed het heel rustig aan, ik zette
één blad per dag, met veel wit ertussen, totdat ik er tien had, alhoewel
het gemakkelijk op drie had gekund. (Martens glimlacht).
Erasmus, jij die nu zover in Basel zit, denk jij soms terug aan het ateliertje hier in de Proefstraete, hoe we er soms dag en nacht doorwerkten
- zoals voor de parafrasen op de Corinthiërs?
En toen ik je onder mijn dak nam bij je terugkomst uit Basel in de nazomer van 1518? Je had gans Europa doorkruist, met de pest op i :
hielen. Als je in de nacht bij mij kwam aankloppen omdat je niet meer
In je kamer van de Lelie durfde, dacht ik de dood voor mij te zien. Een
echt wrak was je. Ik dacht ook dat je de pest had, weet je, maar ik deed
alsof het niet waar was. En mijn vertrouwen heeft je er weer bovenop
geholpen, juist zoals jij nu met mijn grafschrift. Gek toch ...
Weet jij dat ik misschien wel 70 boeken van je heb gedrukt? En ik
heb het gedaan met hart en ziel. Ik wilde alleen kwaliteit brengen, en
geen veeldrukker zijn.
Maar ik denk toch dat het nu tijd is om me terug te trekken. Ik heb
niemand meer, ik ben een oude sukkelaar. Ik laat mijn materiaal ~an
Servaas, mijn schoonzoon en ik ga terug naar mijn geboorteland, Aalst.
De Wilhelmieten zullen mij wel opnemen. Ik heb in een boeiende tijd
geleefd, maar hetgeen me het meest pijn doet, is de verdeeldheid van
de Kristenen. Ze moorden elkaar uit als beesten ...
Alhoewel ik van het drukken nooit rijk ben geworden, voel ik me toch
voldaan dat ik voor de komende generaties heb gewerkt.
Het was toch een schone stiel.
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Grafsteen van Dirk Martens, overgebracht in 1784 uit het
Wilhelmietenklooster naar de Sint-Martinuskerk.
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DIRK MARTÊNS
I. DE GELIEFDE AALSTENAAR
Gedurende de periode 1450-1600 telde Aalst heel wat 'interessante figuren.
_
In zijn Flandria I11tÎ~trata (1641-1644) vermeldt Sanderus achttien
Aalsterse humanisten en daar voegt hij nog aan toe «dat het te lastig sou
vallen» ze allen te vernoemen! In zijn opsomming komt eveneens voor
«Dierick Martinus van Aelst, eerste Boeckdrucker te Leuven, gelijck
Harduinis versekert».
Talrijk waren de hoogleraren: Frans Dralant en Pieter .van der Beken
(rector in 1476) te Leuven, Hofarts Lieven Baten en Hendrik Dresius
te Rostock, Olivier Bock te Heidelberg.
Hendrik van den Broeck, bevorderaar van de anatomie door lijkenonderzoek, was vier maal rector te Rostock, hofarts Hendrik De Smet drie
maal rector te Heidelberg.
Worden eveneens vermeld: Cornelis De Schrijver, stadssekretaris te
Antwerpen, filoloog en latijns dichter; Pieter Coecke, heraut van de nieuwe stijlrichting en gekend kartormist voor wandtapijten evenals Pieter
van Edingen, «gezeyd van Aelst», die zelfs gobelins vervaardigde voor de
Sixtijnse kapel te Rome. Het was de Aalstenaar Laurens _van Musschezele die waardig bevonden werd te fungeren als biechtvader van Margareta van York, de derde vrouw van Karel de Stoute.
Ondanks die vele illustere namen is het alleen Dirk Martens die door
ieder Aalstenaar, klein en groot gekend is. Het is zijn grafsteen die 250
jaar na zijn dood van de Wilhelmieten overgebracht werd naar de parochiekerk, hij alleen kreeg een bronzen standbeeld (1856) met de vermelding: «Aan de Aalstenaar Dirk Martens die het eerst de drukkunst
in België invoerde». En in ons land weet iedereen welke stad bedoeld
wordt wanneer het gaat over de «Dirkmartensstede». .
.
Waarom precies Martens en niet de anderen ? Hoe knap de geleerden
ook mochten zijn, hoe mooi de scheppingen die de kunstenaars hebben
nagelaten, hun prestaties spreken niet tot de verbeelding, voor het volk
trouwens ontbreekt het nuts-element. Het boek echter is iets concreets,
iedereen begrijpt het ontzaglijk belang van het multiplicare, van de vermenigvuldiging door het gebruik van beweegbare lettertekens. Iedereen
kan Dirk Martens loven als typograaf en chalcograaf, als polyglot, als
drukker van Griekse en Hebreeuwse werken, als grondlegger van de
democratizering van het boek.
Dat hij reeds een jaar na de reis van Colombus - in 1493 - de eerste
brief van de ontdekkingsreiziger liet verschijnen zal stellig tot de ganse
bevolking zijn doorgezijpeld als een onthutsend nieuwsbericht !
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Toch kon de massa niet vermoeden dat onze aartsdrukker in de eerste
plaats optrad als de grote promotor van het humanisme in de Europese
kultuur. Door hem kregen de nieuwe ideeën, neergeschreven in de werken van Thomas Morus, Pico dela Mirandola, Desiderius Erasmus, Rudolf Agricola en anderen, een internationale verspreiding.
.
Niet één van de plaatselijke groten 'was zo heemverbonden, zo innig"
gehecht aan het geboortenest. Zelfs als hij er niet vertoefde leefde hij het
leven mee met zijn stadsgenoten.

HEINRIC MARTENS
Dirk Martens behoorde tot een oud poortersgeslacht van deze gemeenschap. Zijn overgrootvader Heinric ontmoeten wij in de oudst bewaarde
stadsrekening van 1394-'95. Hoe lang de stam hier toen reeds verbleef is
niet te achterhalen: tussen 1380 en 1385 was het archief in de vlammen
opgegaan. Oorkonden van Filips de Stoute in 1385 en 1395 en van Jan
zonder Vrees (1414) verklaren dat de stad «a esté du tout arsé, gastee
et détruite» d.i. volledig geteisterd, bedorven en vernietigd. Even duidelijk is de stadsrekening van 1394-'95 : ze jammert» ... dat de steden (huizen) vele vaghe liegen ... dat de poort (gemeente) ghedestruweert was .
dat men tachter was (met de betalingen) van eer Aelst verberrende ».
Overgrootvader Heinric woonde in een huis «van voeren de maerct tot
achter in de capellestrate», hij was handelaar en bezat verscheidene jaarrenten.
Zoals blijkt uit voormelde rekening van 1394-'95 heeft de stad «ghecocht jegen Heinricke Martins, hout, slycboemen ende leederen af te makene daer men de winne mede scroedt uuten scepen in de keldre ende van
de waghene.,.», Wat betekent dit?
Wanneer de te lossen vracht zo zwaar was dat twee «ghesellen van den
werve» of «scroders» die niet uit de schepen konden dragen met een berrie, dan gebruikten ze een tuig dat .door de stad geleverd werd. Voor dergelijk los- en laadtuig had Hendrik Martens het hout geleverd. Over de
gladde bomen werden de vaten wijn voortgeschoven of geschroeid bij
het op- en afladen uit schepen, in kelders of van wagens. Met het zagen
of timmeren had Hendrik niets te maken. In 1398 leverde hij nogmaals
<<5eeken» aan de stad. Wellicht was het deel van zijn eigendom in de<
Kapellestraat ingericht als stapelhuis.
Na de dood van zijn vrouw (Andries), d.i. na 1423, kwam zijn zoon.:,
«Her Jan Martins Moenic» bij hem inwonen.

DE FAMILIE MARTENS
'.'

-:~-;,-~

De familie stond in aanzien bij de Aalsterse gemeenschap: ze waren eigenaars van huizen, landerijen en lijfrenten. Het toetreden tot de geestelijke stand, evenals de opname in kloostergemeenschappen, waren voorrechten die uitsluitend waren voorbehouden aan voorname families.
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Reeds lang voor de dood van zijn ouders bezat monnik Jan Martens
lijfrenten.
In 1430 is er spraak van «Diederick Maertensland» op Popperode : het
behoorde aan de grootvader van de drukker.
Cornelis M. verkocht twee huizen in 1486.
Kanunnik Hieronymus M. bez'at een huis in de Wilgestraat - nu Bertha
De Dekenstraat) - alsook een lijfrente.
Jan, eveneens kanunnik, schonk een huis, gelegen in de Klapstraat, aan
de H. Geesttafel.
Tante Margareta, begijn en later hofmeesteres, verschijnt voor de schepenen in 1487, 1490, 1500 en 1502 om lijfrenten aan te kopen ..

HUWELIJKEN
Door huwelijken waren de Martensen verbonden met voorname Aalsterse geslachten: de Proost, de Ghier, Andries.
DE PROOST.
De moeder van onze Dirk was een de Proost, familie die verwant was
met verscheidene adellijke huizen van Vlaanderen.
De oudst gekende meiers ter plaatse waren de Proosten, hun rechtsgebied strekte zich uit over het schependom Aalst, nl. de praterijen
Schaarbeek, Mijlbeek en Nieuwerkerken.
Tussen 1301 en 1502 komt hun naam 24 maal voor op de schepenlijsten, gedurende de vijftiende eeuw bezaten ze de Tol van Aalst, een
recht dat geïnd werd bij de verkoop van dieren en gewoonlijk geheven
op de markten .
. In 1418 was de scholastrie in handen van Gillis De Proost: hij oefende
het schooltoezicht uit in de stad.
Jan de Proost was twee maal hoogbaljuw van het Land van Aalst en
tevens Raadsheer van de hertogen van Bourgondië. Wanneer Karel de
Stoute hier zijn blijde intrede hield (1468) was het in de handen van
Jan '- toen meier - dat hij de eed aflegde. En het was nogmaals Jan die,
samen met zijn «ghezelline», in 1474 aan de Zwarte Zusters «eenen bogaert met huus ende erve» afstond «in de Capellestraete neffen Si.-Ursmaerspoortkin» om er een klooster op te richten.
DE GHIER.
[canna, de zuster van Dirk Martens, was gehuwd met Christiaen de
Ghier, afstammeling van de stichter van het begijnhof, Wouter de Ghier,
die hiervoor het Boudemaarshof afstond in 1261. Precies twintig jaar
later schonk zijn zoon Zegel' aan het hof een aanzienlijke rente op zijn
landerijen.
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Tussen 1301 en 1405 komt de naam zes maal voor op de schepenlijsten. Cateline TGiers is de oudst bekend gebleven «meesteresse van den
hospitaele» (1351). Een andere Catharina was «monialis» (non) in de
abdij van Ten Rozen; haar vader Sygerus werd er begraven, alsook haar
zuster «domicella (x) Margarita t Ghiers».
ANDRIES.
Jan Andries was zeven maal ontvanger tussen 1425 en 1453. Hij was
het die in 1430 met Gillis Alistoc naar Brussel gestuurd werd om het
verven en vergulden van een nieuwe altaartafel te bespoedigen. Het waren
dezelfde boodschappers die afgevaardigd waren om in 1442 de opheffing
van het interdict tegen Aalst te bepleiten, uitgesproken wegens de ont, voering van de E.H. Deken. Van 1430 tot 1481 nam een Andries een
tiental malen een schepenambt waar. Joos was één van de schepenen die
zijn zegel hechtte aan de nieuwe keure van het ambacht der wollewevers
in 1480. Hij woonde in de Nieuwstraat en stierf in 1525. In een renteboek van de lasarye (1483) komt deze Joos voor in een gekleurde pentekening als één van de drie toenmalige proviseurs «ende lazariemeesters».

VERBONDENHEID

MET AALST

Dirk Martens werd te Aalst geboren in 1446 of 1447.
Waarschijnlijk begon hij zijn studies in de novicen school van de Wilhelrnieten : betalende kinderen uit nette families waren daar welkom, op
voorwaarde dat ze de nodige geschiktheid bezaten en voldoende studieijver aan de dag legden. Dirk kan er school gelopen hebben met zijn kozijns Daniël en Reynier, deze laatste zou er sterven als prior. Dat Dirk
hier zijn laatste vijf levensjaren kwam slijten wijst nog eens op de band
met de Wilhelmieten of Sterheren van de (huidige) Houtmarkt.
Zoals de meeste vooraanstaanden was hij lid van de Aalsterse schuttersgilde Sint-Joris.
Na zijn terugkeer uit Venetië was het te Aalst dat hij zijn eerste boek
drukte, samen met zijn vennoot Jan van Westfalen. Hij voelde echter de
noodzaak aan om een meer intellektueel midden op te zoeken, een hogere werkkring die hem een ruimer afzetgebied zou bezorgen. Daarom vestigde hij zich eerst te Antwerpen, daarna te Leuven, keerde terug naar
Antwerpen om ten slotte nogmaals naar Leuven te komen: het was deze
tweede Leuvense periode (1512-1529) die de schitterendste worden zou
uit zijn loopbaan !
Schrijft Barlandus (1486-1538) : «De naam van zijn vaderstad heeft
de drukker Dirk, de Aalstenaar, voor het nageslacht geadeld door het
aantal, de schoonheid en de verscheidenheid van zijn uitgaven».
Ook financieel bleef hij gebonden aan het geboortenest.
(*)

domicella - volkslatijn voor dominicella

=

vrouw van edele afkomst.
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Hij kocht lijfrenten aan te Aalst, bezat twee huizen in de Lange Zoutstraat die hij bij testamentaire beschikking aan de Wilhelrnieten schonk.
Verder was hij eigenaar van «een stede, huus ende erve» in de Kapellestraat en van een deel van het Proostveldeken buiten de Molenstraatpoort.
Een kerkrekening van St-Martinus vermeldt in 1525 de jaarlijkse betaling aan Dieriek Martens van een rente van 3 s. op een huis gelegen in
de Molenstrate (bedoeld wordt de Kapellestraat) .
Dat hij over een stevig kapitaal beschikte wordt bewezen door de reizen die hij kon ondernemen naar Venetië en naar Spanje. Daarbij kon hij
geld investeren in zijn drukkers- en uitgeversbedrijf. Herhaaldelijk vernieuwde hij zijn gotische lettertypen en sneed letters voor zijn Griekse
en Hebreeuwse uitgaven.
Hij deed dit trouwens op onovertroffen wijze: was hij niet de eerste
drukker in de tijdsorde, toch stond hij bij de humanisten bekend als de
«primus arte», de eerste door zijn kunst!

ZIJN KARAKTER
Het karakter van de Aldo der Nederlanden vertoont in menig opzicht
trekken die eigen zijn aan de aard van de Aalstenaars, sympatieke en minder sympatieke kenmerken.
Hij was eenvoudig: lwegens zijn uitgebreide talenkennis vergeleek
Dorpius hem met een knappe kerkvader zoals Hieronymus, toch bleef
Dirk een toonbeeld van nederigheid.
Hij was betrouwbaar: zilveren bekers die van Lier moesten komen
vertrouwde Erasmus aan Dirk.
.
Dienstvaardig was hij ook. Dorpius schrijft aan Erasmus : «Indien
Dirk u enige dienst kan bewijzen, is hij helemaal ter uwer beschikking,
naar ik meen is er niemand die meer van u houdt».
De toewijding aan zijn vrienden kende geen grenzen. In 1518 was
Erasmus door iedereen verlaten, men vreesde dat hij aangetast was door
de pest: het was Dirk die hem gedurende vier weken verzorgde! Met
de vage houding die de grote Rotterdammer aannam in religieuze konflikten en door de drukwerken die Martens voor hem prentte kwam onze
Aalstenaar op bepaalde ogenblikken in een gevaarlijke positie.
Steeds echter bleef onze stadsgenoot trouw én aan zijn vriend én aan
de kerk.
Zelf schreef hij : «De vroomheid zoek ik, oude man met witte haren
en gerimpeld gelaat, na een lang leven van arbeid. Want ik weet dat
geen studie aan God behaagt indien ze niet gepaard gaat met vroomheid».
Zijn drukkersmerk dat in zijn grafsteen gebeiteld staat, nl. T M met
ster, kring en drievoudig kruis, verving hij in 1518 door het anker met
de kabel. Waarom? «Opdat de kracht der orkanen U niet zou wegslaan
moet gij het heilige anker werpen waar uw geest gaat huizen».
Maar Dirk Martens was een mens ... en een Aalstenaar!
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.. Dófpitis noemt hem «een ingewijde van Bacchus» en merkt op dat «terwijl wij lustig kouten zit Dirk te drinken en staat flink zijn man, zonder
evenwel afzijdig te blijven van het gesprek».

Zijn dubbel anker vult hij aan met een Griekse spreuk die in het Latijn klinkt: «In vino veritas». En bij een voorbericht haalt hij een Hebreeuwse spreuk aan: «Met of zonder kan, ben ik een werkzaam man».
In zijn oude dag is de Magister bitsig geworden. Glocenius beval in
1530ïemand aan met deze woorden: «Hij kan hard werken, uitgescholden worden is voor hem niets nieuws want hij heeft bij Dirk Martens
gewerkt l».
Vinden wij hier geen trekken van de karnavalvierder ?
Ligt in de aard van Dirk Martens : eenvoud, trouw, drinkebroer en eerlijk-brutaal, niet één van de oorzaken van de onverwoestbare populariteit, van de grapjasserij en van de samenspraken die rond zijn figuur nog
steeds 'voortleven 'in onze' stad?
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Drukpers van Dirk Martens.
(recontructie door het Vrij Technisch
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van Aalst).

·II.AALST, OASE VAN VREDE EN VEILIGHEID
Dirk Martens zag het levenslicht in «het herfsttij der middeleeuwen».
Zijn levensloop viel samen met de geboorte van de moderne wereld.
Nieuwe metoden en nieuwe ideeën brachten een nieuwe kultuur, nieuwe kunstvormen ontstonden, technische verbeteringen schiepen nieuwe
mogelijkheden, grote ontdekkingen verruimden de einders: het werd een
bewogen tijd voor West-Europa.
Aalst beleefde toen de gelukkigste periode uit zijn bewogen geschiedenis !
Meer dan een halve eeuw had de kleine gemeenschap van ca. 4000
inwoners gewrocht en gezwoegd om de verwoesting van het einde der
veertiende eeuw te boven te komen. Als knaap deelde onze Dirk in de algemene vreugde toen de keizerlijke arend op de belforttoren gehesen werd
in 1461. Hiermee was de heropbouw afgesloten en kon een aanvang worden gemaakt met de verdere uitbreiding.
Voor het grootste deel van het Land van Aalst echter was de tweede
helft van de vijftiende eeuw een rampspoedige tijd. In 1452 en 1485 werd
Geraardsbergen platgebrand, ook Ninove werd door oorlogsgeweld geteisterd in 1467. Het platteland werd te vuur en te zwaard verwoest en
het vee geroofd, huizen werden geplunderd, onschuldigen vermoord ...
Zelfs toen de vrede in 1492 gesloten was, bleven afgedankte huurlingen
en sterke roversbenden de streek terrorizeren.
Aan al deze rampen ontsnapte onze stad.
Indachtig de gevaarlijke ligging op de grens Vlaanderen-Brabant huldigde onze magistraat het neutraliteitsprinciep : misschien geen bewijs
van moed, maar alleszins van verstand. Dit streven naar neutraliteit werd
door de strijdende partijen gewaardeerd: tot driemaal toe werd Aalst als
terrein gekozen voor het voeren van vredesonderhandelingen.
Toch namen de Aalstenaars hun voorzorgen: werd de stedelijke omwalling in 1452 verhoogd en versterkt, in 1492 bouwden ze een geheel
nieuwe ringmuur van 1 m. dikte; onderaan waren de vestingbarmen
5,5 m. breed. Met de 25 vestingtorens en stevige bolwerken vóór de zes
stadspoorten bood de stad een beeld van weerbaarheid: voeg daarbij nog
de vele «handboogschichten» (pijlen) waarmee eventuele aanvallers afgeweerd werden, het verklaart afdoende waarom sommige geestelijke
instellingen uit het omliggende de veiligheid binnen onze muren kwamen
zoeken.
Annunciaden openden het klooster van Nazarette op de Hoogstraat in
1450. In de Stoofstraat kocht de abt van Sint-Cornelius en Cyprianus
een refuge «dherberghe vanden godshuuse van Nieneve» (1458);
de
Zwarte Zusters vestigden zich bij de Kapellepoort (1474); de kanunniken
van Haaltert brachten hun zetel over naar de St.-Martinuskerk en bouwden er hun eigen kapittelzaal (1495); de Karmelieten van O.-L.-Vrouw
ter Muylen verlieten het bos van Liedekerke om hun intrek te nemen in
een nieuwbouw op de Hopmarkt (1497); de abt van Affligem kocht een
«scoon huus» bij de watermolens in de Molenstraat om er het «hooghuis» als refuge in te richten (1505).
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Terecht gaf de Florentijn Guicciardini in zijn «Descrizione di tutti i
Paesi-Bassi» aan onze stad de eretitel van Alostum Flandriae Imperialis
Caput.

m. OP WANDEL

MET DIRK MARTENS IN DE.STAD

Onze tocht begint in «de Nieustrate».
De oudste rederijkerskamer heeft eerst een lokaal in de Kerk (hof)
straat, daarna op de Grote Markt. In 1509 betrekken de Catharinisten
«een nieuwe camere, boven int St [ooryscapelle», ongeveer tegenover
het Keizerstraatje.
Meer naar de Markt toe ligt de meierij waar rustverstoorders in de
«muyte» gestopt worden tot ze hun kalmte terug gevonden hebben.
«DE VEEMERCT»
is tevens de hopmarkt. Daar bevindt zich de hopwaag en gebeuren
de verhandelingen onder het toezicht van «de Neeringhe van de Groote
Cooplieden onder de bescherminghe van den heyligen Rochus binnen
Aelst». Er is ook een gemeentelijke brouwerij die de inwoners mogen gebruiken tegen betaling. Een zijde van het plein wordt afgesloten door de
kerk van de Karmelieten.
Te midden van de Veemarkt «prijkt» een schandpaal: zelfs bij het
aan de kaak stellen laten onze voorouders hun zin voor het estetische
spreken. Hun «scoen pillorijn» is een sierlijk torentje, een stevige eikestam vormt de eigenlijke schandpaal. Een stenen trap brengt de veroordeelde naar het verhoog dat afgedekt is met een schaliëndak. Het ding
is bekroond met een koperen bol en een gesmeed stadsvlaggetje. Natuurlijk zijn er handboeien aangebracht, alsook «een ijseren roede met ijseren
rolle daer men de mande aen hangt». In de
«SINT JORYS SCUTTERIJ GANGHE»
hebben de voetboogschutters hun lokaal. Van het schuttershof loopt een
wilgedreef met poortafsluiting tot op de Veemarkt. Daar woont hun
boogmaker.
OP DE GROTE MARKT.
Daar zien wij het «vleeshuus», opgericht door drie slagersfamilies, gekend als de drie geslachten: het gebouw is eigendom van hun nakomelingen. Vlak bij, zelfs gevaarlijk dicht voor brand, staat het
«SCEPENHUUS»
Na de ramp van 1380-1385 stonden nog twee gevels overeind, gedeeltelijk laat-romaans, gedeeltelijk vroeg-gotisch. Natuurlijk bleef ook de
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kelder bewaard: romaanse kapitelen en stoere zuilen torsen het gewicht
van zware gewelven; hier bevinden zich «de diversche yserwarcke groot
ende cleene van de torturekamer».
De eindfaze van de wederopbouw van het schepenhuis heeft Dirk
nog meegemaakt. Sedert de grote brand',werd er opde kerk geluid «t smorgens, snoenens ende tsavonds als de lieden te werke gaen zouden», In
1457, precies een halve eeuw na het begin van de restauratie van het belfort, kan nu eindelijk een klok worden opgehangen om de taak over te
nemen «mids dat de clocken die op den torre van der kerke hingen alle
instux waren omme nieuwe clocken te verghietene». Bovenop het torentje met de uurklok prijkt het «Kind van Aalst.. , verwapent synder wapene». Het «belfroot» is klaar in 1460. Nu denkt men aan het plaatsen van
. een slaguurwerk. Daarvoor richt men de ogen op Mechelen, de stad die
onder de Bourgondiërs tot grote bloei komt en zelfs de zetel zal worden
van «de Hoge Raad».
De klokgieter Ianne Zeelstman komt naar Aalstmet «blaesbalghe ende
andere engiene». Om de vormen «dat men heet tcalf» te gieten heeft hij
vijf karren leem nodig. Van zijn verblijf maakt hij gebruik om vier klokken te gieten voor de kerk. Een andere Mechelaar, Vrancken Wauters,
wordt aangesproken «omme te makene ende leverne een oorloy slaende
op de de clocke ende appeelken (x) van de voorseide beelfrote hu er
ende halve huer, wijsende op den wijsers ende den loop van de mane».
Met paard en kar wordt «de oorloy» naar hier gebracht en door de Aalstenaars opgetuigd: door het trekken van de hamertjes op de appeelkens
wordt het voorspel aangeslagen.
Om «ten vorslaghen motetten oft liedekens naer tsaisoen van den jaere»
te kunnen spelen voegt men er in 1540 nog 7 klokken aan toe. Maar dit
eerste automatisch klokkenspel heeft Dirk niet meer kunnen beluisteren.
Wij stappen nu het schepenhuis binnen. Af en toe verschijnt Dirk voor
de schepenen om lijfrenten te kopen. In de schepenzaal hangt een doek
«Het Laatste Oordeel», als waarschuwing tegen onrechtvaardige uitspraken, want de schepenen hebben een dubbele taak: de stad besturen en
ook recht spreken over eigen poorters en buitenpoorters. Er is trouwens
een kleine kapel en in een gebeeldhouwde nis prijkt tKind van Aelst.
De kleine voorbouw, gekend als het gebiedhuis «daer men sheeren gheboden ende proclarnatiën van den bannen p1eicht te doene» wordt afgebroken en vervangen door een nieuw bretesk. Dit rust op hardstenen
pijlers en is omringd door een borstwering van «Haffelgemse» steen.
Een dak is er niet, het gebied staat er «onverdect teghen reghen ende
winden». Dit gebiedhuis wordt opgetrokken in 1474, het jaar waarin
Dirk voor het eerst een boek drukt zonder de medewerking van Jan van
Westfalen, een traktaat over broeder Baptista Mantuanus dat eindigt:
«Dit werk werd te Aalst gedrukt door mij, Dirk Martens, die de kunde
van de Venetianen naar Vlaanderen heeft overgebracht en tot een goed
einde gebracht».

(*)

appeelken

=

klein klokje in een torenuurwerk,

dienende tot voorslag.
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Op de hoek van de Markt en de Kattestraat staat de «Grauwe Steen»,
zetel van het «Grafelijk Leenhof ten Steene» (Cour Comtal du Perron).
Onder het voorzitterschap van de hoogbaljuw - plaatsvervanger van de
graaf - vergaderen hier de vazallen die een goed in leen houden van de
graaf. Dit leenhof oefent de rechtsmacht uit over de inwoners van de baronijen van het Land van Aalst: Boelare, Gavere, Rode (aan de Schelde),
Schorisse en Zottegem. Ze oordelen over zaken van burgerlijke of krimi.nele aard wanneer het gaat om personen die geen poorters of buitenpoorters zijn van Aalst of Geraardsbergen. Het geslacht De Proost - de moeder
van onze Dirk was een De Proost - bewoont de Grauwe Steen in de vijftiende eeuw. Jan De Proost is hoogbaljuw van 1462 tot 1468.
Een paar huizen verder wijst Dirk ons de woning aan waar eens zijn
grootvader, Heinric, als welgestelde handelaar leefde en stierf.
«IN DE CATTESTRATE»
naast de Grauwe Steen «bachten tscepenuus» hebben de Lombarden zich
gevestigd. Verbleven deze «bankiers» vroeger in de site bij de Oude Vismarkt, nu verkiezen ze de nabijheid van de Grote Markt die het hart geworden is van de plaatselijke handel.
Verder in de straat ligt het H. Geesthuis. De vergroting van dit tehuis
voor oude vrouwtjes gaat gepaard met de oprichting van een nieuwe,
ruimere bidplaats (1470). Vlak voor de kapel is een put gegraven: alvorens daarin een nieuwe klok wordt gegoten, kunnen de inwoners van
de straat en de voorbijgangers een juweel of een geldstuk in de klokput
werpen.
Twee straatjes lopen parallel met de vesten.
«DE RUDDERSTRA TE»
loopt langs en naar de Catte, dit is het deel van de stadsomheining waar
palen in de grond geheid zijn die de basis van de opworp vormen; tus-'
senin is vlechtwerk aangebracht van rijshout om het inzakken te beletten; bovenaan zijn nog enkele palen bevestigd om de aangedamde aardmassa vast te houden. Van het Ridderstraatje komen we in
«DE PEPERSTRATE»
of het Sint-Sebastiaanstraatje. Daar hebben «de scutteren van den Handboghe» hun lokaal met boomgaard waar de wip staat.
Het Peperstraatje mondt uit in
«DE CAPELLENSTRATE»
Dit is geen hoofdstraat: ze begint niet op de Markt, heeft de kleinste
stadspoort en loopt dood in de moerassige weiden bij de Dender.
Oorspronkelijk was het een «bee-weg» : hij leidde naar de kapel van
St.-Ursmaar, de monnik van Lobbes die hier ca. 700 de eerste bidplaats
oprichtte. De Wilhelmieten hadden er een klooster opgericht dat ze echter
wegens de onveilige ligging, op het einde van de veertiende eeuw hadden
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verlaten. Vijf maal werd het kapelletje verwoest, maar telkens bouwden
devote handen het weer op; gedurende de vijftiende eeuw is het nog
steeds een druk bezocht pelgrimsoord.
Tussen Peperstraat en Kapellepoort hebben de Zwartzusters hun verblijfplaats. Het stadsbestuur heeft ze uitgenodigd in 1474 «ter preservaciën van der peste» en ze daarvoor· een «hofstede ende boghaert» geschonken «neffen Sint-Ursmaelpoortkin». Enkele jaren later krijgen de
twaalf zusters daarbij nog een «godshuus». Dirk wijst ons in de Kapellestraat «een stede, huus ende erve» aan dat zijn eigendom is, wellicht
oorspronkelijk bezit vim zijn overgrootvader. Op een open plek staan
«ramen» waarop de wevers hun laken te drogen leggen.
.
«DE MUELENSTRATE»
«In de kele van de Meulestrate» of «tgadt van de merkt» ligt een borreput, omringd door een houten afsluiting en voorzien van twee schepemmers. Het water is niet alleen een onmisbaar levenselement, het is tevens
het middel om de vele branden te bestrijden die de met stro gedekte huizen al te dikwijls teisteren (*).
«OP DE WERF»
Vlak bij de watermolens en dicht bij de binnenhaven - de oude portus staat de kapel van de Werf, de schipperskapel van O.-L.-Vrouw ter Druiven. De nering van de «Vrije Schippers» alsook de buideldragers zorgen
voor het onderhoud. Vreemde schippers en pijnders moeten hiervoor een
deel van hun loon afstaan. Ook de parochiekerk is schatplichtig: «eeuwigdurend» moet ze het klokzeel leveren.
Bij de «DE DERE»
Over een houten bruggetje waaronder de molens draaien, kuieren wij
voorbij het refugium van Affligem naar het pas vernieuwde spui; dit
ligt op een arm van de Dender (vroeger Iweinstr.) en regelt de watertoevoer tussen de binnenhaven en de Beneden Dender.
Verder komen we langs de overblijfselen van de waterburcht : al speelt
die geen rol meer in het politieke leven sedert het ontstaan van de vrije
gemeente, toch rijst de Buenegemtoren nog dreigend op bij de omwalling.
(*) Onze voorouders

namen trouwens hun voorzorgen.
Bij droog en winderig weer waren de inwoners verplicht water en ladders
buiten te plaatsen om ze eventueel te gebruiken in geval van brand.
Iedere avond omstreeks tien uur ging een «vierwachter» van straat tot straat
om te roepen «dat elc zijn vier ende licht wel bewaren zoude».
Er waren verscheidene vierwachters aangesteld, ieder had zijn straten.
Om de drie maand gingen ze van huis tot huis om te kontroleren of niemand
vlas zwingelde of hekelde bij kaarslicht, of stro en hout opstapelde op min
dan tien voet van de stookplaats, of iemand zijn haak (waaraan de ketel hing)
met zelen vastmaakte, of alle zolders aan het strodak beplakt waren, of iemand
stro bewaarde boven zijn oven, of iedere oven wel degelijk met mortel beplakt was, of eventueel bij de bouw van een nieuwe oven deze op de vooraf
aangewezen plaats werd opgetrokken, enz ...
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Aan de overzijde van de rivier is het druk: aan de aanlegplaats van
het gasthuis worden heel wat bouwmaterialen afgeladen. De kapel wordt
vergroot, de kloosterbouw die evenwijdig loopt met de bidplaats wordt
opgetrokken en het hele complex afgesloten met een muur: boven de
akkoladeboog van de kloosterdeur laat de overste-bouwmeesteres haar
familiewapen beitelen.
Ook het begijnhof beschikt over een loskaai naast de infirmerie. Tegenover deze kleine haven «achter tbagijnhof», ligt de Bueneghemmeers
met daarnaast de «ramen» van Gillis Alistoc, een welgestelde «legwerker
of tapitsier» (tapijtwever); een verwante, Catharina Alistoc, bezit eveneens verscheidene eigendommen; ze is hofmeesteres en bij haar overlijden schenkt ze aan ieder begijntje een wit brood, een maat erwten en een
pint Rijnse wijn.
«DE PAROCHIEKERCKE»
Tegenover de kerk en het kerkhof wordt het graan verkocht in de korenhalle.
De meest gewaagde onderneming van Dirks stadsgenoten is stellig de
oprichting van de Sint-Martinuskerk: al zijn de opeenvolgende budgetten van de stad sterk deficitair onder de regering van Karel de Stoute
(1467-1477), toch beginnen de Aalstenaars in 1480 met de bouw van een
reusachtige bidplaats. Toen Dirk hier gedoopt werd, telde de kerk 7 kapellen en 14 altaren, de nieuwe voorziet 25 kapellen en 31 altaren! Het
interieur zal een beeld brengen van de Aalsterse broederschappen, gilden,
neringen en ambachten op het einde van de middeleeuwen.
De grootste bouwmeesters - Herman en Domien De Waghemakere - worden gelast met de uitvoering: ze zullen hun stempel drukken op dit mooie
maar onafgewerkte specimen van Brabantse gotiek. Twee derden van de
onkosten moeten gedragen worden door de kerk, het overige door de stad
met de opbrengst van de bier- en wijnaksijnzen.
Dirk ziet het koor met de kranskapellen en ook de zuidelijke dwarsbeuk oprijzen, hij bewondert de fresco's in de Rozenkranskapel, de wandschilderij in de kapittelzaal, de gotische sakramentstoren in zandsteen.
Wanneer hij als tachtigjarige de rust komt zoeken bij de Wilhelmieten
werkt men aan viering en middenbeuk en er is een aanvang gemaakt met
de bouw van de zuidelijke kapellen van het kerkschip.
«IN DE PONTSTRATE»
die haar naam ontleent aan de vroegere veerpont - in 1310 wordt de
«Zeeborghenbrugghen» voor het eerst vermeld - monden enkele smalle
straatjes uit.
«In tstoefstraetken» bevinden zich - tegenover de refuge van Ninove de stoven of stoombaden: oorspronkelijk zjn ze bedoeld als behoedmiddel tegen de melaatsheid, maar na een zekere tijd ontaarden ze tot iets
anders. Geen fatsoenlijk mens waagt zich in die instellingen waarvan
Filips de Goede met vrijmoedige onbeschaamdheid zegt «dat ze voorzien
zijn van al wat tot Venus' ambacht behoort».
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Klooster van de Wilhelmieten of Sterheren,
tegenover
de (huidige)
Houtmarkt
in de
Pontstraat.
Dirk Martens sleet er zijn laatste levensjaren
(1529-1534)

.
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Zicht op het Begijnhof met de begraafplaats van [canna De' demaecker.vnu
van St.Antonius, (naar een pentekening van J. De Bloek) .
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«In de Volderstraete» wonen de mannen die het laken van de wevers
wassen en reinigen' in de Dender. Erg gewaardeerd is het vollen niet,
daarvan getuigen hun armoedige huisjes.
Het «Beghinestraetkine» leidt naar het begijnhof van Sint-Katharina
op den Zavel. Te midden van het grasplein en omringd door kleurige
bak- en zandsteengeveltjes staat het .grauw gekalkte kerkje, opgevrolijkt
door het groen van een wijngaard; naast de bidplaats met haar drie altaren ligt het «kerckenhofken».
'
Sommige begijntjes houden zich bezig met de bereiding van laken en
lijnwaad : het linnen ligt te bleken op het grasplein. Anderen houden
zich bezig met speldewerk en toveren met de klosjes. Af en toe wordt de
pastorale stilte verbroken door de jeugd die er school loopt in de begijnenklasjes. Welgestelde begijnen kunnen het bestuur van het hof waarnemen of vervaardigen priestergewaden en altaarversierselen.
Tot deze laatsten behoort de zuster van Dirk, hofmeesteres, Ze is zowat het hoofd van de familie Martens : als onze drukker buiten de stad
verblijft, behartigt Margareta de belangen van haar broer; ook zorgt ze
'voor het .onderhoud van Suzanna, de ongehuwde dochter van Dirk.
Naaste buren van de begijntjes zijn de Wilhelmieten. Zopas hebben ze
een nieuwe slaapzaal, een kapittelhuis en een kloosterpand bijgebouwd.
Ze beschikken over een godshuis voor «passante pelgrims». Aangezien
de opbrengst van hun grondbezit zwaar belast is door allerlei verplichtingen aanvaarden ze welgestelde oude of ziekelijke mensen tegen betaling: Dirk, de laatste overblijvende van het gezin, 'zal er zijn laatste levensjaren slijten.
In de Pontstraat, vóór het Begijnhof, hangt het laken op de ramen te
drogen; dit gebeurt eveneens op de naburige «Sompaertshouc» (de
Hoogstraat) .
Hier wordt, tegenover «de Clapstrate», het klooster van de Grauwzusters of Annunciaden gebouwd. Het heet ook het klooster van Nazareth:
daarom noemt het volk het deel van de Hoogstraat tussen Klap- en Zoutstraat «de Naserettestraete». In dit klooster wordt onderricht gegeven
aan meisjes, het is trouwens de enige meisjesschool die door het stadsbestuur erkend wordt.
De kleindochter van Dirk - ongeveer vier jaar oud als ze haar moeder
verliest - krijgt hier opvoeding en onderricht.
Wij belanden nu in
«DE SOUTSTRATE»
de plaats «daer men tsout pleegh te vercoopene» : het zout is een hoofdelement in de middeleeuwse voedingsekonomie.
_
Dirk wijst ons hier nog twee huizen aan die hij bij zijn overlijden
uit dankbaarheid aan de Wilhelmieten zal schenken.
En hiermee is onze wandeling door Aalst intra-muros afgelopen,
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IV MET DIRK MARTENS OP STAP
'BUITEN DE STADSMUREN
Onze landelijke wandeling vangt aan op de rechteroever van de Dender. Bij de
«MUELENSTRAETPOERTE»
begint de (Oude) Dendermondse steenweg. Hier, op de hovenierskouter,
hebben de «broekoizen, boerkozen of Pourqoisen» zich gevestigd; de
naam is afgeleid van «broek», d.i. vochtig land. In de buurt ligt «het
Proostveldeken» dat Dirk van zijn moeder geërfd heeft. Verderop, in de
nabijheid van een Denderbocht, staat het kasteel van
«POPPERODE»
Vroeger was het bewoond door de Aalsterse kasteleinen. Kroniekschrijver Van Velthem heeft één van hen geprezen om zijn dapperheid in de
Guldensporenslag. Als tijdgenoot van dit historisch gebeuren schreef hij :
«Op 11 juli werd de eer van Vlaanderen gered door Boudewijn van Popperode en door Gewij van Namen». Een ander lid van de familie trad
reeds in 1239 op als getuige bij een grondafstand ten voordele van de
vrouwenabdij
«TEN ROOSEN»
Het' is onder het impuls van deze Cisterciënzers dat een flink deel van
de praterij Mijlbeke ontgonnen wordt: alleen reeds in deze wijk van
Aalst bezitten ze 120 ha. grond, alsook een watermolen nabij de Moorselbaan. De pachter betaalt in 1473 aan de abdis als pacht 29 stopen
smout (raapzaadolie) en 200 «raepbroots», raapzaadkoeken die gebruikt
worden als veevoeder. De abdis reserveert de duiven voor de kloostergemeenschap, de mest is voor de pachter; telkens als het klooster brouwt,
krijgt hij drie emmers draf.
Wij zetten onze tocht voort over de zachte glooiingen die aansluiten
met het heuvelland van Brabant. Op de akkers rijpen de gele roggehalmen
of kronkelen de hopranken op hoge staken. Mijlbeke is biezonder rijk aan
bossen: één vijfde is er begroeid met hoogstammig hout. De grote hofsteden halen hun brand- en timmerhout uit de Bergbossen, het bos van
Schendelbeke en de Jmmerzeelbossen (hof te Zomergen) ; deze sluiten
aan bij het Kluizenbos, de Affligembossen en het Meldertbos. Bij de abdij
liggen de Roosenbossen met het «Cruys-» of «Bansbos» (grenskruis).
Het hospitaal bezit een «Claterbosch» (klaterabeel), de Langestraat loopt
door «d'Eeckhout» (eikenbos); verder zijn er nog de Put- en Maesbosen,
de Papenbos, de Hogen Bos, een «Bueke planterye» ...
HET HOF TE SCHENDELBEKE
is een leengoed «van den steene te Aelst» met ongeveer 50 ha. winnend
land en meers. Het heet ook «tl-lof van de drie Velden», een benaming die

254

,

herinnert aan het middeleeuwse drieslagbedrijf : een derde van de akkergrond krijgt winterzaad in de voren, een ander derde zomerzaad, het overige blijft braak liggen. Jaarlijks wordt deze bewerking afgewisseld:
.op de winterling zaait de boer koren, spelt, tarwe, masteluin; op de zomerling komt evie(haver) , gerst, veldbomen, erwten, vlas. Als broodgraan
teelt Mijlbeke vooral rogge.
HET HOF TEN BERGE
reeds gekend in de Gallo-Romeinse tijd, behoort aan de abdij van Vorst.
Het was een vrij erfgoed dat in 1088 aangekocht was door «Gilbertus
de Alost», broer van de derde heer van Aalst. Toen Giselbrecht naar
het H. Land trok, schonk hij het allodium aan de abdij van Affligem.
Met haar Bergekouter, Bergerneersen en Bergebossen bij de Molenbeek
is deze winning een ideaallandbouwdomein.
In het midden van de 15e
eeuw wordt de linnenweverij er familiaal beoefend: een pachtbrief bepaalt dat de pacht betaald moet worden in ellen dwalen en ammelakens
«al vlessen wit gebleect (*) .
HET GOED OVERHAMME
met kasteel, wallen, neerhof en brouwerij hangt af van het grafelijk
leenhof te Aalst. De oorsprong is zeer oud : een Romeinse toren die deel
uitmaakte van een verdedigingslinie op de Dender.
HET HOF TE SOMERGHEM
staat op een omwalde motte, dicht bij Erembodegem; de grens wordt er
aangeduid door een bankruis : «te Somerghem ant cruce». Dit vrije erfgoed bezit o.m. een «duyfhuys», een bewijs dat het goed het bezit is van
een adellijk geslacht: zij alleen immers mogen duiven houden, want de
dieren voeden zich met het zaad dat op de aangrenzende landerijen
wordt uitgestrooid.
De Van Immerzele's (een andere naam voor Van Somerghem) leveren verscheidene schepenen aan de stad; Jan van Immerzele is burchtgraaf van Aalst, eigenaar van Popperode en van de Grauwe Steen op de
Markt in 1528.
.
HET DOMEIN RONSEVAAL
moet zeer oud zijn want in renteboeken uit de 13e en 14e eeuw komt een
geslacht met deze familienaam herhaaldelijk voor. Wellicht is hier een
verband te leggen met het historische «Chanson de Roland», een heldendicht dat de middeleeuwse mens sterk heeft geboeid: de dappere Roeland
die te Ronsevaal in de Pyreneeën bezwijkt in zijn strijd tegen de Saracenen, de mooie verloofde die het verlies niet overleeft en de vuige verrader die gevierendeeld wordt. Dat een lid van het machtige geslacht Van
(*)

dwalen = handdoeken
ammelaken = tafellaken
vlessen = vlassijn, van vlas, linnen stof
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Gavere, bottelier van Boudewijn met de Baard later - in 1030 - eveneens te Ronsevaal sneuvelde, zal deze Roelandlegende in Vlaanderen nog
meer bekendheid geschonken hebben.
OP DE LINKEROEVER VAN DE DENDER
ligt het stadscentrum en de praterijen Schaarbeek en Nieuwerkerken.
Eens was deze lichtjes golvende bodem van Schaarbeek overdekt door
warme, tertiaire zeeën, nu bestaat de teeltgrond uit een vruchtbaar bezinksel van klei en zand : de kouters (Siesegem-, Hoeze- en Molenkouter)
dragen. een rijke oogst van tarwe. Ook de heerlijkheid van Kerrebroeck
en het Goed te Scóu(d)broeck zijn reeds in kultuur gebracht. Alleen het
laaggelegen moerassige O(b) sbroeck is nog waardeloos en behoort aan de
gemeenschap toe. :'
Nu begint onze tocht aan de Nieuwstraatpoort. Daar ligt de
HEERLIJKHEID VAN MEULESCHETTE
bij de Siesegembeek. Het hoofddomein is buiten de stadsmuren gelegen
en reikt tot aan de vesten tussen Nieuwstraat- en Kattestraatpoort. Op de
beek draait een molen en op het Meuleschetteveld staat de welbekende
hoeve «de Duyve Keete» nabij het Duifkensveld, wat hier nogmaals wijst
op een heerlijk recht. De Duyfkensveldwegel brengt ons terug naar de
Gentse baan. In de veldkapel bij de beek wordt een wonderbeeldje van
de H. Maagd vereerd, vooral in tijden van pestepidemie.
Ver buiten de stad, op een eenzame plaats, ligt de
«LAZARYE»
Daar, op de Siezegemkouter, leven de melaatsen of lazarussen in het
leprozenhuis: ze beschikken over een eigen kapel en begraafplaats. Wanneer ze zich buiten het «lasareygoet» begeven, verwittigen ze van hun
komst met de lazarusklep.
Het dichtst bij het verblijf van deze ongelukkigen staat het
HOF TE RAFFELGEM,
bewoond door een voorname familie van die naam, het omwalde goed
beschikt o.m. over een duivekeet. Verder is er het
«PACHTHOFKEN, GHENOEMT TGOEDT TER LINDEN»
met een hoplochting: een bewijs dat ook op Schaarbeek hop wordt gekweekt. Bij de splitsing van «den heerewegh» naar Gent en de weg naar
Oudenaarde staat
DE GALG
Dit is de «plaetse patibulaire» waar geradbraakten enkele dagen gehangen
worden als afschrikwekkend voorbeeld. Afgehouwen hoofden worden
op een pin gespitst.
Op de grens van Aalst en Nieuwerkerken ligt de heerlijkheid van
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REGELSBRUGGE
Het omwalde kasteel met kapel en dreef behoort tot de praterij Nieuwerkerken, het neerhof ligt op Aalsters gebied. De heerlijkheid is in het bezit van het vooraanstaande geslacht van Liedekerke: in de kerk van
Nieuwerkerken heeft de heer een speciale bidplaats waar zijn kwartieren afgebeeld zijn.
'.
Nagenoeg even oud als het kasteel van Regelsbrugge is de
KAPEL VAN ST.-JOB
De stedelingen gaan er «beewegen» om genezing te verkrijgen van
zweren en berusting in tijden van beproeving.
.
Een omwald hof, gelegen op de plaats waar Aalst, Erembodegem en
Nieuwerkerken elkaar raken, heet het
«GOET TE LOKERE»
Sedert de 14e eeuw staat «te Lokere» bekend als plaatsnaam en als
familienaam. Het geslacht treedt op in het bestuur van Erembodegem.
Tot vijfmaal toe staat een «joufrouwe van Lokerne» vermeld als bezitster van lijfrenten in de oudst bewaarde stadsrekening van Aalst (1394'95).
Onze landelijke wandeling eindigt bij het «bollewerk» van de Zoutstraatpoort, bastion dat het elan van een vijandelijke stormloop op de
stadspoort wil breken.
Het vers van de (later) in Amsterdam vertoevende Aalstenaar JanBaptist Wellekens hangt wel een beeld op van de velden die onze stad
in een kleurige ring omsluiten:
«Gij akkers daar de Schelde en kleene Dender vliên,
Hoe roemt de landheer op uw zwangre koorenairen,
Daar bloeit de gele hop, en 't vlas schijnt blauwe baren
Gedreven door de wind ... ».
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V. HET LEVEN IN DE STAD
Evenals in vele Vlaamse steden vormt de «draperie» met de wevers,
volders, droogscheerders en ververs de basis van de plaatselijke ekonomie. De vele lakenramen die verspreid staan over de stad op de Veemarkt, in de Kapellestraat, achter 't begijnhof, in de Pontstraat en op de
Somphoek getuigen Van het belang van de
LAKENNIJVERHEID
Omdat deze nering de belangrijkste is, hebben de gezworenen van de .
lakenhalle of lakenkeurders de eer de hemel te dragen «up den H. Sacramentsdach ornmegangh». In 1464 verklaart het stadsbestuur dat «de vors
neeringhe van oudts gheweest heeft tmeeste let ende proffitelicste coopmanscap ... daar den meesten deel vanden insetenen vander stede hemlieden mede gheneeren». Toch staat het verval voor de deur. Tegen de konkurrentie van de Engelsen en van het eigen platteland zijn ze niet opgewassen. De stadsrekening van 1506 geeft onomwonden toe dat «de neeringhe vander draperie nu seer tondercornmen ende ghedeclineert es».
Gelukkig staat de
«LINNENWEVERIJ »
klaar voor de opvolging: de vlasteelt kent in de Dendervallei een ware
explosie.
Te Aalst was al vroeg een vlasindustrie gesignaleerd, maar de eerste
keure van de linnenwevers dateert van 1499. In plaats van de drapiers
zijn het nu de lijnwaadwevers die een kapel krijgen in de pas opgerichte kooromloop van de parochiekerk.
De keure schrijft voor dat de arbeid van de wevers begint bij het luiden van de werkklok en, bij lange klaarte, mag duren tot 21 uur. Er mag
echter niet gewerkt worden op de vooravond van de vier hoogdagen noch
op de avond vóór Sint Jan, hun patroon.
De voornaamste tak van de Aalsterse voedingsnijverheid 1S
DE BIERBEREIDING
Reeds in 1338 lag de hoeveelheid graan, bestemd voor de «bruwerie»
hoger dan het voorhanden zijnde «broodgraan». Trouwens, de statuten
der nering van brouwers en bierproevers zijn ouder dan deze van «de
brootmaeckers en coorebijters».
Gedurende de kinderjaren van Dirk Martens brengt de verpachting van
de «bierassise» 40 % op van het bedrag der onrechtstreekse belastingen!
De «kammen» of brouwerijen zijn familiale bedrijven, als huisnijverheid treft men ze aan in alle straten van de stad. Vooral de Lange Zoutstraat is mild bedeeld: men bereidt er bier in Sint-Marten, in den Witten Helm, in den lnghele, in de Duyve en in de camme van Claus Rubens. Op de Grote Markt wijst Dirk ons zelfs «De Valk» aan, vroeger
het huis van zijn overgrootvader, nu een brouwerij. Op de Veemerct kun-
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nen alle Aalstenaars laten brouwen in «der stede brouwereye» mits betaling «voor slete van den alame». Ook de kloosters - o.m. het hospitaal beschikken over eigen roerkuip, afkoelbak en gistkuip.
AMBACHTEN EN NERINGEN.
Een twintigtal neringen en ambachten zijn erkend door «de here ende
wet vander stede» en krijgen een plaats aangewezen in de jaarlijkse ommegang: ze weerspiegelen de eigentijdse plaatselijke ekonomie.
- Eerst de wii naest den heleghen Sacrament (1). Dan
- De hackers.
- De linenwevers (lijnwaadwevers).
- De v1eeschauwers ofte van dry geslagten (2) .
- De coorenbiters (graanhandelaars die het brood keuren).
- De bruwers.
- De sciplieden.
- De draperie (lakenhandelaars ).
- De weverie.
- De volrie (volders).
- De droochscerrers (droogscheerders) .
- De vaerwers (lakenververs).
- De hudevetters, scoenmakers ende oude scoenmakers (3).
- De scepperen (kleermakers).
- De graeuwerkers ende wit ledertauwers (4).
~ De veysterie (winkeliers).
- De metsers, sticheldekkers, steenhouwers en kasseileggers (5).
- De cupers, scrinemakers, waghemakere, beeldsnyders, stoeldraayers, enz.
- De temmerlieden.
- De smeden (met zadelmakers en alle bewerkers van metalen) .
Daar komen nog bij :
- De tapitsiers (tapijtwevers of legwerkers) op het einde van de 15e eeuw.
- De kooplieden, gehezeydt Sinte Rochus neiringe
(hoppegraenen, boenen, erwten, wauwe) in het begin van de 16e
eeuw.

(1) Wiin, widen, wien = werkw. wijden, heiligen.
Waarschijnlijk wordt hier het broederschap van het H. Sakrament bedoeld;
een wijn-ambacht heeft te Aalst nooit bestaan.
(2) De families Boone, van Braritegem en Wuytens hadden de opbouw van een
vleeshalle op de Markt gefinancierd in 1391.
(3) De schoenlappers behoren tot het ambacht «gezeyd de Gulde Spore».
(4) Grauwerkers = bewerkers van grijs bont.
Witledertouwers
= looiers van wit leder.
(5) De bouwarbeiders
behoren tot het ambacht van de «Vier gekroonden» naar
hun vier patroons.
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EEN GILDEBOEK

VAN SINT-JORIS

dat dateert uit de tijd van Dirk Martens geeft ons een beeld van de toenmalige ambten, ambachten en neringen.
Behoren tot de ingeschrevenen
:
een secretaris der stad Antwerpen, -een stedehoudere (1) en een clerc (2)
vander Gheertsberghè,
een promoteur van Camerike, de deken vander
Kerstenhede,
een canonic (3), een presbytere (4), een prior (5), een
prochiaen (6), een vicecureyt (7), een capelaen (8L een monic, een co tidianiste (9), een beghine, een costere, een orgheliste, een proofst (10), een_
cirurgien, een docteur in medicijn, een apteker, een doctoor, een scolas-_
ter (11), een bouchouder, een landmetere, een beyaerdere, een coorenbi-_
ter (12).
Voor het bestuur van land of stad staan in :
hoogbailiu
(13), poortbaillu
(14), officier (15), meyer (16), pensio-naris (17), ontvanger, messagier (18), zweertdragher,
colfdragher
(19).Even interessant is. de lijst van ambachtslui en neringdoeners : beel-"
desnidere (20), glaesmakere,
borduerwarkers,
pannemakere,
scildere,
temmerman, slootmakere. parmentier
(21), scippere en scipman, smet,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

stadhouder = vertegenwoordiger
van de landheer in een deel van zijn gebied.
klerk = scribent.
kanunnik = geestelijke die deel uitmaakt van een kapittel.
.~
presbytere = priester.
prior = kloostervoogd.
.
parochiaan = pastoor van een parochie.
Vice-cureyt = onderpastoor.
kapelaan = geestelijke die de pastoor bijstaat in de uitoefening van zijn ambt
of die verbonden is aan een kapel.
Quoditiaan = In de ISe en 16e eeuw beschikt de kerk van Sint-Martinus
over geen onderpastoor, het zijn de Quotidianen die dagelijks - vandaar hun
naam - de plechtigheden in het koor verzorgen. Oorspronkelijk
zijn het gees-telijken, later leken.
Proost, provoost, proofst. Als het om een geestelijke gaat is hij het hoofd van
een kapittel, hij is belast met de handhaving van de kloostertucht en vervangt
de abt wanneer deze afwezig is. Is de proost een leek, dan bedoelt men een
rechterlijk ambtenaar die kan vergeleken worden met een baljuw.
Scolaster = schoolmeester.
Coren komt van keuren, de coorenbiter moet ervoor zorgen dat het brood
aan de bepalingen van de keure voldoet.
Hoogbaljuw = baljuw van het Land van Aalst.
Poortbaljuw = baljuw van de stad.
Officier = ambtenaar die belast is met een deel van de rechtsmacht.
Meier = lager rechterlijk ambtenaar.
Pensionaris = vastbezoldigd rechtsgeleerde, raadsman van de stad.
Messagier = bode.
Colfdrager = gewapend met een kolf, knots of knuppel die aan het einde
verdikt. Er zijn geloodde (met lood beslagen) en gepinde kolven (met ijzeren
punten) .
Beeldesnidere = beeldhouwer.
Parmentier = bewerker van fijne stoffen voor kleding en voor misgewadeon.

26Q~
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zelversmet, voldre (22), metsere, slachmoldere (23), boochmakere, pachter, potbacker, braderier (24), orghelmakere, muldere, mailgier (25),
mesmakere, caerdemakere (26), hoedemakere, backere, barbier, cautsiedere, potghietere, swartvaghere (27), zweertnagbere (28), cousmakere
steenhouwere, legwarkere (30), teenenpotghietere, stoeldrayere, brouwere, blauvarwere, scoenmakere, scailledeckere, lackay (lakei), scrijnwarkere, cupere, gheelgietere, wevere ende drapenier (31), lijnwahier (32),
ledersnydere, moutmoldere, coreelbackere, wasmakere, góreelmakere,
vettewarier (33), pachtere, keteleere, waghemakere, leertauwere (34),
vroedevrouwe, huyshier of duerwaerdere, peltenier :(35), handtschoenrnal:ere, lijnwevere, olyslaghere, karreman, mandemakere, cleerrnakere.

DE DENDER IN DE STEDELIJKE EKONOMIE.
De meest gebruikte handelsweg is de Dender, maar een lieverdje is
onze rivier toch niet !
Omdat het verval zo groot is noemden de Kelten haar «Tanara-ThenraTenera», d.i. het geruchtmakende, woelige water. Bij sterke neerslag
stroomt het «Walewater» bruisend en kolkend naar de benedenloop. Terecht zijn de oeverbewoners dan bang voor overstroming: de legende van
het beeld van O.-L.-Vrouw ter Druiven en de bouw van de Werfkapel op
deze bedreigde plaats bevestigen dit.
Om de watervoorraad te stabilizeren heeft men op de Denderloop een
twintigtal spuien gebouwd. Aalst krijgt een nieuw «sleckgat» (slijkgat,
sluis) over een arm van de rivier (de nu afgesloten Iweinstraat) : balken
of planken die op- en neerschuiven voor het speigat regelen de toevoer.
Die deuren van het «Speyhuus» worden slechts één maal in de week getrokken en dan nog maar voor drie uren! Als dit meermaals zou gebeuren
zouden de molenaars van hun maalwater en de schippers van hun vaarwater beroofd worden. Vooral voor de pijnders (buil- of zakkendragers)
is het bestaan van het spui een «broodverdienste» : op de gesloten dagen
22. Volder = bewerker van laken.
23. Slagmulder = molenaar van een slagmolen, olieslager.
24. Braderier = houder van een gaarkeuken, een braderie is een gaarkeuken of
volkseethuis.
25. Mailgier = Kramerijkoopman,
winkelier die kleine voorwerpen van metaal
verkoopt. Kan in verband staan me mailge : geëmailleerd voorwerp.
26. Kaardemaker = de kaardebol dient om het laken te kaarden, te kammen.
27. Swartvaghere = wapensmid.
28. Zweertnaghere = zwaardemaker.
29. Cousmakere = maker van cousen, d.i. broeken.
30. Legwerker = tapijtwever.
31. Drapenier = lakenwever.
32. Lijnwahier = linnenwever.
33. Vettewarier = handelaar in vetwaren.
34. Leertouwer = lederbereider.
35. Peltenier = bewerker van pelswerk.
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laten de schippers hun vracht overladen in een boot die aan de overzij
ligt van het spui. Gebeurt het dat de schutsluis toch geopend wordt op
een gesloten dag, dan komt het tot een volksoproer en klept het klokje
van de schipperskapel alarm.
In de vijftiende eeuw behoort de Werf tot de «accisen» van de stad.
Dergeljke heffingen - ook op bier, wijn, laken, brood, wol, kousen, dieren,
vleeshuis, korenhalle, enz. - worden door de schepenen tegen «godspenningen» verpacht.
De keuren, door de magistraten van Aalst verleend aan de vrije schippers, vertellen ons wat er zoal vervoerd wordt: graan naar Antwerpen,
Gent, Mechelen, Dendermonde en Brugge; stenen, tichels, kalk, planken
en andere bouwmaterialen naar Antwerpen; voor de kleding is het vooral
laken, alsook planten die bestemd zijn voor de lakenbereiding : wouw,
wede en kaarden.
Wouw geeft een kleurstof: van dofgeel tot olijfgroen. Aalst bezit de
voornaamste wouwmarkt van de streek en de handel ervan ressorteert
onder de nering van de hophandelaars. Een andere kleur levert de wede,
gebruikt in de blauwkuip van de lakenververs. Op het weven en het vollen volgt het kaarden: het laken wordt met de kaardebol gekaard.
Natuurlijk wordt ook bier en vooral hop vervoerd, verder wat de kleine man nodig heeft voor zijn dagelijkse voeding: kaas, haring, olie, look,
uien ...
Maar de Dender is wispelturig !
Naar gelang van de weersomstandigheden zet hij zijn oevers blank ...
of lijdt hij aan verzanding. Op het einde van de vijftiende eeuw kan men
in de nabijheid van het hof te Popperode de rivier gemakkelijk te paard
oversteken: boeren uit de omliggende dorpen worden opgeroepen om de
bedding uit te diepen.
Dan dokkeren de vrachtwagens via de Baasrode Pontweg (Botermelkstraat) naar de Schelde. Te Baasrode wordt de koopwaar met bestemming
Antwerpen ingescheept; natuurlijk gebeurt de handel in beide richtingen.
Aangezien de Aalstenaars een eigen loskaai bezitten te Baasrode gaat het
tolrecht verloren voor de Dendermondse mackeleters. (*)
HALLEN EN MARKTEN.
De voornaamste verkoopplaatsen zjn de lakenhalle, het korenhuis, het
vleeshuis en de markten.
In het «Corenhuus» tegenover de Sint-Martinuskerk, heeft het hospitaal het recht uit elke zak graan een volle lepel te scheppen vóór de verkoop begint; het lepelrecht is de voornaamste bron van inkomsten voor
het stedelijk ziekenhuis. Vlak daarbij, op de (Oude) Graanmarkt - nu St.Maarterisplein - wordt markt gehouden van diverse landbouwprodukten:
boekweit en lijnzaad, haver en paardebonen, erwten en roomse bonen
(staakbonen) . Aan de kant van de Pontstraat is er een vlasmarkt en ook
een «Prondelmerct» of prullemarkt. Dicht bij het schepenhuis staat het
(*) Makkel
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riviervis die veelvuldig voorkwam in de Scheld •.

vleeshuis, eigendom van de «drie geslachten» : alleen de nakomelingen
van deze drie families hebben het recht er het slagersambacht uit te oefenen.
.
Het oudste marktplein is de (Oude) Vismarkt, gekend als de «Harinck Marct». Er is ook nog de Vee- en Hopmarkt. Brandhout wordt met
paard en kar naar de Grote Markt gebracht.
Van meer dan plaatselijk belang zijn de vrije jaarmarkten.
Een lente- en een herfstmarkt werden in 1351 toegestaan door de graaf
van Vlaanderen om «de goede lieden van onse poort van Aelst» te vergoeden voor de schade die ze door de Gentenaars hadden geleden. Ze
duren «elc viertien nacht lanc» : de zomerfoor acht dagen vóór Sakramentsdag, dus kort na Pinksteren, de Sint-Baafsfoor of koude markt acht
dagen vóór Bavo of een week voor de eerste oktober.
De Aalstenaars worden ook uitgenodigd voor de jaarmarkten van andere steden. Messagiers van «Denremonde, Ypre (te parde), Ghend,
Brucghe (te parde) en van Thourout (te parde)» brengen een «saufconduit» voor het bezoek aan «haere [aermarct»,
Het stadsbestuur is dankbaar voor het bezorgen van dit vrijgeleide: de
boden ontvangen hiervoor schenkingen «in hoefscheden».

VI FEESTEN EN ONTSPANNING
DE JAARLIJKSE OMMEGANG.
Sedert 1430 trekt de H. Sakramentsprocessie door de stad op de eerste
zondag na Pieter en Pauwel, dus op Aalst ker (krmis.
Deze «ommeganck» is «de» gebeurtenis van het jaar.
De hele stad neemt er deel aan. Ook abten en priors, kanunniken en
parochianen (pastoors), baljuws en ridders, jonkers en edelvrouwen,
gezagdragers en notabelen van het Land van Aalst en erbuiten stappen
mee.
Van heinde en verre komen kijklustigen toegestroomd; familieleden
worden uitgenodigd om te komen «kermissen».
Al is de ommegang in hoofdzaak wel een godsdienstige optocht, het is
tevens ook een feest van de gemeente.
«Ter Chierlichede van den ommeganghe» wordt de Reus erin rondgedragen, de winkeliers tonen «tpersonnaige van tRos Beyaert», Sint-Joris
overwint de draak terwijl het Zonnerad lustig draait.
Overwegend zijn natuurlijk de godsdienstige uitbeeldingen: de Roede
van [esse, tHuizeken van Bethlehem met de Herderkens, het Hoveken,
de Tafels van Mozes, tNieuw Paradijs, tHeilig Graf, Kristus «aen de colonne», het Schip van St.-Ursula, de Apostelen, O.-L.-Vrouw Boodschap,
Sinter Goedele met hare gezellinnen, Adam en Eva ... Onmiddellijk achter O.-L.-Vrouw van de Werf stappen de gezellen van Sint-Jacob met
263

schelpkraag, kalebas en staf: «borsengaerders ofte ongetrouwden» dragen
hun patroon op de schouders. Sint-Rochus, aangeroepen tegen de gevreesde pest, is aanwezig en Sint-Ursmaar, de eerste missionaris-beschaver die
hier bij de Frankische nederzetting een kluis oprichtte, hebben de dankbare Aalstenaars nog niet vergeten.
Al de plaatselijke kloosters zijn 'vertegenwoordigd : de abdis van ten
Rozen, de Overste van het Hospitaal, de begijntjes, de Wilhelmieten,
de kanunniken van het kapittel, de Grauwe en de Zwarte Zusters, dè
Karmelieten ... Op de priesters met hun met goud geborduurde gewaden
volgt het stadsbestuur: poortbaljuw, schepenen en oud-schepenen «allen
'metten deedren van der stede nieuwe aen hebbende. «Verder zijn er nog
de griffier, de ontvangers, de klerken, de notabelen en andere «goede
mannen vander stede». In de straten, kleurig getooid met tapijten, vlaggen en groen, verdringt zich een bonte menigte.
Gewoonlijk is het de abt van Ninove (de Sint-Corneliusabdij heeft hier
een refuge) die het H. Sakrament draagt; lakenkeurders met hun tabbaard (*), getooid met een zwart satijnen «parure», dragen de hemel.
Dan volgt de lange stoet van erkende neringen en ambachten, allen in
feestkledij. De voetboogschutters handhaven de orde; de handboogschutters met hun Sint-Sebastiaan stappen mee, uitgerust met hun «ruggetuygh».
In de ommegang worden godsdienstige verhalen uitgebeeld, gemimeerd
als «stille spel» of gesproken met woord en wederwoord, «De Groote Passie» en het mysteriespel van «Onser lieven Vrouwen C1age» zijn telken
jare hoofdmomenten in deze optocht.
Op de Grote Markt houdt de processie even halt: de deelnemers die
een personage uitbeelden, ook de trompers en de pipers, ze krijgen ieder
een stoop «dein bier mids der groeten hitten».
Na de ommegang dankt het stadsbestuur de geestelijken, wethouders
en notabelen, - zelfs de kloosterzusters en begijntjes die «mee omme
ginghen» - met een stoop «Rijns wijns en eenen dito Francs» (Franse
wijn). De hoofdmannen van de neringen en van de ambachten krijgen
elk een hoed en een paar handschoenen.
Bij iedere feestgelegenheid zullen «de beyaerders ende den tarders van de
clocken... luyden ende beyaerden» op 't belfort. Dit gebeurt telkens
als de processie-ommegang uitgaat, maar ook bij ieder vorstelijk bezoek
en huwelijk, als een prinsenkind geboren wordt, als «mine gheduchte
vrouwe gheleghen es», als de vorst een overwinning behaalt, «de payse»
gesloten wordt, een gilde een prijs verovert op de vreemde of gilden uit
omliggende komen deel nemen aan een tornooi, telkens hangt rinkelend
gebeier in de lucht.

(*) Een tabbaard of kerel is een lang afhangend
voor vrouwen.
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VORSTELIJK BEZOEK.
Sedert het afsterven van de laatste Heer van Aalst (1166) hadden de
Vlaamse graven de erenaam van «Graaf van Aelst» aan hun titulatuur
toegevoegd.
Bij hun aanstelling zullen ze dan- ook naar Aalst komen om zich te
laten huldigen, tevens om trouw te zweren aan de eigen privilegiën, wetten en gebruiken van het Land van Aalst. Bij dergelijke «entree ende
blide incomste» gaat een stoet de vorst tegemoet. Na de verwelkoming
trekt de optocht door de versierde straten onder het gebeier van de klokken. Gewoonlijk wordt de dag besloten met het opvoeren van «genouchlijke esbattementen» door de Catharinisten.
Aangezien dergelijke festiviteiten slechts zelden plaats hebben verkeert
de stad op die dagen in een uitzonderlijke feeststemming en vullen duizenden nieuwsgierigen de straten.
Dit is het geval bij de intrede van
Karel de Stoute (1468), Maximiliaan van Oostenrijk met Maria van
Bourgondië (1478), Margareta van York, derde vrouwen weduwe van
Karel de Stoute (1481), Maximiliaan van Oostenrijk met zijn zoon Philip
de Schone (1485), [canna van Castilië (1499), Philip de Schone met
Joanna van Castilië, ouders van Karel V (1500).
«Het boek met den Haire» geeft een uitvoerig relaas over de ontvangst
van Karel de Stoute, een interessant voorbeeld van eigentijdse gebruiken,
taal en stijl. Daarbij komt nog dat het in handen van Jan de Proost is dat
de vorst de eed van trouw aflegt.
Deze Jan, meier van Aalst, is een familielid van Dirk Martens : Moeder
Martens is een de Proost, Jan is een zoon van tante Margareta die gehuwd
is met Hendrik de Proost.
Daarom volgt hier een volledig verslag over «De blide incomste van den
hertoghe Karel voors. hertoghe Philips eenige zone was, ende hoe hij
t Aelst ontvangen ende ghebienviegniert was».
«Op sente Lauwereyns dach Xste in Ougste int jare XlIIIc LXVIII dede mijnheere de hertoghe Karele van Bourgoignen tAeIst zine eerste entree als prinche,
ende reden jeghen hem uut te ghernoet mijnheere rner Ghilain uut den zwane,
ruddere, heere van Wackene ende van Huylers, hoochbailliu vanden lande van
Aelst, donderbailliu
ende andere officiere, omtrent met XX peerden, tot biden
Bouchoute. (1)
Item trocken ook jeghen hem uut te voete buten der Pontstraetpoorten,
mijnheere de borchgrave, die vander wet (2), doude wet (3) en de notabele vander
stede, alle zuverlic gecleedt, ende die stonden al over deene zide vanden yseren
cru ce (4) tot der poorten toe.
Item insghelyck trocken uut in processien de priestren van der kercken, de Willeminen, de beghine, de grauwe zusteren, elc in zijn abyt, draghende sheylich cru ce,
1. Bouchoute = heuvel op de grens van Erembodegem (Vlaanderen)
en Hekelgem (Brabant).
2. vander wet
schepenbank, magistraat.
3. doude wet
de afgetreden schepenen.
4. den yseren cruce
grens of bankruis aan de scheiding van Aalst en Erembodegem.

=
=

=
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crusen ende vanen, ende alle de ambachten vander stede, hebbende menichte
van handtoorssen, wel tot II c pon de, anden voet vander Zeeberghebrugghe
(5)
tot den kerckhove (6), over beede ziden vander straten.
Item de husinghen vander poorte tot der kercke toe waren voren al behanghen
met lakenen, deen zide blauw ende dander zyde groen, de straten ghestrooyt met
groenen strooysele ende. cruyde.
Item de kerckstrate was behanghen met deederen ende tappisseryen (7) ende
met crooncruyde over de strate.
Item op de marct voor tschepenhuus was ghemaect een groot vier van haute,
staende tusschen vier yseren roeden.
Item de drie wachters speelden op de borstweere van den beelfroete, ende de
beyaerdere op de clocken , ende myn voors. heere dede gheven elcker partie eenen
Rinsehen guldenen.
Item als rnyn voors. heere quam ant yseren cruce buten de Pontstraetpoorten,
daer stond de capellaen, hebbende in de hand theylich cruce ende aldaer lees te
myn voors. heere, ende viel op zine knyen up twee kussenen ende custe tcruce.
Item terstond daernaer dede de voorscepene (8) de relatie in Vlaemscher tale,
zegghende aldus: Harde gheduchte heere ende zeere excellent prinche, hier zyn
uw ootmoedeghe dienaren ende subgiten, scepenen ende de goede liede van uwer
stede van Aelst, die u heeten also ootmoedelike willecomme als sy ter weerelt connen ende moghen, danckende uwer princhelicker ende hooghere ghenaden van dat
u gheliefde alhier uwen tyd te makene ende hemlieden te co men visitheeren omme
te ontfane uwe graefschip, stede ende land van Aelst, u ootmoedlike ende hertelike
biddende, die te hebbene ende te houdene in uwer goede gratie ende over specialic gherecommandeert,
u presentherende
als hueren gherechten heere ende prinche
uwe goede ghetrouwe ende obeissante ondersaten te zyne, ende al te doene dat
goede subgiten hueren gherechten heere behooren te doene naer hu eren armen
vermoghene.
Item dat aldus gheseyt zynde, hy antwoorde minlic : Ic zaelt gheerne doen, zyt
my goede liede, ic zal u goed heere zyn. Ende doe zat hy weder op zyn peert ende
reet ter stedewaert in.
Item ende de voors. myn heere de borchgrave, die vander wet ende notabie
volchden hem naer tot der kerken met eenen groot ghedeel vanden voors. ambachten ende keerssen, die hemlieden binnen dat de voors. hertoghe inde kerke was
ende zinen eed dede, stelden in de ordonnantien
van ant kerchof tot zynre herberghe, met banende keersen, tot dies hy up zine camer was.
Item ende als myn voors. heere ande kerke was, trock hy in de kerke tot voor
den hooghen autaer, daer een scoon cleet ghespreedt was ende twee cussenen daerup, ende up den autaer lach een en mesbouc, ende aldaer staefde hem Jan de Proost,
ervachttlich meyere van Aelst, zinen eed, hocghe ende overluyt zegghende aldus;
«Hier zweerde goed gherechtlich heere ende prinche te zyne van uwe stede, graefscepe ende lande van Aelst: de heyleghe kerke in rechte te houden, weduwe ende
weesen in rechte te houdene, uwen liede ende ondersaten vander zelve uwer stede
ende lande goed ende ghetrouwe te zine; de rechten, privilegien ende goede costu menen van dien te onderhoudene,
ende al te doene dat een goed heere ende
prinche sculdich es van doene; alzo moet u God helpen ende al zine heyleghen».
Daerup hy andwoorde : Also doe iet, zyt my goede liede, ic zal u goed heere wesen.
Item dat ghedaen wesende, zeyde myn voors. heer de hoochbaillu:
Ghy goede
liede ende insetene van Aelst, steect alle uwe hand up, ende zegt naer rny : «Ghy
belooft hier ende zweert uwen gherechten heere schuldich zyn van doene». Doe
riepen zy alle: Ja wy, ja wy, ja wy.

5.
6.
7.
8.

Zeeberghebrugge
= brug over de Dender op de weg Gent-Brussel.
den kerckhove
begraafplaats bij de Sint-Maartenskerk.
cleederen ende tappisseryen
doeken en tapijten.
den voorscepene heet burgemeester sedert 1519.
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Ende terstesid daer naer zonghen de priesteren van de kerken Te Deum Lauda'mus, ende myn voors. heere troc doe uut der kerken ende ghinc te voet tot in zyne
herberghe,
Item ende als myn voors. heere in zine herberghe ende 'ontdaen was, trocken
by hem op zine camer de voors. baillius ende scepenen., zegghende bi der mond
vanden voorscepene : Harde gheduchte heere ende prinche, gy zyt wilIecomene; de
stede van Aelst scinct u twee zelveren stooppotten
(9) ende eene quanne wyns,
biddende uwer princhelike ghenade, dat ghy ze nemen wilt 'in daneken, hebbende
altyts deze uwe arme stede ende de scamele insetene van dieren in uwer gratie
ende over specialic ghereeommandeert,
daer up hy andwoorde;
God danck u,
mine goede liede: ic wilt gheerne doen. Ende daer mede ghinghen zy af.
De voors. twee stooppotten en waren niet vergult ende woughen IX marck (10)
ende XVIII% Ingelschen zelvers, te XXXIX s.g. de marc; up den voet van eIken
potte was ghestelt een cleen zelveren scildeken vander wapene van Aelst, zonder
meer.
Men stac uut ten scepenenhuyze upt belfoort ende upt ghebieden groote menichte van vierpannen, die men hilt barnen de diepe inder nacht.
Den ghesellen van der officie (11), vander baneterye (12), essanchonnerye
(13),
cuisine, fruytterye (14), ende den fouriers waren ghegheven in hoofseheden elcker
partie eenen Rinsehen gulden, waren V Rinsehe gulden.
Den huissier d'arrnes ,15) 1 Rinschgulden, der machinedraghers eene eroone; den
trompetters twee clinckaerts: den huyssier vander sa1e eenen beyers gulden; den
paigen (16) ende palfreniers (17) II beyers gulden; den messagier, eene beyers
gulden; den voetganghers eene beyers gulden. De herault (18) ende archiers en
quamen niet mede: daeraf niet ghegheven.
Den anderen particulieren heeren, die metten prinche quamen, en was niet ghescinct, mids dat sy allen leveringhe van wyne thove hadden.
De balIius, scepenen ende notabie ghingen tsamen eten, ende betaelde de stede
tghelaghe, dragende omtrent V X S.p.
tSnachts dedenVl ghesellen wake up tseepenhuus tegen tdangier vanden branden
Als myn gheduehte heere vertroc, troe de wet by hem, hem zeer bedanckende,
dat hy de stede hadde commen visitheren, hem biddende dat hy in dancke nemen
wilde tguen dat hem de goede liede van zynre stede ghedaen hadden, ende dat hy
die altyt hebben ende houden wilde in zijnre goede gratie ende over special ic gherecommandeert;
daerup hy andwoorde zeer minlic: Ic zaelt gheerne doen, ende ie
bedancke ulieden; zyt my goede lieden, ic zal u goed heere zijn».

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

stoop = oude vochtmaat van 2 kannen of 2 liter.
ma rek
gewicht voor edele metalen, ca. 245 gr.
officie = ambt, betrekking.
banneterye
wsch. wat betrekking heeft met de bannerheer, d.i. de leenmanedelman die het recht heeft de mannen van zijn baanderij onder eigen bannier
ten strijde te voeren.
essanchonnerye
schenker.
fruytterye = officier belast met de aankoop en het aanbieden van het fruit
aan de tafel van de vorst.
huissier d'armes = bewaarder van de wapens.
paigen = dienaars van een ridder (soms een knaap) - hofjonker.
palfrenier
paardenknecht,
koetsbediende.
herault = droeg het wapen van zijn meester en riep zijn strijdkreet. Ook wel:
krijgsgezant.

=
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De voorschepen
heeft het in zijn toespraak over «deze uwe arine
stede ende de scamele insetene». Spreekt hij de waarheid?
Van 1395 tot 1477 werd de jaarrekening van de stad 62 maal afgesloten met een mali en slechts 19 maal met een boni!
In 1466 was er een muntdevaluatie,
het grootste deficit kende de stad
echter onder Karel de Stoute.
.
Van 1467 tot 1477 beliepen de schulden respectievelijk per jaar 194 p 284 P - 516 P - 159 p - 631 P - 1140 P - 654 P - 1664 P - 1285 p - 745 p.

HET TONEEL
Tijdens de ommegang voeren buurtgenootschappen
in sommige straten «zuverlicke gheestelijke spelen» en mirakelstukken
op ter ere van
het H. Sakrament.
De voornaamste « ghesellen vander straten» zijn deze van de Katte-,
Kapelle-, Molen-, Pont-, Zout- en Nieuwstraat
e). Ook worden «scoone
figueren» uitgebeeld door de gezellen van de Markt, de Achterstraat,
de
Ridderstraat
en de Werf.
Toch zijn deze wijkgenootschappen
geen vaste verenigingen.
Dit is
wel het geval met de «ghesellen vander stede», gekend als «ghesellen
vander rethorijke int gulde van Sente Kathelinen», Ze spelen vooral op
kerkelijke hoogdagen maar geven ook voorstellingen
op wagens gedurende «groot vastelavond ... waerduren beledt is geweest vele ongheregeltheden dieder op den vastenavondt zijn geschiedende».
Haast bij iedere heuglijke gebeurtenis doet het stadsbestuur
een beroep op de rederijkers van Sente Kathelinen.
De grote brand van 1380 had het schepenhuis voor een groot gedeelte
vernietigd. Wanneer de dubbele arend in 1461 eindelijk weer op het
belfort staat, vertonen de rethorikers een groots spel «van den Kinde
van Aelst». Het is een verheerlijking van Dirk, de laatste Heer (t 1164)
en bevrijder van Aalst .figuur uitgegroeid tot een symbool van de groeiende gemeente.
Als Karel de Stoute en Lodewijk XI in 1475 de «warachteghen paix»
(?) sluiten, ontsteekt men voor het schepenhuis «een scoon vier» met
wissen en pektonnen, pipers spelen lustige deuntjes en het spel «van. den
kinde» wordt nogmaals opgevoerd. Bij de «entree ende blide incomst»
van vorsten, als Karel V voor de tweede maal verloofd wordt (hij is dan
al zeven jaar I), wanneer Frans I te Pavia gevangen wordt genomen, telkens spelen de Catharinisten «esbattementen
ende recreatiën».
Hun druk vereerde beschermers die kwalen en onheilen moeten afweren, worden door de rederijkers geëerd in gulden legenden. De passie
van Sinte Margriete, van Sinte Barbelen, van minen Heere Sint Joris,
van Sinte Catharina, ze komen allemaal op de planken. In 1501 voeren
ze de legende op van Sinte Annen, een «stellaigespel» dat twee volle dagen duurt. De middeleeuwse mens heeft tijd, veel tijd ...
(*)

268

Dit zijn de straten die uitlopen

op één van de zes stadspoorten.

Gezien de grote diensten die ze aan de gemeenschap bewijzen, verwondert het ons niet dat het stadsbestuur aan «de ghesellen van Sente
Kathelinen» een jaarlijkse toelage toekent «in helpen onderhoudene van
hueren autaer in de parochiekerke ende thueren costen waert van vele
scone spelen van geestelijke moralizatie». Daarbij krijgen ze nog steun
voor de kosten van «habillementen» .en voor het opbouwen en afbreken
van de stellingen, om niet te spreken' over de geschonken «stoopen» bier
en wijn.
Ook op nationaal vlak genieten ze aanzien: als Filips de Schone in
1492 de afgezanten van de rederijkers «van dietser tonge» te Mechelen
samenroept behoren de mannen van «tgebroken Rat van Aelst» tot de
zestien opgeroepen kamers. Ze nemen deel aan landjuwelen, richten zelf
wedstrijden in en gaan met hun esbattementen naar andere steden vanwaar ze prijzen en presentwijnen meebrengen. Bezoeken lokken tegenbezoeken uit, ontvangsten en bekroningen brengen leven en jolijt in het
gemeentelijk bedrijf. Zelfs verbaast het ons dat de Aalsterse Witvoeten
en de Dendermondse Makeleters zo dikwijls bij elkaar op bezoek gaan
in de loop van de vijftiende eeuw !

DE BOOGSCHUTTERS
Vormen ambachten en neringen de basis van het gemeenteleger, de
bestendige kern van de militie zijn toch de schuttersgilden: «schutter»
betekent «beschutten», niet «schieten».
Oudste en voornaamste is de gilde van Sint-Joris, de bloem van de
adel maakt er deel van uit : dragers van de Orde van het Gulden Vlies
zoals de de Lannoy's en de Montmorency's C), de machtige heren van
Liedekerke en van Boulare, de Aalsterse burchgraven van Ymmersele en
Tollin, de burchgraaf van Zeeland, de heer «vander Gruuthuuse» te
Brugge en nog een menigte ridders, schildknapen, jonkers en geestelijken
behoren tot «tgulde van minen heere Sent Ioorys». Velen van die prominenten laten hun «gheselnede» opnemen bij de «Guldezusteren».
(*)

Met de de Croy's ende de Lalaings behoren de de Lannoy's tot de machtigste
adellijke geslachten in onze gewesten; toen Filips de Goede het Gulden Vlies
stichtte in 1430 genoten slechts 24 ridders de eer in de Orde te worden opgenomen: drie ervan waren de Lannoy's !
Bij de afbraak van de Karmelietenkerk op de Hopmarkt werd in 1941 een
grafkelder ontdekt. Met gothische letters was hierin het volgende opschrift
aangebracht:
«Pierre de Lannoy chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or Mil cinq eens et
dix - le Xle jour de en mois de May».
Deze Pierre werd in 1491 te Mechelen opgenomen in de Orde van het Gulden
Vlies, aangesteld tot hoogbaljuw van het Land van Aalst in 1495 (t 1510).
Op de Grote Markt bewoonde hij een patriciërshuis «het achterhuus uutcommende in de Capellestrate».
Zijn zoon Ferry, eveneens hoogbaljuw (1504-1526) en Vliesridder, was lid van
de gilde van Sint-Joris en van de broederschap van de h. Catharina.
Een dochter van Ferry, huwde men een de Montmorency, Vliesridder en hoogbaljuw; een andere dochter was «gewijde nonne in den Roosen».
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Ook de familie Martens is vertegenwoordigd. Jan Martens, oom van
Dirk, «quam ter maeltijd» van St.-Joris in 1461. Onze drukker-humanist
«Diric Martins fs Joos» is in 1490 ingeschreven als lid, evenals zijn
beide neven «Jan Martins fs mr Daniels, canonic te Aelst» (1518) en
zijn broer «[eronimus Martins, pbr ende canonic tAelst» (1526).
Een andere gildebroeder is «Pieter van Edinghen, gezeyd van Aelst»,
kunstzinnige tapijtwever en leverancier van alle koninklijke hoven, uitvoerder van wandtapijten voor de Sixtijnse kapel van het Vatikaan. Hij
is wel degelijk een tijdgenoot van onze Dirk: geboren ca 1450 en gestorven na 1532.
Voor de Aalsterse families zijn de meest voorkomende namen deze
van Alistoc, de Splitere, de Vremde, Teerpenninck, de Proofst, de Luu,
Coeck, Bosch, Andries, van Vaernewyc en de drie geslachten: Woytens,
Boone en (vooral) van Branteghem.
Op de ledenlijst komen minstens een vijftigtal gemeentenamen voor uit
het Land van Aalst, maar er zijn ook tal van ingeschrevenen uit verre
streken. En demokratisch is de vereniging eveneens. Samen met «ruddere», gezagdragers en geestelijken zijn heel wat ambachtslui en handelaars lid van Sint-Joris.
De voetboogschutters van Sint-Joris en de handboogschutters van
Sint-Sebastiaan zijn gepriviligieerde gemeentekorpsen.
Naast militaire bedrijvigheid is het optreden - vooral van de SintJorisgezellen - ook van politionele aard: gewapend met zwaarden en
daggen trekken ze' de wacht op bij de stadspoorten, zorgen voor de inwendige orde bij onlusten of bij brand, verlenen hulp bij de aanhouding
van misdadigers en bij het uitdrijven van bannelingen. Bij officiële optochten, bij burgerlijke of kerkelijke plechtigheden treden ze op als ge
wapende begeleiders. Daarvoor krijgen ze een jaarlijkse toelage, ze zijn
deenigen die - ook buiten de stad - allerlei wapens mogen dragen en
die door de stad gekleed, bevoorraad en bezoldigd worden.
In plechtige stoeten worden de gildebroers voorafgegaai door trommelaars en pijpers, schild- en boogdragers, allen gekleed in kleurige
«rockskens». In de ommegang beelden de kruisboogschutters de legende
uit van hun patroon of van St.-Margriet.
De beide gilden beschikken over een eigen schuttershof, maar met de
koningschieting van Sint-Joris is de gaai bevestigd aan het kruis van
een toren of aan een stang boven een windmolen.
Natuurlijk nemen ze deel aan schiettornooien buiten de stad waar zilveren wijnkannen gewonnen (en geledigd) worden, of waar een vette
os op tafel komt. Ze doen dan hun intrede met opgetuigde wagens waarop pijpers en zotten zitten, gevolgd door rijk uitgedoste ruiters waaronder de schutterskoning. Al behalen de mannen van Sint-Joris te Dendermonde slechts een tweede prijs (1455), ze krijgen toch een onderscheiding voor «tscoenste incornen». In 1530 veroveren de mannen van SintSebastiaan al de prijzen in een schietspel te Brussel. Het hoeft niet gezegd
hoe ze bij hun terugkeer te Aalst ontvangen worden! Af en toe organizeren onze schutters zelf een tornooi, wat een feestelijke drukte brengt
in heel de stad.
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De zondag vóór Sakramentsdag is wel een biezondere dag voor de
handboogschutters: het schieten naar de papegaai is dan verplichtend
voor alle leden. Wie de oppervogel afschiet, is koning en heeft die dag
geen verteer te betalen.
.
Er is wel een verheugende solidariteit vast te stellen! Wanneer de
Sint-Jorisgezellen in 1483 deel nemen aan een schietspel te Hulst, worden ze vergezeld door de Catharinisten. Verdedigen de voetboogschutters hun kansen op het landjuweel te Gent gedurende 15 dagen (1498),
dan zijn de rederijkers daar om de rustpozen van de deelnemers te veraangenamen met «diversschen spelen van moralisatien ende esbattementen». De prachtige intrede wordt door «Die exellente chronike» beschreven als volgt:
.
Met XII waghenen quam Aelst in eerlick
Up elcx peert stont een bannierken claer;
Up den lesten waghen, dies was vruecht vermeerlick,
Saten der stadt pijpers, so elc sach daer;
Een sot met een rinc in den nuese quam naer
Den standaert ende VI peerden daer mede
Twee sotten voor den coninc was openbaer;
Doen XXIII peerden volchden ter stede.
Haer abijt al root, met ter paruer en snede,
Ende swarte hoeden, dit es waerhede.

AAN DE FEESTTAFEL
Feest vieren gebeurt steeds bij een «goede» tafel. Elke gelegenheid
wordt door de wethouders te baat genomen om een «recreatie» te houden.
Het afsluiten van de jaarlijkse stadsrekening, de aanstelling van nieuwe magistraten, de geboorte of het huwelijk van een prins(es), een eervolle onderscheiding van de vorst, een overwinning op het slagveld, het.
sluiten van een vredesverdrag, het bezoek van een afgezant of van een
vooraanstaande, de aanstelling van een hoogbaljuw, het vieren van vastenavond, het houden van een jaarmarkt ... alles gaat gepaard met eten
en drinken!
Men publiceert «den paix» in 1475, aan de bevolking wordt «gheboden dat elc Godt loven zoude, vieren ende goede chiere maken». Ondertussen gaan baljuw, poortbaljuw. schepenen, ontvangers «ende andere
goede mannen tsamen eten».
Komen de notabelen van Geraardsbergen naar Aalst om er de hoogbaljuw te vieren, dan krijgen ze bij de hoge officier een «scoone rijckIicke rnaeltijt». Als tegenprestatie wordt de gevierde de volgende da
uitgenodigd op een banket.
Met het uitdelen van presentwijnen is men ook niet karig. Bij hoog
bezoek, bij het celebreren van een eerste mis, bij het huwelijk van een
poortersdochter, telkens worden tinnen kannen gevuld.
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Een grote gebeurtenis is de verpachting van de aksijnzen. Deze «assise of ongeld» zijn onrechtstreekse belastingen op voortbrengst, vervoer
en verbruik. Ze worden geheven op een twintigtal zaken en leveren ongeveer 77 % van de stedelijke inkomsten op: de drie vierden daarvan
zijn afkomstig van de «assise» op bier, laken, wijn en op de korenhalle.
Deze verpachting gebeurt op het.einde van het jaar. 's Zondags wordt
ze aangekondigd in de mis; na de inzet kan het bod gedurende de hele
week worden verhoogd «met godspenninghen». Bij de eerste zitting van
de verpachting ledigen de aanwezige poorters 24 stoopen bier, daarna
gaan de schepenen «tsamen banceteren». De volgende zondag «als de
keersen der assisen ghebarrent waren» zitten de wethouders nog eens
samen aan tafel. De mannen die op de aksijnzen komen bieden krijgen
zoveel wijn als ze maar willen drinken: dat spoort hen aan om een hoog
bod te doen!
.
Ook 's maandags na de inzet krijgen alle goede lieden «eten ende
drincken van der stede». Op dit populair banket worden op een bepaald jaar gegeten; 265 broden, 562 caspets ('\'), een rund, drie verkens,
twee viertel erwten, samen met de nodige hoeveelheid spek, boter, kaas,
eieren, look, zout, peper, saffraan, melk, azijn, enz., alles binnengespoeld
met zes vaten bier, elk van zestig stoopen!
Ook de leden van de gilden, neringen en ambachten komen op het
feest van hun schutsheilige samen om, na het bijwonen van een luisterrijke mis, hun maag eens duchtig te vullen.
Wij nemen de gezellen van Sint-Joris als voorbeeld.
In 1461 komen ze met 137 man naar het schepenhuis om er hun patroon en de feesttafel eer aan te doen.
Op een houtvuur worden geroosterd: een vette hamel (gesneden ram) ,
een kalf en vijftien kippen; daarbij worden drie vaten «arweten» geledigd en brood gegeten: vier vaten rogge en zes vaten tarwe. Een grote
klomp boter moet dienen om «in de arweten te doene» en om «den
roost» mee te dopen. De fijne smaak wordt verkregen door het toevoegen van eieren, look, melk, azijn, zout, saffraan, naghelpoure (kruidnagelpoeder) , ghimberpoure (geconfijte gember voor de prikkelende
smaak) en bast (wijnmoer); scharlakenbessen geven een mooie kleur
aan de saus ... Om alles goed door te spoelen drinkt men zowat 150 1.
wijn, de gezellen die helpen bij het koken krijgen 70 1. klein bier. En
ondertussen spelen «twee ghesellen van buten op de coorde», d.i. ze dansen op de koord.
Dat men na de fuif verplicht is «de heymelicheit (W.C.) te rumene»
zal niemand verwonderen !

(*) Catspet
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=

Cat van Catél : kleinigheid.
Pet: afkorting van Petser = bakker.
Dus «klein broodje, kadetje».

VERLOFDAGE
Behalve op de «banketdagen» zijn er nog heel wat dagen waarop de
wethouders en hogere stadsambtenaren het werk neerleggen.
De Kerstvakantie loopt tot Drie Koningen (14 d.) , de Paasvakantie
van Witte Donderdag tot de eerste zondag na Pasen (10 d.), de Sinxenvakantie duurt een week en de grote vakantie een volle maand.
Natuurlijk werkte men niet op Vastenavond, noch op Asdag, noch op
de daarop volgende Vette Donderdag, noch gedurende de kermisweek.
Voeg daarbij nog een twintigtal te vieren heiligen alsook de zon- en hoogdagen en wij moeten toegeven dat onze stadsbestuurders het zich niet
te moeilijk maakten.
Is het een toeval dat neringen en ambachten jaarlijks hun patroon vieren - mis bijwonen en tafelen - precies in de periode van de korte
dagen en de lange nachten ?
Wolwevers (Severijn) en schoenmakers (Crispijn) zetten in oktober
de feestelijkheden in; houtbewerkers (Huibrecht) en metselaars (vier
gekroond en) volgen in november; smeden (Elooi) , winkeliers (Niklaas) ,
linnenwevers (Ambroos) en bakkers (Aubert) in december; tapijtwevers (Genoveva), kleermakers (Maurus) en slagers (Antonius-abt) in januari. Ook de rederijkers (Catharina) en de handboogschutters (Sebastiaan) vieren respektievelijk in november en januari. Alleen de oudste
krijgsgilde viert nog na de grote Vasten: Joris feest men in april. Dat
Rochus door de hophandelaars geëerd wordt in de maand augustus zal
wel aan het feit liggen dat vooral gedurende de warme maanden de pest
toeslaat.
Sommige ambachten volgen het voorbeeld van de magistraten: zo is
het bvb. aan de lakenwevers verboden te werken van Kerstmis tot Drie
Koningen, acht dagen na Pasen en evenveel na Pinksteren.
Voor de regeling van de werktijd wordt rekening gehouden met het
op- en ondergaan van de zon. Men begint niet vóór de werkklok geluid
heeft en eindigt naargelang de lengte van de dagen: van Bämis (begin
oktober) tot half maart wordt de duur van de arbeid alleszins ingekort.
Wij hebben gezien dat, om het volk in feeststemming te brengen, er
af en toe openbare vermakelijkheden plaats hebben.
Er zijn de eindejaars-«bedeldagen» tot Drie Koningen, de drie dolle
Vastenavondvieringen, de opgevoerde esbattementen, de luisterrijke ontvangsten van boogschutters en rederijkers, de ridderlijke steekspelen, de
gelegenheidsvieringen allerlei; er is het vuur-werk met hoogoplaaiende
brandstapels en pektonnen en vooral de jaarlijkse ommegang als hoogtepunt van de kermis.
In de optochten zorgt de «gek» voor de gulle lach en voor de bijtende
spot, pipers en schalmeiers vrolijken de toegestroomde menigte op.
«Sacquebouters» (doedelzakspelers) nodigen het volk ten dans en gedurende de jaarmarkten blazen de trompers van op het belfort hun
schettertonen over de daken.
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Op de «stille» zondagen wordt er in of bij de herbergen gekegeld, .gekaatst op de pleinen, naar de gaai geschoten in de schuttershoven. Met
dobbelstenen en schijven kan men op het «quaecberd» (*) zijn kans
wagen, maar dit mag niet gebeuren in het openbaar!
In deze sfeer heeft onze drukker-humanist geleefd met zijn volk: met
de stille monkellach van de geleerde heeft hij naar al deze bedrijvigheden gekeken, de uiting van de eigen aard van zijn geliefde geboortestad.

I'

(*) Kansspel dat fel gelijkt op triktrak en gespeeld wordt op een bak met dubbel
bord waarop puntige figuren zijn aangebracht.
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VII. HOE DIRK MARTENS ZIJN STANDBEELD KREEG
TE AALST
Toen het Wilhelmietenklooster door Jozef II in 1784 gesloten werd,
slaagde het Aalsterse raadslid Dl' Philip- Jan-Frans Meert (Aalst 17241801) erin de grafsteen te laten overbrengen naar de hoofdkerk. Dit gebeurde precies 250 jaar na het overlijden van Dirk Martens. Het was
het eerste eerbetoon aan de nagedachtenis van de grote drukker-humanist.
Gesteund door DI. Meert verzamelde de handelaar Michel-Jozef De
Gand (Aalst 1765-1802), louter uit liefhebberij, uitgaven van Dirk Martens en werkte intussen aan een studie «Recherches historiques et critiques sur la vie et les éditions de Thierry Martens».
a het overlijden van de 37-jarige, kwam het handschrift van De
Gand in het bezit van advokaat F.-J. De Smet (Aalst 1771-1854), geboren in de Kapellestraat naast het hotel van Langenhove en schrijver van
«Description de la ville et du Comté d'Alost». Met het doel de belangstelling te wekken voor de oprichting van een standbeeld wilde De Smet
de bijdrage van De Gand op eigen kosten uitgeven en kosteloos aanbieden aan eenieder die bestuursverantwoordelijkheid droeg.
Eerst echter gaf hij het handschrift ter inzage aan zijn vriend, Pater
Van Iseghem, studieprefect aan het Jezuïetencollege te Aalst (Oostende
1799 - Aalst 1869). Na herziening en aanvulling verscheen het werk van
De Gand «... revu et annoté et augmenté des hommes nés à Alost qui se
sont distinguée ... ». Alost, Spitaels Schuermans, in 8°, 246 blz., 1845.
Dit werk bleek echter wetenschappelijk onvoldoende. Daarom liet P.
Van Iseghem zeven jaar later een meer gegronde studie verschijnen:
«Biographie de Thierry Martens d'Alost, premier imprimeur de la Belgique, suivi de la Bibliographie et ses éditions» (Malines, P.J. Hanicq,
1852).
Intussen had advokaat De Smet stappen aangewend bij de overheden,
met het gevolg dat de Minister van Binnenlandse Zaken in 1849 het
stadsbestuur verzocht om over te gaan tot de oprichting van een kommissie, gelast met de verwezenlijking van de oprichting van een standbeeld. Ondanks zijn hoge ouderdom werd De Smet ondervoorzitter en
tevens drijfkracht van dit studiekomitee. Dank zij de geestdriftige verdediging door Notaris Ferdinand Evit in de provinciale raad, werd het
voorstel ook daar aanvaard; op 14 juni 1851 stemde de gemeenteraad
een eerste toelage.
Na het verschijnen van de biografie werd een prijskamp ingericht onder de Belgische beeldhouwers. Het was Willern Geefs uit Brussel die
belast werd met het boetseren van het beeld, door Julien gegoten te Parijs in 1855. Het bronzen monument werd in de Franse hoofdstad tentoongesteld en met goud bekroond om zijn fijne afwerking. Geefs ontving 21.000 fr. voor zijn kunstwerk; de oprichting met voetstuk kostte
10.000 fr. De staatstussenkomst beliep 18.000 fr., de provincie schonk
1.000 fr., de inschrijvingen brachten 3.175 fr. op, de stadskas betaalde
het tekort ...
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Standbeeld van Dirk Martens
Ingehuldigd in 1856.
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door Willem Geefs.

De inhuldiging geschiedde met veel luister
de hertog van Brabant - later Leopold 11 te: 6 juli 1856 was een hoogdag voor Aalst!
Volledigheidshalve
vermelden wij hier Leo
die de studie over Dirk Martens op degelijke

in tegenwoordigheid
van
en zijn jeugdige echtgenoCrick (Aalst 1883-1947)
wijze heeft voortgezet.

EN NU, IN 1973?
Ter gelegenheid van de vijfhonderdste
verjaring van het verschijnen
van de oudste localiseerbare druk te Aalst (1473-1973), werd het werk
van Pater van Iseghem (1852) op degelijke wijze' herzien en aangevuld
, .door E.H. Kamiel Heireman, s.j. {O Aalst, 14.9.1919), bibliotekaris van
het Lessius College te Leuven en voortreffelijk kenner van de Martensperiode.
.
, Aan hem, en ook aan stads archivaris Karel Baert, zal het te danken
zijn dat, na al de redevoeringen,
congressen, tentoonstellingen
en festiviteiten een wetenschappelijk
verantwoorde
studie aan deze viering zal
herinneren.
Hiermee richt Aalst, eens de hoofdstad van Keizerlijk Vlaanderen dixit Guicciardini -, een tweede monument op aan de grote zoon die
«de naam van zijn vaderstad voor het nageslacht geadeld heeft» (Barlandus).

F. COURTEAUX.
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De hl. Willem, hertog van Aquitanië, de vermeende stichter van de Wilhelmietenorde naar een schilderij, vroeger toebehorend aan het Wilhelmietenklooster
van
Aalst, dat zich nu in de parochiekerk van Vlierzele bevindt. De hl. Willem wordt
hier voorgesteld in de ordekleding van de Wilhelmieten van de 17e eeuw.
(Copyright A.C.L. Brussel, nr. 116439/B).
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MUZIEK IN DE
HUMANISTISCHE OF RENAISSANCEPERIODE
IN HET LAND VAN AALST
De stad Aalst, die zich in 1973 met de vererende opdracht heeft gelast om haar oudste ereburger Dirk Martens stijlvol te herdenken door
het organiseren van een dubbele tentoonstelling met supranationaal karakter rondom de publicatie van het eerste «Belgische» boek 500 jaar
geleden, stelde zich eveneens tot taak dat de nevenactiviteiten, daar waar
het mogelijk was, een niveau zouden bereiken, waardig aan de ganse
viering.
Deze «omliistingsmaniiestaties» konden natuurlijk vele richtingen uit.
Doch vrij vlug werd voor de organisatoren duidelijk dat muziekuitvoeringen hier geschikt, ja zelfs aangewezen waren.
Dirk Martens leefde immer in de muzikale «periode der Nederlanders»
die zich in vijf generaties uitstrekt van 1440 tot 1594.
Tijdens al die jaren beleefde men de Nederlandse
hegemonie in de
muziekgeschiedenis.
De Nederlandse polyfonisten waren overal in Euro-:
pa in leidende muzikale posities terug te vinden. In en om de Boergendische «hofkapellen» - schitterende en voor de Europese machthebbers
voorbeeldige culturele centra - konden zij hun muzikale activiteit volledig ontplooien.
Zij lagen aan de basis van een omwenteling in de muziek, waarbij eenmaal het midden van de 15de eeuw overschreden zij door een
machtige beweging in West-Europa de musici in een richting stuurden,
die niet meer strookte met de tendensen van het vorig tijdperk. Zowel
in hun kerkelijke
als in hun
profane
muziek
speelde
zich een
proces van humanisatie af, met het gevolg, dat er, na de transcendentale
koelheid van de Middeleeuwen, een rilling van gevoel de muziek beving
en deze de rechtstreekse weg tot het hart aanwees (zie Prof. Dl'. Ch.
van den Borren - Geschiedenis van de Muziek in de Nederlanden).
Naarmate de eeuw verliep, groeide dit menselijk element al maar dieper.
De muziek van Martens' streekgenoten - ruim gezien - stond dus
aan de Europese top, zoals Martens zelf een hoogtepunt was voor zijn
tijd als veelzijdige, humanistische,
geleerde drukker-uitgever
met eveneens Europese gerichtheid.
.
De beide konden dus best met mekaar verenigd worden tijdens de
Dirk Martensherdenking.
ER IS ECHTER

MEER.

Zonder onrecht te doen aan zijn tijdgenoten kan het evenwel niet geloochend worden dat Johannes Ockeghem, dank zij zijn persoonlijk
prestige, op een overtuigende wijze de nieuwe weg in de muziek aangewezen heeft. Om die reden heeft hij zijn tijd beheerst en mag hij wel
als de leider worden aangezien. Hem heeft men «bron en vader van alle
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muziek» genoemd. Hij behoorde tot hen die schijnbaar uit het niet geschapen hebben, doch in werkelijkheid uitgaande van de traditie, haar
op hun manier, die stellig niet de gewone was, zo grondig ten nutte
maakten, dat ze haar ten slotte omverwierpen.
De reeds geciteerde Prof. van den Bonen schrijft dat hij voor zijn
tijdperk schitterend was als een meteor, bij wie niet duidelijk kon worden nagegaan uit welke bronnen hij de ophefmakende nieuwigheden
ging putten, die hem van zijn voorgangers onderscheidden.
Zo'n bevoorrecht genie was dus Johannes Ockeghem. Zijn familie was
afkomstig uit de gelijknamige gemeente op 8 km. ten zuiden van Aalst.
Johannes zelf werd geboren te Dendermonde op nauwelijks 13 km.' van
het drukkersatelier van Dirk Martens. In de vruchtbaarste periode van
het leven van Ockeghem, toen hij ongeveer 50 jaar oud was, drukte Martens in 1473 zijn eerste drie boeken. ,
Ockeghem muzikaal vertolken tijdens de Dirk Martensherdenking reconstrueert bijgevolg een deel van de tijdssfeer.
Ockeghem was niet de enige eminente musicus uit de onmiddellijke
omgeving van Aalst. Onder de zangers van de Boergondische kapel 'ten
tijde van Filips de Goede en tijdens de regering van Karel de Stoute
(1467-1477), die eveneens voor de nieuwe manier opkwamen, bevond
zich Hayne van Gijseghem, genaamd naar zijn geboortedorp, op 6,5 km.
van Aalst, maar ditmaal ten noorden ervan.
Kapelaan Hayne was, samen met Busnoys, ontegensprekelijk de prins
van het polyfoon chanson, troetelkind aan het Hof van Boergondië. Hij
was een rasecht kunstenaar, een melodist bij Gods genade, en de gratie
en voornaamheid tzelf. Met een melancholie zeer dicht bij de natuur,
heeft hij vermoedelijk niets anders dan chansons gecomponeerd en op
dat begrensd gebied stelt hij zich daarenboven met een handvol formules
tevreden. Doch hoe behendig gaat hij er mee om! Welke weelde in.
die ogenschijnlijke armoede!
Zijn zeer gekende «De tous bien pleine», een model van fijngevoeligheid en delicatesse in het hoofse genre - waarheen reeds de voorkeur
ging bij zijn leven, en lang nog na' zijn dood - zal in Aalst te horen
zijn' op 2" september in uitvoering door de wereldvermaarde Capelia
Antiqua, uit München.
,
De dag' te voren zal het «Johannes Ockeghem Gezelschap» o.l.v.' K.
Druwé (Hekelgem) reeds twee werkjes van Hayne van Ghijseghem
(<<Lesgrans regrets» en «Alles regrets») ten gehore hebben gebracht.
Dit hoog gekwoteerd ensemble uit eigen streek, voor de gelegenheid versterkt door gerenommeerde instrumentisten die met hun vedels, blokfluiten, kromhoorns en pommers de zang zullen begeleiden, zal tijdens
hetzelfde optreden «Ma Maistresse» en «Petite camusette» van Ockeghem, naast andere composities van Nederlandse auteurs, uitvoeren.
Van Josquin Des Prez, geboren -in hetzelfde jaar als Dirk Martens en
grootste figuur vóór Lassus en Palestrina uit wat men de derde generatie van Nederlanders heeft genoemd, zal men de «Missa Da Pacem», in
een uitvoering door het koor Audite Nova (Antwerpen); kunnen beluisteren in de Sint-Martinuskerk op 30 september 1973. Deze zelden ge-
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zongen mis, voor de gelegenheid speciaal ingestudeerd door het Vlaamse
koor dat hiervoor wellicht het best in aanmerking komt en dat met dergelijke muziek trouwens ook regelmatig optreedt in het Festival van
Vlaanderen, Europa Cantat e.d. en voor ·een buitenlandse platenfirma,
wordt uitgezonden door de Vlaamse TV.
Vermelden wij nog als curiosa van de muziekomlijsting van het Dirk
Martensjaar het volgende:
- ook de Capella Antiqua München, juist zoals het Johannes Ockeghem
Gezelschap en Audite Nova, zal een speciaal voor de gelegenheid
samengesteld programma van de 15de en 16de eeuwse muziek van
Nederlandse auteurs uitvoeren.
- hoofdzakelijk bestaat dit programma uit «taalgebonden (vokale) 'muziek», kenmerkend voor heel deze periode.
- de Capella zal in Aalst de toehoorders eveneens laten kennis maken
met de heel bescheiden instrumentale muziekliteratuur van toen, die
dan nog gèbaseerd is op vokale voorbeelden; hiervoor brengt zij' 17
originele instrumenten of uitzonderlijke copieën mee.
'
- naast HAYNE en DES PREZ, voert zij ook werk uit van LASSUS,
de vruchtbaarste componist van alle tijden, wiens, werken alle technieken en schrijfwijzen van de gezamenlijke «Nederlandse Scholen»
bevatten, ISAAC, Oost-Vlaamse kosmopoliet, COMPERE en MOUTON, zoniet geografisch dan toch «stylistische» Nederlanders,
OBRECHT, een van de weinige Noorderlingen onder de «Nederlanders», VAN STAPPEN, BRUMEL en PHALESIUS.
- het «Johannes Ockeghem Gezelschap» vertolkt op 1.9 bovendien;
benevens OCKEGHEM, HAYNE en DES PREZ, composities van
BUSNOY, veelzijdige kunstenaar die ook aan literatuur en retoriek deed en o.m.. aan zijn vrienden brieven schreef in verzen, DUFAY, eerste meester van de «echte» volle 3- en 4-stemmige koorstijl,
DE LA RUE, groot klank-architekt met een in zijn tijd hoog aanzien - zoals Dufay afkomstig uit Henegouwen, CL. NON PAPA, uit
Walcheren, belangrijkste figuur van zijn generatie (de 4de van de
«Nederlanders»}, WILLAERT, uit West-Vlaanderen, die aan de Italianen de «Nederlandse» componeerwijzen ging aanleren, DE LANTINS en JAN BELLE.
- het optreden van de Capella Antiqua München in de Sint-Martinuskerk te Aalst wordt tevens het eerste concert dat ooit in de lange
geschiedenis van het Festival van Vlaanderen - Gent, buiten de muren van de Arteveldestad wordt geprogrammeerd.
- losser van de 15de en 16de eeuwse tijdsgebondenheid zullen Pro
Musica en het Staepskwartet muziek brengen die gecomponeerd
werd door DRUKKERS-UITGEVERS (Susato, Phalesius) of in de
tijd van haar ontstaan UITGEGEVEN op een min of meer merkwaardige wijze (Petrucci, 's werelds eerste muziekdrukker uit Venetië; zijn eerste 3 drukwerken Odhecaton 1501, Canti B 1502,
Canti C 1504 - bevatten voor het merendeel wereldlijke werken
van Nederlandse meesters).
'
Christiaan WILLEMS
Stadssecretaris . Aalst.
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STAD AALST

DIRK MARTENSJAAR 1973
PROGRAMMA
Elke ZATERDAG van 11 tot 12 u. en ZONDAG van 11.30 tot 12.15 u.
Grote Markt: BEIAARDCONCERTEN.
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
15 u. - Feestzaal Stadhuis:
ACADEMISCHE ZITTING. CONCERT gegeven door het Johannes
Ockeghemgezelchap met polyfonische muziek uit de 15de eeuw, ter gelegenheid van de opening van TENTOONSTELLINGEN in het Belfort,
het museum (Oud-Hospitaal) en in de Sint-Martinuskerk.
14.30 u. - Grote Markt: BEIAARDCONCERT.
ZONDAG 2 SEPTEMBER
20.30 u. - Sint-Martinuskerk :
Optreden van de «Capella Antiqua» uit München. CONCERT opgenomen in het kader van het Festival van Vlaanderen.
ZONDAG 9 SEPTEMBER
10 u. - Raadszaal Stadhuis:
CONGRES VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING «HET LAND
VAN AALST», ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum.
15.30 u. - Sint-Martinuskerk :
Eerste ORGELCONCERT door Flor Peeters.
MAANDAG 10 - ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Feestzaal Stadhuis:
TENTOONSTELLI G van Hongaarse werken en postzegels in het kader van de Belgisch-Hongaarse week.
DINSDAG 10 SEPTEMBER
10 u. - Raadszaal Stadhuis:
ONTVANGST van incunabilisten uit binnen- en buitenland, voor hun
internationaal colloquium te Spa. Bezoek tentoonstellingen.
11.45 u. - 12.15 u. - Grote Markt: BEIAARDCONCERT.
ZATERDAG 15 SEPTEMBER
20 u. - Keizershallen :
Optreden van HONGAARS FOLKLORISTISCH
(36 uitvoerders) .
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ENSEMBLE «Rajko»

ZO DAG 16 SEPTEMBER
15.30 u. - Sint-Martinuskerk
:
Tweede ORGELCO
CERT door. Kamiel D'Hogge.
2e HELFT SEPTEMBER
Feestzaal Stadhuis:
TENTOONSTELLING
van «Het Belgisch Kunstboek - De kunst in het
boek», met de medewerking van het Min. van
ed. Cultuur.
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
17.30 u. - Raadszaal Stadhuis:
KONGRES van HIGRO
(Hoger Instituut voor grafisch onderwijs). Ontvangst van de directeurs van de hogere scholen voor grafische kunsten. Optreden van het ensemble Van der Paal.
20 u. - Grote Markt:
TAPTOE en VOLKSSPELEN
met de medewerking
van de Aalsterse
muziekmaatschappijen,
het stedelijk feestcomité, het Verbond van Aalsterse Carnavalgroepen
en de Aalsterse Gilles.
ZONDAG 23 SEPTEMBER
15.30 u. - Sint-Martinuskerk
:
Derde ORGELCO
CERT door Kristiaan

Van Ingelgem.

DINSDAG 25 en DONDERDAG
27 SEPTEMBER
Palace : Film «A man for all seasons» (Th. More).
ZONDAG 30 SEPTEMBER
10.30 u. - Sint-Martinuskerk
:
PLECHTIGE
MIS opgeluisterd door het koor «Audite Nova» o.l.v. Kamiel Cooremans. Rechtstreekse uitzending door de Vlaamse 'I'V. WOENSDAG
3 OKTOBER:
20 u. - Feestzaal Stadhuis:
CONFERENTIE
in het kader van de Belgisch-Nederlandse
Week.
Sprekers:
Prof. Hellinga van de Universiteit van Amsterdam en Kamiel
Heireman s.j. van het L.U.C. te Leuven. Onderwerp:
Het begin van de
boekdrukkunst
in Noord en Zuid.
WOENSDAG
3, DONDERDAG
ZATERDAG
6 OKTOBER
KeizershaUen:
Jubileum-optreden

4, VRIJDAG
van

5,

Kunstgroep

«WOLFSA

GEL» .
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WOENSDAG 10 OKTOBER
20 u. - Feestzaal Stadhuis:
CONFERENTIE. Sprekers: Prof. Kan. Nauwelaerts en Prof. Reedijk,
hoofdblbliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Onderwerp: Het humanisme rond Erasmus en Dirk Martens.
,.ZATERDAG 13 en ZONDAG 14 OKTOBER
Stadhuis: CONGRES van de Vlaamse Vereniging voor Bibliothecarissen
en Archivarissen.
ZONDAG 14 OKTOBER
Raadszaal Stadhuis: KONGRES van de Koninklijke Touringclub van
België.
MAANDAG 15 OKTOBER
20 u. - Begijnhofkerk :
CONCERT van instrumentale muziek van drukkers-uitgevers door Pro
Musica en het Staepskwartet.
ZATERDAG 20 OKTOBER
15 u. - Feestzaal Stadhuis:
PROVINCIAAL KONGRES van de gemeentesecretarissen.
16 u. - 16.45 u. - Grote Markt: BEIAARDCONCERT.
ZATERDAG 20 tot ZONDAG 28 OKTOBER
Keizershallen :
NATIONALE VAKBEURS: «De drukkunst in 1973» ingericht door de
Beroepsgroepering van de Aalsterse drukkers, met medewerking van de
Nationale Federatie der Grafische Bedrijven «Fegrab».
ZONDAG 21 OKTOBER
10 u. - Feestzaal Stadhuis:
LUSTRUMVIERING door de Marnix-Ring.
MAANDAG 22 OKTOBER
20 u. - Begijnhofkerk :
CONCERT van eigentijdse muziek door Kristiaan Van Ingelgem, Huub
. ten Hacken, Klaas Hoek en Paul Keysers.
ZONDAG 28 OKTOBER
9.30 u. - Feestzaal Stadhuis: NATIONAAL KONGRES .van «Fegrab».
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r
WOENSDAG 31 QKTOBER
20 u. - Sint-Martinuskerk :
SLOTCONCERT met de medewerking van instrumentisten, vocalisten,
symfonieën en koren. Op het programma werken van Aalsterse componisten.
19 u. - 20 u. - Grote Markt: BEIAARDCONCERT.

-

De tentoonstellingen in het Belfort en museum «Oud-Hospitaal»
zullen open zijn van 2 SEPTEMBER tot 31 OKTOBER, telkens van
10 tot 18 uur.
In de Sint-Martinuskerk zullen de kapel met grafsteen van Dirk
Martens, de prachtig gebrandschilderde glasramen en schilderijen te
bewonderen zijn en wordt in de winterkapel een tentoonstelling gehouden van de oude kerkschatten, telkens van 14 tot 18 u.
Algemene sluitingsdag van de drie tentoonstellingen: maandag.
Tijdens de periode september-oktober zullen er iedere zaterdag- en
zondagvoormiddag beiaardconcerten worden uitgevoerd. De kunstmonumenten zullen worden verlicht en de Grote Markt zal van een
speciaal aangepaste bevlagging worden voorzien.

-

In het gebiedshuisje van het Belfort zal een bestendig secretariaat
voor toerisme worden ingericht door de Federatie voor Toerisme in
Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de Stedelijke Commissie
van Toerisme.

-

De tentoonstelling in het Belfort heeft als thema: «5.000 jaren
schrift - 500 jaar boekdrukkunst»;
de tentoonstelling in het museum «Oud-Hospitaal» draagt als thema:
«Dirk Martens : zijn leven - zijn werk - zijn milieu».
Alle toneelmaatschappijen van de stad stellen hun eerste optreden
van het seizoen 1973-1974 in het teken van het Dirk Martensjaar.

-

In de Belfortzaal wordt een «boetiek» ingericht waar de bezoekers
volgende zaken kunnen verkrijgen:

* de volledige katalogus met beschrijving van alle tentoongestelde
boeken en kunstvoorwerpen;

* het Dirk Martensnummer van de Heemkundige Vereniging «Het
Land van Aalst»;

* afdrukken van oude plannen van Aalst en 't Land van Aalst (volgens Sanderus);

* afdrukken van de «Utopia» van Th. Morus;
* de speciale postzegel «Dirk Martens»;

* de medaille «Dirk Martens»;
* allerlei souveniers aan het Dirk Martensjaar, bv. prentkaarten,
dia's e.d.
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De gereconstrueerde Dirk Martenspers zal van 2 september tot 31
oktober in werking zijn in het Belfort.
Afdrukken van plannen en van bladzijden uit oude boeken van Dirk
Martens zullen er gereproduceerd worden.
\

De dienst artistieke en edukatieve uitzendingen van de Vlaamse televisie o.l.v. J. Verhaeghe, zal een lustrumprogramma «500 jaar boekdrukkunst en 20 jaar televisie in Vlaanderen» uitzenden. De data
zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt.
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