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DE GEMEENTEPOLITIEK IN AALST
TEN TIJDE VAN
BARON ROMAlN MOYERSOEN

(1895-1938)
door Ludouic MOYERSOEN

Binnen enkele maanden verschijnt een boek van de hand van oud-minister
Ludouic Moyersoen over zijn vader BARON ROMAlN
MOYERSOEN
EN POUTIEKE PROBLEMEN
VAN ZIJN TIJD.
Als primeur laat de auteur hier enkele passages uit dit omvangrijk boek verschijnen. Zij hebben alle betrekking
op de gemeentepolitiek
van Aalst waarin
Romain Moyersoen
een belangrijke rol heeft gespeeld als gemeenteraadslid
(41
jaar), als schepen van financiën (13 jaar), als burgemeester (7 jaar) en nog als schepen van onderwijs (3 jaar).

ROMAlN MOYERSOEN GEMEENTERAADSLID (1895)
Romain Moyersoen was pas 25 jaar toen hij bij de verkiezingen van 17 en 24 november 1895 tot gemeenteraadslid van Aalst
werd verkozen. Hij legde de eed af in de zitting van 6 januari
1896. Het was de eerste maal dat, ten gevolge van de grondwetsherziening van 1893 die een einde stelde aan het cijnskiesstelsel,
het stelsel van het algemeen meervoudig stemrecht ook bij de
gemeenteraadsverkiezingen werd toegepast. Het rneerderheidsprincipe bleef nog gelden.
De nieuwe kieswetgeving voor de gemeenten werd op 11 april
en 12 september na een woelig debat in het Parlement aangenomen. Zij week af van de kieswetgeving voor de Kamer doordat zij
een vierde extra stem verleende aan alle huisvaders die tevens enig
bezit hadden, namelijk zij die 5 tot 10 fr. cijns betaalden of bezitter waren van een goed met een kadastraal inkomen van minstens
150 fr. Tevens werd de minimum leeftijd van de kiezers - die 25
jaar was voor het Parlement - verhoogd tot 30 jaar, terwijl elke
kiezer tenminste drie jaar in de gemeente moest verblijven om
kiesrecht te bezitten. Om tegemoet te komen aan de wens van de
christen-democratische vleugel der Katholieke Partij - geleid door
Joris Helleputte, volksvertegenwoordiger van Leuven - werd aanvaard dat in de steden met meer dan 20.000 inwoners door de
"kiezers nijverheidsbazen" en door de "kiezers werklieden" vier tot
acht toegevoegde gemeenteraadsleden werden gekozen. Deze
gemeenteraadsleden, die voor de helft uit beide belangengroepen
werden gekozen, zouden de gemeenteraad aanvullen. Het bete-
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kende een toegeving aan de opvattingen van Helleputte, die steeds
aanhanger was geweest van het politiek corporatisme (1).
Er waren toen in Aalst 5601 kiezers op een bevolking van
27.304 inwoners (3.132 kiezers hadden één stem, 687 twee stemmen, 335 drie stemmen en 447 vier stemmen). Samen konden zij
7.299 stemmen uitbrengen en 6.920 stemmen werden effectief uitgebracht. Er namen 346 nijverheidsbazen en 1.556 werklieden
deel aan de stemming.
De verkiezing van 1895 was voor de katholieken - ondanks
de uitbreiding van het kiezerskorps - buitengewoon gunstig. Op
de 23 te begeven zetels behaalden ze er 21, de liberalen 2.
De aanhangers van priester Daens, die bij de kamerverkiezingen
van 1894 met een afzonderlijke lijst waren opgekomen en een
grote overwinning hadden behaald, kenden bij de gemeenteraadsverkiezingen nergens succes. In Aalst werd geen enkele kandidaat
verkozen. Ook de socialisten kwamen niet aan bod.
De Katholieke Partij was opgekomen met een sterk vernieuwde ploeg. Naast Romain Moyersoen, de jongste kandidaat,
werden verkozen: Désiré de Wolf, die later met R. Moyersoen de
stad zou helpen renoveren; Baron Léon de Béthune, die zijn vader
Baron Paul de Béthune als gemeenteraadslid opvolgde; Dr. Isidoor
Bauwens, broer van pater Evarist Bauwens s.j. die als strijdend
flamingant optrad; Achilles Eeman, een vurige propagandist en
voorzitter van de Bokkerijders; Alfons Vernaeve, een der verkozenen van de "kiezers-werklieden" en Alexander vande Velde, voorzitter van de anti-socialistische werkliedenbond. Bij de "anciens"
bevonden zich Leo Gheeraerdts, Felix de Hert, Victor de Gheest
en Paul de Clippele.
De katholieke zegepraal bevestigde de volstrekte meerderheid
die de katholieken in de gemeenteraad hadden sinds 1869.
De burgemeesters van Aalst
Vóór 1872 kende Aalst achtereenvolgens twee katholieken en
twee liberalen als burgemeester.
Tijdens de Belgische omwenteling van 1830 was de toenmalige
Burgemeester F.X. de Vilander onmiddellijk vervangen door Jozef
de Wolf. Deze voerde eerst de titel van Voorzitter van de Regentieraad en op 28 september 1831 werd hij burgemeester. Twee
jaar later reeds, namelijk op 21 september 1833 werd Frederik
van der Noot benoemd. Beiden stonden gekend als katholieken.
( 1) Th. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, p. 213-214.
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Baron Romain Moyersoen,
{fot: Fonds van de Familie Moyersoen

90 jaar.
in Aalst (F.F.M.A.)].
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In 1848 kwam een liberale meerderheid aan de macht, en
Aalst kende twee maal opeenvolgend een liberale burgemeester.
Eerst Willem de Gheest, die in 1866 niet meer werd herkozen,
daarna Alex van Langenhove. In 1869 werd dankzij onder meer
de strijdvaardigheid van de Bokkerijders, het liberaal bewind dat
sinds 1848 in Aalst de scepter zwaaide, omver geworpen. Maar
het duurde nog ongeveer drie jaar eer de regering ertoe besloot een
katholieke burgemeester en katholieke schepenen te benoemen.
Het was Victor van Wambeke die in augustus 1872 werd
benoemd. Victor van Wambeke was een populair man. Hij was
advocaat en stond gekend als een knap jurist. Geboren te Aalst in
1813 huwde hij eerst met Eugenia de Vis, na haar dood met Barones Emilia van der Noot de Vreckem. Zijn dochter Leonie
trouwde met Adolphe Callewaert, vrederechter te Aalst.
In 1864 werd Van Wambeke tot volksvertegenwoordiger verkozen. In 1866 werd hij samen met Albert Liénart gemeenteraadslid.
In de Kamer trad hij kordaat op om de kennis van het Nederlands
te eisen bij de magistraten. Hij eiste ook eerbied voor de Vlaamse
taal in bestuurszaken. Toen men hem er op wees dat hij, in strijd
met wat hij in de Kamer voorstond, een stad bestuurde waar de
voertaal van de administratie het Frans was, bekende hij die ongerijmdheid. Op 4 augustus 1873 nam hij dan ook het initiatief om
in de gemeenteraad van Aalst bij ordernotie de beslissing uit te lokken dat vanaf 1 oktober 1873 Aalst voortaan in het Nederlands
zou worden bestuurd. Deze ordernotie werd eenparig aangenomen.
Dit gebeurde inderdaad. Zo kon men vaststellen dat vanaf 6 oktober alle processen-verbaal van de gemeenteraad in het Nederlands
werden gesteld, terwijl zij tot die datum in het Frans waren. Ter
gelegenheid van die erkenning van Vlaamse rechten werd een feestelijk banket ingericht waarop Van Wambeke de eerste Vlaamse
openingsrede uitsprak. In 1894 bij de kamerverkiezingen, waar
voor het eerst priester Daens met een scheurlijst naar voren trad,
kwam het tot een herstemming - Woeste en Van Wambeke enerzijds - Daens en De Backer anderzijds. Van Wambeke werd in de
tweede ronde door Daens verslagen.
Het eerste slachtoffer van de strijd was dus een man die met
daadwerkelijk succes de Vlaamse zaak had doen triomferen.
Victor van Wambeke was door die nederlaag diep ontgoocheld.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1895 stelde hij zich niet
meer kandidaat. Hij stierf enige tijd later, namelijk op 3 december
1896.
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Zo kwam de plaats van burgemeester vrij. De meerderheid stelde
de kandidatuur
voor van Leo Gheeraerdts,
die op 2 juni 1896
werd benoemd. Hij zou meer dan 18 jaar lang de stad besturen.
Leo Gheeraerds volgde zijn vader Frans Gheeraerdts niet alleen op
aan het hoofd van een olieslagerij en maalderij, hij volgde hem
ook op in de politiek. Frans Gheeraerdts was zijn carrière als liberaal gemeenteraadslid
begonnen (2).
In 1869, toen de liberale vrijmetselarij de bovenhand kreeg in
de partij, scheidde hij zich van deze partij af en richtte een onafhankelijke partij op. Hij werd echter onmiddellijk op de katholieke lijst als "onafhankelijk"
voorgedragen.
Zijn overgang naar
de katholieke lijst werkte de katholieke overwinning in de hand,
hetgeen dé ondergang der liberalen tot gevolg zou hebben.
Toen Victor van Wambeke in 1872 burgemeester werd, werd
hij tevens als schepen aangesteld. Zijn zoon volgde hem na zijn
dood in 1883 op als gemeenteraadslid.
Dezelfde dag waarop Leo
Gheeraerdts werd geïnstalleerd werden vier katholieke schepenen
verkozen: Meert - Schuermans, Baron Léon de Béthune, die de
financiën onder zijn beheer kreeg, Victor de Gheest en Paul de
Clippele.

Gemeentepolitiek

1895-1907

Het nieuwe bestuur zette zich spoedig aan het werk. Grote
problemen kende het niet en in de gemeenteraad, waar de oppositie zich weinig of niet liet gelden, verliepen de debatten uitzonderlijk kalm, hoe hevig ook de kiesstrijd was geweest. De eerste taak
van de nieuwe gemeenteraad bestond in het vastleggen in een tekst
van de beslissing die door de vroegere gemeenteraad was genomen, namelijk de erkenning van het Vlaams als officiële taal van
de stad. In het nieuw stadsreglement van inwendige orde werd op
13 maart 1896 een artikel 10 ingelast dat als volgt luidt: "De besprekingen worden geleid en het proces-verbaal wordt opgesteld
in de Vlaamse taal. De Vlaamse taal is officiëel de taal van de
Raad .. .'. Die bepaling waarop vooral Isidoor Bauwens aandrong,
werd eenparig goedgekeurd.
Vlaamse aangelegenheden
zouden
later nog meerdere malen te berde komen.
In 1896 was het wetsvoorstel
de Vriendt-Cooreman,
tot
( 2) Het gebeurde meer rond de jaren 1850 dat jonge mannen die politieke ambities hadden, zich door actieve liberale associaties lieten voordragen. Malou,
de latere katholieke leider, stelde zich te Ieper voor op een liberale lijst. Aan
zijn broer, de bisschop van Brugge, vroeg hij raad. "Wie zou U anders helpen
dan de liberalen?", antwoordde Monseigneur.
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"erkenning van de Vlaamse en Franse talen als landstalen" - dus
tot bekrachtiging van de officiële gelijkheid van beide landstalen met grote meerderheid door de Kamer aanvaard. Dit wetsvoorstel
moest een einde maken aan de wetten van 1831 en 1845, die
alleen de Franse versie van de wetten als officiëel erkenden. Tengevolge van een Fransgezinde agitatie had de Senaat de oorspronkelijke tekst geamendeerd: de wetgevende Kamers zouden alleen
over de Franse wettekst beraadslagen en de Nederlandse tekst zou
erkend worden maar dan alleen als officiële vertaling. Die houding van de Senaat lokte een hevig protest uit in het Vlaamse
landsgedeelte. In de gemeenteraad van Aalst maakte Isidoor Bauwens zich tot vertolker van die gevoelens van verontwaardiging.
Een door hem ingediende motie van protest, werd eenparig goedgekeurd. Bauwens bracht tijdens zijn vurig pleidooi hulde "aan het
gedrag der volksvertegenwoordigers van onze kiesomschrijving,
die allen zonder uitzondering het harnas aangordelen, ten strijd
trekken, en met de heer Woeste, hunnen gids en raadsman aan het
hoofd, het (sic) gelijkheid der talen dapper verdedigde. Ere zij
hem" besloot hij (3).
In de Kamer werd het wetsvoorstel opnieuw geamendeerd en
tenslotte in zijn oorspronkelijke tekst door de "Senaatgoedgekeurd
(wet van 18 april 1898) (4). Alhoewel de gemeenteraad van Aalst
reeds sinds 1873 het Nederlands spontaan als officiële taal toepaste, zou het nog vele jaren duren - namelijk tot 1932 - vooraleer
de wet op het gebruik der talen in bestuurszaken het verplichte
gebruik van het Nederlands zou regelen.
Tot zolang er geen ernstige oppositie in de gemeenteraad was
- en dat duurde tot 1904, wanneer er vier liberalen werden verkozen - verliepen de zittingen van de gemeenteraad uiterst kalm. Er
werd zuinig bestuurd. Men hield zich vooral bezig met problemen
van onderwijs: het aantal schoolgaande kinderen liep immers gestadig op, er kwamen nieuwe klassen bij en de christelijke lagere
scholen werden aangenomen. Dit alles maakte het de stad mogelijk toelagen toe te kennen. In 1899 werd beslist een nieuwe parochie op te richten: Onze-Lieve-Vrouw parochie op het gehucht
Mijlbeek. Achilles Eernän die verslag uitbracht, beweerde dat de
tussenkomst van de stad in de opbouw van de kerk de 100.000 fr.
niet zou overtreffen.
.
Later werd tevens beslist tot de aanleg van de Albrechtlaan, een
verbinding tussen de ontworpen kerk en de steenweg Aalst( 3) Verslag van de gemeenteraadszitting dd. 12 februari 1897, (Aalst, S.t\.).
( 4) Th. LUYKX, op. cit., 221-222.
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Brussel, dwars door de moerassen van de Bergerneersen.
De meest belangrijke beslissing op administratief gebied
behelsde het probleem der stadsverlichting. In 1912 zou het bestaande contract met de Naamloze Gasmaatschappij van Aalst ten
einde lopen. Er werd een commissie samengesteld om het probleem te bestuderen.
,
Die commissie werkte eraan gedurende twee jaar. Zij begaven zich
naar een tiental gemeenten om de waarde van de verschillende
systemen te onderzoeken en om uit te maken of men naar een
eigen regie moest overstappen of een systeem van vergunning aan
gen privé vennootschap moest verkiezen. Een uitgebreid verslag,
waarop Romain Moyersoen in de gemeenteraadsvergadering van
22 september commentaar gaf, werd gepubliceerd (5).
Na een debat dat drie volle vergaderingen in beslag nam werd
tenslotte in september 1906 een exploitatiecontract gesloten met
de "Société centrale pour l'Exploitation de l'lndustrie du Gaz et
d'Electricité". Er werd dus ingegaan op het voorstel van de commissie en van de verslaggever die een eigen regie afwees.

ROMAIN MOYERSOEN
SCHEPEN VAN FINANCIËN (1907 - 1920)
In september 1907 overleed, na een langdurige ziekte, Baron
Léon de Béthune, schepen van financiën. Hij had eerst in de diplomatie gewerkt, maar later speelde hij als secretaris van de Hoge
Raad voor Kongo, een voorname rol in 's lands politiek.
Romain Moyersoen huldigde hem in de gemeenteraad van 30
september als een uitstekend collega, een moedige en ervaren
leidsman, een dappere en onvermoeibare wapenbroeder. In Aalst
had hij in december 1887 de Katholieke Werkmanskring gesticht.
In Brussel interesseerde hij zich voor Kongo en steunde er de
ondernemingen v-anLeopold 11.Hij werd volksvertegenwoordiger
van Aalst. Door zijn politieke loopbaan werd Léon de Béthune
aldus de rechtstreekse concurrent van priester Daens, die hij
onverbiddelijk bestreed. Als schepen van financiën van de stad
blijkt hij de eerste voorstander te zijn geweest van een ringlaan
rond Aalst. Onder zijn bestuur werd een deel ervan aangelegd, dat
op voorstel van de burgemeester bij zijn overlijden zijn naam
kreeg.
Romain Moyersoen interesseerde zich reeds lang voor de
( 5) Verslag der bijzondere Ccmmissie door de Gemeenteraad gelast met de studie der Openbare Verlichting van de Stad Aalst.
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Het schepencollege van Aalst in groot ornaat in 1908, met u.l.n. r. Schepen Fe/ix de
Hert, Schepen Karel Meert, Burgemeester
Leo Gheeraerdts, Schepen Victor de
Gheest en Schepen Romain Moyersoen.
(foto: F.F.M.A.).
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stadsfinanciën. Herhaalde malen trad hij op als verslaggever van
de sectie financiën. Hij werd zelf gelast het verslag over de
gemeenterekening van 1905 en over de begroting van 1907 in de
zitting van 22 december 1906 voor te dragen. Hij trad op in vervanging van de toen reeds ziek geworden schepen de Béthune. Het
overlijden van deze laatste betekende een nieuwe loopbaan voor
Romain Moyersoen.
In oktober en december 1907 grepen gedeeltelijke verkiezingen plaats. Romain Moyersoen werd verkozen met 4.089 stemmen en hij werd tot schepen aangesteld in de zitting van 6 januari
1908, samen met Felix de Hert, Victor de Gheest en Karel Meert,
uittredende,
"Do~r de even uitgebrachte stemming", verklaarde Burgemeester Gheeraerdts, "hebt ge een der jongste leden van de raad
tot het ambt van schepen verheven. Het college rekent op de jeugdige krachten van Dhr. Moyersoen, op zijn aanhoudende werkzaamheid en meent hem een der moeilijkste taken van het bestuur
te mogen toevertrouwen".
Hij werd schepen van financiën op de leeftijd van 38 jaar.
Om het ambt van schepen van financiën in een belangrijke stad
waar te nemen, was Romain Moyersoen voortreffelijk voorbereid. Zijn studies hadden hem de nodige algemene vorming gegeven die hem in staat stelde financiële problemen te analyseren en
een beleid te voeren, gesteund op de klassieke beginselen van zuinigheid, evenwicht en vooruitzicht. Zijn persoonlijke ervaring van
zaken liet hem bovendien toe concrete beleidsproblemen met kennis te benaderen. Zeer vroeg, tengevolge van de dood van zijn
vader, had hij inderdaad in eigen huis het zakelijk beheer van de
gezinsbelangen moeten waarnemen.
Hij zou dan ook de stadsfinanciën beheren zoals een goede
ervaren huisvader dit voor zijn eigen zaken deed. Er werd hem wel
. verweten teveel op de centen te kijken. Niet kwistig omgaan met
. het geld van de gemeenschap is echter een waardevolle hoedanigheid voor wie instaat voor het gemenebest. Romain Moyersoen
hàd die hoedanigheid. Zijn houding gedurende de Eerste Wereldoorlog bewijst hoezeer de zorg voor het algemeen welzijn hem ter
harte ging en hoezeer hij bereid was zijn persoonlijke belangen aan
het algemeen welzijn ondergeschikt te maken. Op het ogenblik dat
Romain Moyersoen het schepenambt van financiën ging waarnemen en hij meteen zijn loopbaan als beleidsman begon, was de
bevolking van Aalst opnieuw sterk aangegroeid. Op 31 december
1,907 telde Aalst een bevolking van 33.240 inwoners, hetzij ongeveer 6.000 meer dan in 1895, toen Romain Moyersoen in de
.gemeenteraad trad. De geboortecoëfficiënt was van 37/ %01: tot

10

29 %0 gedaald, het migratie-saldo was negatief.
De stadsrekeningen val). 1907 vermeldden 1.035.078,72 fr. ontvangsten en 873.101,75 fr. uitgaven. Zij sloten dus met een aanzienlijke bonus (6). De gewone uitgaven die in 1896 387.577,59
fr. beliepen, bedroegen nu 635.208 fr.
De stadsmagistraten werden weinig of niet bezoldigd. De
burgemeester .onrving 2.500 fr. per jaar, de schepenen 800 fr. (7).
Het zuinig beheer van het uittredend college had toegelaten de uitgaven voor onderwijs van 94.000 fr. in 1894 tot 205.000 fr. in
1908 op te voeren; een hospitaal te bouwen; de kerk van OnzeLieve-Vrouw te Mijlbeek op te richten en drie miljoen te besteden
aan openbare werken.
Urbanisatie
"De toenemende uitbreiding van de stad hebben de noodzakelijkheid doen inzien, de uit te voeren werken in een algemeen
plan samen te vatten", verklaarde de nieuwe schepen. Romain
Moyersoen besloot zich in te spannen om dit groots opzet te realiseren.
Rond de jaarwisseling 1910-1911 voltooide het schepencollege een algemeen plan voor de aanleg van lanen rond de stad en
, voor een stadspark. Schepen Moyersoen stelde voor een lening
aan te gaan van ongeveer 240.000 fr. waarvan het grootste deel
zou dienen voor de nieuwe projecten. In de gemeenteraad van 19
januari 1911 ontspon zich daarover een boeiend debat (8). Sommige gemeenteraadsleden deinsden voor de vermeende hoge uitgaven terug. Ze stelden dat men toch in de verkiezingsstrijd ging treden en men daarom best de burgers uitspraak zou laten doen. Zo
stelde De Nayer, katholiek verkozene zich op. Zijn zienswijze
werd bijgetreden door De Blieck en De Windt, van de liberale
oppositie, die beiden uitstel van de beslissing bepleitten.
Schepen Moyersoen nam daarop het woord: "Wij hebben een
algemeen plan opgemaakt dat lanen en een park voorziet. De uitvoering van die werken kan in 10,20 of 30 jaar geschieden. Doch
om een stad te besturen moet men vooruitzien. Men werpt op dat
zulke werken grote uitgaven kunnen veroorzaken. Juist daarom
moet men er op tijd mee beginnen. Gaat men te werk met stukken
en brokken, dan is de uitvoering van zulk werk onmogelijk. De
6) Begroting van de Stad Aalst voor 1912, (Farniliearchief).
7) Verslag van de gemeenteraadszitting dd. 6 januari 1908, (Aalst, S.A.).
8) De Volksstem dd. 22 en 23 januari 1911, (Aalst, S.A.).
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grondprijs stijgt immers zodanig in waarde, dat het de stad onmogelijk wordt nog andere gronden aan te kopen om grote werken
uit te voeren. Daarorrï is het aangewezen de gronden welke men in
de toekomst zal nodig hebben, op het gewenste ogenblik aan te
schaffen". De gronden van de Osbroek die Schepen Moyersoen op
het oog had, leken het best geschikt omdat ze dicht bij de stadskom lagen. Hij betoogde in de gemeenteraad: "Als we nu gronden
in de Osbroek aankopen dan hebben we de toekomst in handen.
Het plan voorziet 16 ha; de 120,000 fr. die wij daarvoor willen
ontlenen zullen volstaan. Wij vragen U niet de uitvoering van de
geplande werken nu goed te keuren, maar alleen de toekomst van
Aalst te verzekeren.
Als de gemeenteraad dit ontwerp met algemene stemmen goedkeurt, dan zou hij de stad een grote dienst bewijzen. Voor de aankoop van de gronden moet er slechts jaarlijks een uitgave van
5.000 fr. aan intresten betaald worden. Zou men dit willen weigeren en de uitbreiding van Aalst onmogelijk maken?"
Deze rede die integraal door de plaatselijke pers werd overgenomen, sloeg diep in. Désiré de Wolf, die later de plannen als
schepen zou uitvoeren, trad het schepencollege met geestdrift bij:
"Een spreekwoord zegt "Regeren is vooruitzien" - Wel Heren, laat
ons vooruitzien". De Nayer en De Blieck die voorgesteld hadden
de kiezers te laten oordelen, kregen als antwoord: "Sedert wanneer worden verkiezingen gehouden om een concrete vraag van
materiële aard op te lossen? De kiezer stemt voor een idee en om
een algemeen principe aan te duiden, maar niet om te zeggen: Ik
ben voor een park of ik ben er tegen - overigens de tijd dringt".
De Blieck staakte zijn verzet: "Nu ik de uitleg van de schepen
heb gehoord, ben ik het volledig met hem eens" verklaarde hij. De
Nayer verheugde zich over de bijtreding van De Blieck en gaf ook
graag zijn instemming.
Het voorstel van het Schepencollege en de lening bij het
Gemeentekrediet werd met algemene stemmen goedgekeurd.
Alleen De Windt onthield zich. De schepen van financiën liet er
geen gras over groeien. Hij kocht stelselmatig de nodige gronden
aan. Het zou geen tien of twintig jaar duren eer de werken zouden
worden uitgevoerd. De oorlogsomstandigheden brachten onverwachts de gelegenheid om de grootse plannen te realiseren. Om de
talrijke werklozen werk te geven besloot het schepencollege van
toen het stadspark in volle oorlogstijd aan te leggen. Het gebeurde
op enkele maanden tijd - onder impuls van Schepen Moyersoen en
onder leiding van Désiré de Wolf, die inmiddels schepen van openbare werken was geworden. Dank zij de vooruitziende politiek
van Romain Moyersoen was dit mogelijk geworden.
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Aalst had zijn park binnen de zes jaar.
De gemeentelijke verkiezingen van 15 oktober 1911 - de
eerste die plaats greperi onder het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging
- wijzigden enigszins de politieke configuratie,
zonder nochtans het sterk overwicht van de katholieken te breken.
Bij deze laatsten traden voor het eerst in de gemeenteraad Louis de
Béthune, jongere broer van wijlen Léon de Béthune en Eugeen
Bosteels, die later voor gedurende zeer korte tijd burgemeester zou
worden. Als toegevoegde leden werden als vertegenwoordigers
van. de werkgevers verkozen: Jaak van den Bergh, die het burgemeesterambt tijdens de oorlog zou waarnemen en Valerie de Valkeneer, later schepen. Voor de werklieden werden verkozen: A.
Vernaeve en T. Blanckaert.
De liberalen hadden ditmaal twee verkozenen, met name
Albert de Windt en Joseph de Blieck (1904-1920). Voor het eerst
werden Daensisten verkozen namelijk de drukker Petrus Daens en
advocaat Celestin Ghijsselinckx (9). De tweede verkozene van de
Daensistische lijst was eigenlijk Karel de Béthune, broer van wijlen Léon en van Louis de Béthune. Aangezien Louis de Béthune op
de katholieke lijst werd verkozen en ouder was, mocht Karel niet
zetelen.
De oorlog 1914 - 1918
Op 2 augustus 1914 vernam men dat de Duitsers het Groot
Hertogdom Luxemburg waren binnengevallen.
De volgende dag
kondigde De Volksstem aan dat de Duitsers België waren binnengevallen.
Mijn vader telefoneerde naar het ministerie van binnenlandse
zaken, en kon aankondigen dat het bericht onjuist was.
Op 4 augustus greep een indrukwekkende
vergadering in het
Parlement- plaats en hield Koning Albert een rede die diep insloeg
bij de bevolking en in heel de wereld een grote weerklank vond.
Tijdens de zitting kondigde de Broqueville met gebroken stem aan
dat het Belgische grondgebied door de Duitsers was geschonden.
Mijn vader vertelde ons dat allemaal 's avonds met diepe
ontroering. Voor de stadsbesturen zouden nu zware tijden aanbreken ... Vanaf 4 augustus begon de bevolking te hamsteren ... De
onrust was op alle gezichten te lezen, in de winkels drumde men
om aankopen te doen. Het besef van het nakend gevaar en de
vrees voor wat kon gebeuren, verwekte in de brede lagen van de
( 9) Verslag van de gemeenteraadszitting

dd. 8 januari

1912, (Aalst, S.A.).
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bevolking een ware toeloop naar de kerk. De kerken liepen volop
de eerste vrijdag, en '.I) zondags, en ook op gewone werkdagen.
Men ging op zondag 9 augustus op bedevaart naar Lede. Met duizenden vertrok men uit Aalst langs de Gentse steenweg. Het was
snikheet. Er werd gezongen: "A pesta, a fame et beIlo, libera nos
Domine" - vertelt Alexander Moyersoen, student in het St.Jozefscollege, de tweede zoon van Romain Moyersoen.
"In de namiddag van 7 augustus kwam ik in de Stationstraat
Jefke Rubbens, in fraaie soldatentenue, tegen. Nooit had ik hem
in 't college zo vreugdig gezien. Ik wenste hem proficiat omdat hij
zich bij het leger had aangesloten. 's Avonds zag ik hem terug op 't
Stationplein, met zijn zuster. 'k Zag hem in een compartiment van
derde klas stappen, met enige andere jongens van Lede ... ze rookten en lachten ... en of ik hun benijdde ... Wie had er gedacht dat
men in de maand maart reeds zijn dood, in de I]zervlakte, zou
aankondigen?" (10).
Op 6 augustus kondigde men het overlijden aan van een
Aalsterse soldaat. Hij werd door een granaatscherf aan het hoofd
getroffen. Het was de zoon van Jaak van den Bergh, die dienst zou
doen als burgemeester tijdens de bezetting.
Inmiddels hielden onze troepen stand voor Luik, lang genoeg
om aan Frankrijk de tijd te geven zijn ·leger te organiseren, en
enkele weken later de slag aan de Marne te winnen.
Paniekstemming in Aalst
De Duitsers drongen door en maakten zich schuldig aan
moordpartijen te Visé en te Dinant. De bibliotheek van Leuven
werd in brand gestoken. De regering trok zich op 18 augustus
terug in Antwerpen, dat als een oninneembare vesting werd voorgesteld. Brussel werd tot vrije stad uitgeroepen. De bijzondere
korpsen van de burgerwacht bliezen aftocht naar Aalst, waar zij,
achthonderd in getal, in de namiddag van 20 augustus, aankwamen met de bedoeling er te overnachten. Generaal Clooten, hun
bevelhebber, nam zijn intrek bij Romain Moyersoen in de
Nieuwstraat. Gedurende het diner werd de huisbel als het ware
afgerukt ... "De Duitsers zijn daar", werd er geroepen ... Een officier liep naar de straat, revolver in de hand. Wat was er gebeurd?
In de namiddag werden er geruchten verspreid dat de Duitsers
(10) Jos. Rubbens, de oudste zoon van Dr. Rubbens van Lede, was een veelbelovende jongeman. Hij was een der leiders, zoals zijn broeder Tony later, van
de Vlaamse studentenbeweging. Hij werd dodelijk getroffen enkele ogenblikken nadat hij in de loopgraven gecommuniceerd had.
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Aalst naderden. Generaal Clooten beviel aan de Garde-Civique
van Aalst om te gaan airkijken. Niemand was te bereiken, en men
vernam dat Kolonel De Vis de burgerwacht had ontbonden.
Razend gebood Clooten de burgerwacht terug op te roepen. De
stadssirene weerklonk, maar het alarm werd geïnterpreteerd als
een waarschuwing dat de Duitsers naderden. Dezelfde avond trok
de Brusselse burgerwacht verder op. Ze werd kort nadien ontbonden. Dezelfde avond vertrok ook uit Aalst een korps rijkswachters
te paard. Het was reeds duister. Indrukwekkend was de stoet van
rijkswachters in vol ornaat met de statige beremuts op het hoofd.
Op maandag 24 augustus was er nieuwe paniek. Mensen uit
de omgeving kwamen lopend de Grote Markt op met het bericht:
"De Duitsers zijn daar, en ze voeren al de jonge mannen mee". Al
vlug was gans de stad door vrees bevangen. "Vele Aalstenaars", zo
leest men in een brief die Alexander Moyersoen aan een vriend
zond, "waren ook meegelopen ondanks de pogingen van de politieagenten en van de schepenen om de paniek tegen te houden.
Maar bij hun terugkomst heeft men de vluchtelingen goed uitgelachen, bijvoorbeeld de barbier op de Grote Markt die iemand aan 't
scheren was, en zijn klant half gescheerd (sic) achtergelaten had,
om met scheermes en voorschoot naar Dendermonde te lopen.
Ongelukkiglijk had hij in zijn haast één van zijn pantoffels vergeten, zodat hij zijn kous kapot liep, en barvoets op de Markt terug
kwam. Zo heeft men het mij verteld (?)".
"Een ander was in zijn bed gekropen, had twee kaarsen aangestoken, en was bewegingsloos als een dode, drie uren lang blijven liggen".
Dit waren maar voorboden van wat gebeuren zou.

Schepen Moyersoen in de branding
Op 2 augustus was de gemeenteraad bijeengekomen. Schepen
Moyersoen nam er het woord: "Niets zal verwaarloosd worden
om de stadszaken te behartigen. De werklieden die van hunne
broodwinning gaan beroofd worden, zullen bijstand nodig hebben: het schepencollege zal aan de raad de vereiste voorstellen
doen om geldmiddelen te bekomen". Het was in enkele woorden
een volledig programma dat het stadsbestuur tijdens vier jaar
bezetting zou trachten waar te maken, en dat van de schepen van
financiën heel wat vindingrijkheid en offergeest zou vergen. Eensgezindheid en moed zouden weldra broodnodig zijn. Op 21
augustus werd officiëel gemeld dat de Duitsers voor de stadspoorten stonden. Rond 9 uur bood zich een groep van een tiental sol-
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daten aan op het stadhuis, en eisten met allerlei bedreigingen de
stadskas op.
De burgemeester, eén oude man, omringd door zijn twee zonen,
ontving ze, en zei hun dat bedreigingen overbodig waren, en dat
hun voldoening zou worden gegeven. De jonge leerling-officier die
de groep leidde, sloeg onmiddellijk een andere toon aan en er
werd rustig gepraat.
De kas werd geopend. Ze bevatte slechts 630 fr. De officier drukte
zijn verwondering uit. De boeken werden dan getoond waarna de
officier er zich bij neerlegde.
Op het ogenblik dat de Duitsers het stadshuis verlieten kwam
Schepen Moyersoen aan. Hij vergezelde hen naar Mijlbeek, een
wijk aan de westkant van de stad waar de paarden met het gros
van het peloton stonden te wachten. De Duitsers vertrokken
onmiddellijk.
Vanaf die dag stond Aalst tussen twee vuren, en werd de stad
doorkruist, nu eens door Belgische soldaten, dan door Duitsers.
De Schepenen Moyersoen en De Wolf wilden overal bij zijn.
Zodra Duitsers waren aangemeld, traden zij die te gemoet om de
bevolking gerust te stellen.
Een jonge man die met de gebeurtenissen intens meeleefde vertelt:
"In die dagen lag Aalst, een maand lang, tussen de twee frontlijnen, met het gevolg dat, om beurten, patrouilles Belgen en Duitsers naar de stad kwamen, op verkenning. Ze botsten er soms op
mekaar, losten een paar schoten, en trokken zich dan ijlings terug.
Het gevaar was echter niet denkbeeldig dat de Duitsers op de
onschuldige inwoners weerwraak zouden nemen met de toen meer
dan
eens
gebruikte
beschuldiging:
"Die
Zivilen
haben
geschossen", Na zo een schermutseling stapten de heren Moyersoen en De Wolf dan in een koets en -rnet een grote witte vlag- gingen ze, in de richting van Moorsel of van Hekelgem, de Duitsers
uitleggen wat er gebeurd was: dat het wel degelijk Belgische soldaten waren - en geen burgers "Zivilen" die op hun patrouilles hadden geschoten".
"Dat was telkens wel een levensgevaarlijke
onderneming,
gezien de toen bij de vijand breed verspreide mening over die Ziuilen" (11). Die bestendige aanwezigheid van de stadsmagistraten en
hun stoutmoedig optreden maakten grote indruk op de bevolking.
Zeer strenge maatregelen werden getroffen om te beletten dat
Duitse soldaten zich zouden bedrinken. Het was immers geweten
dat de baldadigheden,
waar de bevolking elders het slachtoffer
(11) Persoonlijke getuigenis van Gaston Geniets. s.j.
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van was geweest, vaak aan dronken soldaten te wijten waren. Het
schepencollege beval op 4 september dat alle cafés vroeg in de
avond moesten sluiten órn 20 u. en dat het verboden was sterke
dranken te schenken. Romain Moyersoen waakte persoonlijk op
de naleving van die maatregel, en aarzelde niet 's avonds in de
straten te patrouilleren.
Een politieagent die de maatregel niet deed naleven, kreeg er van
langs. "Ik liep rond tot 3 u. 's morgens. De kalmte was indrukwekkend", noteerde Romain Moyersoen.
Ondanks al deze perikelen bleef Aalst ongedeerd terwijl Dendermonde in de vlammen opging. Tijdens de gemeenteraadszitting
van 17 september bevestigde Schepen Moyersoen met genoegen
dat de stad tot dan toe van alle rampen gespaard was gebleven.
Hij beloofde plechtig namens het schepencollege, dat indien de
stad aan de oorlogsrampen ontsnapte, zij uit dankbaarheid zou
overgaan tot de oprichting van een Heilig Hart kerk te Mijlbeek.
Nogmaals kwamen lofbetuigingen van de gemeenteraad. Na De
Naeyer en Daens verklaarde Schepen Bauwens dat zijn collega's
Moyersoen en De Wolf een bijzondere hulde verdienden: "Zij,
meer dan iemand anders, hebben zich in alle omstandigheden
ingespannen om de last van het bestuur te dragen".
Enkele dagen nadien zou de toestand aanzienlijk verergeren. Aalst
stond nu volop in de gevechtslinie. Tbe Dai/y Mirror publiceerde
drie foto's van een gevecht dat rond die tijd zou hebben plaatsgegrepen in Aalst. "Desperate streetfighting in Alost: The Belgians
defend the town against the Germans". De foto's waren op de
Grote Markt van Aalst genomen, en verbeelden onze infanteristen, verschanst achter een wagen en schietklaar. Romain Moyersoen was getuige van dat schijngevecht, door een Engelse journalist fotograaf geënceneerd. Er was ook een politieagent aanwezig.
Mijn vader, die van grappen hield, gaf hem een teken om zich
onder de soldaten te mengen.
De foto's die in The Daily Mirror van 1 oktober 1914 verschenen,
lieten echter deze trouwe verdediger van de openbare orde niet
zien... (12). Hij was er echter niet nodig om de nuchtere Aalstenaar van die trucage te overtuigen. Het bleef helaas niet bij de fantasie van oorlogsreporters.
Op 25 september werd Aalst bezet door de troepen van Generaal von Mayer, 40.000 man sterk. Het schepencollege werd
gegijzeld en opgesloten in het stadhuis. Eerst 's avonds, toen de
(12) De drie foto's, zonder de politieman, werden gepubliceerd
FEL, De Duitsers in Aalst, 1914-1918, p. 29.

in: P. VAN NUF-
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Duitsers overtuigd waren dat de bevolking kalm bleef, werden de
burgemeester en zijl} schepenen vrijgelaten.
Op zaterdag 26 september werd gevochten in de buurt van
Oordegem.
De Duitsers trokken zich terug en verlieten de stadskom rond
17 u., achtervolgd door Belgische lansiers. Dat alles staat nog
levendig in mijn geheugen. Thuis in de Nieuwstraat hing aan de
voorgevel een dubbele spiegel, men noemde dat een "spion". We
zagen Duitse troepen wegtrekken naar de Grote Markt toe, en
langs de andere kant op korte afstand, komende uit de Gentsestraat, onze dappere lansiers. De Duitsers verschansten zich op de
rechteroever van de Dender ... De Belgen bezetten de linkeroever
en bewaakten de Denderbruggen.
Op zondag 27 september, om 7 u. 15 begon de beschieting van de
stad.
Aalst een verlaten stad
De toestand in Aalst werd onuitstaanbaar. Men mocht alle
ogenblikken de doorbraak van de Duitsers verwachten. Op de
rechteroever ging het er baldadig aan toe. In de Drie Sleutelstraat
en in de Nieuwbrugstraat joegen Duitse soldaten de mensen uit
hun huizen. Ze dreven hen voor zich uit op het ogenblik dat zij de
oude Zwarte Hoekbrug -aan de overkant door onze infanteristen
bewaakt- wilden bestormen. Ik heb dikwijls een ooggetuige van
die tragische avonturen horen vertellen ... Op het ogenblik dat hij
zag dat de Belgen gingen schieten, wierp hij zich juist op tijd op de
grond, zodat de Duitser die achter hem was, werd getroffen.
Die namiddag werden er 38 Aalstenaars gedood
sommigen
vielen terwijl ze als schild dienden voor de Duitsers
anderen
werden lafweg gefusilleerd.
Schepenen Moyersoen en De Wolf beraadslaagden met de
aanwezige Belgische officieren over de toestand.
Er werd besloten aan de bevolking de raad te geven de stad te
ontruimen. Op maandag 28 september was het doodstil in Aalst.
Schepen Moyersoen aarzelde lang vooraleer hijzelf de stad verliet.
Schepen De Wolf, die ook een groot gezin op de vlucht had, vond
het niet redelijk te blijven. "Wij zijn scheperien van de bevolking,
en niet van lege huizen", zei hij. Romain Moyersoen liet zich overreden. Welke was zijn plicht? Zijn familie in veiligheid brengen of
waken over een lege stad met de ijdele hoop erger kwaad te voorkomen? Zijn plicht doen, zei hij dikwijls later, is niet het moeilijkste, maar te weten welke zijn plicht is, kan hachelijk zijn. Hij
heeft steeds spijt gehad Aalst te hebben verlaten. Eens te Gent
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gekomen was de terugkeer door de gevechtslinie zeer moeilijk en
bleek weldra onmogelijk.
Vanaf maandagavond 28 september hadden de Duitsers zich
voor goed meester gemaakt van de stad. Slechts enkele mannen
waren gebleven, onderrneer pater Evarist Bauwens en pater
Cypriaan van de Capucijnen die op zondag 4 oktober, terwijl de
parochiekerken gesloten waren, de mis opdroeg in de Capucijnkerk.
Jaak van den Bergh neemt het burgemeesterschap waar
Wie het minst ver was geraakt, kwam reeds de volgende dag
terug. De bezetters wilden onmiddellijk een burgerlijk bestuur
inrichten. Ze spraken eerst Boulvin aan, een industriëel die in
Aalst was gebleven om zijn stervende schoonmoeder te verzorgen.
Hij was echter niet van Aalsterse afkomst, en sprak slechts in
geringe mate Nederlands. Hij kon zich van die karwei afmaken
door te beloven het eerste gemeenteraadslid dat hij zou ontmoeten, naar de Kommandantur te verwijzen. 's Andereridaags ontmoette hij Jaak van den Bergh, die terugkwam van Aaigem, waar
hij zich verscholen had. Jaak van den Bergh was in 1911 verkozen
als vertegenwoordiger van de ambachtslieden.
Met tegenzin, en slechts voor korte tijd -zo dacht hij- aanvaardde hij de opdracht. Hij bleef aan tot op het einde van de
bezetting. Een delicate taak stond hem te wachten. Tot tweemaal
toe kwam hij in de Duitse gevangenis terecht. Het ontbrak hem
niet aan kranigheid. Toen generaal von Mayer, die de stad had
veroverd, hem vroeg iets schoons te laten zien, wilde Van den
Bergh hem leiden naar de Drie Sleutelstraat en naar de afgebrande
huizen van de Albrechtlaan. Maar het moesten "schöne Gemälde"
zijn. Van den Bergh bracht hem naar de feestzaal van het Stadhuis
waar de door de Duitse soldaten gescheurde taferelen hingen van
Meganck en Lebrun. "Schweinerei", zei de generaal.
Dan naar de St.-Martinuskerk, waar het Rubens'schilderij ontbrak (13).
Schepen Moyersoen kwam eind december terug, ondanks het
feit dat het hem van verscheidene zijden werd afgeraden.

(13) Het schilderij was tijdig weggehaald en bleef heel de oorlog geborgen in de
kelders van de Banque de la Dendre, door de bestuurder, A. Demain ter beschikking gesteld.
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Zich weren in bezettingstijd
De bevolking van Aalst verkeerde in grote nood. De meeste fabrieken waren gesloten. Sommige, zoals La Georgie, Roos-Geerinckx
& De Naeyer, met Romain Moyersoen als beheerder, waren of
werden door brand en door bommen vernield. De werkloosheid
was algemeen. De bevoorrading van de bevolking moest georganiseerd worden in het kader van de algemene hulp die verstrekt
werd door de "Commission for relief in Belgium". Deze commissie
steunde hoofdzakelijk op de gulle bijstand van de Verenigde Staten, met medewerking van Nederland en Spanje. Er waren noodlijdende families in alle standen van' de maatschappij. Ze waren
aangewezen op de steun van het Bureel van Weldadigheid en op de
talrijke goede werken die tot stand kwamen. Zo was er het Groen
Kruis dat gratis eetmalen bezorgde aan noodlijdende families en
dat onder de dagelijkse leiding stond van mevrouw Romain
Moyersoen en mevrouw Odilon van der Schueren.
Er was ook het Werk van de Akker, onder het voorzitterschap van Romain Moyersoen, dat niet-bewerkte gronden ter beschikking stelde van werkersgezinnen.Dit initiatief werd - zoals
17 andere initiatieven.- bezield door H. Miserez, een volksopvoeder die enorm veel diensten aan de bevolking heeft bewezen (14).
In de semi-officiéle organismen die zich met de voeding bezighielden was Karel de Wolf, broer van schepen Désiré de Wolf, bijzonder werkzaam.
Een stadspark wordt uit de grond gestampt
Om de werklozen werk te verschaffen stelde Schepen Moyersoen het volgende voor. Zodra Schepen De Wolf terug was -en dit
gebeurde eerst in de maand juni 1915- wilde hij de grote werken
laten uitvoeren die vóór de oorlog in principe waren goedgekeurd,
namelijk de aanleg van het stadspark en de Ringlaan. Hiervoor
had hij reeds de nodige gronden aangekocht.
Dit gebeurde buitengewoon vlug. Een Brugse architect, met
name Breydel, werd aangesproken. Op enkele weken tijd was hij
met een volledig plan voor het stadspark klaar, zodat de werken
reeds op 24 juli 1915 konden beginnen. Men startte met 36 werklieden, en eindigde met 650, en 15 toezichters. Schepen De Wolf
had een beroep gedaan op al de aannemers van Aalst, en verdeelde
het werk onder hen. Er werd gewerkt met geestdrift, maar zonder
(14) Kort verslag over enkele Aalsterse Vrije Inrichtingen die binst den oorlog het
licht zagen: jg. 1915, 1916 door den Bestuurder.
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technische middelen. De vijvers werden met spaden gegraven, de
massa's grond, niet minder dan 20.000 m', met kruiwagens vervoerd. Iedere dag was Schepen De Wolf van 's morgens vroeg ter
plaatse. Op acht maanden was het werk voltooid; de laatste boom
werd op 29 maart 1916 geplant. Het park werd op 1 juni 1916,
geopend.
Aldus werd Aalst, dankzij de ondernemingslust en durf van twee
schepenen en met de medewerking van geheel de bevolking in een
recordtijd, midden de oorlog, begiftigd met één der mooiste stadsparken van België. Het geheel is 19 ha groot met inbegrip van 1 ha
vijvers. Gedurende acht maanden hadden duizenden werklieden
er gewerkt. Zij waren zo talrijk omdat een beurtrol werd ingevoerd, zodat elke werkloze minstens 1 dag op 5 arbeiden mocht
(15). Er werd ook beslist een baan aan te leggen die de Parklaan
zou worden. Dit werk kon echter niet ver opschieten, want midden 1916 begonnen de Duitsers het werkvolk op te eisen. Toen
het stadsbestuur vaststelde dat de Duitsers de werklieden op de
werf kwamen oppikken, stopten zij het werk.
Schepen Désiré de Wolf speelde bij de uitvoering van deze
werken een beslissende rol (16). Hij was een bedreven zakenman,
een degelijke "manager" zou men nu zeggen, en steeds bereid om
zichzelf in te zetten. Hij was één jaar ouder dan Romain Moyersoen, werd samen met hem in 1896 verkozen, maar was pas veel
later in het schepencollege getreden.
Aalst in geldnood - Persoonlijke inzet van R. Moyersoen
Openbare werken uitvoeren in volle crisistijd, maar vooral
zorgen voor de bevoorrading van de bevolking, de steeds talrijker
wordende noodlijdenden helpen en aan de eisen voldoen van een
bezenend leger dat met de dag grotere lasten op de stadskas legde,
dit alles eiste geld, veel geld in stijgende hoeveelheid. Dit geld vinden was de hoofdtaak van de schepen van financiën. Onze
gemeenten waren op eigen krachten en eigen vinding aangewezen.
De belastingen brachten praktisch niets op en van de Staat was
niets te verwachten. Er moest geleend worden, maar daarvoor
moest men geldschieters vinden, de leningen doen goedkeuren en
desnoods waarborgen vinden. Reeds op 6 februari stelde Schepen
Moyersoen voor 500.000 fr. te ontlenen. Hij zou 108.000 fr. aan
(15) Brief van R. Moyersoen aan de gezant van de Verenigde
naar aanleiding van de opeisingen, (Familiearchief).
(16) P. VAN NUFFEL, Schepen Désiré de Wolf en ons Park.
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Het stadspark in wording.
(foto: F.F.M.A.).
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het Gemeentekrediet vragen en 392.000 fr. bij particulieren gaan
lenen. Op 22 juni deed hij een nieuw voorstel, ditmaal 370.000 fr.
waarvan 180.000 fr. bij het Gemeentekrediet en 190.000 fr. door
uitgifte van obligaties tegen een rente van 4.25 %. Op 9 september maakte de schepen bekend dat de leningen nog niet waren
goedgekeurd, zodat de stad verplicht was, zonder goedkeuring af
te wachten, 392.000 fr. te ontlenen bij de "Comptoir d'Escompte
van de Nationale Bank".
Hiervoor dienden wel de waarden in het bezit van het Bureel van
Weldadigheid en van de Stedelijke Spaarkas in pand te worden
gegeven. Ook het persoonlijk handteken van de schepen van
financiën was vereist. Bovendien had hij 245.000 fr. ontleend bij
particulieren maar onder zijn persoonlijke waarborg.
De toestand verbeterde niet: de bezettingstroepen stelden
steeds meer eisen. Aan het einde van de bezetting bedroegen de
kosten drie miljoen. De hulp aan de bevolking - inbegrepen de
werklozensteun - had 4.500.000 fr. gekost. De totale oorlogsschuld bedroeg 14.240.000 fr. Onophoudelijk was Schepen
Moyersoen verplicht dezelfde middelen te gebruiken: leningen
aangaan zonder goedkeuring, obligaties uitgeven voorzien van
zijn handtekening, geld ontlenen bij particulieren onder zijn persoonlijke waarborg. Van de particulieren die bereid waren aan de
stad geld voor te schieten, werd een lijst bijgehouden. Naast
enkele industriëlen bekleedden de leden van de familie 'een ereplaats.
Aan de daadvaardigheid en de persoonlijke inzet van Moyersoen werd reeds tijdens de bezetting door Schepen De Wolf en
gemeenteraadslid De Windt hulde gebracht (17). Ook na de
bevrijding wanneer de rekeningen werden opgemaakt, verklaarde
De Windt: "Dhr. Moyersoen heeft ten volle zijn plicht vervuld. De
waarheid dient erkend te worden" (18). Uit zijn verklaring bleek
dat de schepen van financiën persoonlijk borg had gestaan voor
700.000 fr. die hij zonder machtiging had ontleend.
Andere problemen
De financiële problemen waren niet de enige problemen
waarmee het stadsbestuur had af te rekenen. De gemeenteraad
zetelde gedurende de gehele oorlogsperiode. Op enkele kritieken
na waaraan Petrus Daens zich van tijd tot tijd te buiten ging, ver(17) Verslag van de gemeenteraadszitting dd. 9 september 1915, (Aalst, S.A.).
(18) Verslag van de gemeenteraadszitting dd. 19 september 1921, (Aalst, S.A.).
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toonde de gemeenteraad een grote solidariteit, en leefde intens
mee met het oorlogsdrama.
Op 22 juni 1915 bracht de dienstdoende burgemeester Van den
Bergh voor de rechtstaande vergadering hulde aan de President
van de Verenigde Staten, aan de Koningin van Nederland en aan
de Koning van Spanje voor de oprichting van "The Commission
for relief in Belgium". Op 16 december 1916 werden de burgemeester en de schepenen verplicht een plechtigheid op het kerkhof
bij te wonen ter gelegenheid van het oprichten van een gedenkteken ter ere van de Duitse soldaten te Aalst gesneuveld. De Duitsers
wilden het onderhoud van dit gedenkteken aan het stadsbestuur
toevertrouwen. Burgemeester Van den Bergh hield er een waardige redevoering. "Ued. hebt ons uitgenodigd", zei hij, "om heden
bezit te kunnen nemen van het Gedenkteken door het Duits Legerbestuur opgericht ter ere van soldaten voor hun Vaderland gevallen. Daarin rust, benevens talrijke Duitse soldaten in het omliggende van Aalst neergeveld, een dappere Franse marinesoldaat, op
het slagveld van Quatrecht gesneuveld. Tussen ons Belgen en
Duitsers is een diepe onherstelbare kloof gedolven; verder dan het
huidig geslacht zal de smartelijke herinnering overblijven aan de
droeve jaren die wij beleven en aan het bittere lijden van ons arm
bedrukt Vaderland" .
"Edoch, al de beschaafde volkeren hebben eerbied voor de
dood. Voor het graf weten wij onenigheid en wrok te doen verdwijnen. Dus blijft er maar over, naast gevoelens van dankbaarheid, een algemeen gevoel van diep medelijden voor die jonkheden
die in het schoonste van hun leven de slachtoffers waren van die
wrede woelingen. De Stad Aalst neemt heden bezit van het
Gedenkteken bewust van haar plichten en vol eerbied voor de
dood zal zij door de jaren heen, de bewaring van die grafstede verzekeren".
Aalst tegenover het activisme
Het activisme vond in Aalst geen noemenswaardige aanhang.
Enkele studenten lieten zich bekoren om zich in te schrijven in de
"Vlaamse" universiteit die in Gent was tot stand gekomen. Dit
gebeurde onder impuls van de Duitsers in de hoop de Vlamingen
hiermee ter wille te zijn. Toen daarvoor propaganda werd gevoerd
in het St.-Jozefscollege en enkele retorica-studenten aanstalten
maakten om de daartoe ingerichte meeting bij te wonen, aarzelde
onze surveillant pater De Grauw geen ogenblik om tijdens de studie daartegen te protesteren. Dit belette niet dat uittredende studenten zich lieten inschrijven. Ze kregen na de bevrijding geen toe-
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lating om universitaire studies te doen. Verscheidene onder hen
gingen de weg op van het Vlaams-Nationalisme, en kwamen tijdens de Tweede Wereldóorlog terecht in de collaboratie.
Schepen Isidoor Bauwens kreeg een plaats van professor aan
de Vlaamse universiteit aangeboden.
Isidoor, broeder van pater Evarist Bauwens, de auteur van
Zuid en Noord, was een overtuigd flamingant. Hij was niet alleen
een verdienstelijke omnipracticus, hij was ook een wetenschapsman. Sinds jaren werkte hij aan het opstellen van een Nederlands
woordenboek der geneeskunde. Hij droomde ervan ooit een
leraarstoel te bekleden. De bekoring was dus groot de plaats, die
hem door de activisten werd aangeboden, te aanvaarden. Hij
raadpleegde zijn politieke vrienden, waaronder zijn collega
Moyersoen. Zij raadden het hem af. Moedig weigerde hij het aanbod. Hij zou niet lang genoeg meer leven om de verwezenlijking te
zien van zijn grote wens: een eigen Vlaamse Universiteit.
Hij stierf in oktober 19J8, enkele dagen vóór de bevrijding.
Bij geen enkele opvallende politieke figuur in Aalst kende het
activisme succes. Pieter Daens, die steeds voor het Nederlands had
gestreden, liet zich niet misleiden. Daens sprak in het Parlement
steeds zijn moedertaal. Zijn broer Adolf had dit niet meer gedaan
sinds hij verkozen was te Brussel. Zijn schoonzoon Van den
Bruele, die bij hem inwoonde en activist werd, verliet hem. Planckaert, een strijder van het eerste uur, ging geheel over naar het
activisme en brak elke betrekking met Daens af. Toen de activisten, met de hulp van de bezetter, de administratieve scheiding van
België uitriepen, kwam de gemeenteraad van Aalst op 11 februari
1918 bijeen. De burgemeester maakte bekend dat het schepencollege protest wilde aantekenen tegen de handelingen van de Raad
van Vlaanderen. "Maar", zij hij, "er is een bevel gekomen van het.
Burgerlijke Beheer van de Provincie Oost-Vlaanderen ... van een
zekere Ecker, dat verbiedt zich met algemene landsaangelegenheden te bemoeien". De raad besloot dit verbod in het procesverbaal van de vergadering in te schrijven. Het gemeenteraadslid
De Clercq was de enige die de strekkingen van de zogezegde Raad
van Vlaanderen, niet wenste af te keuren.

De bezetters
Met de dag woog de Duitse bezetting zwaarder door. De
eerste dagen van de bezetting werden overal baldadigheden
gepleegd en er werd geplunderd. Ook Belgen maakten zich aan
plundering schuldig. De Duitsers waren vooral belust op het leeg-
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plunderen van de particuliere wijnkelders. En er waren er veel te
Aalst! De Duitsers zongen "Es ist in Aalst mehr Wein als Wasser in
der Rhein".
.
De plaatselijke Kommandantur werd gedurende verscheidene
jaren bezet door Kolonel Von Kathen ... hij was betrekkelijk ongevaarlijk. De bevolking reageerde haar verzet af door hem en ook
de andere officieren een bijnaam te geven. Von Kathen werd
wegens zijn grote snor "vosse moustache" of "vosse Kater"
genoemd. Een zekerè Beeckman, die de zeer gevreesde "Geheime
Polizei" vertegenwoordigde, "de vloeren hoed". Het ging er veel
slechter aan toe, toen Von Kathen vervangen werd door Sanguinetto. Zijn geliefkoosde spreuk was: "Wie niet horen wil, moet
voelen" en hij liet het voelen.
Onze arbeiders worden weggevoerd
De grootste kwaal echter waren de opeisingen van de werkersbevolking en haar deportatie naar Frankrijk en Duitsland.
Tegen elk recht in werden in heel het land, duizenden van onze
mensen tussen 18 en 35 jaar gedwongen voor de vijand te werken.
Hiertoe werden ze met geweld weggevoerd. De Duitsers hadden
arbeidskrachten tekort om hun eigen werkvolk te vervangen dat
tot de soldatendienst werd opgeroepen. Daarom begonnen ze aan
onze mensen aanlokkelijke voorstellen te doen. Toen dit mislukte,
gingen ze brutaal over tot opeisingen. Ze gingen als volgt te werk:
jonge mannen werden opgeroepen om op een bepaalde dag op een
verzamelplaats bijeen te komen. Daar werden ze geselecteerd, en
wie geschikt bleek, werd in groepen van vijftig of meer naar leegstaande fabrieken gedreven. Vandaar werden ze dan na enkele
dagen gedeporteerd. Dit pijnlijk schouwspel heb ik nooit vergeten. Ik herinner mij opgeëiste jongelingen door de Nieuwstraat te
zien marcheren, omringd door Duitse rijkswachters, somber en
groots; ze zongen als luid protest "de Vlaamse Leeuw". De opeisingen stuitten op luid protest. De bisschoppen van België slaakten
alarm. Kardinaal Mercier hield op 26 november 1916 een sensationele kanselrede in de St.-Michiels- en in de St.-Gudulakerk te
Brussel. Zijn kranige houding had vanaf de eerste dagen van de
bezetting opbeuring en moed in de harten gezaaid. De politieke
wereld liet zich niet onbetuigd. De verkozen en van OostVlaanderen, die in het Etappengebied woonden en die moeilijk
contact konden hebben met hun collega's uit de rest van het land,
zonden op 12 december 1916 een protestbrief naar de Voorzitter
van de Civiele Administratie.
Romain Moyersoen volgde de gebeurtenissen van dichtbij.
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In Aalst werd een "Beschermingscommissie tot hulp en troost
van de opgeëiste werklieden der Stad Aalst" opgericht. Haar eerste
taak was te onderzoeken wat er gebeurde in de fabrieken waar de
opgeëisten werden verzameld vóór hun vertrek. Zakelijke rapporten over gebrekkig eten, de slechte slaapgelegenheden (te weinig
stro), de volstrekt ontoereikende hygiënische accomodaties, werden door de leden van die commissie bij het Stadsbestuur ingediend. Onder die onderzoekers bevonden zich leden van al de partijen: Pieter Daens, Richard de Stobbeleir, Pol van Gysegem,
Henri Flips, Valery de Valkeneer , Vincent Boqué, Martin Wailly,
enz.
Schepen Moyersoen las en bewaarde deze verslagen zorgvuldig. Hij ondervroeg ook persoonlijk verscheidene arbeiders die,
na maanden afwezigheid, hadden kunnen terugkeren. Dit liet hem
toe een omstandig verslag te zenden aan de Gezant van de Verenigde Staten. Hiermee kon hij de beweringen weerleggen die de
Duitse Kanselier als antwoord op het protest van de President der
Verenigde Staten - die toen nog niet in de oorlog waren verwikkeld - had durven stellen.
"Het is onmogelijk", zo eindigt de brief, van R. Moyersoen,
"de wanhoopstonelen die we bij de opeisingen en bij het vertrek
van die ongelukkigen hebben meegemaakt, en de ware marteling
die we bij het besef van onze onmacht ondergingen, te
beschrijven". .
.
"Diegenen die in onze fabrieken de duizenden mensen opgesloten
hebben gezien onder de bewaking der Duitse bajonetten, terwijl
daarbuiten een massa mensen, vrouwen en kinderen, in regen en
wind samendrumden om te trachten een dierbaar wezen te benaderen, zullen zich dat steeds blijven herinneren. Het slavendom in
het verleden gaf wellicht geen afgrijselijker schouwspel te zien". Al
deze protesten baatten niet. De Duitsers zagen de kansen keren.
De Verenigde Staten, moe gesard, hadden Duitsland de oorlog
verklaard. De bezetters werden steeds minder handelbaar. Meer
dan 60 opgeëiste Aalstenaars stierven in ballingschap. Vele anderen waren voor de rest van hun leven lichamelijk gebroken.
Goede verstandhouding in het schepencollege
Het stadsbestuur bleef gedurende heel de bezetting in goede
verstandhouding. Toen jaak van den Bergh, op 4 oktober 1915,
een jaar burgemeester was, werd hem door Désiré de Wolf en gans
de gemeenteraad, hulde gebracht. Bij het einde van zijn tweede
ambtstermijn, op 2 oktober 1916, bracht Romain Moyersoen
hem hulde. "In zijn moeilijke en soms gevaarlijke taak, heeft hij
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zich op lofwaardige wijze weten te gedragen", verklaarde hij. Dit
gevaar bestond werkelijk. Tot tweemaal toe werd Van den Bergh
in de gevangenis opgesloten. Eerst van 28 maart tot 5 april 1917 ,
in de Nieuwe Wandelingvan Gent, en van 22 mei tot 22 september 1917 in Dendermonde. Tijdens zijn opsluiting werd hij vervangen door Schepen Felix de Hert. Deze had reeds gedurende
verscheidene maanden gevangen gezeten in Turnhout.
Zijn aanhouding ten huize had de bevolking des te meer geschokt
omdat zij op brutale wijze geschiedde en dit slechts enkele dagen
na het overlijden van zijn echtgenote.
Op 26 maart 1918 stierf Pieter Daens. Hij was 76 jaar oud. Tot
op het einde toe had hij trouw de gemeenteraadszittingen bijgewoond. Hij bleef ook trouw aan zijn christen-democratische
opvattingen, zonder zich door de activisten 'op een zijspoor te
laten brengen.
11 november 1918 - Het einde van de oorlog
Het einde van de oorlog was niet ver meer verwijderd.
Dagelijks hoorden de Aalstenaars het kanongebulder heviger worden. Het bevrijdende offensief was begonnen en zegevierde. Generaal Six von Armin vestigde zijn hoofdkwartier te Aalst in het huis
van Romain Moyersoen. Op minder dan 24 uur tijd moest heel de
familie verhuizen. Zij vonden een onderkomen bij joseph van
Overstraeten, een verre neef die in de Nieuwstraat woonde.
Duitse troepen, slordig gekleed, bliezen de aftocht. Twee dagen
voor zijn troonsafstand, trok de Keizer met de·auto door de straten van Aalst. Toen al weigerden soldaten hem te groeten.
De bevrijdingslegers stonden reeds klaar om de slag te leveren rondom Aalst toen de Wapenstilstand op 11 november intrad. Het
was de feestdag van St.-Martinus, patroon van onze hoofdkerk en
van de Stad. Zichtbaar had onze Heilige ons van een dreigende
ramp gered.
De bevrijding, zolang verhoopt, was aangebroken. Het waren
dagen van ontzettende vreugde maar ook van allerlei spanningen.
Eén der eerste soldaten die de Belgische troepen vooruit liep en in
Aalst arriveerde, was Pedro de Hert, de zoon van Schepen Felix de
Hert. Hij was als vrijwilliger vertrokken, had heel de strijd aan de
IJzer meegevochten, en had steeds geweigerd zich tot officier te
laten bevorderen. Hij werd op de schouders rond de Markt gedragen door een bende juichende jongelingen.
De Duitsers waren echter nog niet allen weg. De volgende dag
dreigde op de Hopmarkt een vreselijk drama te gebeuren. Ziehier
wat een ooggetuige daarover vertelt: "In de stad liepen groepjes
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opgewonden mensen rond die kabaal maakten en ruiten insloegen
bij de inwoners die er van verdacht werden met de Duitsers te hebben "meegedaan". Zo kwam ik, op 12 of 13 november van de Keizerlijke Plaats en wilde ik langs de Boterstraat en de Hopmarkt
naar de Grote Markt gaan. Op de Hopmarkt echter was er een
samenscholing van vijftig, of meer, opgehitste mensen die allen
voor de huizen van coiffeur Van Nuffeltaire en van zijn gebuur, de
gisthandelaar , stonden. Zou het hier weer worden: ingooien van
de ruiten, inbeuken van de straatdeur, en zoals meer ... plundering? Hatelijke woorden werden woest door elkaar geschreeuwd,
en met gejouw vlogen reeds enkele stenen in de ruiten (van de gisthandel, geloof ik). Toen sloeg plots de deur van de winkel open,
en drie of vier Duitse soldaten sprongen gehelmd de straat op, met
hun geweer in de aanslag en op het volk gericht. Door schrik
bevangen deinsde de woelige groep achteruit ... Op dat cruciaal
ogenblik kwam de heer Romain Moyersoen uit de Nieuwstraat
gestapt, met witte handschoenen aan en een wandelstok in de
hand. Bedaard en resoluut betrad hij het "no man's land" tussen
de Duitse soldaten en het opgehitste volk. Met de rechterhand hief
hij zijn stok alsof hij een grenslijn tussen het volk en de soldaten
wilde aanduiden. Met de linkerhand wenkte hij naar het volk dat
ze weg moesten gaan en alles rustig laten. Wat dan ook op zijn
dringende en herhaalde wenk gebeurde. De Duitsers gingen weer
het huis binnen, geloof ik; zij waren waarschijnlijk onder de allerlaatsten die de stad moesten verlaten".
Aldus het verhaal van Gaston Geniets, die toen zijn studies bij
de paters Jezuïeten had beëindigd en zich voorbereidde om enkele
maanden later in het Gezelschap Jezus binnen te treden. De herrie
duurde niet lang te Aalst. Na enkele dagen was de politie de toestand meester. Enkele ruiten sneuvelden toch nog. Vrouwen die
met de Duitsers hadden meegeheuld werden door het volk lastig
gevallen. Men riep: "Hun haar af, hun haar af met de scheer", en
enkele moesten zich die behandeling laten welgevallen.
Koning Albert deed zijn intrede te Gent ... Enkele dagen
nadien deed hij zijn triomfantelijke intocht te Brussel, omringd
door de Koningin en Prins Leopold, allen te paard. Vader had ons
beloofd dat wij die intocht zouden mogen bijwonen. Wij gingen er
allen heen, deels te voet, deels met de tram. Het was een onvergetelijk schouwspel.
Het stadsbestuur na de bevrijding. Felix de Hert, burgemeester
De stad besturen 'na de bevrijding bleef een moeilijke taak.
Op de dag dat de Belgische troepen binnenkwamen, trok Jaak van
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den Bergh zich terug. Schepen Felix de Hert nam het burgemeesterschap waar. Inmiddels was Burgemeester
Gheeraerdts,
die
noodgedwongen
in Engeland had verbleven, teruggekomen.
Hij
maakte geen aanstalten om zijn ambt terug op te nemen. Schepen
Bauwens, die overleden was en Schepen De Wolf, die wegens
oververmoeidheid
ontslag nam, werden vervangen door Achilles
Eeman en door Valery de Valkeneer. Toen De Hert in augustus
1919 definitief burgemeester werd, verving advocaat Eugeen Bosteels hem als schepen. Schepen Moyersoen bleef, alhoewel hij
meer en meer door zijn parlementaire arbeid werd ingenomen.
Steeds financiële problemen
De financiële toestand was hachelijk. Tot dat het economisch
leven hernam, de belastingen binnenkwamen
en de Staat bij
machte was steun te bieden, moesten opnieuw leningen bij het
Gemeentekrediet
worden aangegaan. Dit was ook nodig om de
stadsobligaties,
die slechts tot het einde van de bezetting liepen,
terug te betalen. De onderstand waarvan nog vele mensen genoten, moest verhoogd worden en er moest ook 200.000 fr. gevonden worden om aan de weggevoerden een voorschot te kunnen
betalen op de vergoeding die hen was toegezegd door de regering.
In de vergadering van 16 april, toen men inzicht kreeg in de toestand,
stelde de schepen een consolidatielening
voor van
7.820.000 fr. aan 5,25 % terugbetaalbaar
met 66 jaarkortingen.
Op 18 februari 1921 verklaarde hij: "Wij staan met een oorlogsschuld van 14.240.000
fr. Onze vordering op de Staat, overeenkomstig de regelingen die na de oorlog getroffen werden om de
gemeenten ter hulp te komen, bedraagt 9.300.000 fr. Er blijft ons
dus 6 miljoen ten laste, waarop wij 300.000 fr. per jaar moeten
kunnen aflossen". "De toekomst is dus duister", besloot hij.
Verscheidene woonhuizen waren verwoest en gedurende vier
jaar had men er geen bijgebouwd. Inmiddels hadden de gezinnen
zich vermenigvuldigd.
Er was een grote woningnood.
Romain
Moyersoen, die reeds jaren in de problematiek van de huisvesting
thuis was, deed een beroep op enkele nijveraars om het nodige
kapitaal te verzamelen om een Maatschappij
voor Goedkope
Woningen tot stand te brengen.
Reeds op 11 oktober 1920 mocht hij de stichting ervan melden.
De liberaal De Windt had graag gezien dat het stadsbestuur dit
ontwerp tot het zijn had gemaakt. Moyersoen wedervoer dat de
aandeelhouders
niet wensten dat de maatschappij zou afhangen
van een openbaar bestuur. Er was geen reden om een dergelijke
opvatting tegen tt;. spreken.
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De maatschappij kwam tot stand op 19 januari 1921 en gmg
onmiddellijk aan he~ werk.
De gemeenteverkiezing van 24 apri11920
De gemeenteraadsverkiezingen die in 1916 hadden moeten
plaatsgrijpen, waren tijdens de bezetting natuurlijk niet gehouden.
Er werd van hogerhand beslist dat zij op 24 april 1920 zouden
doorgaan. De politieke kaart was grondig veranderd. De wet op
de gemeenteraadsverkiezingen was gewijzigd. Voortaan zouden
alle Belgen van het mannelijk geslacht, die 21 jaar en ouder
waren, stemgerechtigd zijn en werd het meervoudig stemrecht
afgeschaft. Op het laatste ogenblik had de Katholieke Partij bekomen dat ook de vrouwen mochten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Zoals te verwachten was verloren de katholieken de machtspositie die zij onafgebroken sinds 1872 hadden bekleed. Zij hadden tien verkozenen. De socialisten die nooit in de gemeenteraad
hadden gezeten, veroverden zeven zetels, de liberalen werden tot
twee zetels teruggeslagen, de Frontpartij die zich had ingeënt op
wat overbleef van de oude Daensistenstam, bekwam vier zetels.
Het politiek personeel was ook grondig vernieuwd. In de Katholieke Partij bleven van de vooroorlogse verkozenen alleen over:
Moyersoen, Louis de Béthune, Felix de Hert, Eugeen Bosteels, De
Valkeneer. .. De partij had zich beslist hervormd tot een vier standenpartij.

De christen werklieden, wiens lokaal gevestigd was in de
gebouwen in de St. Jorisstraat die gediend hadden om het werk
van het Groen Kruis te herbergen, waren sterk vertegenwoordigd
door een ploeg welbespraakte jonge mensen. De toestand was
voor de katholieken bijzonder kritiek. Socialisten en oudDaensisten wilden met de Katholieke Partij afrekenen. De liberalen konden moeilijk hun oude vete vergeten.
Romain Moyersoen doet een" anti-katholieke bestuursovereenkomst springen
Op de eerste vergadering van de gemeenteraad op 12 juli
1920 werd voorgesteld een bestuur samen te stellen bestaande uit
vier partijen. De katholieken - die nooit een bestuur dat evenredig
zou samengesteld zijn, hadden aanvaard - gingen in principe
akkoord met dit voorstel. Nichels, de voorman van de socialisten
wilde blok vormen tegen de katholieken. De werkliedenkandidaten van de katholieke lijst, die volop gewikkeld waren in
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een strijd "rood of geen brood", wilden echter niet met de socialisten opstappen. De beslissing werd uitgesteld tot 25 juli. Op die
dag, bij de aanvang der vergadering, bleek dat het kartel tegen de
katholieken was gevormd. De socialisten verklaarden dat zij geen
schepenzetel zouden aanvaarden indien de katholieken een zetel
bekwamen. Van Schamelhout van de Frontpartij stelde voor de
zetel, die voor de socialisten was bedoeld, tijdelijk door een lid
van zijn partij te laten bekleden. Zij wisten dat indien de gemeenteraad een zetel openhield deze van rechtswege zou bekleed worden door het oudste lid, die een katholiek was. Om dit te beletten
stelden ze dan voor de vierde schepen onmiddellijk te benoemen.
De katholieken konden dergelijk voorstel niet aanvaarden. "Uw
partij", bemerkte de woordvoerder van de katholieke groep, R.
Moyersoen, "zou aldus met vier verkozenen een vertegenwoordiging hebben in het schepencollege, die gelijk zou zijn met de onze
die tien verkozenen heeft".
"Aangezien de katholieken ons voorstel volstrekt afwijzen",
besloot Van Schamelhout, "blijft er ons niets anders te doen dan
een college te vormen onder onze drie partijen".
"Uit vrees dat de katholieken de meerderheid zouden hebben in
het schepencollege", riep men hen van katholieke zijde toe, "werpt
gij u in de handen van de socialisten, en laat ge aan hen de meerderheid".
Nichels triomfeerde want volgens hem eisten de kiezers dat het
bestuur anti-katholiek zou zijn.
Romain Moyersoen nam het woord. Het werd stil in de zaal.
Hij viel scherp uit tegen de socialisten, en beschreef hoe hun programma tegen de principes van een groot :deel der kiezers
indruiste. Tot de Frontpartij zei hij: "Door het stellen van onredelijke voorwaarden wilt ge een overeenkomst met de katholieken
onmogelijk maken, om toenadering te zoeken met de socialisten
aan wie gij de burgemeester en twee schepenen zoudt laten. De
liberalen daarentegen, die gij in gering aanzien houdt, duldt gij
enkel in uw verbond om hun stemmen te bekomen".
Hij richtte zich tenslotte tot de liberalen: "wat zal de burgerij die
voor u gestemd heeft, over uw samengaan met de zo gevreesde
socialisten denken? Is zij daarmee gediend?" Hij hoorde Richard
de Stobbeleir tot zijn gebuur zeggen: "Wilt ge geloven dat Mijnheer Romain gelijk heeft". "Laat ons stemmen", zei R. Meyersoen.
Er werd gestemd. Bij de eerste ronde bekwam de uittredende schepen 12 stemmen - De Windt 8 - Nichels 3. De twee liberalen hadden op Moyersoen gestemd. Het kartel was gesprongen. "Het was
één van de mooiste successen van mijn politieke carrière", zei
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Romain Moyersoen.
De tweede schepen werd Van Opdenbosch van de Frontpartij. De
Windt kreeg voor de derde plaats 6 stemmen en 17 witte briefjes.
Er werd met 12 stemmen tegen 11 beslist de vierde plaats voorlopig niet te begeven.
Felix de Hert behield aldus de burgemeesterssjerp. Hij zou die
behouden tot aan zijn dood in 1925.

ROMAIN MOYERSOEN,
BURGEMEESTER VAN AALST (1925 - 1932)
Overlijden van Burgemeester De Hert en van Burgemeester
Eugeen Bosteels
In februari 1925 was de katholieke burgemeester overleden.
Toen Romain Moyersoen in 1921 minister werd, had hij niet
alleen zijn ontslag aangeboden als schepen, maar had hij ook zijn
mandaat van gemeenteraadslid verzaakt.
Toen Felix de Hert overleed werd advocaat Eugeen Bosteels
benoemd. Deze was veel jonger, had een flink voorkomen, en was
in Vlaamse culturele middens zeer welkom. Hij was geboren te
Hekelgem, had in Hoogstraten humaniora gelopen ten tijde van
Frans van Cauwelaert en had in Leuven rechten gestudeerd. Hij
was gemeenteraadslid geweest van Aalst van 1911 tot 1921 en
was het opnieuw geworden als opvolger van Romain Moyersoen.
Van 1919 tot 1921 was hij schepen van onderwijs.
Er werd hem niet veel tijd gegund om als burgemeester iets te
presteren. Kort na zijn aanstelling werd hij ziek, zodat hij nooit
een gemeenteraadszitting heeft kunnen voorzitten. Op 6 juli 1925
overleed hij, nauwelijks 42 jaar oud.
Er was in de gemeenteraad niet veel keus voor een opvolger
Van de oude garde bleef nog Baron Louis de Béthune. Deze
had zich echter nooit positief in de gemeenteraad ingezet en was
hoofdzakelijk met zijn persoonlijke propaganda ingenomen. Bij
de benoeming van de veel jongere Bosteels werd hij trouwens
reeds voorbijgelopen. Er was ook nog dokter Schelfhout die een
drukke praktijk had als geneesheer en die de man niet scheen te
zijn om een gemeenteraad, waar socialisten en fronters het nogal
eens bont maakten, te domineren. De jongeren waaronder zich
enkelen als goede propagandisten hadden ontpopt, werden geacht
geen voldoende ervaring te hebben.
In Aalst zelf was de toestand gespannen.
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Als dienstdoende
burgemeester
functioneerde
sinds de maand
maart de fronter Van Opdenbosch, geflankeerd door twee socialistische schepenen. De Valkeneer. katholiek gemeenteraadslid,
had als schepen ontslag genomen. De liberalen hadden zich uit het
schepencollege teruggetrokken.
Op aandringen van de overheden
burgemeesterschap

aanvaardt

R. Moyersoen

het

Op 10 juli 1925 richtte de Gouverneur der Provincie, Graaf
de Kerckhove, zich tot R. Moyersoen, om hem dringend te verzoeken de plaats van burgemeester te aanvaarden.
De eerste reactie van de gewezen schepen was een weigering. Hij
zette de beweegredenen op papier. "Wanneer ik in 1921 minister
werd, stak mij de gemeentepolitiek de keel uit", schrijft hij, "en ik
aarzelde niet mijn mandaat van gemeenteraadslid
te verzaken om
als het ware de bruggen op te blazen en zo te kunnen ontsnappen
aan de sollicitaties waarvan ik het voorwerp zou kunnen zijn. En
ziedaar dat die sollicitaties, zeer vriendelijk overigens, van u
komen. Het is maar al te waar dat ik de plaatselijke politiek in al
haar geheimenissen ken, maar het is juist die kennis die er mij van
verwijdert. Hoe wilt U dat ik bestuur zonder meerderheid; de zeer
wankelbare meerderheid die ik in 1921 had gevormd, is praktisch
uiteen gevallen. Hoe wilt gij met twee socialistische schepenen en
een Daensist, en dewelke! dat ik iets teweegbreng. Naar die plaats
valt niet te begeren. Ik heb overigens andere motieven om uw verzoek af te wijzen. Ik wens mij zeer actief met het parlementair
werk bezig te houden. Ik hernam de leiding van de Bank van Aalst
die ik heb moeten verlaten. Ik heb verscheidene sociale organisaties te besturen. Hoe wilt U dit alles op een fatsoenlijke wijze
cumuleren? Zoek elders. Ik ben bereid te helpen zoeken".
Die brief waarvan wij het klad bezitten, gaaf zeer duidelijk zijn
gemoedstemming
weer.
Maar de regering zelf, de Eerste Minister Poullet, en de Minister
van Binnenlandse
Zaken Rolin Jaecquemyns,
drongen aan.
Enkele goede vrienden echter waaronder
zijn gewezen privésecretaris Thaddé de Becker, die voorzag dat men op hem een
beroep zou doen, smeekten hem zich niet te laten overtuigen.
"Zend ze allen wandelen en behoud u voor om in 's lands politiek
de rol terug te spelen die u toekomt" (19).
Na veel aarzelen liet R. Moyersoen zich overreden en op 31 juli
(19) Brief van T. de Becker aan K. Moyersoen dd. 8 juli 1925, (Familiearchief).
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liet hij aan de Gouverneur weten dat hij het ambt aanvaardde. De
Gouverneur bedankte hem op diezelfde dag per telegram en
meldde hem dat hij·zijn kandidatuur officiëel voordroeg.
Van vele zijden werd R. Moyersoen voor die benoeming en de
dienstbaarheid die hij daardoor bewees, geprezen. Zijn oude
strijdmakker Désiré de Wolf schreef hem om zijn sympathieke
gelukwensen aan te bieden, maar, op het einde van zijn brief
maakte hij de bemerking: "voor de rest, laat me toe er bij te voegen wat ik u reeds dikwijls heb gezegd: ik beklaag u". Honoré
Coppieters, deken van Aalst en toekomstige bisschop van Gent,
die R. Moyersoen zeer hoog achtte, schreef hem reeds op 30 juli:
"Ik heb de eer u geluk te wensen, en nog veelmeer u te bedanken,
bij uw benoeming tot burgemeester van Aalst. Ik beschouw die
benoeming als een offer dat gij brengt voor het algemeen welzijn
van de stad, en ik hoop dat uw schoon voorbeeld en uw edelmoedigheid door God zal gezegend worden, en dat al de katholieken
van Aalst eensgezind achter u zullen staan".
Dit laatste gebeurde ook. Er waren wellicht enkele teleurgestelden, maar ze lieten dit niet blijken. Bij de socialisten en de
fronters ging het er anders aan toe. Voor hen was Moyersoen
langs een achterpoort je burgemeester geworden. De uitdrukking
was onjuist. Het is waar dat R. Moyersoen geen gemeenteraadslid
was op het ogenblik van de benoeming, maar hij was in 1921
samen met de andere leden van de raad verkozen geweest, en had
slechts de gemeenteraad verlaten om een hoger ambt te bekleden.
Hij was dus in werkelijkheid een verkozene van de Aalsterse
bevolking. Dè mogelijkheid om buiten de raad verkozen te worden is door de wet voorzien. De socialisten en fronters weigerden
de plechtige aanstelling die op 24 augustus plaatsgreep, bij te
wonen. Die dag werd R. Moyersoen stoetsgewijze aan het station
van Aalst afgehaald, en werd onder grote belangstelling per koets
naar het stadhuis gevoerd. Aldaar sprak hij een redevoering uit die
als het ware een programma voor zijn bestuur vormde.
Bestuursprogramma
Hij besloot zijn rede, die herhaalde malen werd toegejuicht,
met een treffende belijdenis. "Innig verkleefd aan mijn geboortestad, overtuigd verdediger der rechten van onze Vlaamse gouwen,
trouwe dienaar van mijn volk, tot in het diepste mijner ziel
gehecht aan België, ons Vaderland, beloof ik u, Mijne Heren, al
mijn krachten met Gods hulp en zegen te besteden aan de eervolle
.doch lastige taak mij door de Koning toevertrouwd".
Veel van zijn woorden, en ook zijn oproep tot de gerneenteraads-
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leden om wat hen verdeelde te verdrijven, en wat hen verenigde in
't oog te houden, hadden een bijzonder actuele klank wegens de
moeilijkheden waarvan Aalst zopas het toneel was geweest.
Het vlagge-incident
Profiterend van de afwezigheid ontstaan door het overlijden
van Burgemeester Bosteels, en van zijn functie van dienstdoend
burgemeester die hij sinds maart waarnam, had de Daensistische
Schepen Van Opdenbosch bevel gegeven op 11 juli, dag van de
Guldensporenslag, dag die te Aalst sinds 1922 officieel werd
gevierd, de Belgische vlag weg te halen. Deze vlag prijkte tussen de
Vlaamse en de Aalsterse vlag op de gevel van het stadhuis.
In de gemeenteraadszitting van 6 juni 1922 werd de viering van 11
juli op voorstel van de katholiek Louis de Smet gestemd. Er werd
toen ook een motie eenparig goedgekeurd, waarin men kon lezen:
"... de gemeenteraad is van gevoelen dat deze viering zal geschieden met een gedachte van eenheid tussen alle Belgen, en met het
doel te bekomen dat de woorden van Koning Albert: gelijkheid in
rechte en in feite tussen Vlamingen en Walen, niet langer een
belofte zal blijven voor Vlaanderen".
De handeling van Van Opdenbosch miskende de geest waarin de
viering was opgevat. Ze was in strijd met een beslissing van de
gemeenteraad die reeds twee jaar ervoor had gepreciseerd dat de
Vlaamse Leeuw zou uitgehangen worden naast de Belgische vlag.
Zijn handeling was duidelijk bedoeld als een anti-Belgische manifestatie.
Die feiten werden door De Volksstem bekend gemaakt, en verwerkte deining, niet alleen in Aalst, maar in heel het land. Gouverneur Graaf de Kerckhove aarzelde niet Van Opdenbosch uit
zijn ambt te ontzetten.
Het incident werd opgeroepen voor de gemeenteraad. De
raad kwam op 24 juli bijeen om een opvolger aan te duiden voor
Schepen De Valckeneer, die op 30 maart als schepen en als
gemeenteraadslid ontslag had genomen. In zijn plaats werd Mertens, een katholieke middenstander, tot schepen verkozen.
.
Van Opdenbosch, na de lezing te hebben gehoord van het besluit
van de Gouverneur, viel tegen De Volksstem uit die het "sensationeel bericht" in de wereld had gezonden. Bocqué, zijn partijgenoot, huldigde Van opdenbosch.
Enkele weken nadien, op zondag 16 augustus, richtte de Frontpartij een grote-betoging in te Aalst, ter ere van Van Opdenbosch.
Dit was aanleiding tot een nieuw incident. Terwijl de stoet zich in
de Zoutstraat vormde, waar het lokaal der Daensisten was geves-

tigd, traden enkele betogers een winkel in de Zoutstraat binnen en
kochten er een Belgische vlag. Buiten in de straat wierpen ze de
vlag op de grond, betrapten ze en sleurden ze door het zand. De
politie, opgeroepen door bewoners uit de straat, trad spoedig op.
Het voorval verwekte een algemene verontwaardiging. Het bleek
dat het mensen waren, vreemd aan de stad, die deze baldadigheid
hadden begaan. Uit een politierapport blijkt dat de hoofdschuldige de café-baas was van het Daensistisch lokaal te Kortrijk, die
voor aftroggelarij was veroordeeld geweest.
Romain Moyersoen die nog maar net als burgemeester
benoemd was, maar nog niet was ingehuldigd, besloot te reageren. Hij' liet een affiche aanplakken waarin hij de betreurenswaardige tonelen die zich op 16 augustus hadden voorgedaan, aan de
kaak stelde.
"De daad van zondag wordt door iedereen beschouwd als een
uitdaging", schreef hij. Hij nodigde al zijn medeburgers uit om op
zondag 23 augustus, de Nationale Driekleur aan de huizen te laten
wapperen. "Het land moet weten wat een door en door Vlaamse
stad over zulke daden denkt".
Dit waardig protest werd naar waarde geschat en de oproep
van de burgemeester werd door de grote meerderheid der Aalstenaars positief beantwoord. De pers in het algemeen onderlijnde
het succes van die manifestatie.
De volgende dag vond de aanstelling van de burgemeester
plaats. Voor het stadhuis had hij drie vlaggen laten wapperen: de
Nationale Driekleur, de kleuren van Aalst en de Vlaamse Leeuw.

Verwarde politiek toestand
Romain Moyersoen, als nieuwe beheerder, toog onmiddellijk
aan het werk. In het stadsbestuur trof hij een toestand aan die fel
veranderd was sinds 1921. Het schepencollege was anders samengesteld. In de fameuze zitting waar Moyersoen het kartel had doen
springen had men behoudens hemzelf, een liberaal tot schepen
verkozen, namelijk notaris De Windt, en een fronter, namelijk
Van Opdenbosch. Een plaats had men onbezet gelaten voor de
socialisten, die echter weigerden in het schepencollege te treden
indien er geen twee socialisten werden verkozen. Op 6 februari
1922 werd Moyersoen als schepen vervangen door De Valkeneer,
en als gemeenteraadslid door E. Bosteels nadat hij minister was
geworden. Het uittreden van Moyersoen uit de gemeenteraad in
1921 werd betreurd door de burgemeester, en door Nichels, leider
van de socialistische groep: "Hij zal als schepen van financiën niet
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kunnen vervangen worden" verklaarde hij (20).
Op 26 juni 1924 nam De Windt ontslag, om persoonlijke
redenen (21). Later zou hij zich laten ontvallen dat hij de voortdurende kritiek die hem vanwege de socialisten, en ook vanwege
leden van de Christelijke Arbeidersgroep ten deel viel, meer dan
beu was. Op 18 augustus werd voorzien in zijn vervanging. De
Windt verklaarde: "De socialisten zullen nu de gelegenheid hebben twee zetels te hebben, de liberalen zullen zich onthouden". En
effectief, de socialisten aanvaardden de opengebleven zetel te
bezetten, en de opvolging van De Windt over te nemen. Nichels en
Marcel werden verkozen, telkens met 11 stemmen voor. Toen
Moyersoen terugkwam waren de verhoudingen dus grondig
veranderd. Er was een katholieke schepen: Mertens die pas
benoemd was in vervanging van De Valkeneer; twee socialisten;
geen liberaal, en ook geen fronter vermits Van Opdenbosch ontzet
was.
De stad was feitelijk zonder bestuur geweest gedurende vele maanden; de financies waren in zo'n staat dat de stad haar leveranciers
niet kon betalen. De burgemeester had daarom bij de schepenen,
onderrneer bij Marcel, schepen van openbare werken, aangedrongen dat zij bezuinigingen zouden doorvoeren. Hij stelde ook de
noodzakelijkheid om de belastingen te verhogen in het vooruitzicht.
Aan die politiek deden de twee socialistische schepenen, die
na een aanvankelijke weigering, Moyersoen toch hun medewerking in het bestuur waren komen toezeggen, niet graag mee. Naar
aanleiding van een incident omtrent de afdanking van drie schrijnwerkers, die tijdelijk waren aangeworven voor het herstellen van
woonhuizen en van wie de opdracht was beëindigd, gaven ze hun
ontslag. Dit ontslag werd door de raad aanvaard in zijn vergadering van 7 december. Schepen De Neve noemde dit ontslag een
comedie; de Béthune zei dat het gemotiveerd was uit vrees de
verantwoordelijkheid voor nieuwe belastingen te moeten dragen.
De twee socialisten werden onmiddellijk vervangen. Nichels door
Baron de Béthune, Marcel door de christen arbeider Louis de
Smet. In het begin van dezelfde zitting werd De Neve verkozen
met 17 stemmen tegen één in vervanging van Van Opdenbosch.
De Neve was een Daensist van de oude stempel. Hij had zich verdienstelijk gemaakt in de mutualiteitsbeweging waar hij R.

(20) Verslag van de gemeenteraadszitting dd. 4 februari 1922, (Aalst, S.A.).
(21) Verslag van de gemeenteraadszitting dd. 16 juni 1924, (Aalst, S.A.).
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Moyersoen had leren waarderen. Aldus kreeg het stadsmagistraat
een geheel nieuw uitzicht.
Financiële spanningen
Moyersoen zette zijn politiek van financiële sanering door
met medewerking van De Neve en de andere leden van het college.
Reeds in de zitting van 25 juni 1926 kondigde hij aan dat al de
achterstallige betalingen betaald waren, en dat de begroting van
1926 in evenwicht zou zijn. Inmiddels hadden zich op het monetair plan schokkende gebeurtenissen voorgedaan. Het stabilisatieplan van Minister Albert Edouard Janssen was mislukt, met het
gevolg dat de frank sterk was gedevalueerd. Het gemeentebudget
voor het jaar 1926 voorzag 14.020.138 fr. uitgaven, terwijl de
begroting van 1925 9.432.281 fr. voorzag.
Een burgemeester aan het werk
Inmiddels trachtte de nieuwe burgemeester .het aangekondigde programma uit te voeren, ondanks de beperkingen die de
financiële toestand van de stad oplegde.
In de gemeenteraad van 1 i januari 1926 werd tot de uitvoering
van de ringlaan besloten. In feite was het algemeen plan van deze
ringlaan reeds in 1916, in volle oorlogstijd, door het schepencollege van toen ontworpen. Het was door de gemeenteraad goedgekeurd geweest, en was na de bevrijding bij Koninklijk Besluit van
15 april 1920 van hogerhand bekrachtigd. Moyersoen onderhandelde met de minister van openbare werken, en slaagde erin op 16
maart 1926 een overeenkomst met de Staat af te sluiten waarbij
deze de gehele uitvoering van de ringlaan op zich nam. De aanbesteding der eerste werken greep plaats op 17 mei 1929. De uitvoering zou vele jaren duren. Toen R. Moyersoen het burgemeesterambt aflegde, was de Boudewijnlaan voltrokken, en waren de
werken rond de H. Hart-kerk, aan de overkant van de Dender,
uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de laan doorgetrokken tot aan de Albrechtlaan, die dagtekende van 1902.
In 1927, in de zitting van 20 mei, werd beslist tot de oprichting
van de H. Hart-kerk. Burgemeester Moyersoen stelde voor dat de
stad 500.000 fr. ter beschikking zou stellen. De gewezen Schepen
Marcel oordeelde dat er kerken genoeg waren in Aalst, en de liberaal De Stobbeleir dacht er hetzelfde over. Het voorstel werd
goedgekeurd met 12 stemmen tegen 8.
Onder het beleid van Moyersoen werd werk gemaakt van de
waterbedeling. Met dit doel werd op 27 april 1926 eeni eerste
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lening van 3.196.500 fr. aangegaan. De watertoren werd op 8
maart 1926 in aanbesteding gegeven.
Op zedelijk gebied heeft een burgemeester, hoofd van de politie,
toch een zekere macht. R. Moyersoen aarzelde niet daar gebruik
van te maken, ondermeer inzake ontuchthuizen.
Het gebeurde
meer dan eens dat hij 's nachts een rondrit maakte in de stad met
politiecommissaris
Van de Winkel, om zich ervan te vergewissen
dat de nachtrust niet werd gestoord en om over de toepassing der
reglementen te waken.

Zegenrijke

verkiezing

- 1926

De gemeenteraadsverkiezingen
naderden. Van de verkozenen
van 1921 waren er velen overleden. De katholieke lijst kreeg zo
een nieuw uitzicht, en de samenstelling stond in het teken van de
standenvertegenwoordiging.
Moyersoen
stond de eerste. Raymond de Schaepdrijver, een gewezen officier en toen bedrijfsleider
stond de tweede, hij vertegenwoordigde
de middenstand
en de
burgerij. Alfons Bastiaens op de 3de plaats, en Frans Callebaut op
de 6de plaats, werden door de christen-democratische
arbeiders
aangeduid. Op de 4de plaats stond de Béthune die opkwam voor
de boeren, samen met Danckaert op de 7de plaats. Advocaat
Pedro de Hert, oud-strijder, verving zijn overleden vader. Al deze
kandidaten met bovendien Dr. J. Schelfhout en Albert Mertens er
nog bij, werden verkozen. Het aantal te kiezen gemeenteraadsleden was tengevolge van de stijging der bevolking opgevoerd van
21 tot 23.
De uitslag was voor de katholieken bijzonder goed: zij wonnen
2.000 stemmen' (8.402 tegen 6.493) en Moyersoen
bekwam
bovendien een persoonlijk succes. Er werd toen nog niet geaasd
op voorkeurstemmen,
zoals nu, maar hij haalde met 660 voorkeurstemmen het hoogste aantal van al de kandidaten op de populaire Dr. J. Schelfhout na, die er 795 bekwam.
De nieuwe gemeenteraad telde aldus: 9 katholieken, 7 socialisten,
4 christen-democraten.
Van Opdenbosch die verkozen was, nam
ontslag en werd door Bocqué vervangen, de liberalen haalden
maar 1 zetel.
Het schepencollege werd ditmaal zonder te veel moeilijkheden
samengesteld in de zitting van 10 januari 1927. Naast Moyersoen,
die .burgemeester
bleef, en dus een tweede ambtstermijn
kon
beginnen, benoemde de gemeenteraad twee socialisten: Nichels en
Marcel, de katholiek Alfons Bastiaens, en de christen-democraat
De Neve, tot schepen. Dit schepencollege bleef aan tot de vol-

40

V.erln.s
j'L

VHfl

!H'!'\C;t'«\\bl:Srt;1( nüUlfJ
glit'!
CEl 1t-:'I; 10 Jé ~:\\YN /\Jlix.
.
t />~,;"'1 ·t~<tj Y;<î&-'l~<! ··Elt!ü,~\;é!'Al;

Burgemeester Romain Moyersoen
bij de viering van het eeuu feest van België in 1930.
(foto: F, \1.A.).
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gende verkiezingen die in 1932 plaatsgrepen.
De zes jaar verliepen zonder noemenswaardig incident. De burgemeester trachtte zo goed als het kon de fianciën van de stad
gezond te houden, en het programma van de openbare werken
voort te zetten.
Het Eeuwfeest van 1930
Het Eeuwfeest van het onafhankelijk België werd op zondag
17 augustus luisterrijk gevierd. Dit gebeurde ondermeer op de
Grote Markt door de uitvoering van de Rubenscantate door een
Antwerps koor en orkest, onder leiding van Flor Alpaerts. Het
koor telde 700 zangers, het orkest 110 instrumenten. Na de H.
Mis en Te Deum in de St.-Martinuskerk, sprak Burgemeester
Moyersoen een geestdriftige rede uit in de tuin· van het stadhuis,
bij het gedenkteken voor de gesneuvelden van 1830. Hij bracht de
ware geschiedenis van de omwenteling van 1830 in herinnering,
en wees op het aandeel van de Aalsterse bevolking in de gebeurtenissen van toen.
De verkiezingsstrijd van 1932
De jaren liepen nu rustig voorbij. Het stadsbestuur handhaafde zich, maar de partijen begonnen weer te roeren in 't vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1932. De socialisten voerden een rechtstreekse campagne tegen Moyersoen. Hij
was een alleenheerser; hij was een vijand van de werkman, ...
werd hem verweten.
Het weekblad van de Vlaamse Narionalisten-Daensisten De
Werkman sloot zich aan bij de campagne, maar verweet ook de
socialisten even conservatief te zijn als Moyersoen. Van katholieke zijde werd gereageerd. De'Volksstem van 10 februari 1933
blokletterde onder de. foto van Romain Moyersoen in vol ornaat:
"De burgemeester voor ons allen. De man die weg moet". Het
blad gaf een lange lijst uit van al de werken die onder zijn bestuur
waren gerealiseerd op verscheidene domeinen. Het citeerde onder
meer: de uitbreiding van het onderwijs: 103 nieuwe volksklassen
waren tot stand gekomen, de bouwpolitiek. 674 nieuwe huizen;
de bouwpremiën die hij als minister had in het leven geroepen:
1.365 Aalsterse huisgezinnen hadden er van genoten; de weduwrente door hem ingevoerd; enz.
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Hopeloze toestand na katholieke nederlaag
De gemeenteraadsverkiezingen waren niet gunstig voor de
katholieken in het land en in Aalst verliep het al niet beter. De
katholieken verloren een zetel, de socialisten behielden hun zeven
man, de liberalen herwonnen twee zetels en waren met drie, de
fronters haalden vijf zetels.
Nichels zag de kans schoon om de katholieken uit het bestuur te
drijven en de fronters schoten gretig toe. "Liever met de antiklerikale socialisten dan met de katholieken", schreef De V olksstem verwijtend, en socialisten en fronters sloten een bestuursakkoord dat insloot dat voor het burgemeesterschap een socialist
zou worden voorgesteld. Op 27 januari 1933 werden tot schepen
verkozen: Nichels en Flips, socialisten, en de fronters De Neve en
mevrouw Gravez-Haegens. De katholieken werden aldus voor het
eerst na zestig jaar uit het stadsbestuur gesloten. Moyersoen
vreesde die verwijdering omwille van de christelijke belangen die
op het spel stonden. Hij was geen man van de oppositie. Op 10
februari nam Schepen Flips om persoonlijke reden ontslag.
Moyersoen die nog altijd de gemeenteraad voorzat, profiteerde
van de gelegenheid om een katholiek voor te stellen in de plaats
van Flips, rekening houdend met de moeilijke toestand waarin de
stad verkeerde.
Dit voorstel werd hooghartig door Nichels afgewezen "nu
eindelijk de dag gekomen was van de lang betrachte verandering".
Hij liet begrijpen dat hij zijn macht zou gebruiken om zijn wraak
op de katholieken uit te werken. Eerst op 25 april 1931 werd
Nichels tot burgemeester benoemd.
Zo kwam ook een einde aan de reeks katholieke burgemeesters die sinds 1872, zestig jaar lang onafgebroken Aalst hadden
bestuurd. Vijf mannen met verschillende talenten en aanleg hadden gedurende verschillende duurtijden de driekleurige sjerp
gedragen: Van Wambeke van 1872 tot 1898, Gheeraerdts tot
1919, Felix de Hert zes jaar lang, Bosteels enkel maanden, Moyersoen zeven jaar.
Nichels was verplicht een derde plaats in het schepencollege
in te ruimen voor de Vlaamse Nationalisten, die aldus de meerderheid bekwamen in het college. .Albert D'Haese, advocaat te Aalst,
werd in plaats van Nichels als schepen benoemd, naast De Neve
en Gravez, Haelterman vertegenwoordigde de socialisten ter vervanging van Flips.
Moyersoen bleef zich voor de stadszaken interesseren. De
fronters gaven in 1934 twee manifesten uit, allebei gericht tegen
oud-burgemeester Moyersoen. Hij was verantwoordelijk voor de
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slechte financiële toestand, hij is niet de "onmisbare competentie"
zoals De Vo/ksstem het voorheeft, enz.
Het boterde echter niet lang tussen socialisten en fronters. Op
22 april 1934 hadden de Vlaams-Nationalistische jongeren een
besloten vergadering belegd waarop Staf de Clercq, leider van. het
Vlaams-Nationaal Verbond, het woord voerde. De AntiOorlogsliga, opgezweept door de jonge Bert van Hoorick die na
de Tweede Wereldoorlog volksvertegenwoordiger van Aalst zou
worden, en de Socialistische Jonge Wacht hadden hun leden opgetrommeld om tegen te manifesteren. Het ging er erg aan toe. Bij
het uiteengaan van de vergadering werden huiswaarts kerende
Vlaams-Nationalisten met matrakken aangevallen. De VlaamsNationalisten protesteerden verontwaardigd. De afdeling te Aalst
stemde een motie waarin men kon lezen: "Aangezien het meest
elementair zelfrespect ons verbiedt samen te besturen met de mandatarissen van een partij waarvan de leden opdracht zouden krijgen onze Leider of onze leden dood te slaan" (22).
Op 4 mei 1934 werd in de gemeenteraad de gemeentebegroting bij
staking van stemmen verworpen. Op 22 juni namen De Neve,
D'Haese en Gravez ontslag. Het samengaan met de socialisten was
onmogelijk gemaakt, verklaarde Albert D'Haese, en hij verweet
hen hun dubbelzinnige houding bij de Liga-manifestaties (23).
Aalst was onbestuurbaar geworden. De socialisten waren noch
bekwaam, noch bij machte de stad te besturen. De fronters eisten
het ontslag van Nichels. Moyersoen stelde voor het college samen
te stellen met een schepen uit elke groep, en de burgemeester te
doen aanduiden uit de sterkste partij. Hij stelde ook voor de
benoemingen van de schepenen te verdagen. De meerderheid weigerde echter waarop de katholieke groep de zaal verliet. De liberalen stonden erop de terugkomst van Moyersoen als burgemeester
te verhinderen, en kwamen Alfred Nichels ter hulp. Cornelis, een
bedrijfsleider die de reputatie had zeer anti-klerikaal te zijn, werd
tot schepèn verkozen.
Die vriendschap tussen socialisten en liberalen duurde geen
drie maanden. Einde september reeds nam Cornelis ontslag,
omdat "de liberalen zich niet in een hopeloos avontuur met een
minderheidscollege willen wagen".
De zitting van 3 oktober 1934 werd een historische zitting.
Nichels werd door alle partijen aangevallen.
(22) De laffe aanval van de Socialistische Anti-Oorlogsliga en Wachters, manifest
van de Vlaams-Nationalisten.
(23) Verslag van de gemeenteraadszirring dd. 3 oktober 1934, (Aalst, S.A.) ..
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Er was eerst het rekwistorium van Albert D'Haese tegen Nichels.
Het werd "een bolwassing van belang" schreef De Volksstem (24).
"De heer D'Haese heeft zich in de gemeenteraad een zeer specifieke rol voorgeschreven. Hij is de ceremoniemeester die slechts bij
plechtige gelegenheden spreekt, en die met evenveel zwier zijn col.lega's neerhaalt, als hij ze ophemelt. Zijn begrafenisrede voor de
heer Nichels was even voortreffelijk als zijn huldigingsrede ... Hoe
een dubbeltje rollen kan". Vervolgens legde Romain Moyersoen
uit waarom de katholieken geen vertrouwen hadden in Nichels.
Cornelis was ook niet mals voor Nichels, maar hij beweerde dat
de huidige moeilijkheden voortkwamen uit een duel tussen
Moyersoen en Nichels voor de burgemeesterszetel. Ondanks de
steun van de liberalen werd de door Nichels gevraagde kredietopening verworpen. Nu steeg de verwarring ten top. Nichels, de wanhoop nabij, stelde voor een motie te stemmen waarin de minister
van binnenlandse zaken zou gevraagd worden de gemeenteraad te
ontbinden, en nieuwe verkiezingen voor te schrij l'en. Moyersoen
deed hem opmerken dat dit onmogelijk was, tenzij al de gemeenteraadsleden en al hun plaatsvervangers ontslag zouden nemen. Op
30 november maakte Nichels bekend dat de socialisten van plan
waren geweest ontslag te nemen en in de oppositie te gaan," maar
daar had de partijvergadering anders over beslist".
In dezelfde vergadering wordt de gevraagde kredietopening
opnieuw verworpen met 15 tegen 7. Men sukkelt voort! steeds
met een burgemeester en één schepen. Op 8 april wordt er eindelijk gesproken over de samenstelling van een nieuw schepencollege. Haelterman geeft ontslag om aldus p!aats te maken voor een
nieuw bestuur. Moyersoen verklaart dat er een schikking moet
worden getroffen die de waardigheid van de katholieken niet te
kort doet. Op 13 april 1935 komt eindelijk alles klaar.

KATHOLIEKEN OPNIEUW IN HET SCHEPENCOLLEGE,
MOYERSOEN SCHEPEN VAN ONDERWIJS (1935 - 1938)
De katholieken bekomen 2 zetels. Moyersoen, "de man die
weg moest", wordt tot eerste schepen benoemd met 21 stemmen.
Alfons Bastiaens wordt opnieuw schepen. De fronters en de liberalen krijgen elk een zetel: de jonge Gustaaf de Stobbeleir krijgt

(24) De Volksstem dd. 6 oktober 1934, (Aalst, S.A.).

45

financiën, A. de Ridder, van de christen-democraten, openbare
werken. Romain Moyersoen nam het schepenambt van onderwijs
waar.
Aldus was in minder dan twee jaar na de verwijdering der
katholieken, de toestand opnieuw grondig gewijzigd. Nichels
stond als burgemeester omringd door twee katholieken, waaronder Moyersoen, één fronter in de plaats van drie, en één liberaal,
maar geen socialist. Op 1 juni 1935 werd Bastiaens, die ontslag
nam, vervangen door Danckaert.
Moyersoen's bedrijvigheid in de gemeentepolitiek werd minder druk.
's Lands politiek nam hem meer en meer in beslag. Op 1 juli 1936
werd hij Voorzitter van de Senaat. Op 22 juli 1937 neemt hij ontslag als schepen van onderwijs omdat hij voor de stadspolitiek
onvoldoende tijd had. In zijn plaats werd Dr. Jules Schelfhout tot
schepen benoemd.
Moyersoen was vast besloten zich niet meer kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezing van oktober 1938.
De Vlaamse concentratie, verpletterende nederlaag
De politieke sfeer was nu heel anders. Onder de invloed van
het Katholiek Congres van Mechelen dat in 1937 plaatsgreep, en
dat voorgezeten werd door Pro sper Thuysbaert, notaris en professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven, was een sterke
beweging ontstaan voor hereniging van al de christelijke krachten
in Vlaanderen. Die poging zou op het nationaal vlak mislukken,
wegens het fanatisme van verscheidene topfiguren van de VlaamsNationalistische partij. Eén hiervan was Raymond De Tolleneer
die op een meeting te Aalst duidelijk liet blijken dat hij het niet
ernstig meende met die hereniging. Op het gemeentelijk vlak daarentegen zou in vele Vlaamse gemeenten werk gemaakt worden
van die hereniging. Dit was onder meer het geval in Aalst, waar
het kwam tot een concentratie van de Katholieke Vlaamse Volkspartij, van de Vlaams-Nationalisten en zelfs van de Vlaamse
Rexisten. Een gemeenschappelijke lijst, met als topman de zeer
populaire Pedro de Hert, oudstrijder en zoon van de overleden
burgemeester Felix de Hert, en verscheidene nieuwe kandidaten
zoals Gustaaf Bosteels en Jozef Borreman, werd voorgesteld. Dit
samengaan van mensen en partijen die mekaar hevig hadden bestreden, was blijkbaar niet naar de zin van de bevolking. Het werd
een nederlaag zonder weerga. De katholieken en fronters hadden
in 1932 te samen 13 zetels gehaald. De concentratie haalde ër
maar elf, de liberalen verwierven 3, en de socialisten 9 zetels. Op 2
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januari 1939 werd één socialistisch-liberaal schepencollege
gevormd. Nichels bleef burgemeester, De Stobbeleir en Cornelis,
Deprez en Berchman, werden tot schepen benoemd.
Hulde van de gemeenteraad aan Romain Moyersoen, uittredend
(1938)
Op de laatste gemeenteraadszitting van 1938 bracht Burgemeester Nichels hulde aan de gemeenteraadsleden die zich niet
meer verkiesbaar stelden. Hij drukte bijzonder "zijn diepe dank
uit, namens hemzelf en de andere leden, ten opzichte van de heer
Moyersoen welke gedurende meer dan 40 jaar op verheven en
bekwame wijze de belangen van de stad had gediend". Hij sprak
de lof uit over "deze loyale tegenstrever die al de sporten van de
politieke ladder heeft betreden".
Zo eindigde de uitzonderlijke briljante loopbaan van R.
Moyersoen in de gemeentepolitiek. Hij had inderdaad 41 jaar lang
in de gemeenteraad gezeten; 13 jaren lang was hij schepen van
financiën geweest, namelijk tijdens heel de oorlogstijd, zeven jaar
burgemeester, en nogmaals schepen gedurende drie jaar.
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DE PREEKSTOEL IN DE
O.-L.-VROUWEKERK VAN MOERBEKE
(Geraardsbergen)
door G. VAN BOCKSTAELE
In de Nieuwe Tijden waren onze gewesten beroemd om hun
beeldhouwers en houtsnijders. Denken we maar aan de vele
altaarretabels die zowel in Noord- als in Zuid-Europa verspreid
werden of aan de vele beeldhouwers die dan vooral in de 17e en
18e eeuw de kerken en paleizen hebben verrijkt. Terecht mag men
zeggen dat Vlaanderen "een onuitputtelijke stroom van beeldhouwers heeft afgeleverd. Een beweging, die weliswaar aan het einde
van de 18e eeuw plotseling werd verminderd" (17).
Staan we bij buitenlandse reizen in bewondering voor deze
Vlaamse producten dan vergeet men al te gemakkelijk dat ook wij
in onze eigen kerken en kastelen producten van beeldhouwers
aantreffen en dat wij ze er nog steeds in "hun natuurlijke omgeving" kunnen bewonderen. Het was naar aanleiding van een
nieuw bezoek aan de volledig gerestaureerde (sept. 1983) O.-L.Vrouwekerk van Moerbeke (Geraardsbergen) dat mij terug dat
prachtig houtsnijwerk opviel en dat ik kennis wilde maken met de
historische achtergronden van het vele beeldhouwwerk dat de
kerk siert. Kunnen 'we misschien in een volgende bijdrage de lambrisering, de communiebank, het hoofdaltaar en het doksaal
behandelen, dan wil ik nu de preekstoel of de "stoel der waarheid"
"Chaire de la vérité", zoals hij in de bronnen voorkomt, bespreken.
Het is een vaststaand feit dat de preekstoel na het Concilie
van Trente en de daaropvolgende provinciale synoden in gebruik
kwam. Voortaan zouden de pastoors volgens de ContraReformatorische voorschriften, vanop die plaats aan de gelovigen
godsdienstonderricht geven. In de meeste parochies van Het Land

1.

J. V.

BOREEL, Beeldhouwkunst 1500-1800,ïn: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, dl. 9, Bussum, 1980, p. 241-249.
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van Aalst werd ten andere in de 17e eeuw een preekstoel aangeschaft (2).
Vrij vroeg moet de O.-L.-Vrouwekerk er één gekocht hebben
want in 1673 werd er reeds een nieuwe aangeworven, die wellicht
van betere kwaliteit en van duurzamer materiaal was dan de
vorige. Ongetwijfeld moeten de uitgaven voor een nieuwe preekstoel mogelijk geworden zijn omdat de grootste restauratiewerken
van het gebouw ten einde liepen. Het is immers een voortdurende
zorg geweest van pastoor Simon Molanus (einde 16e - begin 17e
eeuw), Christianus de Cuypere (Cuperus) (1603-1623) en vooral
Jacobus de Vos (1623-1680) om de door de Lessenaars verwoeste
kerk weer op te bouwen:
1604: heropbouw van het schip,
1610: wijding van drie altaren respectievelijk toegewijd aan
O.-L.-Vrouw, de H. Anna en de H. Eligius (dus nog niet
de H. Cornelius).
1620: wijding van twee klokken,
1624: heropbouw van de twee dwarsbeuken,
1626: het dakstro wordt door leien vervangen,
1636: nieuwe biechtstoel,
1653: nieuw koor,
1654: derde klok,
1666: herstel toren,
1673: aankoop preekstoel.
De aankoop van deze laatste wordt door drie bronnen bevestigd.
Volgens de kerkrekening van 25 jan. 1673 betaalde Jan de Latere,
namens de kerk van Moerbeke, aan Jan Savoye 120 pond "over
het maecken vanden preekstoel voor de kercke".. Deze
schrijnwerker-beeldhouwer moet geen inwoner van het dorp
geweest zijn want de kerkmeesters boekten in hun rekening van
1672 voor diverse reizen naar Jan Savoye een som van zeven
pond. Wel is van hem geweten dat hij eveneens in 1673 voor 108
pond het bidgestoelte "ofte settinck"geplaatst in de "kering", dit is
achteraan de kerk (3) heeft gemaakt en dat hij in 1694 voor de 5t.Maartenskerk van Onkerzele twee zijaltaren, toegewijd aan de H.
Martinus en de H. Damianus, heeft gebeeldhouwd (4).
2. ]. de BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen
en het godsdienstig leven in Het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde, 1975, dl. 11,p. 604.
3. RI)KSARCHIEF RONSE (RAR.), Kerkelijk Archief Moerbeke, Rekeningen
n° 21: (1673-'74).

4. G. DUVERGER en C. VANDENBUSSCHE - VAN DEN KERKHOVE,
Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie
Oost-Vlaanderen, kanton Geraardsbergen V, p. 20.
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Een tweede bron is het dekanaal verslag opgemaakt door
deken Antonius vander Meulen, waar in 1674 die aankoop wordt
bevestigd (5).
Een derde verwijzing vindt men in een document, waar Jacobus van Ruyskensvelde (6) koster van Moerbeke, enkele belangrijke feiten uit de kerkgeschiedenis noteert. Over de voornoemde
preekstoel zegt hij "Int jaer ons heeren duyst ses hondert 73 soo is
hier gerecht eenen stoel der waerheyt ... "(7). Deze preekstoel die
de oude verving moet, voortgaande op de prijs, van vrij goede
kwaliteit geweest zijn, wat echter niet verhinderd heeft dat de pastoor hem 120 jaar later door een derde heeft vervangen. Deze aankoop zal wellicht wegens de grote verbouwingswerken
aan de
kerk noodzakelijk
geweest zijn. Zoals in vele Vlaamse kerken
werd er ook te Moerbeke in de 18e eeuw koortsachtig aan het
interieur gewerkt zodat onze beeldhouwers een gouden periode
kenden'
1718: nieuwe bevloering,
1722: nieuw hoogaltaar,
1725: noordwaarts
gelegen sacristie,
1736: gewelf van het koor vernieuwd,
toren met nieuwe schaliën gedekt,
1757: nieuwe sacristie, langs de zuidkant gelegen,
1761: twee zijbeuken bijgevoegd (8).
Nadat de bekende Geraardsbergse beeldhouwers, Charles en Gilles de Ville in de periode 1756-1778 het meeste houtsnijwerk van
de lambrisering, de biechtstoel en het koor hadden gemaakt, kregen in 1790 Guillelmus Vander Beken -en Joannes Michiels
opdracht om een derde preekstoel te beeldhouwen. Was de tweede
reeds in zo'n slechte staat dat er dringend een nieuwe moest
komen? Of vergde de uitbreiding van de kerk met twee zijbeuken
een ander type preekstoel, waarvan de trap nu mooi langsheen een
zuil kon gedraaid worden en heeft men dan de tweede, de 17e
eeuw se verkocht aan een andere kerk of misschien aan de Dominikanerkapel in het nabijgelegen Raspaillebos? Of wenste de pastoor kortweg een preekstoel met een voor die tijd aangepaste stijl?
Blijkens de kerkrekeningen werden er alleszins bij de 18e eeuwse
verbouwingen
vele ornamenten
en materialen
zoals deuren,

5. RIJKSARCHIEF GENT, Bisdomarchief, M_ 8 dekanale verslagen (1674)_
6. Jacobus van Ruyskensvelde was van 1671 tot 21 juni 1698 - zij het wel met
onderbrekingen - koster van Moerbeke.
7_ MOERBEKE, Pastorij, archief.
8. J. de BROUWER; Bijdrage tot..., dl. 11,p_ 405 en 435.
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omlijstingen of afsluitingen aan andere kerken verkocht, maar
nergens wordt er een preekstoel vermeld (9).
Een ogenblik dacht ik aan een mogelijke aanpassing van de
tweede aan de derde preekstoel maar iconografisch noch stilistisch
schijnt dat niet mogelijk te zijn. (10)
In minder dan 200 jaar zou de kerk van Moerbeke drie preekstoelen hebben aangekocht, waarvan de laatste nog steeds de huidige kerk siert: een eerste in navolging
van de ContraReformatorische
richtlijnen, eenvoudig van model; een twee van
betere kwaliteit in de 17 e eeuwen een derde na de uitbreidingswerken in de kerk,
Deze laatste werd door een contract van 5 april 1790 tussen
enerzijds Joannes MichieIs (11), en anderzijds pastoor Paulus
-Franciscus van Hauwermeieren
(12), Joannes Bijl (13), Franciscus de Muldere (14) en Jacobus de Ceulener (15), allen proviseurs

9. RAR., Kerkelijk Archief, Moerbeke, rekeningen n° 55,59 en 61.
10. Die mening opperde ik nog in het fotoboek van Moerbeke.
Zie: L. DE
COCK, G. VAN BOCKSTAELE
en A.M. VANDEN
HERREWEGEN,
Moerbeke-Aternbeke,
dit dorp, ik weet nog hoe het was ... , p. 9.
11. Joannes MichieIs "schrijnwerker van style" was afkomstig van Velzeke (Zottegem). Uit de parochieregisters
en de registers van de Burgerlijke Stand is het
necrologium
niet precies op te maken. Mag hij vereenzelvigd worden met
Johannes Michiels, die de l8e aug. 1796 op zeventig jarige leeftijd stierf?
J. MichieIs werkte ook aan het interieur van de kerk van Deftinge, Eist en St.-

Maria-Horebeke.

12.

13.
14.
15.

In Deftinge plaatste hij voor 600 g. in 1770 eiken beschotten in de zijbeuken.
In Eist plaatste hij de lambrisering in het koor (1769-1773),
maakte de tombe
op het hoofdaltaar (1767'68), de koorbanken
(1770-'71), de kommuniebank
(1770-'73),
de biechtstoelen (1778), de panelen van de doopvont (1778) en
voor de kerk van St.-Maria-Horebeke,
vervaardigde hij één of twee biechtstoelen (1766-'67).
Zie meer hieromtrent:
J. de BROUWER,
Bijdrage tot ... , dl. 11, p. 403,440,
539,612,613
en 616, E. DHANENS,
Kanton Sint-Maria-Horebeke.
Inventaris van het Kunstpatrimonium
van Oost-Vlaanderen,
dl. VII, Gent, 1971,
deel 1, p. 52-57 en p. 337 en J. de BOURWER, Willem De Beer, Pastoor de
Deftinge in: Het Land van Aalst XVI (1964), n° 6, p. 210.
Paulus-Franciscus
Van Hauwermeiren
(Wichelen, 1747 - Moerbeke,
1795)
was na zijn wijding in 1773 kapelaan te Volkegem (1774), onderpastoor
te
Lede (1775) en pastoor te Moerbeke (1781-1795).
Hij bouwde in 1781 de
huidige pastorij.
Joannes Bijl ( Moerbeke,
1802), zoon van J. Bijl en Joanna De Backer. Hij
zelf was gehuwd met Thérèse De Laerer.
Franciscus de Mulder (0 Moerbeke, 1731 - 1825), landbouwer,
gehuwd met
Adriana De Wandel.
Jean-Baptist De Ceulener (0 Moerbeke, 1741 en t 1807) gehuwd met Angeline De Pelsenere. Hij woonde in de onmiddellijke
omgeving van de kerk.

Preekstoel (1790) van de O.-L.- Vrouwekerk
te Moerbeke
Foto in 1944 genomen. Op de panelen van de trapleuning
is de H. Johannes (bovenaan en de H. Marcus (onderaan) afgebeeld.
(Brussel, A. C.L.).
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van de kerk, aangekocht. Het contract stipuleerde het volgende:
1. "den predickstoel sal gestelt zijn" voor de 2e zondag van september van 1790 (dit is Kermiszondag) ,
2. hij moet van "chinois Eykenhout gemaakt sijn van gelijke
malie, sonder weeren,plecken
en spek",
3. "het snijwerck sal geschieden door Van Der Beken" (16),
4. het "stellen" en het ijzerwerk is voor de heer Michiels,
5. het "snijwerck" moet uit massief hout zijn en niet aaneengelijmd,
6. de proviseurs van de kerk zullen de preekstoel door een expert
laten onderzoeken en indien hij niet voldoet zal hij eigendom
van J. Michiels blijven.
Acht maande}! Ilà het verlijden van de acte (25/11/1790)
betaalde
de rendant, de kerkontvanger,
aan J. Michiels 413 gulden en 20
stuivers "over het maecken van de predickstoel in de kercke deser
prochie en levering van het nodige" (17) en op 9 december van het
zelfde jaar aan Guillelmus Vander Beken 300 gulden "over het
beldtsneydereije van de predickstoel ten dienste van de se kercke"
(18).
,
Intussen had men op 6 september 1790 aan Joannes Bert (19)
42 gulden betaald omdat hij de preekstoel had gevernist (20). Het
geheel kostte dus aan de kerk 755 gulden.
Wanneer tenslotte J oannes Michiels in 1795' de engel erop
vestigde (21) is het kerkmeubel volledig afgewerkt zoals wij het nu
nog steeds kennen: een mooi gesculpteerde preekstoel met een
kuip, waarop de figuur van de Goede Herder centraal is weergege-

16. Guillelmus

17.
18
19.

20.
21.

Vander Beken behoorde tot een familie van beeldhouwers
want
een Jacobus vander Beken, "beltsneyder",
diende voor de kerk van Moerbeke
vier grote houten kandelaars te maken (1792) en in 1856 maakte
eveneens
een Vander Beken het beeld van de H. Cornelius om het nadien op het vroegere altaar van de H. Elooi te plaatsen (MOERBEKE,
Pastorij, archief, rekening Cools).
Guillelmus-Franciscus
Vander Beken (0 Geraardsbergen,
1747 - t 1827),
Zoon van Anthon en Cecilia Reyns, gehuwd met Angeline Tordeur; zijn zoon
was eveneens een schrijnwerker.
RAR., Kerkelijk Archief Moerbeke, rekeningen n° 74, art. 98.
RAR .. Kerkelijk Archief Moerheke. rekenineen n ? 74 art. 97.
Joannes Ben. Het is niet duidelijk of deze Ben familie was van Emiel Bert,
landschapschilder
uit Geraardsbergen
of van Louis Bert schilder afkomstig uit
Ninove. Alleszins heeft J. Bert, volgens de nagelaten steekkaarten van pastoor
V. Goublomme,
de wandbeschotten
van het koor van de (oude) kerk van St.Martinus-Lierde
in 1777 gemarbreerd.
RAR., Kerkelijk Archief, Moerbeke, rekeningen' n° 74, art. 102.
RAR., Kerkelijk Archief, Moerbeke, rekeningen n° 76,
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ven samen met de H. Mattheus, evangelist en op de deur de evangelist Lucas. Aan de trapleuning zijn vier medaillons uitgewerkt
waarop o.a. de twee andere evangelisten, de H. Johannes, boven
en de H. Marcus onderaan voorkomen.
De uitbuikende kuip, die opgehangen is aan een zuil tussen
schip en zuidelijke zijbeuk, is onderaan versierd met een pelikaan
die zijn vleugels openspreidt. Hij is de verzinnebeelding van Christus die aan het kruis voor de mensheid zijn bloed vergiet en aldus
het symbool van de H. Eucharistie. Tussen de afbeelding van de
adelaar en het hoofdpaneel zijn er-drie ornamentale banden: een
eierlijst, een bogenlijst met bladmotieven en een laurierbundel.
Deze laatste loopt overigens langsheen de onderkant van de trapleuning door.
Op het centrale paneel van de kuip staat Christus als de
Goede Herder met hoed, herderstas en -hoed en vergezeld van vier
schapen afgebeeld, terwijl links en rechts in het paneel twee struiken voorkomen, in de linkerhelft van het paneel ontwaart men een
silhouet van een gebouw. Het paneel is omgeven met twee sierbanden: een kleine parellijst en een lauwerbundel. Het geheel is
onderaan afgesloten met enkele samengebonden eikentakken en
bovenaan bekroond met een strik.
De bovenste rand van de kuip bevat nogmaals een eierlijst en
een parellijst, die tevens langs de bovenkant van de trapleuning
doorlopen. Op de pilasters tussen de panelen van de kuip zijn
eveneens nog slingers met planten en bloemen aangebracht.
Het tweede paneel van de kuip - links van de Goede Herder
-bevat de beeltenis van de evangelist Mattheus, voorgesteld met
volle baard en een scherpe vooruitstekende neus, terwijl er achter
hem een engelenhoofd met een gedeeltelijk verborgen vleugel
-symbool van de mensheid en attribuut van Mattheus - prijkt.
Dikwijls wordt de H. Mattheus als een gevleugeld mens afgebeeld
omdat zijn evangelie met de afstamming van de Heer start. (22).
De H. Mattheus is evenals de H. Lucas, die rechts van de
Goede Herder op de deur staat, in een ovaal paneel geplaatst dat
omgeven is door slingers van planten en bloemen en dat aan beide
zijden door een ring en een haak opgehangen is. Tenslotte zijn
beide panelen onderaan afgesloten met twee takken die door een
band vastgehouden zijn,
Ook de beeltenis van de H. Lucas is in een ovaal paneel
geplaatst en op een identieke manier als de H. Mattheus
22. J.J.M. TIMMERS, Christelijke symboliek en iconografie, Haarlem, 1981,
p. 269-285.
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Hoofdpaneel

van de preekstoel met Christus als de Goede Herder
(Brussel, A. C.L.).
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omkranst. De figuur vertoont een weelderige haardos en baard en
aan zijn zijde een praktisçh niet verder uitgewerkte dierenkop (een
os), zijn attribuut en symbool omdat zijn evangelie met het offermaal van priester Zacharias start (21).
Op de trapleuning zijn tussen drie decoratieve medaillons de
twee andere evangelisten gesculpteerd: nl. de H. Marcus en de H.·
Johannes. De H. Marcus heeft een baard en rijke haartooi en is
vergezeld van de traditionele leeuwekop omdat zijn evangelie met
de geschiedenis van Johalll1es de Doper begint "de stem van de
roepende in de woestijn" (22).
Het laatste paneel is dat van de H. Johannes-evangelist. Zoals
gebruikelijk heeft de auteur van het vierde evangelie geen baard
maar wel zeer lang haar; hij is dus als een jonge man afgebeeld,
terwijl de adelaar, waarvan een opengeslagen vle~gel gedeeltelijk
zichtbaar is, in zijn richting kijkt. De aanwezigheid van de adelaar
of arend zou verwijzen naar zijn beschrijving van de Apocalyps
(22).
Het rugpaneel van de preekstoel bevat eveneens een medaillon, die op dezelfde wijze als de evangelisten op de kuip uitgewerkt is. Hier is O.-L.- Vrouw afgebeeld, de patrones van de kerk.
Het klankbord is versierd met een drapering, die langsheen het
rugpaneel naar beneden komt. Boven het klankbord treft men
twee engeltjes aan, die de boodschap van de Heer met hun bazuinen symbolisch aankondigen, terwijl twee engelkopjes in het midden van het klankbord rustig toekijken. Het geheel wordt door
een driehoek met het oog Gods, symbool van de H. Drievuldigheid, gevat in een stralenkrans en wolken met engelenkopjes, bekroond (23).
. Zoals voorgeschreven staat op de rand van de kuip een kruis
met een vergulde Christuscorpus.
Achteraan de zuil, waartegen de preekstoel geplaatst werd, is
er nog een paneel met een trofee waarin een boek, een kruis en een
viool zijn verwerkt. Ook hier is het paneel versierd met slingers
van planten en bloemen opgehangen in een ring, aan een haak
vastgehouden.
Onlangs heeft de lokale smid, Jourquin, een bewerkte metalen steun onder de kuip gevestigd.
.
23. G. DUVERGER en C. VANDENBUSSCHE . VAN DEN KERKHOVE
Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie
Oost-Vlaanderen, kanton Geraardsbergen, p. 26; Bouwen door de eeuwen
heen. Inventaris van het cultuurbezit in België architectuur, deel 5 n. 1. Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Gent, p. 377-379.
Tevens dank ik L. Robijns voor de vele kritische bemerkingen en raadgevingen die hij mij verstrekte.
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Met de plaatsing van deze mooi in Lodewijk XVI-stijl gebeeldhouwde preekstoel is de vernieuwingscampagne betreffende
het houtsnijwerk omzeggens beëindigd. Wanneer diezelfde J.
Michiels in 1792 - dus kort vóór de inlijving bij Frankrijk - een
deel van de communiebank maakt is de kerk qua beeldhouwwerk
volledig afgewerkt en moet het interieur - op het orgel na dat in
1848 werd aangebracht - het uitzicht bekomen hebben zoals wij
dat nu kennen: een prachtvoorbeeld van wat degelijke vakmensen
tweehonderd jaar geleden uit de omgeving van Moerbeke konden
presteren.
Het was dan ook betreurenswaardig dat pastoors en leden
van de kerkfabriek in een reactie van volledig verkeerd begrepen
Tweede Vaticaans Concilie het nodig achtten om zowel bidbanken, communiebanken als wandbeschot naar het doksaal of naar
een rommelige bergruimte te verplaatsen. Gelukkig heeft de 20e
eeuw se beeldstormerij niet te sterk huis gehouden en werd het verleden niet volledig buitengeveegd. Terecht heeft de huidige pastoor P. Laneau deze fout ingezien en na de restauratie enkele
kunstwerken terug op hun oorspronkelijke plaats gebracht. De
preekstoel was weliswaar blijven staan maar werd sinds ongeveer
1966 nog maar zelden gebruikt. Niettemin kan de kerkganger of
de toevallige bezoeker preekstoel en interieur bewonderen zoals
die qua houtsnijwerk tevoren ook was. Hulde verdienen alleszins
de 18e eeuwse vaklui en hun opdrachtgevers.
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