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HILAlRE GRA VEZ
Portret van een Vlaams-nationalist
Gijzegem 1889 - Aalst 1974
F. VAN CAMPENHOUT
Hilaire Gravez werd geboren in Gijzegem op 8 april 1889. Zijn vader,
Joseph Gravez, was stationschef in Gijzegem en later in Herzele. Toen
hij in 1901 stierf, kwam moeder, Emilie Matthys, met haar vier kinderen, Hilaire, Madeleine, Marie en Louis, in Hofstade wonen (1).
Jeugd en studententijd

Gravez begon zijn humaniora bij de jezuïeten aan het SintJozefscollege van Aalst in september 1900 in de derde voorbereidende
(de negende). Hij was een goed leerling en was elk jaar tussen de derde
en de zesde van de klas. Alleen in de poësisklas waren de cijfers iets minder. In augustus 1909 voltooide hij de humaniora met een "certificaat
van verdienste" (minstens 60!tJo van de punten op alle vakken) en negen
accessiten.
In dat Sint-Jozefscollege was het Nederlands vanaf 1865 een verplicht
vak en tijdens feesten (toespraken en toneelstukken) kreeg het geleidelijk meer burgerrecht. Pater Evarist Bauwens was er retoricaleraar van
1890 tot 1901 en nadien script or. Mee onder zijn invloed werden vele
leerlingen er vlaamsbewust. Ze werkten - weliswaar onder pseudoniem vanaf 1895-96 mee aan het katholieke en vlaamsgezinde tijdschrift De
Vlaamsche V/agge, dat in West-Vlaanderen verscheen. In 1908-1909
werd in de zes hoogste klassen van het college geld ingezameld voor het
standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselare. Maar het 'signum',
dat boete oplegde aan wie Vlaams sprak, bestond nog en slechts een deel
van de lessen op het college werd in het Nederlands gegeven. Te weinig
leraren konden de taal behoorlijk spreken en schrijven, zodat het niveau
van hun lessen vaak ondermaats was.
Gravez is op het Sint-Jozefscollege strijdend vlaamsgezind geworden.
(1)

De meeste gegevens over Hilaire Gravez heb ik ontleend aan het Gravez-archief van
Emiel Verstrepen in Zele, aan een uitvoerig gesprek met mevrouw Magda GravezHaegens in Aalst op 26 september 1990 en aan gesprekken met mensen die dokter
Gravez persoonlijk gekend hebben.
Bij de repressie zijn bijna alle documenten van dokter Gravez van vóór 1945 vernietigd. Mevrouw Gravez-Haegens bezorgde het weinige dat gered kon worden, en de
papieren van na 1945 aan haar nicht, mevrouw E. Verstrepen-Haegens in Zele. Dit
archief bevat ook enkele interessante en representatieve foto's.
Voor bijdragen in dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en boeken verwijs ik
naar de volgende voetnoten.

Het Land van Aalst, jaargang XLIV, 1992, nr. 2
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Dokter Hilaire Gravez (links) en pater Desiderius Stracke (rechts) bij de huldiging van
pater Stracke in 1965 in Antwerpen. Foto Nestor Gerard.
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Hij dweepte met een boekje over Iwein, graaf van Aalst, die het opnam
tegen de Franse koning. Eind 1908 was hij medestichter van de "Katholieke Vlaamsche Studentengilde van Aalst en Omtrek" , die vooral onder
de naam De Witte Kaproenen bekend is gebleven. De gilde had een afdeling voor studenten en een voor de leerlingen van de vier hoogste jaren
van het middelbaar onderwijs. Gravez heeft evenwel de invloed van
pater Bauwens (die na 1901 geen leraar meer was) niet rechtstreeks
ondergaan. En hij was nagenoeg afgestudeerd toen pater Desiderius
Stracke in de zomer van 1909 op het college arriveerde. Stracke stichtte
er een Vlaamse gebeden- en communiebond, waarvan elk lid zich ertoe
verbond om regelmatig te bidden voor de heropstanding van Vlaanderen.
Gravez bleef als student in Leuven in contact met Aalst en het college.
Hij kreeg voeling met het ideeëngoed van de daensisten, die streden voor
sociale rechtvaardigheid, en had grote waardering voor het werk van
pater Stracke. Eind 1911werd hij "hoofdman" van de jongerenafdeling
van de Witte Kaproenen. Voorzitter was Frans De Boeck uit Erpe,
ondervoorzitter Eugeen Druwé uit Hofstade. In augustus 1912 werden
de twee afdelingen van de gilde versmolten en Gravez werd algemeen
voorzitter. Pater-jezuïet Willem Maes was proost. Op vergaderingen
werden voordrachten gehouden, Vlaamse liederen geleerd en gezongen,
literaire teksten voorgedragen en uitstappen georganiseerd (2).
Gravez voelde evenwel niets voor de bierromantiek en het arrivisme
van de toenmalige studentenclubs. Vele leden dachten alleen aan ontspanning en namen niet deel aan de werking van de Vlaamse studiekringen. Tegen die onverschilligheid en "halfheid" groeide een reactie,
maar die kwam traag op gang. In 1911 stichtten Gravez, Firmin Deprez
en Prosper Thuysbaert in Leuven de katholieke Vlaamse studentenvereniging Amicitia, die in 1912 als leuze koos: Amicitia quasi civitas
firma. De vereniging had een lokaal met gelagzaal, vergaderzaal en leeszaal. Studenten konden er zich ontwikkelen tot oprechte christenen en
bewuste Vlamingen om zo "het Vlaamsch Vlaanderen immer dichter bij
Christus te brengen". Ze organiseerden ontspanningsavonden, gaven
voordrachten of nodigden bekende Vlamingen uit als sprekers. Ze werden aangespoord om lid te worden van bestaande godsdienstige en
Vlaamse verenigingen, van het Vlaamsch Verbond en van de gouwgilden. In de "standregelen" werd uitdrukkelijk gezegd dat Amicitia geen
"onthoudersbond" was, maar wel werd de leden voorgehouden matig
te zijn en niet mee te doen aan "slemppartijen" (3). Leden van Amicitia

(2)

in Broederband, IV, 2, febr. 1968, blz. 29; Jozef DE BROUWER,
De
Jezuïeten te Aalst, deel 2: Herleving en nieuwe bloeitijd 1831-1980 (Aalst, 1980),
blz. 250-267. Voor de rol van H. Gravez in De Witte Kaproenen te Aalst zie D.
BUTAYE, De Witte Kaproenen te Aalst (1908-1935), in Het Land van Aalst,

Gravez

XLIII,

(3)

1991, p. 332-338.

Standregelen van Amicitia, exemplaar in AMVC in Antwerpen.
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deden bijgevolg niet mee als er een "salamander" gedronken werd. Hun
kritiek op de kleurrijke aspecten van het studentenleven en op de bacchanalen leidde tot spanningen in de studentenwereld en Amicitia werd
door de tegenstanders spottend Het Water kasteel genoemd. Prosper
Thuysbaert werd de eerste voorzitter en Emiel Vliebergh werd erevoorzitter. Later werd Firmin Deprez voorzitter. Gravez was lid van het
hoofdbestuur en hij werd voorzitter van de Oostvlaamse afdeling, waarin in 1913 een vlaamsgezinde studiekring werd opgericht (4).
Hij deed mee aan de taalgrensactie met o.m. August Borms, Jef
Goossenaerts en Philip Van Isacker, aan de actie voor de vervlaamsing
van de Gentse universiteit en aan de strijd voor Vlaamse regimenten. Hij
raakte ervan overtuigd dat alleen door zelfbestuur Vlaanderen zijn rechten kon krijgen en zijn sociaal-economische achterstand kon inlopen.
In 1909 - het laatste jaar van het lotelingensysteem -lootte Gravez
een laag nummer. Maar studenten werden ingedeeld in zogenaamde universitaire compagnieën en konden in vredestijd hun studie voortzetten.
Studenten geneeskunde werd achteraf gevraagd om dienst te nemen in
de Gezondheidsdienst van het leger en zoals vele anderen tekende Gravez bij voor vijf jaar. Hij volgde, naast de colleges aan de universiteit,
de wekelijkse uiteenzettingen van de legerdokter .
Eerste Wereldoorlog
Toen de oorlog op 4 augustus 1914 uitbrak, moest hij nog een jaar
studeren. Hij werd hulpdokter en officier van het zevenentwintigste
linieregiment en later van het zevende, maakte de Slag bij Halen mee, de
strijd om Leuven en de aftocht van het Belgische leger. Hij bleef bijna
vier jaar aan het front in West-Vlaanderen en kreeg tweemaal een vermelding op het dagorder van het leger. Hij had telkens zijn leven
gewaagd om gewonden te redden. Hij zag de lichamelijke ellende van de
Vlaamse soldaten, hun morele en geestelijke ontreddering en hun achterstelling en vernedering om hun Vlaming-zijn. Hij zette zich van meet
af aan in om hun lot te verbeteren.
Het Belgische veldleger vormde in West-Vlaanderen een aaneengesloten front van drieëndertig tot veertig kilometer. Na vier dagen in de
loopgraven kregen de soldaten vier dagen piket in de tweede linie en dan
vier dagen rust. Vanaf 1917 werd het zes dagen in de hel van de eerste
linie en zes dagen rust. Na zes maanden vechten hadden ze recht op een
langer verlof achter het front.
Hun leven was hard en deprimerend. Ze zaten in loopgraven of
schuilplaatsen van planken, stro en graszoden, die slecht beschut waren
tegen regen en wind en tegen het vijandelijke artillerievuur. De voeding
was vaak onvoldoende en bijna dagelijks vielen er doden en gewonden.

(4)

Over Gravez en Amicitia o.rn. in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, blz. 87
(door Hilaire Gravez).
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Stress, angst, onzekerheid en vereenzaming leidden tot, vervlakking.
Zedeloosheid werd in de hand gewerkt door sommige officieren, door
liefdadige instellingen als "L'Oeuvre des marraines de guerre" of door
het officieel gepatroneerde "Récréation du soldat" en kreeg alle kans
tijdens verlof in grote Franse steden als Parijs en Calais. Op talrijke
plaatsen ontstonden initiatieven om het soldatenleven moreel hoog te
houden en de vrije tijd zinvol te besteden. Priesters en seminaristen,
onderwijzers en academici stichtten soldatenblaadjes om contacten te
leggen onder streekgenoten, richtten gebedenbonden, vrienden- en studiekringen op.
Ook professor Frans Daels, die dokter was aan het front, wilde wat
doen tegen de zedenverwildering en de verspreiding van geslachtsziekten. Tegelijk wilde hij aan de Vlaamse studenten aan het front de gelegenheid geven zich in hun studie verder te bekwamen. Hij stichtte in
februari 1916 het Secretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten (S.K. V.H.). Het lanceerde een intense campagne voor zedenverheffing, o.m. met prentkaarten en sluitzegels die door Joe English werden
getekend, het verspreidde vlugschriften en richtte bibliotheken met vakboeken op. Studenten kwamen zo in contact met eenvoudige volksjongens, met arbeiders en boeren, en vooroorlogse barrières werden afgebroken.
In het S.K. V.H. hebben de radicale Vlamingen aan de IJzer elkaar
gevonden. Ze konden van het dagblad Ons Vaderland, dat in Calais
verscheen, de spreekbuis maken van hun opvattingen. Op 15 augustus
1916 werd op initiatief van dokter Jozef Verduyn het comité voor Heldenhulde gesticht, om aan Vlaamse gesneuvelden een Vlaamse grafzerk
te geven. Een ontwerp van Joe English, een Iers kruis met de kenletters
AVV-VVK en een opvliegende blauwvoet, werd als model aanvaard en
met geld van soldaten werden betonnen grafzerkjes gegoten door een
firma in Veurne. Eind 1916 verscheen, op initiatief van Hendrik Borginon, een gemeenschappelijk nummer van de studentenbladen Ons
Leven uit Leuven en Hoogstudent uit Gent. Soldaten die in Leuven in
concurrerende organisaties hadden gestaan of die in Gent hadden gestudeerd, werkten eraan mee.
Gravez heeft het ontstaan, de groei en de bloei van de Frontbeweging
beleefd en er een belangrijke rol in gespeeld (5). In 1914 al kwam hij in
contact met professor Frans Daels en met priester Cyriel Verschaeve, die
toen kapelaan was in Alveringem. Met Verschaeve besprak hij zijn plan
om, naar het voorbeeld van pater Stracke in Aalst en in de geest van de
Amicitiakring in Leuven, een gebedenbond te stichten voor soldaten.
Verschaeve steunde het initiatief en de gebedenbonden hadden een groot
succes, eerst onder de brancardiers en verplegers in het opleidingskamp

(5)

De naam "Frontbeweging"
het IJzerfront.

werd pas later gegeven aan de "geheime beweging" aan
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van Auvours (in de gemeente Champagne, op tien kilometer van Le
Mans) en later ook aan het front.
Gravez, die vooral actief was in de eerste en tweede legerdivisie, zocht
ook contact met vlaamsvoelenden in andere sectoren en in Auvours. Tijdens een verlofperiode eind 1915-begin 1916 ging hij per boot naar Southampton en Londen om er de opstellers-en uitgevers van het weekblad
De Stem uit België en andere vlaamsgezinden te spreken en om er een
cyclostyle te kopen om aan het front clandestien vlugschriften en blaadjes te drukken.
Hij werd lid van het comité van het S.K.V.H. en beheerde, met Frans
Daels, Victor Vangramberen en August Van Cauwelaert, een fonds dat
een bestendig secretariaat mogelijk moest maken in het college van
Veurne. Hij hielp mee aan de oprichting van studiekringen en aan de
uitlening en verspreiding van boeken. Hij behoorde in 1916 tot de stichters van Heldenhulde en ondertekende, met o.m. Frans Daels, Adiel
Debeuckelaere, Filip De Pillecyn, Hendrik D'Haese, Joris Van Severen
en Jozef Verduyn, de oproep Heldenhulde-Heldenfonds. Hij werkte
mee aan het dagblad Ons Vaderland, aan de realisatie van het oorlogsnummer van Ons Leven en aan een frontblaadje voor Aalstenaars.
In augustus 1916 was adjudant Leo Herssens begonnen met een
blaadje Kort en Bondig, dat onder het motto "Nec spe, nee metu" dat op de belforttoren van Aalst staat - allerlei losse informatie verspreidde voor soldaten uit Aalst en omgeving. Het was gedrukt op klein
formaat (16,5 x 10,5 cm), op acht bladzijden en de handgeschreven tekst
werd vermenigvuldigd met een mimeograaf. Maar in het voorjaar van
1917 - na acht nummers - stopte Herssens met de publikatie, omdat de
taak hem te zwaar werd. Hij bleef evenwel geloven in zijn initiatief en
zocht medewerkers. Op 1 augustus 1917 verscheen Uit 't Land van
Aelst, met als ondertitel "Kort en Bondig. Voor alle Soldaten en Vluchtelingen uit het Arrondissement Aelst". Het droeg negen als volgnummer, waardoor de samenstellers de continuïteit met Kort en Bondig
onderstreepten. Het was ruimer en professioneler opgevat. Het bracht
nieuws van Aalst en omgeving, van Ninove en Geraardsbergen over de
mensen daar, over soldaten en medisch personeel aan en achter het
front, over vluchtelingen in Frankrijk, Nederland, Engeland en Zwitserland. Het publiceerde ook nieuws over Heldenhulde en het S.K.V.H.
Tal van plaatselijke correspondenten werkten eraan mee. Volgens de
uitgevers werd het blad maandelijks op tweeduizend exemplaren
gedrukt, eerst in Calais en vanaf maart-april 1918 in Mers-Ies-Bains
(Somme). Het verscheen telkens "met toelating der Krijgsoverheid" en
bleef zeker bestaan tot september 1918. Hilaire Gravez was hoofdredacteur. Hij schreef o.m. hoofdartikelen en In Memoriams. Beheerder en
penningmeester was aalmoezenier Maurits Van den Brempt en algemeen
archivaris was notaris Leo Herssens, die intussen tot sergeant was
bevorderd. Begin 1918 werd aalmoezenier Van den Brempt ziek en Gravez nam ook het financiële beheer op zich (6).
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In augustus 1916 ondertekende Gravez met acht andere studentenleiders aan het front, o.w. de voornoemde medewerkers van Heldenhulde
(behalve Debeuckelaere), een brief van steun aan Frans Van Cauwelaert. Die wilde met de Belgische regering in Le Havre over de Vlaamse
problematiek gaan praten en pleitte voor een bestuurlijke aanpassing.
Van Cauwelaert werd op dat ogenblik zowel van Vlaamse als van antiVlaamse zijde fel aangevallen, maar de briefschrijvers noemden hem
"de tolk van wat zovelen denken" en drukten "de hoop uit dat gij
moogt voortwerken aan de vrijwillig opgevatte taak tot de gansche vrijmaking en het volkomen herworden van ons volk". De tekst verscheen
in Vrij België van 25 augustus en achteraf ook in het oorlogsnummer
van Ons Leven (7). Toen de Belgische regering evenwel bleef weigeren
zelfs maar een tegemoetkoming aan de Vlaamse eisen na de oorlog te
beloven, viel Van Cauwelaerts onvoorwaardelijke loyaliteit aan de unitaristische Belgische staat bij steeds minder frontsoldaten in goede
aarde.
Ook Gravez verloor kort daarop zijn vertrouwen in Frans Van Cauwelaert. Die had de brief van de frontsoldaten gebruikt tegen de activisten. Bovendien had hij eind 1916 in Londen een ontgoochelende ontmoeting met Frans Van Cauwelaert. Gravez was er om de medewerkers
aan De Stem uit België in te lichten over de werking aan het front en om
geldelijke steun te vragen voor de werking van het S.K.V.H. Over Van
Cauwelaert noteerde hij achteraf in De Vlaamsche Frontbeweging.
Herinneringen (1933, blz.15): "Terwijl wij op het front gewend waren
zonder tellen of rekenen alles voor Vlaanderen te doen, meende hij toch
eerst zijn eigen belangen te moeten verzorgen en de toekomst van zijn
familie verzekeren, vooraleer zich aan de zaken van Vlaanderen te kunnen wijden".
Toen Gravez - na een korte ziekte in Bourbourg (bij Duinkerken) (6)

(7)

Een volledige verzameling wordt bewaard in het Stads archief van Aalst. In de SB
van Antwerpen bevinden zich zeven nummers van Kort en Bondig en alle nummers
van Uil 'I Land van Aelsl tot Oogst-September
1918 = nr. 20-21. Over die blaadjes
ook: Het Aalsters Frontblaadje "Kort en Bondig" en" Uit 't Land van Aelst"door
Clemens Uyttersprot,
in VVAK (= Vereniging voor Aalsters kultuurschoon.
Mededelingen), XVII (1990).
Ons Leven-Hoogstudent. Oorlogsnummer 1914-1915-1916. Het was een brochure
van de twee studentenbladen
Ons Leven (Leuven) en Hoogstudent (Gent). Ze werd
uitgegeven door een groèp oud-studenten
van Leuven en Gent die tijdelijk in 's Gravenhage verbleven en met medewerking van oud-studenten
aan het front. Er staan
artikelen in van o.m. Hendrik Borginon, Ernest Claes, Frans Daels, Adiel Debeuckelaere, Filip De Pillecyn, Frans Van Cauwelaert, Alfons Van de Perre en Joris Van
Severen. De brochure werd verlucht met tekeningen van Joe English en met talrijke
foto's, gedrukt en verspreid door De Vlaamsche Boekenhalle in Leiden.
Hilaire Gravez ondertekende
de tekst "Aan Or. Frans Van Cauwelaert"
(blz. 5455) als ondervoorzitter
van Amicitia, namens de gesneuvelde voorzitter Firmin
Deprez.
Prof. Frans Oaels heeft deze brief van steun aan Van Cauwelaert achteraf ten
onrechte 1915 gedateerd (Voor mijn Volk in Nood, blz.85).·
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weer bij de soldaten aan de IJzer kwam, vernam hij dat de Vlaamse
studie- en vriendenkringen steeds meer werden tegengewerkt. Op 11
februari 1917 werden ze door de Belgische legeroverheid verboden.
Vanaf 4 mei 1917 werden de blaadjes aan het front en vanaf 27 juni ook
de blaadjes die achter het front verschenen, aan een preventieve censuur
onderworpen en vele uitgaven hielden op te bestaan. De Vlaamse leiders
moesten hun werk dus clandestien voortzetten en de Frontbeweging
werd een politieke pressiegroep. In elk van de zes legerdivisies werd een
afdeling opgericht en aan de top stond de "Legervergadering" .
Die bestond uit Adiel Debeuckelaere en zijn "geheimschrijvers"
(= secretarissen) Filip De Pillecyn en Hendrik Borginon, en uit de afgevaardigden van de zes divisies. Maar in de praktijk liep het niet van een
leien dakje en tot een hechte en aaneengesloten organisatie is het niet
gekomen. Omdat geen soldaat zijn sector mocht verlaten zonder toestemming, was de coördinatie onder de aanhangers en sympathisanten
van de Frontbeweging erg moeilijk en er moesten vele hindernissen overwonnen worden om alle leden van de Legervergadering bijeen te krijgen.
De meeste beslissingen werden dan ook genomen door "ruwaard"
Adiel Debeuckelaere en zijn twee secretarissen, die alle drie in dezelfde
sector gelegerd waren.
Zowel Adiel Debeuckelaere als de historici Hendrik Elias (25 jaar
Vlaamse Beweging 1914-1939, deel 1) en Luc Schepens (Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging onder rubriek: Frontbeweging) stellen dat de
Frontbeweging pas eind 1916 als een overkoepelende organisatie van de
grond is gekomen. Voordien waren er allerlei soortgelijke maar losstaande initiatieven met moreel, godsdienstig en/of Vlaams karakter.
Toen de beweging over het hele front werd georganiseerd, was er
behoefte aan een leider en daarvoor kwam vanzelfsprekend Adiel
Debeuckelaere in aanmerking, die als academicus meer gezag en prestige
had dan een student, die ook ouder was en over meer geld beschikte en
die als konvooibegeleider in alle sectoren kon komen. Gravez beweerde
achteraf in De Vlaamsche Frontbeweging. Herinneringen dat hij in
oktober 1916 als leider van de Frontbeweging vervangen werd door
Debeuckelaere. En op 19 april 1932 verklaarde hij in de Senaat: "Al heb
ik niet altijd de leiding van de Vlaamsche Frontbeweging in handen
gehouden, toch ben ik er de ontwerper, de rustelooze verspreider van
geweest, en zelfs de hervormer nadat ze door de onvoorzichtigheid
dreigde te niet te gaan". Beide beweringen zijn enigszins overtrokken.
Gravez heeft in de voorbereidende fase een belangrijke rol gespeeld,
vooral in de eerste en tweede divisie die ook na 1916 - mee onder zijn
impuls - zeer actief bleven.
Hij werd na 1916 de afgevaardigde van de tweede legerafdeling en hij
had dus zitting in de Legervergadering. Maar over die vergaderingen, de
periodiciteit en de inbreng van de aanwezige leden hebben we geen gedetailleerde informatie. Evenmin hebben we gedetailleerde gegevens over
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IJzerbedevaart Diksmulde 1964. Dokter Gravez (links) met Adie! Debeucke!aere (rechts)
en Hendrik Borginon (achteraan links). Foto IJzerbedevaartcomité.
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de werking van de diverse legerafdelingen. Toch weten we dat Gravez
bij tal van activiteiten betrokken was. Zo werkte hij o.m. mee aan de
"Open Brief aan den Koning van België, Albert I", die op 11 juli 1917
op duizend exemplaren over het hele front werd verspreid. De definitieve versie werd opgesteld door Adiel Debeuckelaere, na overleg met de
andere leden van de Legervergadering. Het was een brief van twintig
bladzijden, met de hand geschreven door brancardier Jozef Haché en
gereproduceerd met de cyclostyle van Gravez in het huis van onderwijzer Emiel Selschotter in Alveringem - bij wie Gravez goed thuis was - en
daarna bij de hoofdonderwijzer-gemeentesecretaris van Bulskamp. In
een begrijpelijke taal werden de Vlaamse grieven erin opgesomd. De
frontsoldaten wilden een vrij Vlaanderen in een vrij België en "de uitdrukkelijke, geschrevene, plechtige belofte dat ons volle gelijkheid,
volle recht wordt gegeven onmiddellijk na de oorlog". De brief maakte
diepe indruk op vele soldaten en lokte een felle reactie uit van fransgezinden en van de legerleiding. Er volgden nog Vlaamse manifesten,
openlijke manifestaties en betogingen, "vliegtochten" om Vlaamse
eisen aan te plakken of te schilderen op goed zichtbare plaatsen. Begin
mei 1918 ging Jules Charpentier naar het bezette gebied om er, in
opdracht van de Legervergadering, contact op te nemen met enkele
Vlaamse leiders en hen te informeren over de toestand aan het front (8).
De Belgische Militaire Veiligheid (Sûreté Militaire) zette een klopjacht
in om de schuldigen en de leiders te vinden. Vele Vlaamse soldaten werden gestraft. Gravez werd in mei 1918 van het front weggestuurd.
"Toen de soldaten van de 2e legerafdeeling dat vernamen, wilden ze
naar de wapens grijpen en aan 't muiten gaan. Ik kon hun de roekeloosheid van zulke daad doen inzien. Ik beloofde hun te zullen aandringen
om te mogen blijven. Dit deed ik tevergeefs bij den Kolonel van ons 7e
Linie regiment, bij den generaal van de 2e legerafdeeling, bij den bestuurder van den Gezondheidsdienst. Ze gebaarden dat ze van niets wisten, en dat zij de orders moesten toepassen. Ik moest dus weg. Nooit zal
ik dat aangrijpend afscheid van de jongens van OnSbataljon in Proven

(8)
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De versie van dokter Gravez over de Frontbeweging, in O.m. De Vlaamsche Frontbeweging. Herinneringen, wijkt enigszins af van de 'geijkte' geschiedenis, die volgens hem gelanceerd werd door handige politici.
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vergeten" (9). Dirk Vansina volgde hem op als leider van de tweede
legerafdeling.
Gravez werd in Fontgombault
(tussen Poitiers en Chäteauroux)
tewerkgesteld in een instelling voor t.b.c.-patiënten.
Hij werd er ziek.
Hij was op 19 oktober 1914 aan het front gewond door een schrapnel
toen hij gewonden ging ophalen in de vuurlijn, was in april 1915 en
oktober 1916 door ziekte erg verzwakt, was door een zware ontploffing
doof aan het rechter oor geworden en had in maart 1918 een gasvergiftiging opgelopen. In november 1918 werd hij naar Brugge overgebracht,
waar hij een tijdje grieplijders verzorgde (10).
Naar een radicaal flamingantisme
Eind januari 1919 werden de Belgische universiteiten heropend. Sommige oud-strijders die hun studie hadden moeten onderbreken, konden
een gunstmaatregel genieten en in versneld tempo hun laatste examens
afleggen.
Gravez kwam in Gent zijn medische opleiding voltooien en behaalde
op 27 oktober 1919 het diploma van dokter. Bij professor Frans Daels
kon hij er tegelijk laboratoriumwerk
doen. Hij onderzocht de gevolgen
van intraveneuze inspuitingen met electrargol op het lichaam van mens
en dier. Hij diende het resultaat van zijn onderzoek in 1919 in voor de
driejaarlijkse
Am. Boddaertprijs
van de Gentse universiteit. Vóór de
oorlog had de Gentse faculteit van geneeskunde besloten dat voor die
prijs ook Nederlandstalig werk in aanmerking kwam. Maar in 1919 liet
de jury aan Gravez weten dat zijn werk was aangenomen, maar dat hij
de tekst moest vertalen in het Frans, omdat een van de juryleden geen
Nederlands verstond. Gravez antwoordde dat hij, als Vlaming en oudstrijder, aan die eis niet wilde voldoen, omdat hij er een anti-Vlaams
maneuver in zag. De jury liet daarop zijn manuscript onbeoordeeld liggen. Gravez diende evenwel een klacht in, bij minister Jules Destrée in
1921 en bij minister CamiIIe Huysmans in 1925. De faculteit antwoordde in 1922 dat het werk was aangenomen, maar dat het niet kon
worden beoordeeld zonder een "kleine" Franse vertaling erbij. In 1925
antwoordde ze dat het werk van Gravez niet aan de gestelde eisen voldeed. Huysmans wees er evenwel op dat in 1925 een werk werd afgewezen dat in 1919 en 1922 aanvaard was, dat er dus tegenstrijdigheid was
in de beslissingen van de faculteit en hij eiste een eerlijke appreciatie. In
januari 1926 werd de verhandeling dan toch bekroond. Vele Vlamingen
prezen Gravez voor zijn consequente Vlaamse houding en op zondag 7
en maandag 8 februari 1926 werd hij in Aalst op het Stadhuis en in de
Stadsschouwburg
gehuldigd.

(9)
(10)
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Onmiddellijk na de oorlog al had Gravez zijn Vlaamse actie en zijn
werking onder de studenten hervat. Hij was geschokt door de activistenjacht, door de anti-Vlaamse hetze in Franstalige kringen en door het feit
dat de Gentse universiteit opnieuw verfranst werd en dat de studenten
van 1916-18 geen toegang meer hadden tot een Belgische universiteit.
"Er bleef ons, na onze demobilisatie, niets anders over dan op onze fiets
te springen, de dorpen af te rijden en van op de kerkmuur , omdat we
over geen lokalen beschikten, onze Vlaamse mensen aan te spreken, hun
te wijzen op de grote verongelijking en het onrecht, de Vlaamse IJzerjongens en ons Vlaamse volk aangedaan. Hier en daar hebben ze de
Vlaamse oud-strijders geloofd en gesteund. Maar het officiële België
bleef ons afwijzen, zelfs vervolgen" (11). In Gent was hij in januari
1919 al betrokken bij de organisatie van een debatavond waarop de oudstrijders Hendrik Borginon en Oscar De Gruyter het woord voerden
naast de passivistische leiders Boudewijn Maes en Leonard Willems.
Doel was tot een gezamenlijk front te komen van alle bewuste Vlamingen. Borginon, die als soldaat in uniform op het debat was verschenen,
werd daarop gearresteerd en van de universiteit weggestuurd. Hij legde
zijn eindexamens af in Leuven. In het eerste nummer van Gudrun,
Orgaan der Katholieke Vlaamsche Meisjesbeweging (okt. 1919), deed
Gravez een oproep tot de Vlaamse meisjes om samen met het S.K.V.H.
te ijveren voor meer zedelijkheid en voor vakonderwijs en om geld in te
zamelen voor dat doel. Midden 1920 sprak hij in Aalst voor de afdeling
Denderlelie van de Vlaamse meisjes, op een feestje ten voordele van het
S.K.V.H. (12). Begin 1920 werd hij lid van het comité dat begin september 1920 een hulde organiseerde aan de gesneuvelde Joe English en dat
zo mee ten grondslag lag aan de IJzerbedevaarten. Gravez behoorde
ook tot een groep idealisten die het dagblad Ons Vaderland van de eigenaar kon afkopen en verder uitgeven. Maar het blad verloor veel lezers,
omdat het fel bekampt werd en omdat de nieuwe redactie de adressen
van de gedemobiliseerde soldaten maar gedeeltelijk kon verzamelen.
Begin 1922 hield het op te bestaan.
In september 1919 behoorde Gravez, met o.m. Joris Van Severen en
Jef Goossenaerts, tot de stichters van de S.V. Uilenspiegel, die op 24
december 1919 een café (Vlaamsch Huis) en op 11juli 1920 een feestzaal
opende in Gent.
Binnen de universiteit werd hij begin 1919 praeses van de Gentse studenten. Toen in april 1919 het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AV.H.V.) werd opgericht, werd hij de eerste voorzitter. Het
A. V.H. V. eiste van meet af aan de volledige vernederlandsing van de
Gentse universiteit en Gravez zorgde er o.m. voor dat de ex-gandavenses
(11)
(12)

Dr. Hilaire Gravez in Broederband, IV, 2, febr. 1968, blz. 31.
Gudrun, nr.4. Gravez was ook bekommerd om de godsdienstigheid en zedelijkheid

van de jeugd. Hij kende persoonlijk priester Edward Poppe (1890-1924) en waardeerde zijn actie voor de Eucharistische Kruistocht.
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als volwaardige leden in het Verbond werden opgenomen. Op 24 april
1919 sprak hij op de Oostvlaamse studentengouwdag en op 11 augustus
1919 op de eerste naoorlogse landdag van de Vlaamse meisjes in Gent.
Omdat hij op die bijeenkomsten verscheen in het uniform van legerarts,
werd hij gedegradeerd en uit het leger gezet. Toch kreeg hij achteraf nog
militaire eretekens toegestuurd voor bewezen diensten.
Tot een gemeenschappelijke actie van passivisten, oud-frontsoldaten
en activisten, waarvan Gravez droomde, is het evenwel niet gekomen.
Toen in 1919 de Frontpartij ontstond, werd Gravez er actief in. Ze
ijverde voor zelfbestuur en amnestie voor de activisten en ze behaalde
bij de eerste naoorlogse parlementsverkiezingen van 16 november 1919
vier zetels (13). Een van de verkozenen was Hendrik Borginon. Gravez
steunde hem in zijn politieke strijd en ontmoette hem meermaals in
Welle, waar een oom van Borginon woonde (14).
Op 16 september 1922 trouwde hij met Magda Haegens. Ze had in
Zele in 1915 een Vlaamse meisjesbond gesticht, Rijzende Krachten, en
was er voorzitster van. Ze had pedagogische wetenschappen gestudeerd
aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen in Antwerpen. De activist
Emiel Van Bockstaele van Geraardsbergen, in 1918 lid van de Tweede
Raad van Vlaanderen, was haar oom. Na haar huwelijk werd ze in Aalst
voorzitster van de meisjeshond De Denderlelie en van de Christen
Vlaamsche Vrouwenbond (15). Samen met haar man zette ze zich in
voor de verspreiding van de Vlaams-nationale gedachte.
De drieëndertigjarige Gravez bracht zijn praktijk over van de Graanmarkt naar "het witte huis" op de Dendermondse Steenweg. In 1924
kocht hij van Louis De Béthune het "Landbouwershuis" op de Keizerlijke Plaats.

(13)
(14)

(15)

Een vijfde zetel ging naar de daensist Karel Leopold Van Opdenbosch in het arrondissement Aalst. Die had er de steun gekregen van de Vlaams-nationalisten.
Rein D'HAESE,
De overgang van daensisme naar Vlaams-nationalisme in het
arrondissement Aalst. 1914-1925 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
R.U.G,
1976), blz. 240.
Magda Gravez-Haegens
werd geboren in Ze1e op 30 januari 1900. Ze overleed in
Aalst op 15 maart 1992.
Chirurg Emiel Van Bockstaele was "erehoogleraar"
geweest aan de faculteit van
geneeskunde aan de von Bissing-universiteit
en lid van de Tweede Raad van Vlaanderen. Op 8 mei 1920 werd hij door het Assisenhof van Brabant bij verstek ter dood
veroordeeld.
Hij vestigde zich in Terneuzen, waar ook Gustaaf Doussy en A1bert
Van den Bruele waren komen wonen. Die twee waren vóór 1914 actief geweest in de
daensistische beweging en ze hadden zich in 1917-18 geëngageerd in het activisme
(F. VAN CAMPENHOUT,
De Kortrijkse arts Gustaaf Doussy ; in De Leiegouw,
XXXIII, 1991). Van Geert Van Bockstaele verschijnt wellicht eind dit jaar in Het
Land van Aa/st een bijdrage over Emiel Van Bockstaele, zijn sociaal engagement in
Geraardsbergen
en zijn politieke en medische activiteiten.
De zus van dokter Gravez, Madeleine Gravez (1890-1984), was stichtster en voorzitster van de Vlaamse meisjes bond Denderlelie in Aalst. Na haar huwelijk met
Frans Pauwels werd haar schoonzus, Magda Gravez-Haegens,
voorzitster.
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Boven: Dokter Gravez en zijn vrouw Magda Gravez-Haegens. Foto Nestor Gerard.
Onder: Adie! Debeuckelaere (links) en dokter Gravez (rechts) in 1959, bij de huldiging van

Edmond Van Dieren in Brussel. Foto Nestor Gerard.
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V.N. V .-senator

Gravez werkte mee in het Aalsterse aan de versmelting van daensisten
en Vlaams-nationalisten tot één politieke formatie. Hij stond op de
Vlaams-nationale lijst bij de provincieraadsverkiezingen van 8 november 1925 en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1926. Hij
werd verkozen tot gemeenteraadslid. Maar omdat ook zijn vrouw kandidaat was en verkozen werd, nam hij ontslag en liet haar zitting hebben. Ze werd gemeenteraadslid tot 1944 en schepen van 1933 tot 1938 en
van 1940 tot 1944.
Bij de parlementsverkiezingen van 26 mei 1929 veroverden de
Vlaams-nationalisten tien volksvertegenwoordigers en vier senatoren.
Oravez werd senator voor de arrondissementen Oudenaarde en Aalst tot
eind 1932. Op 13 november 1929 legde hij de eed af. Op 24 mei 1936
kwam het V.N.V. op onder de naam Vlaamsch Nationaal Blok. Het
behaalde zestien volksvertegenwoordigers en negen senatoren. Gravez
werd senator voor de arrondissementen Gent en Eeklo tot april 1939.
Daarna werd hij opvolger voor de arrondissementen Oudenaarde en
Aalst.
Hij woonde de meeste senaatszittingen bij. Hij lichtte zijn standpunten uitvoerig toe, diende wetsvoorstellen in en nam deel aan de besprekingen. Hij keurde een wetsvoorstel alleen goed, wanneer de tekst hem
in zijn geheel beviel; anders onthield hij zich of stemde hij tegen. Zijn
aandacht ging vooral naar de belangen van de oud-strijders en
oorlogsslachtoffers, naar de Vlaamse kwestie, de woon- en arbeidsproblemen van de gewone mensen uit zijn streek en naar de volksgezondheid.
Als gewezen frontsoldaat heeft hij zich - ook via de pers - bijzonder ingespannen voor het invaliditeitspensioen en de dienstrente voor
oud-strijders, voor de uitbetaling van een rechtvaardig loon aan
opgeëisten die tijdens de oorlog in Duitsland hadden gewerkt en voor de
gelijkstelling van alle oorlogsslachtoffers. Op 29 november 1929 diende
hij hierover vier wetsvoorstellen in.
Hij betoogde dat vele Vlamingen gediscrimineerd werden. De hoogste
pensioenen gingen naar Walen en naar officieren, maar de gewone soldaten, die in de vuurlijn gevochten hadden en voor het merendeel Vlamingen waren, en de opgeëisten, die ook meestal Vlamingen waren, kregen niet waar ze recht op hadden. Door de invaliditeitscommissies werd
23070van de Vlaamse aanvragen ingewilligd en 73% van de Waalse; 90%
van de officieren werd invalide verklaard en maar 22% van de soldaten
(16). Door een wet van juli 1927 werd het erg moeilijk om nog een invaliditeitspensioen te krijgen en na 31 december 1928 werden geen aanvragen meer ontvankelijk verklaard. Toch waren er velen bij wie de invaliditeit zich pas na jaren echt liet voelen. Ze hadden zich zo lang mogelijk

(16)
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beholpen en voor eigen onderhoud gezorgd. Ze zagen zich tenslotte
beroofd van een rechtvaardige vergoeding, terwijl profiteurs met de
vette brokken gingen lopen. Gravez wees er ook op dat de Belgische
staat een zware herstelbetaling van Duitsland had gekregen voor al het
werk dat Belgische opgeëiste arbeiders er hadden verricht, maar dat die
som slechts gedeeltelijk aan de rechthebbenden uitgekeerd was. Hij
heeft het probleem herhaaldelijk in de Senaat ter sprake gebracht en
belichtte het met concrete voorbeelden van benadeelde individuen.
Maar veel resultaten hebben zijn wetsvoorstellen en interventies niet
gehad.
Als Vlaams-nationalist pleitte hij voor Vlaamse gelijkgerechtigdheid,
voor Vlaamse legerafdelingen, voor amnestie, voor Vlaamse technische
scholen en vakscholen en voor erkenning van het Vlaamsche Kruis, dat
hij in 1927 mee had opgericht. Hij verzette zich tegen politieke benoemingen in het onderwijs en vroeg een rechtvaardiger belastingstelsel. Hij
kantte zich tegen de wapenwedloop en vroeg dat geschillen tussen landen zouden worden beslecht door een internationaal gerechtshof. Hij
kantte zich in mei 1937 tegen de koloniale loterij, die hij een" volksbedrog op groote schaal" noemde, en protesteerde in mei 1937 en juni
1938 tegen de schending van de mensenrechten en de wantoestanden in
Kongo en Ruanda-Urundi.
Hij behartigde de belangen van de mensen van zijn streek, pleitte voor
meer en goedkope huizen in Aalst, voor beter openbaar vervoer en meer
veiligheid rond onbewaakte overwegen, voor een betere opvang van
werklozen.
Als dokter vroeg hij maatregelen tegen het alcoholisme en voor een
doeltreffende en preventieve bestrijding van tuberculose. Hij pleitte er
herhaaldelijk voor, dat de patiënt zijn geneesheer vrij zou mogen kiezen, en op 12 april 1938 sprak hij zijn tevredenheid uit over de beslissing
om een Vlaamsche Academie voor Geneeskunde op te richten. Toen
vanaf 1931 het wetsvoorstel over de oprichting van de Orde der Geneesheren werd besproken, vond hij het ontwerp ontoereikend en stelde hij
aanvullingen en verbeteringen voor. Hij vergeleek het ontwerp met het
statuut van het Algemeen Vlaamsch Geneesheerenverbond en stelde die
Vlaamse vereniging als model. Hij vroeg de splitsing van de Hogere
Raad der Orde in een Vlaamse en een Waalse Raad. Hij pleitte er bovendien voor, dat behalve dokters en specialisten ook apothekers, veeartsen, tandartsen, vroedvrouwen en verplegend personeel bij de Orde zouden worden betrokken en hij vroeg dat men de naam zou vervangen
door Orde der Geneeskundigen. Het wetsvoorstel raakte maar niet aangenomen en nog in december 1937 formuleerde Gravez, uit naam van
het Algemeen Vlaamsch Geneesheerenverbond, een reeks bezwaren
tegen de voorgestelde Orde van Geneesheren.
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Leider van het A. V.N.J.

Gravez behoorde niet tot de stichters van het V.N.V., maar hij heeft
wel enige invloed gehad in de onderhandelingen die tot de stichting
ervan hebben geleid. Hij kon de V.N.V.-doelstellingen volledig
onderschrijven, zoals "de bevrijding van het Vlaamsche volk en de
bevordering der Nederlandsche volksgemeenschap",
een sociaaleconomische herinrichting van de maatschappij en de strijd tegen het
marxisme, het economisch en politiek liberalisme en tegen de verwording van het parlementaire systeem. Hij werd lid van de nieuwe organisatie in 1933 en in juni 1935 behoorde hij tot de stichters van de Vlaamsnationale uitgeverij S.V. Dietschland in Aalst. Toen V.N.V.-leider Staf
De Clercq in 1933 de oprichting van een jeugdcentrale bekendmaakte,
werd Gravez leider van het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (A.V.N.l.).
Het A.V.N.l. was al in 1928 in Antwerpen gesticht door lan Van
Hoogten om de bestaande Vlaams-nationale jeugdorganisaties te groeperen. Het was radicaal Groot-Nederlands, stond op het godsvredestandpunt, was afkerig van partijpolitiek en hechtte veel belang aan
onderlinge solidariteit. Het bestond aanvankelijk uit het Vlaamsch Verweer, de Stormvogels en de Studiekringen. Maar het groeide niet uit tot
een volksbeweging en vanaf 1930 reeruteerde loris Van Severen leden
van het Vlaamsch Verweer voor zijn Dinaso-milities. Gravez constateerde dat omstreeks 1932-33 een deel van de Vlaamse jeugd overliep
naar het Verdinaso en dat een ander deel sympathiseerde met het communisme. Hij nam de naam en wellicht vele leden van het Antwerpse
A.V.N.l. over, stichtte een afdeling in Aalst en trachtte zijn A.V.N.l.
over heel Vlaanderen uit te bouwen. Voor de organisatie in zijn verschillende afdelingen inspireerde hij zich op het scoutisme. De A.V.N.l.'ers
droegen een uniform (wat vroeger niet het geval was), organiseerden
kampen, gouw- en landdagen, deden aan geestelijke en lichamelijke vorming, aan volksdans en turnen. Ze traden bij V.N.V.-manifestaties op
als een afzonderlijke formatie en organiseerden omstreeks 1935 het
Vlaamsch Winterhulpwerk. Het A.V.N.l. had als kenmerk een driehoek met cirkel (symbool van de eenheid van de Nederlanden: het
gebied van Maas, Schelde en Rijn) en had een tijdschrift Jong Nederland, dat vanaf maart 1936 werd opgevolgd door het maandblad Deltakamp. Gravez was hoofdredacteur. In zijn artikelen handelde hij over
doel en wezen van de jeugdbeweging, over actuele en historische onderwerpen (17).
Binnen het V.N. V. en het Vlaams-nationalisme was er evenwel al
vroeg een zeker wantrouwen tegen Gravez en zijn vaak radicale opvat(17)

Deltakamp, Maandblad

van de VI. Nationale Jeugd, verscheen van maart 1936 tot
midden 1938. Opstelraad:
Dr. H. Gravez, Keizerlijke Plaats 39 Aalst. Ook Ward
Hermans werkte eraan mee. Een volledige verzameling van dit tijdschrift berust in
de U.B. Gent.
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tingen. Het V.N.V. was geen homogene groep. Er waren democratische
en autoritaire, federalistische, separatistische en heelnederlandse krachten; sommige prominenten staken hun sympathie voor het nationaalsocialistische Duitsland niet onder stoelen of banken. Staf De Clercq
moest voortdurend balanceren tussen de gematigde en de radicale stroming binnen de beweging en voortdurend waakzaam zijn om het wankel
evenwicht tussen beide groepen te handhaven of te herstellen.
Gravez geloofde in een Dietse staat die Nederland, Vlaanderen en
Frans- Vlaanderen moest omvatten en die goede betrekkingen moest
onderhouden met Zuid-Afrika. In het Germaanse Europa zou die staat
nauw aanleunen bij Duitsland, maar wel zijn volkse eigenheid bewaren.
Dat het V.N. V. om opportuniteitsredenen geleidelijk meer nadruk legde
op federalisme dan op de verwezenlijking van een Groot-Nederlandse of
Dietse staat, beviel hem niet. Hij keek op naar het dynamisme en de
werkkracht van het nieuwe Duitsland en kwam voor zijn opvattingen
openlijk uit. Bij verkiezingen kon men zijn populariteit best gebruiken,
maar in sommige V.N.V.-kringen zag men hem liever niet in een
gemeenteraad of de Senaat. In 1936 werd hij aanvaard als kandidaat
voor het Vlaamsch Nationaal Blok in de arrondissementen Gent en
Eeklo, omdat de kandidaat van het V.N.V. nog niet oud genoeg was om
senator te worden. Gravez moest beloven zich bij de volgende verkiezingen niet meer kandidaat te stellen in voornoemde arrondissementen en
hij mocht in het Gentse geen politieke activiteiten ontplooien (18).
Vele V.N.V.-prominenten meenden dat het A.V.N.l. de jeugd moest
opleiden volgens de politieke opvattingen van het V.N. V. Maar Gravez
wilde van de jeugdbeweging een zelfstandige organisatie maken en er
zijn stempel op drukken. Hij wilde "een volksche jeugdbeweging
bewust van haar plicht tegenover het bloedeigen volk, starend met
vurige oogen naar een schoone toekomst, het vereenigd Nederland, ons
Dietschland, maar staande ook met beide voeten op den grond van
Vlaanderen (..) Dat volk, ons volk, moeten wij wakker schudden,
bewust maken van zijn Vlaming-zijn en fier, en de weg naar zijn eindbestemming, Dietschland, toonen" (19). Hij trad eigenmachtig op, trok
zich van de beslissingen van Staf De Clercq en de V.N.V.-Ieiding weinig
aan en durfde ze zelfs te vernietigen. Hij zocht samenwerking met het
Algemeen Katholiek Dietsch Studentenverbond (A.K.D.S.) en met het
Dietsch Jeugdverbond (D.J.V.). Hij wilde komen tot een algemene,
zelfstandige Dietse jeugdbeweging. Vanaf 1936-37 legde hij steeds meer
nadruk op de Germaanse geaardheid van het Vlaamse volk. Hij organiseerde mei-, oogst-en zonnewendefeesten en propageerde zijn opvattingen in Deltakamp. Onder zijn invloed evolueerde de jeugdbeweging in
(18)

(19)

J. & B. GHYSENS, De Duitse bezetting te Aalst 1940-44. Reconstructie van een
collaboratie (2 dln), privé-uitgave, 1983, blz. 372. Dit boek bevat een overvloed aan
gegevens, maar moet kritisch gebruikt worden.
Dr. H. Gravez in Strijd, 2-9-1937, blz. 10.
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Germaanse geest naar het voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend.
De
groei en de uitbouw van het A.V.N.l.,
het uniform van zijn leden, het
stijlvolle optreden en de "nieuwe geest" wekten wantrouwen en onrust
in V.N.V.-kringen.
Er kwam reactie tegen de "nieuw-heidense
theorieën" van Deltakamp en de pro-Duitse strekking, tegen het gebruik van
runetekens
en tegen een verklaring van Gravez "dat godsdienstverscheidenheid
binnen een volk geen wezen-verschil beteekent, en dat
iedereen tot plicht had, zijn godsdienst voorbeeldig te beleven". Er werd
geageerd tegen Ward Hermans en Van de Voorde, die als slechte raadgevers van Gravez werden voorgesteld.
Op 24 maart 1938 riep Staf De Clercq Gravez ter verantwoording.
Op
zondag 27 maart 1938 belegde hij een vergadering in Gent; hij zette Gravez af en benoemde Edgar Lehembre tot Diets jeugdleider. De afgevaardigde van Aalst, Van Wilderode, vroeg bedenktijd, maar alle andere
aanwezigen keurden de beslissing van de Leider goed. Gravez nam ontslag als lid van het V.N.V. Achter de schermen had hij evenwel nog invloed in de organisatie, o.m. via zijn vrouw Magda Haegens, die tot
1940 voorzitster bleef van het Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond
van het V.N.V.
Aan het ontslag van Gravez is door de V.N. V. -leiding weinig
ruchtbaarheid
gegeven. In Volk en Staat werd de vervanging aan de top
van de jeugdbeweging kort en zonder commentaar meegedeeld. Staf De
Clercq stuurde een, ,rondschrijven"
naar de V.N. V. -leiders om de redenen van het ontslag en het verloop van de vergadering in Gent mee te
delen. Hij verweet Gravez dat hij het A.V.N.l. los wilde maken van het
V.N. V. en dat hij een onafhankelijke
Dietse jeugdbeweging wilde stichten. Voor Staf De Clercq was het V.N.V. "de boom waarvan o.m. het
A.V.N.l.,
het V.N.V.V., de Werfbrigade, de takken waren". Hij handelde in zijn "rondschrijven"
niet over de duitsgezindheid van Gravez.
Toch zal ook dit aspect meegespeeld hebben in de uitsluiting. De Clercq,
die in 1937-38 al contacten had met Duitse politici en militairen en die
het optreden van Duitsland in Oostenrijk niet afkeurde, wilde blijkbaar
in die jaren niet dat in Vlaanderen het V.N.V. met het nationaalsocialistische
Duitsland
werd geassocieerd.
Bekende duitsgezinde
V.N.V.'ers als Gravez en Herman Van Puymbrouck werden uitgerangeerd. Maar anderen, zoals Reimond Tollenaere en Ward Hermans, die
nagenoeg op dezelfde manier dachten, bleven in de beweging actief. Het
gedwongen ontslag van Gravez heeft in V.N.V.-kringen
weinig weerstand opgeroepen.
Gravez zelf schreef in het maandblad Deltakamp van 1938 een uitvoerige verantwoording
en verdediging van zijn beleid als jeugdleider. Hij
betoogde dat hij het A.V.N.l. tot een volwaardige beweging had uitgebouwd en er veel tijd en geld in had gestoken. Maar vanaf het begin
waren er V.N.V.'ers
die hem tegenwerkten.
Hij betreurde dat het
V.N. V. geleidelijk was afgegleden" van de vormende Dietsche kampformatie naar een politieke partij formatie, in dewelke de Volksch-
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Gebed

voor onzen tijd

God. maak van mij een werktuig voor uw vrede;
dat ik liefde brenge waar haat is;
dat ik vergeve waar schuld is,
dat ik vereenige waar oneenigheid is,
dat ik waarheid bren ge waar dwaling is,
dat ik geloof brenge waar twijfel is,
dat
dat
niet
niet
niet

ik uw licht brenge waar duisternis is,
ik vreugde brenge waar verdriet is,
om getroost te worden, maar om te troosten,
om verstaan te worden, maar om te verstaan,
Dm bemind te worden, maar om te beminnen,

alleen dat is van belang,
want gevende ontvangt men en
zichzelf vergetende
vindt men;
vergevende
bekomt men vergiffenis en
stervende
gaat men het eeuwig leven binnen;

Gebed van de Pioniers van de H. Franciscus,
door Servanto.
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Dietsehen strijd minder en minder het hoofddoel is". Toen de "mogelijkheid om de ééne Dietsche Jeugdbeweging tot stand te brengen verzwond, moest ik handelen zooals ik het deed, moest ik de zelfstandigheid der Dietsche Jeugdbeweging opeischen, zelfs tegenover den V.N. V.Leider (..) Ik meen dat de geest van Rodenbach onverminderd moet blijven voortleven in de volksch-Dietsche jeugdbeweging, en geheel zelfstandig zich moet uiten; maar vooral dat onze leiders, aanvoerders
medetrekkers moeten zijn en geen bedwingers die elke nieuwe bezieling
in den kiem dooden en de beweging doen verstarren tot een eng persoonlijk politiek inzicht. En daarom mag het niet zijn, dat de jeugd op "den
weg terug" warde gebracht, maar moet zij den weg op der VolkschDietsche toekomst en der Groot-Germaansche samenhorigheid" (20).
Tweede Wereldoorlog

Toen het oorlogsgevaar vanaf 1936-37 steeds reëler werd, zette Gravez, als voorzitter van de Aalsterse Commissie voor Volksgezondheid,
zich in om de mensen zo goed mogelijk voor te lichten hoe ze zich konden beschermen bij eventuele bombardementen of gasaanvallen. Een
voorzorg die achteraf niet overbodig bleek, want bij het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog werden delen van Aalst erg beschadigd door
bommen en branden.
De socialistische burgemeester Alfred Nichels was gevlucht en had
zijn ambt tijdelijk overgedragen aan zijn partijgenoot, schepen Eugeen
Deprez. Toen de Duitsers in de middag van 19 mei in de stad binnendrongen, werden ze aan het Stadhuis opgewacht door een stadsdelegatie
met Eugeen Deprez, politiecommissaris Jules Van de Winckel, het
katholieke gemeenteraadslid Frans Callebaut en de dokters Hilaire Gravez en Romain De Cock. Hauptmann Max Lindner werd stadscommandant. Toen de gemeenteraad op 29 mei voor het eerst weer bijeenkwam,
waren vele leden afwezig of gevlucht. De continuïteit van het bestuur en
de bevoorrading moesten evenwel verzekerd worden en de Raad
benoemde nieuwe mandatarissen in de openstaande ambten. Eugeen
Deprez bleef waarnemend burgemeester, Frans Callebaut kreeg burgerlijke stand en mevrouw Magda Gravez-Haegens werd schepen van
financiën. Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 oktober 1940 werden
beide laatstgenoemden in hun ambt bevestigd. In september 1940 nam
Albert D'Haese ontslag uit de gemeenteraad. Hij werd opgevolgd door
Victor Bocqué. In oktober nam Nichels, die intussen uit Frankrijk
teruggekeerd was, ontslag als burgemeester en gemeenteraadslid. Boequé volgde hem op. Midden 1942 werd Max Lindner opgevolgd door
majoor Karel Jozef Völlmer.
(20)

H. GRAVEZ, Verantwoording, in Deltakamp, lil, 4-5, gras- en bloeimaand 1938,
blz. 2-12 & zelfde tekst in Deltakamp, zomer 1938 (zonder volgnummer), blz. I-I I;
Jonge Kampgenoot (omzendbrief Gravez): Aalst, 27 Maart 1938; Lieve VAN ONCKELEN, 't Stormt als de Blauwvoet vliegt. De Geschiedenis van de Nationalistische Jeugdbeweging in Vlaanderen (1875-1961), in Storm, XVI, I, jan.-febr. 1976,
blz. 11-46.
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Gravez had vóór de oorlog in het antivenerisch dispensarium van
Aalst gewerkt. In 1940 gaf dokter Paul Van den Calseyde uit Gent, provinciaal gezondheidsinspecteur , hem de opdracht zich bezig te houden
met het lazaret van geslachtszieke vrouwen in Aalst. In die functie
kwam hij veel in contact met Duitsers en kwam hij ook meermaals op de
Kommandantur. Daar stonden vaak lange rijen mensen aan te schuiven
om aan de Duitsers allerlei te vragen. Ze spraken Gravez aan om hun
bemiddelaar te zijn voor het behoud van hun paard of hun auto, voor
kwijtschelding of vermindering van straf, voor vrijlating van krijgsgevangenen. Hij hielp zoveel hij kon en pleitte bij de Duitsers en collaborateurs meermaals voor maatregelen om het lot van de Aalstenaars te
verbeteren. Hij schreef in 1941 een scherp rapport over de gebrekkige
voedselvoorziening en werd daarvoor door de Duitsers zwaar op de korrel genomen. Toen Bert Van Hoorick in 1943 in Breendonk op de uitvoering van de doodstraf wachtte, smeekte zijn moeder bij Gravez om
haar zoon te redden. Gravez deed stappen bij Jef Van de Wiele, de leider van de collaborerende DeVlag, en de doodstraf werd niet uitgevoerd
(21).

Gravez geloofde in 1940 dat Duitsland de oorlog gewonnen had en
dat de toekomst van Europa - en van Vlaanderen - in Duitse handen
lag. Vanwege zijn gevoel van Germaanse verbondenheid en zijn anticommunisme, was hij snel bereid om mee te werken aan een nieuwe
Europese toekomst. Hij droomde van de bevrijding van de hele Dietse
stam, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika incluis. De Dietse Vrijschaar
zou als Westmark van Duitsland fungeren, zou politiek, economisch en
militair bij Duitsland aanleunen, maar cultureel en sociaal zichzelf zijn.
Vanaf 1940 al pleitte hij meermaals voor een actieve deelneming van
Vlaamse soldaten aan de Duitse oorlogvoering, van arbeiders en intellectuelen "om het Groot-Germaansche Rijk en het nationaal-socialisme
in Europa tot stand te brengen". In 1941 maakte hij plannen om zelf
een veldlazaret op te richten voor het Vlaamsch Legioen aan het Oostfront, maar in V.N.V.-kringen zag men dit initiatief liever in handen
van professor Frans Daels (22). Het gevaar was evenwel niet denkbeeldig dat Duitsland Vlaanderen zou inlijven. Daarom droomde Gravez in
1940 van een Dietse volksbeweging van alle standen en gezindheden
rond koning Leopold lIl, waaraan ook Nederland zou meedoen, om zo
sterker te staan tegen mogelijke Duitse annexatieplannen. Maar hij ontdekte vrij snel dat zijn droom niet haalbaar was.
Met zijn visie op de toekomst van Vlaanderen leunde hij nauw aan bij
de ideeën van Jef Van de Wiele en de Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap, de DeVlag. Gravez kende Van de Wiele al sinds de jaren
1936-37, toen die atheneumleraar was in Aalst. In 1940-41 werd in Aalst

(21)
(22)

J.& B. GHYSENS, o.c., blz. 379·382.
De SS-man, 1I, 43 van 3-10-1942, blz. 2; J. & B. GHYSENS, o.c., blz. 386.
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een cel van de DeVlag gesticht, die vooral vanaf oktober 1941 actief
was. Ze organiseerde toneelopvoeringen,
concerten, cabaret- en filmavonden, tentoonstellingen
en ook vakantiereizen
voor kinderen naar
Duitsland. De DeVlag, die vóór de oorlog een culturele vereniging was,
engageerde zich vanaf 1940 in de politieke collaboratie.
Jef Van de
Wiele verwierp de traditionele
Vlaamse strijd voor federalisme en
Groot-Nederland
als bekrompen en achterhaald,
zag de toekomst van
Vlaanderen in een Groot-Germaans
rijk en werkte samen met de SS.
Vele V.N.V.'ers waren ook lid van de DeVlag. Tot 1942 werkten het
V.N.V. en de DeVlag naast elkaar om de macht in Vlaanderen te veroveren. Maar vanaf eind 1942 werd het duidelijk dat hun doelstellingen
onverenigbaar waren en dat alle pogingen tot een gemeenschappelijke
actie of tot verzoening op niets uitliepen. Op 6 juni 1943 verbood
V.N.V.-leider
Hendrik Elias aan de V.N.V.-leden
met een leidende
functie nog lid te zijn van de DeVlag en op 17 oktober 1943 breidde hij
dat verbod uit tot alle leden. Drie dagen tevoren had hij alle samenwerking met de SS stopgezet. Maar de DeVlag ging onverstoord haar eigen
weg en trachtte het V.N. V. steeds meer het gras voor de voeten weg te
maaien. Eind 1943 stichtte ze de Hitlerjeugd-Vlaanderen,
waardoor ze
ook de Vlaamse collaborerende jeugd, die tot dan toe bij het V.N.V.
was aangesloten, probeerde te winnen.
Eind 1941 nam Magda Gravez-Haegens
de leiding op zich van de
dienst Vrouwenwerken
van de DeVlag. Van midden 1942 tot midden
1943 was het secretariaat in een deel van haar huis in Aalst ondergebracht. Begin 1942 werd Gravez beschermend lid van de Algemeene SSVlaanderen, die in de zomer van 1942 werd omgedoopt tot Germaansc he SS. Begin 1943 werd hij lid van de DeVlag en enkele maanden later
Ambtsleider van Volksgezondheid
(23).
Voor Frans-Vlaanderen
streed hij in de Zannekin-Arbeidsgemeenschap voor Zuid-Vlaanderen.
Die was in 1941 opgericht met als doel
belangstelling te wekken voor Frans- Vlaanderen, de vernederlandsing te
stimuleren - o.m. door voordrachten en boeken - en "al te doen wat
in onze macht ligt, om den terugkeer van die bevolking in den schoot
van onze volksgemeenschap
zoo gemakkelijk, zoo goed en zoo volledig
mogelijk te maken". August Borms werd voorzitter, Gravez secretarispenningmeester.
Ook Piet Vandommele en Cyriel Rousseeu speelden er
een belangrijke rol in. Ze noemden Frans-Vlaanderen
steevast ZuidVlaanderen, gaven steun aan het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, dat
in 1924 was gesticht en waarvan Jean-Marie Gantois de drijvende kracht
was, en ijverden bij de Duitsers voor de vrijlating van Franse krijgsgevangenen van Vlaamse oorsprong. Bij de bevrijding in 1944 hield de
vereniging op te bestaan. Gravez probeerde aan de werking van de

(23)

J. & B. GHYSENS,

O.C.,

blz. 181 & 390.
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Zannekin-Arbeidsgemeenschap
zoveel mogelijk bekendheid te geven,
door voordrachten,
door de brochure Onze Volksche Plicht! en door
enkele artikelen in Vlaams-nationale
bladen. Ook deed hij een oproep
voor financiële steun (24).
Op 26 april 1944 behoorde hij tot de comparanten van de autonome
v.z.w. Vrijwillige Arbeidsdienst
voor Vlaanderen (V.A.V.V.) en hij
werd er penningmeester van. Zo was vanaf 1 mei 1944 de V.A.V.V. niet
langer een publiekrechtelijke
instelling en werd ze onttrokken aan de
bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en van de
V.N.V.'er Gerard Romsée. Die wilde het V.A.V.V. in handen van het
V. N. V. houden en had daarover al j aren onenigheid met arbeidsleider
René Van Thillo. Na april 1944 werd de V.A. V. V. evenwel steeds afhankelijker van de Reichsarbeitsdienst
(R.A.D.) en in september 1944 werd
ze er een onderdeel van. Vele officieren en onderofficieren
van de
V.A.V.V. wilden trouw blijven aan hun Diets ideaal en weigerden het
nieuwe contract te ondertekenen (25).
Naar Duitsland
Toen de geallieerden in juli en augustus 1944 in Frankrijk snel oprukten, raadden vrienden en bekenden van Gravez hem aan Aalst te verlaten. Ofschoon hij dit aanvankelijk niet van plan was, is hij begin september met zijn vrouw naar Duitsland gevlucht. Ze vonden een onderkomen bij particulieren in Hildesheim en daarna in Lüneburg. Daar
werkte hij in een plaatselijk ziekenhuis en een kraamkliniek
voor
Vlaamse en Nederlandse vluchtelingen. Als "Auslander"
was hem dat
in Duitsland verboden, maar de burgemeester van Lüneburg wettigde de
toestand door een opeisingsbevel uit te schrijven.
Op de Lüneburger Heide in Noord-Duitsland
waren eind 1944 duizenden Vlamingen terechtgekomen:
vluchtelingen die hals over kop Vlaanderen hadden verlaten omdat ze voor represailles vreesden, collaborerende militairen en paramilitairen met gezinsleden, en een groot aantal
vrijwillige en opgeëiste arbeiders en arbeidsters.
Vele Vlaamse en
Waalse collaborateurs
wilden evenwel niet geloven dat Duitsland de
oorlog had verloren. Ze hoopten minstens op een vrede door vergelijk.
Jef Van de Wiele wierp zich op als de Vlaamse leider en hij slaagde erin
als zodanig door de Duitse overheid erkend te worden. Hij kreeg de beschikking over het Schloss Waldeck-Pyrmont
in Bad Pyrmont, in de
buurt van Hameln. Het was vóór de oorlog een modieus kuuroord
geweest in een bosrijke omgeving, maar eind 1944 was het een groot
lazaret. Van de Wiele vormde er een Vlaamse regering in ballingschap,

(24)

Onze Volksche Plicht! (brochure van de Zannekin-Arbeidsgerneenschap voor ZuidVlaanderen, Antwerpen,

(25)

32 blz.); De SS-man, Il l, 37 van 21-8-1943 en zelfde tekst

in Vooruit, 24-8-1943.
Jan VI ex, Vlaanderen in uniform 1940-1945. deel I (1980), blz. 153-156.
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de Vlaamsche Landsleiding, die zich moest bezighouden met de opvang
van de duizenden vluchtelingen en die plannen maakte voor de toekomst
van Vlaanderen. Behalve Jef Van de Wiele hadden o.m. Robert Van
Roosbroeck,
Edgard Delvo, René Lagrou, Pol Le Roy, René Van
Thillo, Raf Van Hulse en Severien Verdoodt er zitting in. Op 1 november moest de Landsleiding het slot in Bad Pyrrnont evenwel verlaten en
het werd steeds moeilijker om alle leden bijeen te krijgen. Er volgden al
dan niet voltallige vergaderingen in Hildesheim, Soltau en Aussig (in het
huidige Tsjechoslowakije).
Het succes van het Von Rundstedtoffensief
in december 1944 en januari 1945 gaf de leden van de Landsleiding
enkele weken de illusie dat hun plannen gerealiseerd konden worden.
Enkele "ministers"
trokken naar de Duits-Belgische grens om zo snel
mogelijk hun administratieve
functie te kunnen opnemen. Maar toen
het offensief mislukte, was de rol van de Landsleiding uitgespeeld. Na
februari 1945 heeft ze niet meer vergaderd. Of Van de Wiele bij een
eventuele herovering van België zijn plannen had kunnen uitvoeren, is
helemaal niet zeker. Léon Degrelle was hem al enkele stappen voor en
maakte zich gereed om de leider te worden van heel België.
Volgens Willem e.M. Meyers was Hilaire Gravez lid van de Vlaamsche Landsleiding,
verantwoordelijk
voor de gezondheidszorg.
Jos
Vinks, in zijn boek Borms, en Frank Seberechts, in zijn boek Geschiedenis van de De Vlag, hebben die bewering zonder meer overgenomen (26).
Meyers had zijn informatie van Robert Van Roosbroeck, die ze hem in
een brief "onder alle voorbehoud"
heeft meegedeeld. Over de bijeenkomsten en besprekingen van de Landsleiding is weinig bekend. Maar
Gravez is niet naar Bad Pyrmont, naar Aussig of naar de Belgische
grens gegaan. Het is mogelijk dat hij, als Arnbtsleider van Volksgezondheid, benaderd werd om deel uit te maken van die Landsleiding en misschien heeft hij in Hildesheim en Soltau enige contacten gehad, maar
een noemenswaardige
rol heeft hij in die regering niet gespeeld.
Intussen hadden eind 1944 honderden jonge Vlamingen zich gemeld
bij de 27-SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
Langemarck,
die op 1
oktober op de Lüneburger Heide was opgericht. Ze hadden een opleiding gekregen in de collaborerende jeugdbewegingen,
vonden dat ze de
gebeurtenissen niet lijdzaam mochten ondergaan en dachten de nakende
Duitse nederlaag nog te kunnen helpen afwenden. Velen waren amper
zestien-zeventien jaar en zonder militaire training. Daarom werden ze
ondergebracht
in het Jeugdbataljon
Langemarck (ook Jeugdbataljon
Vlaanderen genoemd) en kregen een versnelde opleiding. De eerste

(26)

Willem e.M. MEYERS, De Vlaamsche Landsleiding, in Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 2, okt. 1972, blz. 29-86. Willem C.M. Meyers
heeft de naam Gravez evenwel niet opgenomen in zijn bijdrage over de V1aamsche
Landsleiding in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, blz. 1852-1853.
los VINKS, Borms, 1974, blz. 263; Frank SEBERECHTS.
Geschiedenis van de
De V/ag. Van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945.1991, blz. 85.
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bevelhebber - van 10 januari tot 22 april 1945 - was SS-Hauptsturmführer Hans Stange. Toen die door een Russische bom gewond werd en
zich niet meer kon verplaatsen,
werd hij opgevolgd
door SSObersturmführer
Oluf von Krabbe. De medische dienst werd toevertrouwd aan dokter Weddling en Gravez hielp hem vanaf eind januari
1945 als rodekruisdokter
in het veldlazaret in Soltau en in Toppenstadt.
Hij had gezien dat de medische verzorging en begeleiding van de
Vlaamse soldaten veel te wensen overlieten. Eind 1944 al had hij een
oproep gedaan tot Vlaamse dokters, verplegers en verpleegsters in
Duitsland om zich bij de geneeskundige dienst van de Langemarckdivisie te voegen (27). Maar in maart 1945 pleegde dokter Weddling zelfmoord. Hij werd gekweld door wroeging omdat hij een vrouw in
barensnood niet had geholpen. De vrouw was gestorven. Dokter Gravez
volgde hem op als bataljonsdokter . Dit kon evenwel niet als burger en
hij werd Oberarzt met de rang van Obersturmführer.
In april 1945 werd het Jeugdbataljon
overgebracht naar de streek van
Prenzlau aan het Oostfront. Gravez ging mee. Zo werd hij "soldaat"
aan het Oostfront, ofschoon hij nooit een vijand heeft gedood en alle
gewonden, van welke nationaliteit ook, met de meeste zorg heeft behandeld. Hij had een nieuwe en snelle bloedtransfusiemethode
gevonden en
gebruikte ze in de moeilijkste omstandigheden.
Zo kon hij veel mensen
helpen en hij kreeg er het Kriegsverdienstkreuz
tweede klasse voor op 8
april 1945. Hij kon in Prenzlau beschikken over een oud kasteel, waar
hij met de hulp van een kasteeldame van Engelse afkomst gewonde
Franse krijgsgevangenen en Deense SS-mannen verzorgde. Maar de soldaten werden door de Russen onder de voet gelopen. Begin mei 1945
werd het bataljon ontbonden.
Gravez werd eind april door Russische
troepen gevangen genomen in Boitseburg. Hij droeg burger kleren en
werd naar het kamp wan Bromberg (Bydgosczc in Polen) gestuurd (28).
Repressie en nasleep
Hij gaf zich uit voor een Nederlandse boer die in Duitsland was gaan
werken en werd op transport gezet naar het westen. Om aan vervolging
te ontkomen, dacht hij eraan als dokter naar Indonesië te gaan, waar de
oorlog nog voortwoedde. Maar hij werd begin juli in Amsterdam opgesloten en een maand later op bevel van de Engelsen als krijgsgevangen
dokter naar een werkkamp in Leer (Duitsland) gestuurd. Een Belgische
aalmoezenier, die hij in vertrouwen had genomen, vertelde wie hij was.
Hij werd eind 1945 gearresteerd, van kamp naar kamp gesleept en tenslotte opgesloten in de gevangenis van De Nieuwe Wandeling in Gent.
Daar heeft hij zijn vrouw weergezien. Die was midden mei 1945 naar
België teruggekomen en was eind juni 1945 in Herentals gearresteerd.
(27)
(28)

B.V. in Vlaanderen Vrij! van 8-12-1944.
Jan VINCX, Vlaanderen in uniform 1940-1945, deel 5 (blz. 133) en deel 7 (blz. 109
& 481-529); J. & B. GHYSENS, o.c., blz. 366.
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In december 1946 verscheen Gravez voor de Krijgsraad in Gent, voorgezeten door raadsheer Dubois. Hij werd ervan beticht de wapens te
hebben opgenomen tegen België of tegen zijn bondgenoten
tussen
november 1944 en mei 1945, als lid van vijandige en verboden organisaties "deelgenomen te hebben aan het vervormen door de vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen, de getrouwheid der burgers jegens de
Koning en de Staat in oorlogstijd aan het wankelen te hebben gebracht
of met een kwaad opzet 's vijands politiek of plannen in de hand te hebben gewerkt, te Aalst en elders in de loop van 1940, 1941, 1942, 1943,
1944" en "hulp te hebben geleverd aan de vijand door het verschaffen
van manschappen voor zijn leger, door aan werving en van geneeskundig
personeel en Duitsche Roode Kruis Zusters voor de S.S. Divisie Langemarck, in Duitsland, te Lüneburg of elders in de loop van 1944 en
1945". Zijn advocaten J. Demeester en Fernand Delhaise van de Gentse
balie hadden om uitstel gevraagd, omdat zij de gelegenheid niet hadden
gehad om het dossier grondig te bestuderen. Ze bleven afwezig op de
rechtszitting en ook Gravez vroeg de zaal te mogen verlaten, toen hij
hoorde dat de vraag om uitstel werd afgewezen. Vele opgeroepenen
getuigden à décharge. Maar hij werd bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf
en een miljoen frank schadevergoeding
aan de
Belgische Staat. Zijn huis kwam onder sekwester. Hij tekende evenwel
beroep aan en op 29 mei 1947 werd zijn straf teruggebracht tot acht jaar
gevangenis. De eis van de burgerlijke partij tot schadevergoeding
werd
afgewezen en op 2 juli 1947 werd het sekwester opgeheven (29). Maar nu
vonden de burgerlijke partij en de krijgsauditeur
de straf te licht en ze
tekenden op hun beurt beroep aan. Op 23 oktober 1947 veroordeelde
het Militaire Gerechtshof in Gent Gravez tot tien jaar gevangenis. Hij
bleef in de cel tot mei 1950, in Gent, Brugge, Merksplas en BrusselVorst. Zijn vrouw werd in 1947 door de Krijgsraad in Gent veroordeeld
tot twintig jaar. Ze was in 1941 lid geworden van het bestuur van de
DeVlag als "referent" voor vrouwenproblemen
en had tijdens de oorlog
de functie van schepen van Aalst uitgeoefend. Ze bleef in de gevangenis
van Sint-Andries-Brugge
tot eind 1951.
Toen Gravez in mei 1950 voorwaardelijk
in vrijheid werd gesteld,
mocht hij zich niet in Aalst vestigen. Hij kreeg een verplichte verblijfplaats in Duinbergen (Heist-aan-Zee),
waar hij een appartementsgebouw had. Later hielp hij de zieke dokter Michel Van de Weghe in Bredene. Hij verbleef aan zee tot 1 augustus 1951. Toen begon hij opnieuw

(29)

Belgisch Staatsblad, 10/11/12·6-1946,
folio 5054; Belgisch Staatsblad, 27/28-101947, folio 10.103; Gravez-archief,
Sekwester van goederen (E. Verstrepen, Zele).
Om te voorkomen
dat de Belgische Staat opnieuw schadevergoeding
zou eisen,
werd in juni 1947 een transactie voorgesteld en door het Ministerie van Financiën
aangenomen.
Gravez betaalde, via zijn zwager, 50.000 fr. + procedurekosten
+
kosten sekwester. In juli 1947 werd een soortgelijke transactie (ook van 50.000 fr.)
aanvaard voor mevrouw Gravez-Haegens.
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zijn praktijk in Aalst, in een klein appartement op de eerste verdieping
van zijn huis op het Keizerlijk Plein - na. de oorlog heette het enkele
jaren Rooseveltlaan. Het huis was in september 1944 geplunderd, bezet
door het Onafhankelijkheidsfront en vanaf eind november 1944 in
gebruik genomen door de stad Aalst voor de ravitailleringsdiensten en
nadien voor het bestuur der registratie. Het was fel beschadigd. Met veel
moeite kreeg Gravez er twee kamers. Ondanks inspanningen van o.m.
senator Jeanne Driessen uit Hasselt duurde het tot 1955 voor het gezin
het eigen huis weer mocht bewonen. De uitbetaling van Gravez' invaliditeitspensioen - als oud-strijder en invalide 1914-18 - werd pas in april
1961 hervat (30).
Repressie en gevangenis hadden hem evenwel niet gebroken. Hij bleef
zijn opvattingen trouw, gaf materiële en morele steun aan talrijke
slachtoffers van de repressie en bleef in contact met vlaamsgezinden in
het hele land. Telkens als zijn praktijk het toeliet, ging hij met zijn
vrouw naar de vroegmis in de Sint-Martinuskerk, Hij deed niet meer
aan politiek, maar volgde nauwkeurig wat er gebeurde. Hij werd of
bleef (ere)lid van tal van Vlaamse, sociale en culturele verenigingen,
zoals het Davidsfonds, Oud-Amicitia, de Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jozefscollege, het Vlaams Kruis en het IJzerbedevaartcomité.
Hij heeft de Vlaamse Oud-Strijdersbond van Aalst, die omstreeks
1950 op sterven na dood was, nieuw leven ingeblazen. Maar na enkele
jaren werd de taak als plaatselijk voorzitter hem te zwaar en hij werd
erevoorzitter. Hij was op 8 december 1962 medestichter van de Priester
Daensvrienden, een sociale en culturele vereniging in Aalst.
Op 20 april 1962 werd hij voorzitter van het Sint-Maartensfonds, een
vereniging van oud-Oostfrontstrijders
en sympathisanten. Op 16
januari 1966 werd hij erevoorzitter. Hij steunde financieel het plan om
in Stekene een erepark voor Oostfrontstrijders aan te leggen en werkte
sporadisch mee aan het maandblad Berkenkruis.
Hij speelde ook een rol in Broederband, een 'vriendenkring' van
Vlaams-nationalisten die voor Vlaanderen gestreden en geleden hebben
en die elkaar willen helpen in hun stoffelijke en morele noden. Hij ging
in de jaren zestig met honderden "Broederbanders" mee naar Solbad
Hall in Oostenrijk, op bedevaart naar het graf van priester Cyriel Verschaeve (31).
(30)

(31)

J.& B. GHYSENS,
o.c., 376-401; Gravez-archief , Woning Aalst (E. Verstrepen,
Zele). Na zijn veroordeling schreef Gravez een Memorandum voor de H.H. leden
van het Krijgshof (Verdedigingsnota's),
onuitgegeven getypte tekst, 43 blz., Gent,
28-9-1947 (Gravez-archief
E. Verstrepen, Zele) waarin hij uitvoerig ingaat op zijn
oorlogsverleden
en op de naoorlogse beschuldigingen
tegen hem.
De Priester Daensvrienden
van Aalst, een onafhankelijke
vereniging, werken samen
met het Priester Daensfonds,
dat leden heeft over heel Vlaanderen.
Mevrouw
Magda Gravez-Haegens
was beschermend
lid van het Priester Daensfonds.
Het Sint-Maartensfonds
bestaat sedert 1951, maar werd pas op 24 november 1953
officieel opgericht (Belgisch Staatsblad, 12·12-1953, 10-5-1962 & 12-12-1963). Her
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In het voorjaar van 1963 belegde hij in Aalst een bijeenkomst van leiders en oud-leiders van Vlaams-nationalistische
jeugdgroeperingen
om
ze in een groter organisatorisch verband te bundelen. Staf Vermeire verdedigde er de oprichting van een federatie. Het initiatief had geen direct
succes, maar leidde in 1964 toch tot de oprichting van de Blauwvoetfederatie (32).
Medicus en kankerspecialist
Gravez was een bekwaam medicus met grote wetenschappelijke
belangstelling. Als huisdokter had hij veel patiënten, zowel vóór en tijdens de oorlog als erna.
In 1911-14 al werd hij in Leuven als assistent van professor in de biologie Janssens geconfronteerd
met het kankerprobleem.
In een laboratorium had hij in honderden kankerweefsels gezocht naar mitochondrieën, waarvan men toen vermoedde dat ze de oorzaak van kanker
waren.
In 1919 deed hij in het laboratorium
van professor Frans Daels in
Gent onderzoek naar de werking van intraveneuze inspuitingen met
electrargol, dat veel werd gebruikt bij kraambedkoorts.
Hij constateerde dat het zilver werd opgenomen in de endotheelcellen en daarna in
de witte bloedcellen en dat zich een endotheelreactie
voordeed; hij constateerde ook dat het vrijgekomen resterende zilver in de lever werd
opgeslagen (33). Hij kreeg voor die studie de Am. Boddaertprijs.
Nadat hij zich als huisdokter in Aalst gevestigd had, schoolde hij zich
nog gedurende twee jaar ongeveer drie uur per week bij onder leiding
van de professoren Van Imschoot en De Beule in de Fysiotherapeutische
Kliniek in Gent. Omdat er in Aalst geen dienst voor fysiotherapie en
geneeskundige ontledingen was, kocht hij een microscoop. Zo kon hij
thuis proeven nemen en de nodige analyses uitvoeren om zijn patiënten
doeltreffend te kunnen behandelen. Bijzondere diploma's voor geneeskundige specialismen waren toen nog niet vereist. Hij stichtte een consultatiebureau Voor Moeder en Kind en werd aangesteld in het anti venerisch dispensarium.

(32)

(33)

is gegroeid uit groepjes die zich in 1950 aaneensloten
tot het V.V.O.O.S.,
Vlaams
Verbond van oud-Oostfrontstrijders
en die een maandblad
Periodiek Kontakt
uitgaven
(gedrukt
in Brugge).
Het maandblad
Berkenkruis
van het SintMaartensfonds
bestaat nu nog.
Broederband
is officieel gesticht op 24 oktober 1964. Meter was Magda GravezHaegens, peter Lade Van der Kerken, oud-burgemeester
van Bazel. Arthur De
Troyer werd de eerste voorzitter.
De vereniging geeft sedert januari 1965 een
maandblad
Broederband uit, waarvoor ook dokter Gravez enkele teksten heeft
geschreven.
Brief Gravez aan vroegere leden van Amicitia: Aalst, 30-5-1963 (Papieren E. Verstrepen, Zele). Staf Vermei re evenwel situeert dit initiatief en de stichting van de
Blauwvoetfederatie
in 1961 (Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, blz. 192).
Proefondervindelijke
gegevens over Electrargol, in Vlaamsch Geneeskundig
Tijdschrift, VII, 7-8, 13-2-1926, blz. 105-122.
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Daardoor won hij bij zieken en collega's enig aanzien en hij stichtte in
Aalst een Vlaamse geneeskundige kring, waarvan hij secretaris en later
voorzitter werd en die zich aansloot bij het in mei 1922 opgerichte Algemeen Vlaamsch Geneesheerenverbond.
Hij speelde in dit Geneesheerenverbond van meet af aan een belangrijke rol en hij was er van 1934 tot
1936 voorzitter van. Het werd stevig gestructureerd en uitgebouwd. Elke
afdeling kreeg een tucht- en verzoeningsraad,
waarin vijf van de oudste
leden gedurende twee jaar zitting hadden. Ze waakten erover dat de
leden de eisen van de geneeskundige plichtenleer naleefden en hun ambt
waardig uitoefenden.
Ze traden op als scheidsrechter
bij geschillen
onder leden en tussen leden en derden. Ze moesten al hun uitspraken,
met motivering, voorleggen aan de districtraad en jaarlijks verslag uitbrengen bij het hoofdbestuur.
Er bestonden twee districtraden: een in
Gent, bevoegd voor Oost- en West-Vlaanderen,
en een in Antwerpen,
bevoegd voor de andere Vlaamse provincies. Boven de districtraden
stond de Algemene Raad van Beroep en de Algemene Vergadering. Volgens Gravez telde het Verbond eind 1937 bijna negenhonderd leden en
meer dan vijfhonderd sympathisanten
(34). Toen in de jaren dertig de
oprichting van een Orde der Geneesheren in de Senaat werd besproken,
formuleerde hij, als woordvoerder
en/ of voorzitter van het Algemeen
Vlaamsch Geneesheerenverbond,
hun bezwaren en suggesties.
Hij vond dat de volksgezondheid het best gediend was door een doeltreffende samenwerking onder alle betrokkenen. Hij pleitte in de Senaat
en daarbuiten meermaals voor een breder opgevatte Orde der Geneeskundigen. In februari 1941 vond hij de tijd rijp voor een Vlaamsche
Orde van Genees- en Verpleegkundige Beroepen en voor een "volksverbonden geneeskunde".
Die moest in dienst staan van alle lagen van de
bevolking en gefinancierd worden door een algemene en progressieve
belasting op inkomen en bezit. Elke afdeling zou een raad van beheer,
een raad van toezicht en een tuchtraad hebben (35). Maar hij vond maar
matig gehoor.
In 1927 stichtte hij, met Professor Frans Daels en apotheker J. Van
Eyck, het Vlaamsche Kruis en hij werd voorzitter van de Aalsterse afdeling. Doel was, via medische hulp en informatie, de geneeskunde dichter
bij het volk te brengen.
(34)

(35)

Uiteenzetting
H. Gravez in de Senaat op 27 april 1932 (Handelingen. Vragen en
Antwoorden. Senaat, 1931-1932, blz. 915-916) en op 1 december 1937 (Handelingen. Vragen en Antwoorden. Senaat, 1937-1938).
Het Algemeen
Vlaamsch
Geneesheerenverbond
was een federatie
van regionale kringen. Na 1945 werd het Vlaams Geneesheren
Verbond,
V.G.V., een
personenvereniging
met individuele toetredingen.
In 1954 lag het ten grondslag aan
de oprichting van het Algemeen Syndikaat der Geneesheren van België. In 1970
werd het Verbond een sociaal-culturele
vereniging voor Vlaamse dokters, hun familieleden en vrienden.
De SS-man, 1,11 van 22-2-1941, blz. 6; DL H. Gravez, Nieuwe Geneeskunde is
volksverbonden Geneeskunde, Werkgemeenschap
voor Volksgezondheid
van de
DeVlag, z.i., 32 blz.
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Zijn bloedtransfusiemethode van 1945 bestond erin, dat na onderzoek van de bloedgroep het bloed van de liesslagader van de donor door
een gummislangetje met kleppen rechtstreeks in de armader van de ontvanger werd gepompt. Het hart van de donor werkte als perspomp, dat
van de ontvanger als zuigpomp.
Van 1948 tot 1950 werkte Gravez in het Centre Médico-chirurgical des
prisons in Vorst bij dokteres Balle-Helaers. Hij deed er ongeveer vierentwintigduizend biologische analyses op zoek naar middelen om kanker te herkennen en te bestrijden. Hij zette na 1950, als huisdokter in
samenwerking met verplegers en specialisten, zijn onderzoek voort.
Door een verbeterde en doeltreffender toepassing van de distilbeentherapie trachtte hij, in gevallen waar de toenmalige chirurgie en röntgentherapie te kort schoten, het leven te verlengen, de pijn te verzachten en
de patiënt te genezen. De resultaten van zijn onderzoek tot 1953 publiceerde hij in een artikel Mijn ervaringen bij kankerdiagnose en behandeling (36). Hij kreeg daardoor bekendheid en kwam in contact met
binnen- en buitenlandse specialisten. Zo o.m. met professor Villequez
uit Dijon, die een entstof uit het bloed van kankerlijders had samengesteld, en met professor Wilhelm von Brehmer uit Bad Kreuznach, die
schimmels in het bloed van kankerlijders had ontdekt.
Professor Wilhelm von Brehmer (+ 1958) verwierp de theorie dat
kanker een plaatselijke aandoening is en daarom bestreden moet worden met beperkte, plaatselijke middelen, zoals operatief ingrijpen en
bestraling. Volgens hem is kanker een ziekte van het hele lichaam, die
zich op bepaalde plaatsen in het organisme manifesteert door kwaadaardige gezwellen en die wordt veroorzaakt door een schimmel in het bloed,
de syphonospora polymorpha. Hij stichtte in Bad Kreuznach de Freie
Akademie für Virusforschung und Bekämpfung von Blut-, Geschwulstund Infektionskrankheiten. Gravez, die ontdekt had dat de aanwezigheid van kanker kan worden opgespoord in het bloed, o.m. omdat het
bloed van kankerlijders sneller bezinkt en meer klontert dan normaal
gezond bloed en een speciale formule van witte bloedcellen heeft, had
belangstelling voor het werk van de Freie Akademie. Hij volgde cursussen in Duitsland en werd meermaals gevraagd als spreker. In de zomer
van 1954 gaf hij op een Kankercongres in Bad Kreuznach een uiteenzetting over zijn bevindingen en hij liet zich door Wilhelm von Brehmer
inwijden in de finesses van zijn bloedkleuring en bloedproeven.
Volgens Gravez is kanker een algemene bloedziekte. "Bij mensen in
wier bloed de syphonospora polymorpha aanwezig is, en bij wie door
een te langdurig verblijf in bedorven lucht, hetzij door een voeding die
te veel alkaliën in het bloed brengt, hetzij door angst, kommer of verdriet, waardoor het bloed ook naar het alkalische verschuift, of door de

(36)

Opgenomen in het Belgisch Tijdschrift voor Geneeskunde, IX, 13, 1-7-1953.
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ouderdom, waardoor het bloed ook stilaan alkalisch wordt, kan die
schimmel zich in het bloed meer en meer ontwikkelen, vooral in de rode
bloedcellen". Die kunnen de nodige zuurstof niet meer overbrengen
naar de weefselcellen van het lichaam. De cel kan niet meer ademen en
de celkern tracht voort te leven door vergisting. Door vergisting ontstaat
kerndeling, daarna celdeling en celgroei, zelfs ongebreidelde celgroei,
omdat ze ontsnapt aan de controle van de nervus sympathicus (die de
cellenactiviteit coördineert). Uiteindelijk ontstaat een gezwel. "Het
wegsnijden van dat gezwel of de vernietiging ervan door bestraling
geneest de kankerziekte niet. Het kan wel nuttig zijn een hinderlijk gezwel voor een of andere noodzakelijke levensfunctie te verwijderen,
zoals belemmering van de ademhaling, de spijsvertering of de stoelgang.
Soms kan men door het wegnemen van zo'n angstaanjagende knobbel
de gemoedstoestand van de patiënt verbeteren wat aan zijn algemene
toestand ten goede moet komen. Toch blijft altijd de immuunbiologische behandeling van de kankerzieke noodzakelijk". Wie van
kanker wil genezen of de ziekte wil voorkomen, moet ervoor zorgen dat
zijn bloed genoeg zuur bevat en niet alkalisch wordt. Hij moet gezond
voedsel nemen (weinig suiker, veel rauwkost), bewegen in de open lucht
en stress en depressies vermijden (37).
Hij organiseerde in Aalst, naar de richtlijnen van de Freie Akademie
en met steun van het Wetenschappelijk Fonds van "Noordstar-Boerhaave" (waarvan zijn zwager Frans Pauwels medestichter was), op 14
april 1957, op 21 juni 1959 en op 27 mei 1961 drie internationale geneeskundige kankercongressen . Bekende Belgische en Franse professoren en
bekende geneesheren uit België, Duitsland, Engeland en Frankrijk voerden er het woord (38).
In september 1950 nam de Orde der Geneesheren (Provinciale Raad
van West-Vlaanderen), op grond van een gunstig getuigschrift van dokteres Balle-Helaers, Gravez op de lijst van specialisten in geneeskundige
ontledingen en fysiotherapie op. In 1952 erkende het Rijksfonds voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering hem als specialist en zijn prestaties
werden door de ziekenfondsen aan de patiënten gedeeltelijk terugbetaald.
Toch was niet iedereen in medische kringen het eens met de opvattingen en de therapie van Gravez en de Freie Akademie. Vele professoren
en dokters-specialisten weigerden hun medewerking aan de Aalsterse
kankercongressen en Gravez zelf werd de uitoefening van zijn specialisme moeilijk gemaakt.
(37)
(38)

Gravez op Derde Geneeskundig Kankercongres
op 27 mei 1962 in Aalst; De Post, 63-1960; Zondagsblad, 7-6-1970; Gazel van Antwerpen,
14-11-1970.
Over elk van die kankercongressen
verscheen achteraf een verslagboek, met o.m.
bijdragen van Gravez.
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Toen in 1955 het Rijksfonds voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
werd overgenomen door het Ministerie van 'Volksgezondheid,
werd zijn
naam "vergeten"
op de officiële lijst van de specialisten. De ziekenfondsen betaalden zijn speciale prestaties niet meer terug. Hij protesteerde bij de bevoegde minister, die zijn naam liet inschrijven op een
voorlopige lijst en beloofde hem làter op een nieuwe definitieve lijst op
te nemen. Maar van toen af kreeg hij problemen, omdat hij slechts
"voorlopig"
specialist was en omdat nieuwe reglementen een definitieve
erkenning moeilijk maakten. In oktober 1959 deed hij een officiële aanvraag voor erkenning. Maar Gravez, die vaak minder gegoede mensen
als patiënten had, rekende al vanaf de jaren twintig alleen speciale erelonen als specialist en gewone dokterstarieven
voor al wat ook door een
huisarts kon worden gedaan. Daarom schreef hij op zijn aanvraag dat
hij maar voor 10% als klinisch bioloog werkzaam was en voor 100/0 als
fysiotherapeut
en dat zijn voornaamste
activiteit de algemene geneeskunde was. Op 9 maart 1964 en op 11 oktober 1966 bracht de bevoegde
commissie van geneesheren-specialisten
een negatief advies uit. Hij
beantwoordde niet aan de voorwaarden,
omdat hij het specialisme niet
minstens vijf jaar als hoofdberoep had uitgeoefend en omdat een combinatie met een praktijk als huisdokter als cumulatie werd beschouwd.
Minister Hulpiau schrapte zijn naam van de lijst van specialisten.
Gravez diende begin 1967 opnieuw een aanvraag in om voor zijn kankerpatiënten de terugbetaling te krijgen van vier biologische analyses, de
nummers 6563, 6565, 6583 en 6906, en hij wees erop dat de wet afwijkingen mogelijk maakt voor dokters die vóór 1949 gediplomeerd waren.
Die konden eventueel hun specialisme combineren met de algemene
geneeskunde gedurende een korte periode. Hij had ze allebei al sinds
1920 gecombineerd en wilde blijven werken zoals in het verleden. Hij
wees erop dat zijn behandeling goedkoper was voor zieken en ziekenfondsen dan de klassieke behandelingen,
wees op het belang van zijn
patiënten die in hem en zijn therapie geloofden, op zijn jarenlange ervaring, op zijn verdiensten als oud-frontsoldaat
en deed een beroep op tal
van politici, medici en invloedrijke prominenten om zijn vraag te steunen. Maar hij kon de negatieve beslissing van de minister niet ongedaan
maken (39).
Levenseinde
Op 20 april 1969 werd Gravez in Aalst gehuldigd ter gelegenheid van
zijn tachtigste verjaardag. Hij was ook vijftig jaar dokter. Kunstenaar
Aimé Van BelIeghem uit Knokke had zijn portret geschilderd. Talrijke
verenigingen in het Aalsterse, zoals het Davidsfonds en Broederband,
verleenden hun medewerking en dankten hem voor zijn Vlaams en

(39)

Gravez-archief', Aanvraag specialisme (E. Verstrepen, Zele).
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Dokter Hilaire Gravez op oudere leeftijd. Foto Nestor Gerard.
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sociaal engagement. Ward Hermans sprak de feestrede uit en noemde
hem een rebel (40).
Zijn dood kwam - ondanks zijn hoge leeftijd - nog vrij onverwacht. Hij had tot zijn laatste dag gewerkt. Hij stierf op 3 september
1974. Op zijn begrafenis op zaterdag 7 september huldigde Hendrik
Borginon hem als Vlaams strijder en dokter Edmond Van Steenberge als
voorbeeldig arts. Op zijn bidprentje stond alleen te lezen: "Zijn leven
was dienen, Zijn eer was trouw" en de initialen A VV- VVK. Zijn
lichaam werd bijgezet in de familiekelder op het kerkhof van Hofstade.
Frans Van Campenhout
Loweidestraat 2
1700 Dilbeek

(40)

De tekst verscheen in De Vlaamse Ouds/rijder, XXV, 10, 16-5-1969.
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EEN VROEGMIDDELEEUWS
DOMEIN:
SCHELDERODE-MERELBEKE
OF KROMBRUGGE
K.G. VAN ACKER

In een studie over Merelbeke tijdens de Middeleeuwen kwam ik tot
het besluit dat voor de lOde eeuw Merelbeke slechts een onderdeel was
van een domein dat zich uitstrekte over Merelbeke, Lemberge, Krombrugge, Bottelare, Makkegem en Scheiderode.
Deze gedachte is niet nieuw: reeds wijlen E.H.J. Noterdame dacht in
die richting, zoals blijkt uit zijn nota's die na zijn overlijden werden uitgegeven door L. De Smet in het 8ste Jaarboek van het Heemkundig
Genootschap van het Land van Rode, Gentbrugge, 1983, blz. 7-20.
Noterdame baseerde zich voornamelijk op twee gegevens: enerzijds
de uitgestrektheid van de eerste parochie Merelbeke waarvan de kerken
van Scheiderode en Bottelare afhankelijkheden waren anderzijds het
feit dat volgens de ruiltransactie van 1226 Radulfus van Rode bezittingen had afgestaan aan gravin Joanna van Konstantinopel, welke gelegen
waren te Niepéglise en te Merelbeke. Aangezien het bezit te Niepéglise
eerder beperkt was, besloot hij dat het bezit te Merelbeke vrij belangrijk
moest zijn om op te wegen tegen wat de gravin aan Radulfus in ruil gaf.
Van daar uit besloot hij dat het "oerdomein" van de heren van Rode
uitgestrekt was en zich voornamelijk te Merelbeke bevond.
Die twee argumenten zijn m.i. eerder zwak, omdat men kan opwerpen dat het niet bewezen is dat de kerk van Merelbeke reeds bestond
voor 1108 (1), of als men de overlevering aanneemt dat zij zou gebouwd
zijn door toedoen van Robrecht de Fries, voor 1071 (2). Anderzijds weet
niemand welke bezittingen Radulfus te Merelbeke bezat noch op welke
wijze deze in zijn bezit gekomen waren. Zij kunnen immers ten gevolge
van een huwelijk aan de familie van Rode gekomen zijn zodat zij van
een oorspronkelijk "oerdomein" geen deel uitmaakten.
Toch zijn er voldoende redenen om te besluiten dat er een dergelijk
groot domein moet bestaan hebben. Aangezien geen bronnen uit die
vroege domaniale periode directe informatie geven over een dergelijke
domein, moeten we ons tevreden stellen met wat latere bronnen toelaten
te reconstrueren.
(I)

VAN LOKEREN CA.), Chartes et documents de I'abbaye de Saint-Pierre ... , Gent,
1869-1871, 2 bdn. I, nr. 179: " concedimus altare scilicet de Merlebecca cum

(2)

DE POTTER CF.) en J. BROECKAERT, Geschiedenis der gemeente Merelbeke.
Gent, 1867, blz. 45.

appenditiis suis Ralhen el Bate/ar

"

Het Land van Aalst, jaargang XLIV, 1992, nr. 2
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1. Het domein Krombrugge

Het is duidelijk dat in 964, toen de villa of domein Krombrugge door
graaf Arnulf I van Vlaanderen aan de Sint-Pietersabdij te Gent werd
geschonken (3), nog geen abdijhof bestond waarvan de uitbater als
.meier tevens administratieve en rechterlijke bevoegdheid had over dit
domein. De abdij kan immers slechts na die schenking een dergelijk bestuurs centrum hebben ingericht in dit nieuw verworven domein.
Wat bestond er dan wel op dat ogenblik? De bewoording van de
schenking is eerder vaag: "villamque Crumbrugge cum omni integritate" staat er in de bevestigingsoorkonde van koning Lotharius van 966:
het domein Krombrugge met al wat het omvat (4).
Een villa veronderstelt enige organisatie, bestaand minimaal uit een
herenhof waar de heer van het domein op verbleef. Het is bekend dat in
de Karolingische periode de heer het beschikbaar landbouwland niet
volledig zelf uitbaatte: terwijl hij een groot derde ervan voor zich reserveerde en vanuit zijn herenhof beheerde, verdeelde hij de rest in loten
van ca 12 bunders (= 15 ha) welke hij toewees aan zijn getrouwen. Dit
waren de mansi of hove(n) en het herenhof noemde de "mansus indominicatus. De bewoners van de hove waren verplicht op gestelde tijden,
volgens de seizoenen, deel te nemen aan de bewerkingen van de hofakker van hun heer. Dit bekende twee-ledig systeem werd door vorst en
kerk gepropageerd lang voordat Krombrugge aan de Sint-Pietersabdij
werd geschonken. Indien er dus sporen van dit twee-ledig systeem te vinden zijn in latere tijden, dan mogen we aannemen dat die teruggaan tot
de tijd voordat de abdij in of na 964/966 haar abdijhof inrichtte.
Toen de abdij het domein Krombrugge verkreeg en zij het beleid
ervan organiseerde, bleven de reeds bestaande hoven vanzelfsprekend
verder bestaan. Doch ten gevolge van erfdeling onder de kinderen en de
kindskinderen verbrokkelden deze hoven in steeds kleinere erven. In een
cijnslijst van ca. 1250 (5) was het grootste dezer erven slechts 62,5 aren
of het 24ste van een hove groot. De aanduiding: et coheredes sui (en zijn
mede-erfgenamen) bij de namen van de bezitters getuigt duidelijk van
die verbrokkelng. De cijns die oorspronkelijk op een persoon woog, is
nu verdeeld over zoveel hoofden als er mede-erfgenamen zijn. Die cijnslijst laat toe te berekenen dat de abdij in haar domein Krombrugge 3 à 4
hoven bezat die echter in 1250 in meerdere kleine bezittingen waren
uiteengevallen.
Het enig gegeven dat toelaat die verbrokkelde hoven te situeren is een

(4)

Over de datering van de schenking van Krombrugge:
KOCH (A.C.F.). De dateringen van het Liber traditionum sancti Petri B/andiniensis van omstreeks 1035. In:
Handelingen Kon. Comm. voor geschied., 120, Brussel, 1958, blz. 166, nr. 71.
Dip/omata Be/gica ante annum Millesimum Centesimum scripta. Ed. M. OYSSE-

(5)

Liber traditionum Sancti Petri Blandiniensis. Ed A. FAYEN,

(3)

LINO et A.C.F.

KOCH.

Brussel,

1950, nr. 63.
Gent, 1906, Nr. 143.
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16de eeuwse tekst (6) waarin vermeld wordt dat in de contreye ofte ghehucht, dat Effene heet, aldaar vele diversche hofsteden ende gronden

van erven ghestaen ende

gheleghen,

ende vele wonende personen zijn.

Die wijk, in hetzelfde document ook Effelare genoemd, bevond zich op
de flank van de berg langsheen de Gaversesteenweg waar nog in 1782 het
dichtst bewoonde deel van Merelbeke te vinden was (7).
2. De heerlijkheid Merelbeke
In tegenstelling tot de toestand te Krombrugge zijn de hoven in de
heerlijkheid Merelbeke duidelijk terug te vinden. De wegels die van
oudsher deze hove omlijnden zijn nadien uitgegroeid tot dreven, en bestaan actueel nog als moderne straten. De Kerkstraat, Potaardeberg, het
gescheed van het sportterrein (die dreef is verdwenen), de Zwijnaardsesteenweg, de Hebbelynckstraat,
de Hundelgemsesteenweg
aan de oostkant van de vroegere Pontweg (waarvan de huidige Melsenbeekstraat
een rest is) aan de westkant, omsluiten nog steeds oppervlakten van ca.
12 bunders of 15 ha.
De grens tussen de heerlijkheden Krombrugge en Merelbeke kennen
we door kaarten van 1670 en van 1675 (8). Deze vormde een rechte lijn,
dwars door het landschap, gaande van aan de Schelde ter hoogte van
Zwijnaarde-kerk
tot Bottelare. Dit was een onnatuurlijke grens "die op
geen enkele wijze tot uiting kwam in het landschap" (9). Zij werd duidelijk getrokken toen Krombrugge aan de Sint-Pietersabdij
werd geschonken, m.a.w. zij bestond niet voor 964. Krombrugge en Merelbeke vormden toen nog een geheel. De hoven in beide heerlijkheden dienen dus
samengeteld. In mijn studie over Merelbeke ben ik tot het resultaat
gekomen van 12 hoven die ontstaan waren in de Karolingische periode
of vroeger.
Een ander argument waaruit die vroegere eenheid blijkt schuilt in de
uitgestrektheid
van de gemene weiden, het Gemeente, waar de tenurehouders hun vee mochten laten grazen. Dit "gemeente" besloeg het deel
van de Scheldemeersen gelegen tussen de Melsenbeek en de Gaversesteenweg, en reikend van aan Brandegemham
te Krombrugge tot waar
de beek en de Gaversesteenweg samenkwamen, d.w.z. tot in Merelbeke.

(6)
(7)
(8)

(9)

DE POTTER en BROECKAERT,
a. W., blz. 9/lD.
RIJKSARCH.
GENT, Fonds Merelbeke, nr. 1: Landboek van Merelbeke.
RIJKSARCH.
GENT, krt 522: Caerte vande neerticheit van Crombrugghe ... door
loos de Poortre, XX octob. 1670. Deze kaart geeft op een vrij schematische wijze
de grenzen van Krombrugge
aan met aanduiding van enkele referentiepunten.
Ibid., krt 523: Chaerte figurative vande gheheete heertienede van Crombrugghe ...
door 1. Ryckewaert. Deze kaart duidt alle percelen aan met hun bezitters zoals zij
voorkwamen
in een (onbekend) landboek van Jan Bale. De kaart dateert van 22
juni 1675.
VAN DER HAEGEN,
H., Methodologische studie van hef banlieue begrip toegepast op het Gentse en inzonderheid op de gemeente Merelbeke. Onuitgegeven doetoraatswerk,
R.U.G., 1965-1966, blz. 13.
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Die strook was afgetekend van mindere kwaliteit dan de rest van de
Scheldemeersen: zij werd ook aangeduid als de Biest en als de Lesbroueken, wat betekent dat aldaar biezen en lis groeide.
De meersen over de beek, naar de Schelde toe, waren betere weiden,
en deze had de heer van het vroeger domein voor zich behouden. Dit leiden we af uit hun benaming in latere tijden: de Bruu/( 10). Een gedeelte
van die Bruullag over de grens met Merelbeke en hoorde bij het abdijhof Ter Hagen dat de abdij in Merelbeke had opgericht, de rest lag in
Krombrugge. Het is duidelijk dat Gemeente en Bruul dus bestonden van
voor 964, toen beide heerlijkheden nog één waren (11).
3. De grenzen van de primitieve parochies Merelbeke en ScheIderode

Het oorspronkelijk domein was echter nog uitgestrekter. Dit brengt
ons tot de oorkonde van 1108 waarbij de bisschop van Kamerrijk de
kerk van Merelbeke als parochiekerk erkende waarvan die van ScheIderode en van Bottelare afhingen.
Er is iets eigenaardigs met die kerk van Merelbeke: zij stond in de
alluviale vlakte langs de Schelde, weliswaar op een donk, een kleine
verhevenheid die 0,30 m. boven het niveau van de Scheldemeersen uitstak, doch zij was ten allen tijde onderhevig aan overstromingen.
Bekijkt men het site van de kerken van Gavere, Semmerzake, Vurste
Melsen en Scheiderode, dan bemerken we dat deze Scheldekerken steeds
op de rand van, maar buiten de alluviale vlakte, op een niveau van respectievelijk 31,6 - 32,4 - 29,1 - 23,3 - 19,4 m. gebouwd zijn.
De reden van het eigenaardige site van de Merelbeke-kerk was ongetwijfeld dat alle beschikbare grond op de rand van de alluviale vlakte
volledig was ingenomen door de hoger beschreven indeling in hoven. Er
was blijkbaar geen andere plaats meer voor een kerk dan in de Scheldemeersen.
Vloeit daaruit niet voort dat die kerk nog niet zou bestaan hebben tijdens de domaniale periode, d.i. voor 964? Blijkbaar, doch het is niet
aan te nemen dat in het uitgestrekt gebied dat de latere parochie Merelbeke, Schelderode en Bottelare vormde, niet reeds van vroeger een kerk
zou bestaan hebben met bevoegdheid over dit gebied.
Vooraleer dit verder te onderzoeken gaan we even na welke heerlijkheden tijdens de feodale periode, na 964, in dit gebied bestonden.
Vooreerst was daar Merelbeke. Deze heerlijkheid omvatte tevens
Lemberge: toen hertog Filips de Goede in 1460 Willem van der Camere
beleende met de meierij van Merelbeke, werd duidelijk bepaald dat deze

(10)
(11)

Voor de betekeriis van de term Bruul: zie GYSSELING,

M., Toponymie

van

Oudenburg. Tongeren, 1950, blz. 77/79.
De ligging van het Gemeente en van de Bruul is aangegeven op meerdere oude kaarten. Zie mijn artikel: Het gemeente te Krombrugge. in: Gemeentelijk informatieblad Meretbeke, juni 1991, blz. 5/6.
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ook Lemberge omvatte (12). Lemberge maakte ook deel uit van de parochie Merelbeke: toen in 1405 Willem Ser Symoens als leenman de baljuw
van de abdij naar Sluys diende te volgen om er met de graaf te strijden
tegen de Engelsen, diende hij een paar nieuwe sporen aan de baljuw te
bezorgen. Dit was een verplichting wegend op zijn leengoed. Dit leengoed lag op de grens van Lemberge met Moortzele, genaamd het Goed
te Lancbrugge (13). In het document over die gebeurtenis werd dit leengoed gezegd te liggen in de parochie van Merelbeke (14).
Ten zuiden van Krombrugge lag het Goed ten Bossche dat zich tot in
Melsen uitstrekte (15). Aan dit leengoed van de heer van Schelderode
was de "erfachtige meierij van Schelderode, Makkegem en Bottelare"
verbonden (16). Actueel noemt de wijk waar het Hof van Bossche stond
nog steeds De Meierij.
Brengen we de twee meierijen op kaart, dan zien we dat zij het domein
Krombrugge volledig omsloten.
Het is bekend dat bij de inrichting der vroegste parochies veelal de
toen bestaande publiekrechtelijke administratieve omschrijvingen
gevolgd werden. De parochie die in 1108 Merelbeke, Schelderode en
Bottelare, en ook Lemberge omvatte, zou aldus overeenstemmen met
een vroegere omschrijving die al deze lokaliteiten omvatten, lang voordat de kerk van Merelbeke gebouwd was?
Men kan opwerpen dat in 1108 die eenheid niet meer bestond doordat
de grote enclave Krombrugge die eenheid als een wig, reikend van aan
de Schelde tot Bottelare, in twee verdeelde. Doch zagen we zojuist niet
dat de buitenste begrenzing van het vroeger groot domein nog steeds
was blijven bestaan als de begrenzing van de heerlijkheden welke Krombrugge omsloten? En geheel dit gebied, op Krombrugge na, hing af van
de graaf.
De oorkonde van 1108 is een typisch voorbeeld van wat zich ten
gevolge van de investituurstrijd van paus Gregorius VII (1072-1085) en
van het door paus Urbanus 11 (1088-1099) uitgevaardigde verbod dat
geestelijken door leken werden aangesteld, en dat leken altaren of kerken in hun bezit hadden, voordeed. Vele altaren en eigenkerken werden
toen door hun bezitters aan geestelijke instellingen overgemaakt. Bisschop Odo van Kamerijk erkende in 1108 wel het patronaat van de SintPietersabdij over de kerk van Merelbeke, doch bepaalde meteen, bij toepassing van het Concilie van Clermont dat voorschreef dat in de aan
geestelijke instellingen overgemaakte kerken de bedienaars door de bis-

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

DE POTTER en BROECKAERT, a. W., blz. 20, noot 1:... Meyerie van Merlebeke,
die haer streckt in de prochiën van Merlebeke ende van Lemberghen ...
RIJKSARCH. GENT, krt 1326, van 1736, perceel nr. 13.
DE POTTER en BROECKAERT, a. W., blz. 30, noot l.
DE COCKER J., Geschiedenis van Me/sen. Metsen, 1988, blz. 52.
DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis der gemeente Schelderode, blz. 16.

116

schoppen moesten benoemd worden, dat de benoeming van de pastoor
door hem diende te geschieden. De oorkonde van 1108 moet daarom
geïnterpreteerd worden als een regularisatie van een bestaande toestand
op kerkelijk gebied, waarbij tevens de nieuwe kerk te Merelbeke daarin
opgenomen werd en als parochiekerk werd aangeduid. Dit laatste dient
ongetwijfeld
toegeschreven
aan de invloed van de machtige SintPietersabdij.
Die regularisatie sluit het bestaan van vroegere altaren of kerken in de
nu officieel erkende parochie niet uit. De kerstening van onze gewesten
was reeds voltooid op het eind van de 8ste eeuw (17) doch tot in de 11de
eeuw werden kerken gebouwd zowel door leken als door geestelijken. In
deze "eigenkerken"
woonden zij met hun familie en hun onderhorigen
de diensten bij. Zij onderhielden het gebouwen stelden ook de geestelijken als bedienaars aan. Aangezien de kerk van Merelbeke blijkbaar in
die eerste tijden nog niet bestond, rijst de vraag welke kerk als "parochiekerk" in dit grote gebied moet aanzien worden.
De Scheldekerk van Scheiderode was toegewijd aan de H. Martinus.
Het is bekend dat de Sint-Maarteriskerken
tot de oudste kerken in onze
gewesten behoren (18). Scheiderode werd reeds in 866 vermeld als
Rodus (19), welke benaming op een gerooide plaats wijst. Daar deze
kerk gebouwd was binnen het domein dat overeenkwam met de in 1108
omschreven parochie, mag aangenomen worden dat zij een eigen kerk
was van de heer van het domein. Dit domein werd dan uiteraard de
omschrijving waarover de bedienaar van de kerk zijn geestelijk gezag
uitoefende. Bij de regularisatie van 1108 werd deze omschrijving tenslotte door de bisschop als parochie erkend.
Ook de kerk van Bottelare was oorspronkelijk
aan de H. Martinus
toegewijd (20), maar blijkens een oorkonde van 1220 was deze toen nog
steeds ondergeschikt aan die van Schelderode (21), zodat we de de term
altaar van 1108 in dit geval moeten begrijpen als bidplaats, kapel.
Blijkens die oorkonde van 1220 was de oorspronkelijke
parochie van
Merelbeke
toen
reeds
gesplitst
in enerzijds
een parochie
Merelbeke/Lemberge,
anderzijs de parochie Schelderode/Bottelare.
Deze laatste werd toen echter verder gesplitst in twee nieuwe parochiën:
Schelderode en Bottelare.

(17)

(18)
(19)
(20)
(21)

Over de kerstening: VAN DER ESSEN, L., De gulden eeuw onzer christianisatie,
VIIde-VJIIste eeuw. Leuven, 1939 - Over de eigen kerken: VERBESSELT,
J., Het
parochie wezen van Brabant. Zoutleeuw 1950, blz. 134 en 144.
VAN DER ESSEN, a.w.
GYSSELING,
M., Toponymisch woordenboek van België, ... Tongeren, 1960, blz.
895.
DE POTTER en BROECKAERT,
Geschiedenis der gemeente Bottelare. (Geschied.
gemeenten O.VI.-reeks 1, deel 1).
VAN LOKEREN, a.w., J, nr. 460 - Zie ook album DE SMET, blz. 278.

117

Reconstructie

van het groot-domein

te Merelbeke

/

.\

I'

.

\

\ ...
'\.

I.

.\
\
-,

#

~{

\

/\,
=»
:J
K",,,, •• b.'

"

~~

r'

• /
\

I," -.,

...-S

I..

I~

• 'r

i:'

"('~#"
{" '_._.

,,,"

'1."

,,111,}

.~,

r·

,/'~'
//

'0

,,'-

. 'v'

,f

.:

s.t

l.:»:

/.."...

I -:

I

/

~

,.'

B = Bottelare
C = Castellum (Spookhof)
E = S. Elooikapel
o

\

, n"I""j<"
<"

,:;'\\

r

t'

<, ..,-,.....

. ~

/'\.//

I

I

-: /

".1 "....

~\
,

1jl
.........

Jl

~

f

III

..••••••••••...

<,
!

J

(.:~
~

'';-

'--rvu

M •• <r,

.

~

-,

3
<,~

l

K
L
M
R
S
V

•

= abdijhof

Krombrugge

= Lemberge
=

=

Merelbeke

Resselare

= ScheIderode
= Vierschaar

grens van het groot-domein
- - - - - - = gemeentegrenzen

= grens tussen Krombrugge

en Merelbeke

(Gemeentegrenzen
en Schelde volgens de Topografische
Vandermaelen,
1840/1853),

kaart België door Ph,

118

Besluit
Oorspronkelijk
heeft een groot domein bestaan dat de lokaliteiten
Merelbeke, Krombrugge, Lemberge, Schelderode. Makkegem, en Bottel are omvatte. Door de schenking van Krombrugge
aan de SintPietersabdij in 964/966 viel dit domein praktisch in twee delen uiteen die
door Krombrugge gescheiden werden. In elk van die twee gedeelten
werd een meierij ingericht: ten zuiden de meierij van Ten Bossche in
ScheIderode, met bevoegdheid over Schelderode, Makkegem en Bottelare, in het noorden de meierij Merelbeke/Lemberge.
Die administratieve aanpassing werd vermoedelijk zeer vlug na 964/966 doorgevoerd,
vermoedelijk door de graaf van wie beide heerlijkheden afhingen.
Op kerkelijk gebied is de eenheid van het vroegere kerspel of rechtsgebied van de domein- of eigenkerk te Scheiderode blijven voortbestaan,
doch blijkbaar wegens de grote invloed van de Sint-Pietersabdij
werd de
door haar inmiddels opgerichte kerk van Merelbeke de hoofdkerk van
die grote parochie. De eenheid van die oorspronkelijke
parochie is
behouden gebleven tot een tijdstip tussen 1108 en 1220, toen zij gesplitst
werd in twee kleinere parochies die elk op zich een rechtsgebied hadden
dat overeenkwam met de door de graaf na 964/966 ingerichte meierijen.
In 1220 werd de parochie Schelderode/Bottelare
verder gesplitst in
een parochie ScheIderode en een parochie Bottelare. Wat Lemberge
betreft is het mogelijk dat daar slechts in de 16de eeuw een eigen parochie ontstond aangezien bekend is dat toen het kerkgebouw voorzien
werd van een toren en vergroot werd (22). Tot dan toe was dit een eenvoudige kleine zaalkerk wat er op wijst dat zij een oorspronkelijke
capella of bidplaats was geweest. Het patronaat over deze was echter
reeds sinds 1126 aan de abdij van Ename toegewezen(23).
Had dit vroeger domein een naam? Was het bekend als Krombrugge,
Merelbeke, of Schelderode? Wie zal het zeggen?
K.G. Van Acker
C. Buyssestraat 7
9820 Merelbeke

(22)
(23)

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezlt, architectuur, deel
12n2. Turnhout, 1989, blz. 366 vlg.
MILIS, L., De abdij van Ename in de Middeleeuwen. Haar bezittingen in de
periode 1063-1250, in: Handel. Mij voor geschied. en oudheidkunde te Gent, .R.,
15, 1961, blz. 35.
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ARCHITECT

LEONARDUS VAN LANGENHOVE
UIT WELLE (1666-1721)
D. VAN DE PERRE

1. Karmelietenbroeder
Het Dodenboek van het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten te
Gent geeft volgend doodsbericht van Leonardus van Langenhove, een
lekebroeder afkomstig van Welle:
"In dit klooster overleed op 10 jan. 1721 broeder Leonardus van SintTheresia, lekebroeder, in de wereld Leonardus Van Langenhove, geboren te Welle. Hij was 56 jaar oud en 26 jaar geprofest. Hij was een vooraanstaand architect, die onze kerk én heeft ontworpen én gebouwd. Tijdens de bouwwerken is hij van de stellingen gevallen en heeft hij verscheidene beenderen gebroken. De handicap en gebrekkigheid die hij
daardoor heeft opgelopen, heeft hij zeer geduldig gedragen, tot grote
stichting van eenieder. Ook tot de bouw van onze Mechelse kerk en van
meerdere kloosters in onze provincie heeft hij op een bewonderenswaardige wijze bijgedragen. Mogen nu onze gebeden hem helpen, opdat hij
spoedig zou rusten in vrede." (l)
Behalve deze ene tekst bestaan er over het leven van architect Van
Langenhove geen documenten meer. Gelukkig staat in de Gentse Burgstraat de kerk in al haar pracht nog recht, die hij ontworpen (delineavit)
en gebouwd (edificavit) heeft, zodat we ons toch ten dele een idee kunnen vormen van de kwaliteiten van zijn architecturaal oeuvre. De kerk is
onlangs gerestaureerd en bevindt zich in zeer goede staat van onderhoud. Ze is thans een beschermd monument.
2. Zijn achtergronden: de orde van de Discalsen
De orde van de Discalsen of Ongeschoeide Karmelieten is gegroeid uit
de hervorming die door de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis in
zijn land binnen de bestaande orde van de Karmelieten werd doorgevoerd. Theresia van Avilla was hem met haar hervorming van de Karrnel
voorafgegaan. Haar volgelingen werden Theresianen genoemd. De Discalsen werden in 1593 door Rome als een zelfstandige orde erkend. De
nieuwe orde verspreidde zich snel in de katholieke landen, ook in de
Zuidelijke Nederlanden, waar het hof van aartshertog Albrecht en Isabella de nieuwe beweging steunde. Het eerste mannenklooster
kwam er
in Brussel (1610), nadien volgden Leuven (1611 en 1622), Antwerpen
(1)

GENT, KLOOSTERARCHIEF

DISCALSEN,

uit het Latijn.
Het Land van Aalst, jaargang XLIV, 1992, nI. 2
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(1618), Brugge (1631), Ieper en Gent (1649) en Mechelen (1652) (2). In
1665 werd de in 1617 opgerichte provincie Be/gica opgesplitst in twee
entiteiten: de provincie Gallo-Belgica en Flandro-Belgica.
Tot deze
laatste provincie hoorden alle hoger opgesomde kloosters (ook Brussel)
samen met de vicariaten van Duinkerke en Dendermonde.
Over de architectuur van de hervormde Karmelieten in ons land bestaan weinig of geen studies. De barok van de Jezuïeten of van de Premonstratenzers is bekend. Is er ook een eigen Discalsen- of Theresianenbarok geweest? Met de Franse Revolutie zijn praktisch alle kloosters
van beide orden opgeheven, zijn de gebouwen verkocht en snel afgebroken. Bekend via gravures is het Theresianenklooster dat in 1607 door
Albrecht en Isabella te Brussel gesticht werd en waarvan de kerk ontworpen was door de hofarchitect Wenzei Cobergher. Die kerk staat
model voor de klassieke Romeinse kerkbarok in België (3).
De grote bouwactiviteit van de Discalsen viel echter niet in de glorieperiode van de Vlaamse barok. De meeste kloosters hadden het financieel niet zo breed en. behielpen zich aanvankelijk met een bescheiden,
voorlopig bedehuis. Pas op het einde van de 17de en begin 18de eeuw
kende de orde een grote bouwactiviteit. De kerk van de Discalsen te
Brugge werd gebouwd van 1688 tot 1691, naar de plannen van de ordebroeder Theodoor De Haeze (1645-1689), die te Rome overleed (4). De
Mechelse kerk werd in 1707 ingezegend, de Gentse in 1715. Die bouwactiviteit trok een reeks jonge broeders aan, gespecialiseerd in het bouwvak of aanverwante beroepen. Eén van hen was Leonardus van Langenhove. Vooral in het klooster te Gent vormde zich een talentvolle équipe,
die niet alleen daar werkzaam was, maar ook in de andere Vlaamse
kloosters gevraagd werd en zelfs een zekere faam verwierf buiten
de orde (5). We vernoemen de beeldsnijder-schrijnwerkers Jacobus
De Koster (1649-1723) afkomstig van Brussel en de Antwerpenaar
Johannes-Petrus van Hurck (1660-1732). Zij waren bekende altaarbouwers en werkten te Brugge, Gent, Mechelen en Koblenz. Er was de
steenhouwer-bouwmeester Franciscus Blanpain (1673-1738) afkomstig

(2)

Voor de ontwikkeling

van de Discalsen in de Nederlanden

zie S. AXTERS,

Geschie-

denis van de vroomheid in de Nederlanden, IV, Antwerpen ,1960, p. 171·186 en
San Juan de la Cruz, (Catalogus tentoonstelling Karmelieten te Gent van 14 dec.
(3)

(4)

1990 tot 13 jan. 1991), Gent, 1990, p. 47-49.
Vooreen toegankelijk overzicht van de barokarchitectuur
zie: F. BAUDOUIN, De
barokarchitectuur in de Zuidelijke Nederlanden, in Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1982 , p. 87-119.
Voor de Brugse kerk zie de getypte nota's van pater J. LAMMENS, De Disca/sen te
Brugge, die zich bevinden in het kloosterarchief aldaar en J. ROTSAERT, De Kar-

melieten van de Theresiaanse hervorming of Karmelieten Discalsen te Brugge,
(5)

Brugge, 1982.
Een korte levensbeschrijving van de genoemde broeders staat opgetekend in het
Dodenboek van het Gentse klooster onder de nummers 66, 80, 82, 83, 94.
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uit Henegouwen, die werkzaam was te Mechelen, Gent en Ninove. Tot
dezelfde groep hoorden ook de metselaar Petrus van Dorselaer (16591729) uit Lokeren, die o.m. te Duinkerke werkzaam was en JohannesPaulus Burscheyt (1676-1731), een immigrant uit de streek van Keulen,
die schrijnwerker was. Ongetwijfeld hadden deze broeders door hun
gevarieerd en verspreid werkterrein contact met de kunstrichtingen van
hun tijd en hebben ze ook elkaar beïnvloed. Of ze een echte Discalsenstijl ontwikkeld hebben, valt moeilijk uit te maken. Daarvoor is te weinig vergelijkingsmateriaal overgebleven.
3. De kerkelijke barokarchitectuur te Gent
Welke architectuur heeft broeder Leonardus Van Langenhove, de
architect van het gezelschap, beinvloed? Die van zijn Brugse collega
Theodoor De Haeze, of de Gentse barokstijl?
Van Langenhove was als architect werkzaam op het moment dat de
twee belangrijkste Gentse barokkerken hun voltooiing naderden. In
1719 werd de imposante voorgevel van de Gentse Sint-Pieterskerk voltooid naar het ontwerp van Pieter Huyssens (1577-1637)(6). Ongetwijfeld kende Van Langenhove het ontwerp van Huyssens. Het tweede
kerkgebouw, dat toen voltooid werd, is dat van het (klein) begijnhof
van Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie (7). De bouw van deze kerk werd aangevat in 1657, naar de plannen van de Gentse meester-steenhouwer Jan
Van der Linden. Deze bouw bleef geruime tijd onvoltooid, tot in 1720
de voorgevel werd opgetrokken volgens een nieuw plan. De voorgevel
van de Gentse Discalsenkerk draagt de datum 1712. Dat deze drie
Gentse kerkgebouwen, wiens voorgevel binnen de korte tijdsspanne van
acht jaar tot stand kwam, aanleiding gaven tot onderlinge vergelijking
en wedijver, ligt voor de hand. Kunsthistorici menen in de drie gevels
een zekere stijlgelijkenis te herkennen. "De voorgevel van de karmelietenkerk lijkt enigszins op die van de barokke Sint-Pieterskerk en van de
kerk van het Klein Begijnhof, maar getuigt toch van een soberder en
strengere opvatting, typisch voor de stijlrichting uit het begin van de
18de eeuw", aldus één onder hen (8). De stijl van de Sint-Pieterskerk,
die nauw aansluit bij de Romeinse stijl die Cobergher in de Brusselse
Theresianenkerk ontwikkeld had, lijkt Van Langenhove meer beïnvloed
te hebben, dan het voorbeeld van de Brugse Discalsenkerk, waarvan het
ontwerp in de tijd althans dichter bij het zijne lag.

(6)
(7)

(8)

R. VAN DRIESSCHE, De Sint-Pietersabdij te Gent. Archeologische en Kunsthistorische studie, Gent, 1980.
L. VAN DEN HEULE, Bouwgeschiedenis van het begijnhof 0.- L.- Vrouw ter
Hooie, (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling
van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde,
RUG), Gent, 1979.
Gent, duizend jaar kunst en cultuur, (Catalogus), 3, Gent, 1975, p. 100.
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Afb. I. De kerk van de Ongeschoeide Karmelieten
(MECHELEN, STADSARCHIEF, Ril)

te Mechelen;

tekening uit de 18de eeuw.

4. Het oeuvre van architect Leonardus van Langenhove
4. 1. De Mechelse Discalsenkerk

De bouw van de kerk startte in maart 1702 (9). Ze werd reeds ingezegend op 14 mei 1707. De voorgevel werd slechts voor de helft voltooid.
Die onafgewerkte toestand bleef onveranderd tot 8 nov. 1797. Toen
werd de kerk verkocht en onmiddellijk afgebroken. Van het interieur
zijn geen afbeeldingen bewaard. Van het exterieur resten ons drie prenten (l0). Volgens het geciteerde doodsbericht van Van Langenhove was
hij de bouwmeester van deze kerk. Mogelijk was het zijn eerste grote
opdracht.
De tekeningen laten ons een basilikaal gebouw zien van zes traveeën,
zonder transept. Dit kerkplan wijkt grondig af van dat van de Brugse
Karmelietenkerk, die de vorm van een kruis heeft met een pseudokoepel
op de viering. De voorgevel van de Mechelse kerk vertoont een portiek
met gebosseerde zuilen, bekroond door een nis. Het portiek is gevat tussen een dubbele rij Toscaanse pilasters. Voor de rest is de voorgevel, die
in natuursteen is opgetrokken, effen gehouden. De eerste geleding
wordt bekroond met een geprofileerde kroonlijst. Bij de twee bovenste
(9)

(10)

Voor de Mechelse kerk zie J. SCHOEFFER,
Historische aantekeningen rakende de
kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichten der Stad Mechelen, 2,
Mechelen, 1879, p. 531-534.
MECHELEN,
STADSARCHIEF,
R II en C 30. Ook J.NECKERS,
Mechelen
zoals l.B. De Noters het zag, 1, Mechelen, 1980, p. 77 geeft een gekleurde tekening
van de kerk.
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geledingen ontbreekt het parament. Ter hoogte van de lichtbeuk zit een
rondboogvenster . Genoemde elementen komen met kleine variatie ook
in de Gentse kerk voor. Het Mechelse ontwerp lijkt een eerste uitproberen te zijn geweest van een concept dat met meer rijpheid en meer middelen te Gent tot volle ontplooiing is gekomen.
4.2. De Gentse Discalsenkerk
De eerste steen werd gelegd op 23 oktober 1703, de inzegening had
plaats op 20 maart 1715 (op Sint-Jozefsdag, de patroonheilige van de
kerk) (11). Ook van deze kerk was, volgens het doodsbericht, Van Langenhove de architect. De bouw van de Mechelse en Gentse kerk verliep
dus deels parallel. Het ontwerp voor de Gentse kerk moet ca. 1702
gemaakt zijn, op het moment dat de Mechelse bouw van start ging. Bij
de bouw van de Gentse kerk is van Langenhove van de stellingen gevallen, tengevolge waarvan hij voor het verdere leven gehandicapt bleef.
Dit moet vóór 1712 gebeurd zijn. Die val betekende waarschijnlijk het
vroegtijdig einde van zijn architectenloopbaan.
Zoals de Mechelse kerk is de Gentse van het basilikale type en telt ze
zes traveeën. De blikvanger van de kerk is de voorgevel. De gevel is
streng opgebouwd. De klassieke vormentaal van pilasters, zuilen, obelisken, siervazen, bollen, guirlandes, neggen en kroonlijsten is met
soberheid aangewend. Boogvorm en de driehoekvorm wisselen mekaar
af. Ook hier is een monumentaal portaal aanwezig, dat echter niet meer
bekroond is met een nis. Het motief van de dubbele pilasters is eveneens
gebruikt. Horizontaliteit en vertikaliteit zijn in evenwicht gehouden.
Alleen de voluutvormige vleugelstukken en het ordeschild doorbreken
met voorzichtige zwier de strenge compositie, waarin de invloed van de
Franse Régencestijl reeds merkbaar is. Ook binnenin vertoont de architectuur eenzelfde koele rationaliteit en is de verbeelding gedrukt. Maar
in schril contrast daarmee staat de uitbundige en warme toets van het
monumentale hoofdaltaar, een werk van de twee reeds genoemde
beeldsnijder-schrijnwerkers De Koster en Van Hurck.
Vermoedelijk is het kleine portiek naast de kerk, dat toegang geeft tot
de kloostergebouwen, samen met de kerk ontworpen. Ook het mornumentale hekken met rijkversierd smeedwerk, dat het plein voor de kerk
afsluit van de straat, en waarvan het ontwerp in 1714 aan het Gentse
stadsbestuur werd voorgelegd, kan redelijkerwijs aan Van Langenhove
worden toegeschreven (12).

(l!)

HENRICUS A S. FAMILIA, Geschiedenis van het klooster der Diska/sen te Gent.
Gent, 1925, p. 99-107. Deze auteur stelt de inwijding op 17 maart 1714. Op basis
van het dagboek van de Ninoofse abt kunnen we deze datum corrigeren naar 20
maart 1515. De abt' noteert: 20 martij (1715). Solemnitavi dedicationem novae

ecclesiae patrum carmelitarum discalecatorum Gandavensium ob rationes (BEVEREN, RIJKSARCHIEF,
(12)

Ibidem, p. 103.

Abdij Ninove, nr 7, fO 22).
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Afb. 2. De voorgevel

van de Gentse Discalsenkerk

(1712) (Foto Van de Perre Dirk).

Afb. 3. Boven: voorgevel abdijkerk Ninove (ca. 1720).
Onder: voorgevel begijnhofkerk
Gent (1720).
(Tekening Michèle Van Haute naar plannen arch. R. Cassiman

en A. Bressers)
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Heeft Van Langenhove nog meer bouwwerken op zijn actief? Zijn
doodsbericht spreekt van medewerking aan de bouw van meerdere
kloosters in de Vlaamse provincie. Vermoedelijk betrof het de kloosters
van Gent, Mechelen, Brugge en Duinkerke, die in die periode gebouwd
werden. In zijn doodsbericht wordt evenwel de Gentse kerk als zijn
meest representatief werk genoemd.
5. Zijn invloed
5. 1. Franciscus Blanpain en de Ninoofse abdijkerk

De medebroeder van Van Langenhove, de steenhouwer Franciscus
Blanpain, was zowel bij de bouw van de Mechelse als van de Gentse
kerk betrokken geweest. Hij stond in voor de constructie van de zuilen
en van de ornamenten die in natuursteen werden uitgevoerd. Vermoedelijk viel het parament werk van de voorgevels onder zijn bevoegdheid.
Deze ervaren steenhouwer en bouwmeester werd door de Ninoofse abt
Ferdinand Van der Haeghen, die in zijn dagboek noteerde dat hij de
inzegening van de Gentse Karmelietenkerk heeft bijgewoond, naar
Ninove gehaald (13). Van Blanpain geeft het Gentse Dodenboek volgend overlijdensbericht:
"In zijn vaderland te Marche in Henegouwen stierf op 29 aug. 1738
broeder Ignatius van Sint-Thomas van Aquino, lekebroeder, zoon van
dit klooster, in de wereld Franciscus Blanpain. Hij was 64 jaar oud en 34
jaar geprofest. Hij diende eerst enkele jaren onder de hertog van Beieren, de regent van dit land. Vervolgens nam hij het kloosterkleed aan,
dat hij met grote inzet droeg. Hij hielp mee aan de bouw van onze kerk,
waarvoor hij de stenen bewerkte en waarin hij de zuilen optrok, een
werk dat onze bewondering afdwingt en dat onze herinnering aan hem
waardig is. Hetzelfde deed hij ook in de abdij te Ninove, in onze kerk te
Mechelen en in andere kloosters. Tenslotte uitgeput door een kwetsuur
aan het scheenbeen, die hij op reis had opgelopen, stierf hij en werd
begraven in ons klooster te Bergen in Henegouwen. We bevelen hem ten
zeerste in uw gebeden aan, opdat hij eeuwig zou rusten in vrede." (14)
Wat waren de relaties van Van Langenhove met Blanpain? Voerde
Blanpain alleen maar uit wat Van Langenhove ontworpen had, of had
hij in het beeldhouwwerk zelf een creatieve inbreng? En vooral wat
waren hun relaties nadat Van Langenhove gebrekkig werd en Blanpain
te Ninove werkzaam was? Was Van Langenhove de architect achter
Blanpain te Ninove, of trad Blanpain er zelfstandig op, geruggesteund
door de werfervaring die hij eerder samen met Van Langenhove had
opgedaan? Wat kan de precieze bijdrage geweest zijn van Blanpain (en
(13)

Zie noot 11.

(14)
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uit het Latijn.
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Afb. 4. Vergelijking detail van de kroonlijst: Karmelietenkerk Gent (links) en abdijkerk
Ninove (rechts). (Foto Dirk Van de Perre)

onrechtstreeks
van Van Langenhove) tot de bouw van de Ninoofse
abdijkerk?
De bouw van de Ninoofse kerk was gestart in 1640 (15). Zowel koor
en schip werden aangezet. In 1660 was de bouw gevorderd tot ca. 20
voet hoog (tot de onderste vensterpartijen).
Toen bleef het bouwwerk
zonder enige verdere afwerking staan tot abt Ferdinand Van der Haeghen in 1713 besliste de bouw te continueren. In maart 1715 ontmoette de
abt te Gent bij de inzegening van de Discalsenkerk ongetwijfeld beide
broeders en contracteerde hij Blanpain. Op 10 maart 1716 gingen de
bouwwerken effectief van start en in een korte tijdsspanne werd de
bouw voltooid. De ruwbouw was klaar op 25 juli 1723, zodat de voorgevel ca. 1720 moet zijn afgewerkt. Wat kan het werk van Blanpain te
Ninove behelst hebben? Uiteraard het kappen en oprichten van die
gedeelten die in natuursteen zijn uitgevoerd, dit zijn de zuilen, gewelfribben, kroonlijsten,
kapitelen, kraagstenen en het parament van de
voorgevel. Dat eenzelfde ontwerper (Van Langenhove-Blanpain)
een
beslissende inbreng heeft gehad in de ornamentele gedeelten van de
Ninoofse én de Gentse binnenruimte,
is zonder meer zichtbaar. Of de
voorgevel van de Ninoofse kerk ook door Blanpain (of Van Langenhove) is ontworpen is moeilijk uit te maken. Vóór 1716 was alleen de
onderste geleding opgetrokken.
Is nog een nieuw ontwerp gemaakt of
volgens het bestaande ontwerp voortgewerkt?
De stijlgelijkenis tussen
de Ninoofse en de Gentse gevel doet eerder de eerste hypothese vermoeden. We kunnen alleszins stellen dat de invloed van de de Gentse Karrne-

(15)

Voor de bouwgeschiedenis zie D. VAN DE PERRE, De bouw van de huidige kerk
1623-1723 in De premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796), (Catalogus),
Ninove, 1985, p. 24-39.
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lietenbroeders op de architectuur van de Ninoofse abdijkerk vrij belangrijk is geweest (16). Zeker als we daar aan toevoegen dat ook het altaarconcept van de Gentse kerk model heeft gestaan voor het Ninoofse
hoofdaltaar (17).
5. 2. De kerk van het Gentse begijnhof van O.-L.- Vrouw
ter Hooie
De voorgevel van deze kerk is van 1716 tot 1720 opgetrokken. De ontwerper ervan is niet gekend. Het was een architect die werkte volgens de
nieuwe stijlinzichten. Zijn ontwerp werd ca. 1716 opgemaakt en stuitte
toen op bezwaren van eerbiedwaardige Gentse geestelijken, die vonden
dat het niet paste bij de stijl van de bestaande kerk. De opdrachtgeefster, groot juffer Isabella Van Hoorebeke, hield echter eigenzinnig vol
en liet het nieuwe ontwerp uitvoeren (18). Was Van Langenhove de ontwerper? Hij was op dat moment de Gentse architect met naam en ervaring op het vlak van gevelontwerp voor barokkerken. Een stijlvergelijking tussen de Karmelietenkerk en de begijnhofkerk bevestigt die mogelijkheid. De verwantschap van de voorgevel van de Gentse begijnhofkerk met de Ninoofse abdijkerk is een argument in dezelfde richting.
Uiteraard zijn vermoedens geen bewijzen. Eenzelfde tijdsgeest heeft zijn
invloed gehad op de drie genoemde ontwerpen. Mogelijk heeft ook het
ene ontwerp model gestaan voor het andere. Of de gelijkenis toe te
schrijven is aan de invloed van één en dezelfde ontwerper, is bij gebrek
aan harde bewijzen niet uit te maken.

(16)
(17)

(18)

Een vergelijking tussen beide kerken wordt gemaakt in D. VAN DE PERRE, O.C.,
p. 32-34.
D. VAN DE PERRE en B. LANNOY, De invloed van de Karmelietenarchitectuur
op de Ninoofse barok, inzonderheid op het hoogaltaar, in De Abdij van SintCornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzer/even te Ninove, (Catalogus), Ninove, 1989, p. 97-105.
L. JOOS, Begijnhof O.-L.- Vrouw ter Hoye. Geschiedenis en gids, Wetteren, 1934,
p. 52-53.
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Afb. 5. Het interieur van de Gentse kerk, het gezamenlijke werk van architect Van Langenhove en de steenhouwer Blanpain. De gelijkenis met de abdijkerk van Ninove is treffend. (Foto Van de Perre Dirk)
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Besluit

Bij zijn dood werd Van Langenhove als een precipuus

of egregius

architectus beschreven. Zijn werk had in de orde en daarbuiten een
zekere faam verworven. Hij is zeker niet de meest opvallende of grootste
van onze barokarchitecten. Daarvoor bleef zijn oeuvre in omvang te
beperkt. Hij verzoende de typisch Vlaamse drieledige gevelopbouw van
de barokke kerkgevel met de soberheid van de opkomende Franse Lodewijk XIV-stijl, die in Gent grote invloed had (19). Zijn architectuur is
sober en evenwichtig, maar imponeert of enthousiasmeert niet. In zijn
eigen Gentse kloosterkerk heeft hij de volle maat van zijn kunnen
getoond.
Dirk Van de Perre
Hoogstraat 23
9401 Pollare

(19)

N. POULAIN, Gentse bätissomonie à la Française, in Gent en Architectuur,
Brugge, 1985, p. 78-79 wijst op de invloed van de Régence of Lodewijk XIV -stijl te
Gent vanaf 1700 tot 1740.

131

NAAR AANLEIDING VAN EEN NIEUWE VERTALING
VAN A. CAVALIE MERCER'S
"JOURNAL OF THE WATERLOO CAMP AIGN"
W. VERNAEVE

In 1870, twee jaar na zijn dood, wordt het dagboek van A. Cavalié
Mereer, "Journal of the Waterloo Campaign" gepubliceerd (1). De
auteur beschrijft als kapitein van een afdeling van de Royal Horse Artillery de campagne in 1815vanaf het vertrek in Engeland tot zijn terugkeer naar Dover. De tekst van dit dagboek is weinig gekend bij het grotere publiek. Naar aanleiding van een nieuwe vertaling hebben wij die
passages samengebracht die betrekking hebben op het Land van Aalst
(2).

Na de landing in Oostende trekt hij met zijn manschappen door WestVlaanderen (Gistel-Brugge) naar Gent en vandaar verder over Lokeren
naar Dendermonde. Hij wordt ingekwartierd in Sint-GillisDendermonde bij de "juge de paix", zijn troepen in de naburige boerderijen.
Terwijl hij verdere marsorders afwacht bezoekt hij de volgende dagen
Dendermonde en "het weelderige dorp" Lebbeke. En daar alles rustig
blijft volgt op 28 april 1815 een excursie naar Aalst of "Au/st, zoals ze
het noemen" (3). Naarmate hij Aalst nadert vindt hij de boerderijen en
de dorpen er minder net en armer uitzien. Het vlakke landschap gaat
over in een zachte glooiing. In Aalst stijgt Mereer af aan het, ,Maison
d' Autriche" of "Hotel d' Autriche". De stad is overvol met de cavalerie
van Lodewijk XVIII en slechts met moeite krijgt hij zijn paard gestald.
Aalst maakt weinig indruk op hem en omdat hij op de terugweg verdwaalt en pas na vele uren zijn kwartier te Sint-Gillis bereikt en dan te
(1)

(2)

(3)

Journalof
the Waterlo Campaign kept throughout
the Campaign of 1815 by the
late General Cavalié Mercer, Commanding
the 9the Brigade Royal Artillery, Edingburg & Londen, William Blackwood, 1870. Van dit werk verscheen in 1927 een
nieuwe editie in de reeks "Soldiers'
Tales", uitgegeven te Londen door Peter
Davies, en van deze laatste editie werd in 1969 een fotolithografische herdruk

bezorgd te Crawley door Bookprint Limited.
Een eerste nederlandstalige vertaling werd gemaakt door M. Cordemans, Van Oostende naar Waterloo, Captain Mercer's tocht in 1815, Wetteren, 1951. Een nieuwe
vertaling werd onlangs gemaakt aan de Provinciale Hogeschool voor Vertalers en
Tolken te Gent via een reeks licentiaatsverhandelingen o.l.v. dr. E. Eylenbosch. Die
vertaling werd gemaakt van 1984 tot 1990 door Maria De Bouver, Peter Demoor,
Jan De Baets, Marian Ceuppens en Chris Cieters.
De citaten over Aalst werden genomen uit: P. DEMOOR, A new Annotated Translation of A. Cavalié Mercer's

"Journal

of the Waterloo

Campaign " {Chaplers 5-6),

(Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Provinciale Hogeschool voor Vertalers en
Tolken), Gent 1988.
Het Land van Aalst, jaargang XLIV, 1992, nr. 2
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moe is om dadelijk zijn indrukken neer te schrijven, zijn zijn impressies
van Aalst niet erg exact en enigszins vaag. "De enige dingen die ik mij
herinner zijn een prachtige brede straat vol mooie huizen, die een helling
opliep (4); een bekoorlijk openbaar wandelpad .. " genaamd L 'Allée
d'Amour ... , en een mooie kerk waarin een reeks schilderijen (goede,
naar ik meen) hing, die het leven en de wederwaardigheden van een of
andere heilige voorstelden. Er was ook een kanaalhaven, vol zwaarbeladen boten met hooi en graan voor onze cavalarie, want de leveranciers
hadden hier hun hoofddepot gevestigd". In het "Maison d' Autriche
krijgt hij een overheerlijke omelet en een fles erg lekkere Sauternes
voorgezet, waarvoor hij slechts 5 frank betaalt. Aan de vrachtvoerder
echter bij wie hij zijn paard gestald had moet hij 8 frank betalen voor
slechte haver die het paard niet eens wou eten.
Drie dagen later, op 1 mei, krijgt kapitein Mereer het bevel op de trekken naar Strijtem (5). Aan zijn gastheer te Sint-Gillis vraagt hij waar dit
dorp ligt, maar deze weet het ook niet precies: "ergens in de buurt van
Brussel". Volgens Mereer zijn de mensen opvallend onwetend op dit
gebied en over het algemeen reikt hun geografische kennis niet verder
dan 2 of 3 mijl. Met zijn manschappen verlaat hij Sint-Gillis en trekt
door Lebbeke naar Asse. Het heuvelachtige en afwisselende landschap
beschrijft hij met bewondering. In Asse weet men wél waar Strijtem ligt,
en hoewel de troepen de grote steenweg moeten verlaten en langs modderige wegen en over wankele brugjes verder trekken blijft hij enthoesiast over de pracht van het Pajottenland. Uiteindelijk bereiken zij hun
doel en de officieren worden ingekwartierd in het kasteel van Strijtem,
terwijl de rest van de troep in de naburige boerderijen onderdak vindt.
Nadat ze geïnstalleerd zijn moet er geëxcerceerd worden, maar een geschikt terrein dat groot genoeg is, wordt pas in de buurt van Denderhoutem gevonden, waar ook de Duc de Berry, in Aalst gelegerd, soms komt
excerceren.
Op dit punt van zijn verhaal geeft kapitein Mereer een overzicht (voor
zover hij het zelf weet) van de plaatsen waar geallieerde troepen gelegerd
zijn. In het Land van Aalst zijn dat: Okegem (majoor M'Donalds troep
rijdende artillerie), Pamel (Sir Robert Gardiners troep rijdende artillerie), voorbij Ninove in westelijke richting (de troepen rijden artillerie
van de majoors Bull. Ramsay en Webber Smith), Liedekerke, Denderleeuw en omgeving (Life Guards en Blues), Schendelbeke en omgeving
(de 3 huzarenregimenten, het lOde, 15de en het 18de), Meerbeke
(hoofdkwartier van Sir. O. Vandeleur met het 12de en 13de regiment
Lichte Dragonders), Geraardsbergen (Foot Guards).

(4)
(5)

Bedoelt de auteur de Molenstraat?
De citaten over het Pajottenland en

inove en omgeving zijn overgenomen uit: C.

CIETERS, A New Annotated Translation of A. Cavalié Mercer's " Journal of the
Waterloo Campaign" (Chapters 7-8-9), (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken), Gent, 1990.

133

In zijn vrije tijd doorkruist Mereer de streek en bezoekt o.m. Ninove.
Hij gaat er niet rechtstreeks heen maar maakt een omweg langs Liedekerke en Okegem, waar hij de rustieke brug op palen oversteekt. Ze is
echter zo smal en onbetrouwbaar
dat hij er zich slechts over waagt terwijl hij zijn paard bij de teugels leidt. Bij het naderen van Ninove biedt
vooral het klooster een imposante aanblik; dichterbij worden ook stukken van de oude omwalling zichtbaar en door een poort (de Koepoort)
met aan weerszijden ronde, gedeeltelijk vervallen en met klimop
begroeide torens rijdt hij de stad binnen: "Toen de hoeven van mijn

paard weerklonken onder het gewelf, werd ik plotseling bevangen door
een vlaag van romantiek. Ik moest denken aan de graven van Bourgondië en hun middeleeuwse hoven en in mijn verbeelding zag ik een vorstelijke pronkstoel in al zijn schitterende pracht onder het gewelf doortrekken".
Over de abdij schrijft hij: "Dit gebouw vertoonde niet het kerkelijk
uitzicht dat men van een abdij zou verwachten, maar was een prachtig
eigentijds huis van drie verdiepingen met veel grote schuiframen. Het
zag er luchtig en opgewekt uit - alles behalve een huis van smart,
berouwen onthechting. Ik neem aan dat het een moderne restauratie is
van de premonstratenzerabdij door Blaeu vermeld, ... De abdij werd
afgeschaft in 1792. "Ninove vindt hij "prachtig gelegen op de linkeroever van de Dender, van waar zijn ruime straat lichtjes bergop loopt ....
Ik denk dat er hier veel aan weven wordt gedaan, en ik zag verscheidene
fabrieken en looierijen". Hij keert terug naar Strijtem langs Meerbeke
en Neigem, waarvan we. terloops een beschrijving van het kasteel krijgen: "Het was een pittoresk gebouw, in de echte Vlaamse stijl, alhoewel

het qua constructie leek op een Engels landhuis: twee verdiepingen, met
talrijke grote vensters en de gebruikelijke dubbele rij dakkapelletjes in
het hoge dak. Aan elke zijkant stond een ronde toren met het karakteristieke spitsdak. Het domein deed erg Engels aan. Een vlak grasperk van
verzorgd gazon strekte zich uit van de voorkant tot aan de weg. Struiken
van goudenregen en andere heesters omringden het aan drie zijden en
verborgen de bijgebouwen, waarachter een dicht bos van torenhoge
bomen lag. Te oordelen naar het uiterlijk een aangenaam plekje".
Op een van zijn excursies ontdekt

hij midden

in het Liedekerkebos
waren
dit de restanten van het klooster der Ongeschoeide Karmelieten, dat in
1794 door de Fransen vernield was en opgeheven door de wet van 15
fructidor -IV. De omgeving van Liedekerke en Denderleeuw beschrijft
hij opnieuw zeer plastisch: "Beide oevers van de rivier, die op dit punt

"de vergrauwde ruïnes van een of ander gebouw". Vermoedelijk

dichter bij elkaar komen, zijn nogal steil en dicht begroeid met bomen.
Ze vormen een pittoresk tafereel. Stroomafwaarts en stroomopwaarts
van de brug [van Liedekerke] komen deze oevers onmiddellijk verder
van elkaar te liggen. Tussen hun basis en de rivier strekt er zich een uitgestrekte vlakte weideland uit, die overal begrensd is door lage, dichtbegroeide heuvels. De weiden zijn ... dicht bezet met kudden vee of staan
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vol weelderig hooi, dat nu bijna klaar is om gemaaid te worden ... De
heuvels aan de rechterzijde, die vooruitsteken als een klip en een harmonieus geheel vormen met die van links, omsluiten deze mooie weiden in
een amfitheater van prachtig geschakeerd en gegroepeerd lover dat niet
geschonden wordt door een gebouw of enige aanduiding van menselijke
aanwezigheid. Op de minder dicht beboste linkeroever liggen hier en
daar velden verspreid. Men kan er ook de hoge rieten daken van de
boerderijen en hutten bespeuren en, uitstekend boven het geheel, de
kerktoren van Dender/eeuw, die boven het gebladerte uitsteekt. "
Zijn omzwervingen richten zich ook oostwaarts. Zo belandt hij op het
kasteel van Gaasbeek en beschrijft uitvoerig het vervallen kasteel en zijn
omgeving evenals zijn bezoeken aan de toenmalige bewoner, de excentrieke Paul Visconti, markies d'Arconati en heer van Gaasbeek. Verder
bezoekt hij Halle en Brussel, maar dit alles valt buiten het bestek van dit
artikel.
Wanneer Mereer dit dagboek schrijft is hij 35jaar oud. Wij leren hem
kennen als een intelligent man met oog voor het betrekkelijke der dingen. Uit zijn geschriften treedt hij naar voren als een gentleman. Als
amateur-schilder
beschikt Mereer over een scherp opmerkingsvermogen
en hij beschrijft vlot en levendig het landschap waar hij doorheen trekt,
de mensen die hij ontmoet en de plaatsen die hij bezoekt. Daardoor is
zijn relaas van de campagne van Waterloo een merkwaardig ooggetuigenverslag van het dagelijks leven en van de toestand in het begin van de
19de eeuw in een - zij het beperkt - aantal plaatsen in het oosten van
het Land van Aalst.

Wilfried Vernaeve
Brouwerijstraat
39
9300 Aalst
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ENKELE AALSTERSE

SPROKKELINGEN
J. DE KEMPEN EER

1. DOOD OP DE BRANDSTAPEL VAN

AALSTERSE MISDADIGERS (1563 EN 1564)
Toevallig vonden we in een resolutieboek van de Leuvense stadsmagistraat volgende aantekening van de secretaris-stadspensionnaris Jan
Lievens (1). Hij beschrijft zijn reis naar Aalst, waar hij de terechtstelling
bijwoonde van vier rovers, waaronder één die van Leuven afkomstig
was:
(Anno 1563) reyse J. Lievens naer Aelst om die gevangene aldaer gebrant.
Opt 26en january nae dien mynhere de borgmeester verstaen hadde tot Aelst waren vier
gevangenen donder eene was woonachtich alhier te Loven. Heeft die selve borgmeester
Griecken metter volder con sistori en van scepenen behalven Schare, Janne Lievens gelast
derwerts te reysen om die gelegentheyt van alles te weten alzoo hy tselve oiek zyn. Ter ordinantie van selven heeft borgmeester ende scepenen van daer mede gebracht copie van de
confessien der selver gevangenen met heure complicen in groote menichte van getale
Opten lesten januarii anno voirs. heeft J. Lievens beide den borgemeesteren ende seepenen
rapport gedaen van zynder reysen naer Aelst ende gelesen die confessie vande vier roovers
tot Aelst voirs. geexecuteert metten brande. Des was deen gestorven van te voeren van de
pleuresis, blyckende al naerden ende van heure complicen by der confessien voors.

Te Leuven "op de Loo" (thans Kessel-Lo) werd op 28 april 1564 een
Aalstenaar terechtgesteld, samen met een oude vrouw (2):
Opt XXVIIIen april anno 1564 werdde levende verbrandt een van de complicen van Aelst,
met noch een oude vrouw op de Loo die geseght worden vele quade feyten gecommiteert te
hebben ende datter noch eenen Luccas bleeff sittende zyne medegeselle dien hy seyde
staende metter ketene om den hals om berren den selven Lucase te willen seggen dat hy
Lucas vromelyek stryden wilde gelyck hy dede. Seggende voirts onder andere dat hy zyn
Godt nyet verlaten en soude. Ende oick starff op al des hy verclaert hadde.

(1)
(2)

LEUVEN, STADSARCHIEF, Nr. 298.
Ibidem.

Het Land van Aalst, jaargang XLIV, 1992, nr. 2

136

II. TWEE DOCUMENTEN BETREFFENDE HET AALSTERSE
BEGIJNHOF (1675 EN 1752)
In het eerste document (1675) beveelt de aartsbisschop van Mechelen
Alfons de Berghes aan dat een kerkmeesteres zou aangesteld worden
voor de administratie van de goederen. Ze moet gekozen worden uit de
communauteit.
In het tweede document (1752) vraagt Maria Cayman, weduwe van
Johannes Callebaut, of ze met haar twee dochters bij haar dochter
begijn mag inwonen. Het verzoek werd gericht aan de Mechelse aartsbisschop. In zijn antwoord, liet Kardinaal d'Alsace weten dat hij de
deken van St.-Maartens verzocht "het meesterschap van het begijnhof
aldaer" te aanhoren en hem over alles te informeren. Op 10 juli 1752
verleende de kerkvoogd zijn toestemming "hun recommanderende van
sich in alles soodanig te dragen dat sy aldaer geene de minste stoornisse
en geven".
Aanbeveling tot het aanstellen van een kerkmeesteres
in het Aalsterse begijnhof (1675) (3)
Alphonsus de Berghes byder gratien Godts ende desH. Stoels van Roomen, Aertsbisschop van Mechelen. Aen onse lieve Dochters in Chr? de Hooftmeestersse ende andere
oversten van het begynhof tot Aelst, salicheyt inden Heere. A1soo gevonden geraedsaem
ende noodigh te syn dater eene kerckemeestersse sou de gestelt worden dewelcke soude de
voors. Hoofmeestersse helpen ende administreren de goederen vande Kercke Uliedens hof
ende ontfanghen haere incommen mits goede rekeninghen, daerom ist dat Wy provisionelyck ende tot dat Wy andersints sullen geraetsaem vinden door desen gebieden dat
ghylieden sult tot kerckmeestersse kiesen vuyt de gemeynte de bequaemste op de maniere
gelyck men kiest de meesters se van dInfirmerve, wiens officie sal syn t' ontfanghen ende
sorge te draeghen vande kerkelycke goederen ende nodigheden, mits doende alle jaeren
goede rekeninghen, voor welcke sorghe sy sal treeken 22 guld. vuyt de gagie van de
voors.hoofrneestersse. Tot Mechelen den I april 1675.

Moeder en dochters vragen om bij Aalsterse begijn in te wonen (1752) (4)
Aen Syne Eminentie den Heere Cardinael d'A1sace, Aertsbisschop van Mechelen, Primaet der Nederlanden, etc.
Verthoont reverentelyck Maria Cayman, wede van Joannes Callebaut in syn leven coopman binnen de stadt Aelst, hoe dat sy alhier binnen de selve stadt is hebbende een dochter
begyntien by de welcke sy ten tyde van den voorleden oorlogh heeft genootsaeckt gevonden haer te retireren met haere twee werelycke dochters waer van de jongste is 35 jaeren,
500 om me aldaer met meerdere godtvruchtigheyt hun leven over te brenghen als om te eviteren de peryckelen des oorloghs ende groote onkosten van het onderhouden van twee
diversche huyshoudens 't welck haer suppliante seer swaer was vallende mits wede synde,
dogh aengesien de overste van het selve begynhof sulcx niet langher en soeckt toe te staen
sonder permissie van Syne Eminentie, soo keert de suppliante sigh ootrnoedelyck tot de
selve op dat de geliefte sy de noodighe permissie te verleenen om de suppliante met haere
twee dochters by de andere op de begynhof te laeten continueeren met haere woonste.
Marie Cayman, wede van Joannes Callebaut
(3)
(4)

MECHELEN, A(ARTSBISSCHOPPELIJK) A(RCHIEF(, Miscelfanea,
75.
MECHELEN, AA, Miscellanea, Reg. 50, [0 81.

reg. 23,

[0
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111. EEN TE TOEGEEFLIJKE

AALSTERSE PRIORIN (1750)

De ongeschoeide karmelietessen, soms ook Theresianen genoemd
naar hun stichteres Theresia van Avila, beleefden een strenge regel.
Toch achtte de aartsbisschop van Mechelen, kardinal d' Alsace, het :
nodig tegen een eigenaardig gebruik in te grijpen in volgende bewoordingen (5):
Thomas Philippus. Aen onse lieve en welbeminde de Priorinne ende Religieusen van hel
klooster der ongeschoende carmeliterssen binnen Aelst. Saligheyt in den Heere.
Verstaen hebbende het gebruyck hetwelck tegen de gewoonte van andere religieusen in
U.L. klooster is ingedrongen dat de novitien op den dag dat sy het hyligh habbyt aennemen en behooren in alle godtvrugtigheyt over te brengen, in het spreeckhuys voor de trallien ten thoon sitten ende diekmaels door ongeschickte woorden van de toeloopende dertele jonckheyt worden bespot, gestoort ende verstroyt in haer heyligh voornemen. Wy ver'bieden voor het toekomende dusdanig ten thoon sitten, bevelende aen de Priorinne van de
novitien als dan niet te laten komen aan de trailien, ten zy om te spreken met haere naeste
vrienden oft andere personen van de welcke geene ontstigtinge te vreesen en is. Aldus
gedaen tot Mechelen den 21 april 1750. (Get.) Tho. Card. Aertsbisschop van Mechelen.
Ter bevel van Syne Em. M. Holvoet, secret.

(5)

MECHELEN,
255.

AARTSBISSCHOPPELIJK

ARCHIEF, Miscellanea, nr. 49,

[0

r
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IV. EEN ZONDAGSMIS IN DE AALSTERSE H.-GEESTKAPEL
(1759)

In een schrijven gericht aan de vicaris-generaal van het aartsbisdom
Mechelen, vragen de provisors van de huisarmen van de stad Aalst dat
het kapitaal geschonken door Charles-Philippe Limnander zou mogen
worden aangewend voor het opdragen van een zondagsmis in de H.Geestkapel ten behoeve van de armen van het gesticht. Het verzoek,
gedaan in 1759, is gesteld in volgende bewoordingen (6):
Aen den Seer Eerweerdighen
Heer de Vicaris Generael des openstaende
Artsbisdom van
Mechelen (7).
"Supplierend
verthonen met alle ootrnoedigheyt
de Proviseerders
van den Huyarrnen der
stadt Aelst dat wylen d'Heer Charles Philippe Limnander f. d'Heer ende Meester Jan Jacques ten jaere 1738 aen den voornoemden
Huysarmen gegeven heeft eene somme van dry
hondert ponden grooten wisselgeIt voor welck capitaele somme den voornoemden
Huyarmen aen hem Heere Limnander heeft betaelt den intrest tot twelf ponden grooten tot ende
met den jaere 1759 ende dat mits den selven armen aenden intrest der gemelde somme geen
profyt en heeft gedaen den selven Limnander ende synen broeder als nu overleden synde
bevinden de supplianten hun voorder belast van naer het selve overleyden ten eeuwighen
daege te doen celebreren inde capelle van het H. Geesthuys eene gelesen misse alle sondaeghen ten acht uren ofte wel twee missen ter weke op andere daeghen op de modificatien
begrepen by de requeste ende daer opgevolghde authorisatie
van die van het magistraet
van Aelst van date 29 januarii 1738 alhier par copye autenticq gevoeght, dan de suplianten
van den een en kant considererende
dat sy nu soo vele jaeren den intrest over de voors.
capitaele somme hebben moeten betaelen sonder dat den aermen daer over eenigh voordeel heeft connen genieten ende van den anderen kant dat soo wanneer sy als nu oock
moeten doen celebreren de twee weekelycksche missen den armen wederom me daer aen
wynigh oft niet, dan in gevalle sy vermochten te doen celebreren de sondaeghsche
misse
daer by vermeit en sou de niet alleene differente arme miserabele armelieden aldaer ten
koste van den arme woonende, des sondaeghs de selve mis se connen hooren die andersints
niet ter misse connen gaen, nemaer soude den armen daer doore van eene misse ter weke
worden ontlast ende alsoo de selve misse in de capelle van het H. Geesthuys op sondaeghen niet en vermagh te gebeuren sonder expresse permissie van Syne Eerweerdigheyt,
keeren de supplianten hun tot de selve. Ootmoedelyck
biddende believe gedient te zyn om de
reden voorseyt op dese te consenteren dat de voorsyde sondaghsehe misse alle sondaeghen
sa! moghen gebeuren in de capelle van het voornoemde
H. Geesthuys tot gerief van de
arme miserabele aldaer woonende, mits dat de selve sal gebeuren sonder luyden van de
kloeke alwaer ooek met het sluyten der deure van het selve Geesthuys, buyten het sermoen
ende hoogmis se van de collegiale ende parochiale kercke. T'welck doende, was geteeckent
P.F. de Bruyne, Decanus Pastor Alostensis. Hubertus De Hert, Ignatius de Clippele (armmeesters)" .

(6)
(7)

MECHELEN,
AARTSBISSCHOPPELIJK
ARCHIEF,
Miscellanea, reg. 51, fO
27,28.
Wegens het overlijden van Kardinaal d' Alsace de Boussu tijdens dit jaar.
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In zijn apostille van 8 september van hetzelfde jaar, liet de vicaris
generaal B. de Ruddere vanuit Mechelen weten, dat, gezien het rekwest,
toelating wordt gegeven tot ontlasting van de stichting Limnander. Alle
zondagen mag men een mis laten celebreren om 8 uur, zonder luiden der
klok en mits sluiting van de deur. De mis zal geschieden " ter stricte
intentie van den voors. Heer Limnander, tot gherief van de oude ende
impotente arme lieden in het H. Geesthuys woonende sonder datter
iemant anders inde selve misse sal moghen gheadmitteert worden, ten
waere eenighe oude ofte ghebreckelycke personen inde gebuerte woonende ende niet bequaem wesende van naer de kercke te gaen ",
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V. GASTHUISZUSTERS IN HET LAND VAN AALST

AANGEMAAND TOT DE SOBERHEID (1681)
In 1681 stuurde de Mechelse aartsbisschop volgende aanmaning aan
alle gasthuiszusters in het Land van Aalst. Hij verzocht hen zich sober te
kleden en de zijden hoofddoek die ze gewoon waren te dragen achterwege te laten en te vervangen door een meer bescheiden sluier (8):
Alphensus de Berghes door de gratie Godts ende des H. Steels van Roomen, Aertsbisschop van Mechelen, Primaet van Nederlandt, etc. Aen onse beminde in Chr. de Priorinnen ende conventualen
vande gasthuysen inden Lande van Aelst, onser ordinarissche
jurisdictie Saluyt. Alsoo de oodtmoedicheyt
ofte kleynachtinghe
van syn selven is den
steunstock van de salicheyt ende dat den religieusen staet die niet alleen vereyscht binnen
den wille maer oock in alle actien, conversatien ende kleederen, principaelyck vande geene
die hebben verfoyt alle pomperyen des weereldts ende gekosen de aerme siecken te dienen
daerom hebben wy goedt gevonden te ordonneren uyt crachte van diversche visiten, gelyck
wy mits desen ordonneren dat ghylieden soo in kleederen als in lynwaet ende andersmts
sult oock uytwendelyck betoonen de oodtmoedicheyt
van UL. staet, speciaelyck met achter te laeten binnen ses weeeken naer t'ontfanghen
van dese, de seyde vielen (9) soo in
plaetsen van ULo wooningen als elders ende met aen te nemen eenen viele van lichte en
stille stoffe van sulcke grootte dat UL. aensight eenichsints worde gedeckt, op dat alle opspraecken soude cesseren ende eeniegelyck van UL worden gesticht ende op dat dese
ordonnantie onverbreeckelyck
ende altyt worde geobserveert, soo sal die aen iedere novitie
door de Heeren onse Landtdeeckens
voorgehouden
worden. Aldus gedaen tot Brussel den
20en october 1681. (Get.) Alphonsus, aertsbisschop
van Mechelen. De Mayere, secret.

J. De Kempeneer
Ruelenspark 351110
3001 Heverlee

(8)
(9)

MECHELEN,
AARTSBISSCHOPPELIJK
ARCHIEF,
Miscellanea, reg. 28, t
369.
Van het Latijnse velum, sluier. Thans ook nog in de volkstaal genaamd "vooi" .
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ALTAARWIJDINGEN DOOR
AARTSBISSCHOP BOONEN
IN HET LAND VAN AALST (1)
J. DE KEMPENEER

Na de beroerten van de 16e eeuw, moesten ook in het Land van Aalst
heelwat ernstig gehavende, zoniet totaal geruïneerde (2) kerkgebouwen
her opgericht of hersteld worden. Dit kon niet altijd met de verhoopte
spoed geschieden. Toch kon de aartsbisschop van Mechelen, de ijverige
mgr. Jacob Boonen (3), reeds betrekkelijk kort na zijn aanstelling tot de
plechtige wijding overgaan van altaren in het [Land van Aalst, dat toen
tot zijn uitgebreid diocees behoorde] (4).
In 1623, na op 3 mei te Aalst de Capucijnenkerk geconsacreerd te
hebben, wijdde hij er ook het hoofdaltaar ter ere van O.-L.-Vrouw en
het zijaltaar ter ere van de H. Franciscus. Maar kort nadien, hervatte hij
de altaarwijdingen op 8 verschillende plaatsen, langs een itinerarium dat
hij met koets en paarden diende af te leggen. In 1625 volgden nog een
reeks altaarwijdingen. [We geven een chronologisch overzicht]
10 september 1623, Moerbeke
Wijding van een altaar in de beuk van de kerk, langs de epistelkant,
ere van St.-Jan-de-Doper.

ter

11 september 1623, Geraardsbergen
Wijding van 6 altaren in de St.-Bartholomeuskerk.
Het lste, ten zuiden
langs het doksaal, toegewijd aan O.-L.-Vrouw. Het 2de, naast het kerkportaal, ter ere van de HH. Cosmas en Damianus. Het 3de, ter ere van
St.-lan-Evangelist,
aan de zuiderkolom, langs de epistelkant. Het 4de
altaar, ter ere van de H. Eligius, aan de zuidermuur tegenover het St.Sebastiaansaltaar.
Het 6de, toegewijd aan de H. Martinus, naast de
kerkdeur.
(I)
(2)

(3)
(4)

MECHELEN,
AARTSBISSCHOPPELIJK
ARCHIEF,
Miscellanea, reg. 11.
Aldus nl. te Liedekerke waar de landdeken van Aalst in het jaar 1596 noteerde: templum solo aequatum, divinum officium fit in castello ... (de kerk is er met de grond
gelijk gemaakt, de goddelijke dienst gebeurt in het kasteel...). GENT, RIJKSARCHIEF, Bisdom, M 9.
Geboren te Antwerpen op 11 oktober 1573, bisschop van Gent in 1617, werd hij
aartsbisschop
van Mechelen in 1621. Hij stierf op 30 juni 1655 te Brussel.
Zie ook J. DEBROUWER,
Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde, 1975.
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12 september 1623, Opbrakel
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van de H. Martinus.
12 september 1623, Nederbrakel
Wijding van het zuideraltaar in de beuk ter ere van de HH. Hubertus en
Eligius.
13 september 1623, St.-Martens-Lierde
Wijding van 5 altaren in de kerk van de Kartuizers van Sr.-Maartensbos.
Het lste, in de kapel vóór de eerste kloosterpoort, ter ere van de H.
Hugo. Het 2de en 3de, in de kloosterkerk, vóór het koor, zijnde het
noorderaltaar , toegewij d aan O. -L. -Vrouw, en het zuideraltaar ter ere
van St.-Jan-Baptist. Het 4de altaar werd ter ere van het H. Kruis gewijd.
Het 5de, in de kapel naast de kapittelzaal, ter ere van de HH. Catharina
en Barbara.
14 september 1623, Hasselt ten Vryen (Ophasselt)
Het altaar van de kapel van Hasselt ten Vryen werd geconsacreerd ter
ere van St.-Jan-Evangelist.
16 september 1623, Aspelare
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van de HH. Amandus, Rumoldus
en Eligius.
17 september 1623, Liedekerke
De altaren werden gewijd in de parochiekerk nl. het hoofdaltaar ter ere
van St.-Niklaas. Het altaar aan de zuidkant, ter ere van het H. Kruis.
Het altaar aan de noordzijde ter ere van O.-L.-Vrouw. Dezelfde dag
verrichtte de aartsbisschop de altaarwijding in de kapel van het kasteel
ter ere van O.-L.-Vrouw.
15 september 1625, Aalst
In de kerk van de Geschoeide Karmelieten (Lievevrouwbroeders) wijding van het hoofdaltaar ter ere van O.-L.-Vrouw. Twee anderen altaren, in het midden van de kerk, nl. dat van rechts, ter ere van de H.
Naam Jesu.
16 september 1625, Aalst
Collegiale kerk van de H. Martinus: wijding van het altaar achter het
hoogkoor, ter ere van O.-L.-Vrouw en de H. Jozef. Het altaar, in de
beuk, aan de zuidkant werd gewijd ter ere van het H. Kruis en de H.
Antonius. Het altaar, naast het zuiderportaal, werd ter ere van de HH.
Rochus, Chris top ho rus en Adrianus gewijd.
17 september 1625, Mere
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van de H. Salvator, het altaar aan
de zuidzijde ter ere van de H. Bavo.
18 september 1625, Denderleeuw
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van het H. Kruis. Het zijaltaar naast
het koor werd gewijd ter ere van de H. Naam Jesu. Het altaar aan de
zuidkant van de beuk werd ter ere van de H. Amandus gewijd.
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22 september 1625, Oordegem
Wijding van het zijaltaar, vóór het koor, ten noorden, ter ere van de H.
Apollonia. Het altaar ten zuiden werd gewijd ter ere van de HH. Martinus, Hubertus en Eligius.
23 september 1625, Vlierzele
Het hoofdaltaar werd ter ere van de H. Bavo gewijd.
23 september 1625, Scheldewindeke
Wijding van het noorderzijaltaar
ter ere van O.-L.- Vrouw; het zuideraltaar ter ere van St.-Jacob-de-Meerdere
en St.-Christoffel.
24 september 1625, Strijpen
Het altaar in het zijkoor werd gewijd ter ere van O>L.-Vrouw.
25 september 1625, Erondegem
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van de H. Petrus en van het zuideraltaar ter ere van O.-L.-Vrouw.
25 september 1625, Lede
Wijding van het altaar in het zijkoor,
Moeder Anna.

ter ere van O.-L.-Vrouw

29 september 1625, Lemberge
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van O.-L.-Vrouw
gondis.

en de H.

en de H. Alde-

30 september 1625, Merelbeke
Het hoofdaltaar werd ter ere van het H. Kruis gewijd, het zijaltaar,
zuiden van de beuk, ter ere van St.-Pieter en de H. Amelberga

ten

30 september 1625, Bottelare
Wijding van het altaar vóór het koor, ten zuiden, ter ere van de H.
Anna. Ook het altaar van de kapel nabij de kerk werd gewijd.
1 oktober 1625, DikkeIvenne
Het hoofdaltaar werd gewijd ter ere van de HH. Petrus en Hilduardus.
Het zijaltaar ten zuiden werd ter ere van de HH. Eremijten Antonius en
Paulus en van de H. Nicasius gewijd. Het zijaltaar ten noorden werd
gewijd ter ere van de HH. Anna en Christiana.
2 oktober 1625, Ressegem
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van St.-Catharina,
van het zuideraltaar ter ere van de HH. Mauritius en gezellen. Het altaar van de noordzijde werd ter ere van O.-L.-Vrouw gewijd.
2 oktober 1625, Herzele
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van St.-Martinus
taar, ten zuiden, ter ere van St.-Jan-de-Doper.

en van het zijal-

3 oktober 1625, Heldergem
Het zijaltaar ten zuiden werd ter ere van O.-L.-Vrouw,
Amandus gewijd.

St.-Anna

en S1.-
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3 oktober 1625, Aaigem
Het zijaltaar, ten zuiden vóór het koor, werd ter ere van de HH. Leonardus en Hubertus gewijd, het altaar aan de noordkant werd gewijd ter
ere van O.-L.-Vrouw.
30 oktober 1625, Etikhove
Wijding van het altaar, in de kruisbeuk ten zuiden, ter ere van de H.
Brixius. Het andere zijaltaar werd ter ere van O.-L.-Vrouw gewijd.
31 oktober 1625, Schorisse
Wijding van het zijaltaar, ten zuiden, ter ere van St.-Pieter en van het
altaar aan de noordkant, ter ere van O.-L.-Vrouw.
6 november 1625, Nieuwerkerken
Het zijaltaar, ten noorden, gewijd ter ere van O.-L.-Vrouw.
8 november 1625, Ronse
Wijding van het noorderzijaltaar in de St.-Martinuskerk, ter ere van de
H. Maurus, abt.
15 november 1625, Berchem
In de kapel van het hospitaal, wijding van het altaar ter ere van de H.
Anna.
15 november 1625, Amougies
Wijding van het zijaltaar ten noorden, ter ere van O.-L.-Vrouw van
Smarten.
16 november 1625, Ronse
Collegiale St.-Hermeskerk: wijding van het altaar tegen de kapittelzaal
gelegen, ter ere van de HH. Fabianus en Sebastianus.
20 november 1625, Nederename
Het zijaltaar ten westen werd gewijd ter ere van de H. Laurentius.
21 november 1625, Michelbeke
Wijding van het hoofdaltaar ter ere van St.-Sebastiaan.
21 november 1625, Roosbeke
Het zijaltaar ten zuiden werd gewijd ter ere van de H. Anna.
22 november 1625, Beerlegem
Wijding van het zijaltaar ten zuiden, ter ere van St.-Andries en van het
altaar aan de noordzijde, ter ere van O.-L.-Vrouw.
J. De Kempeneer
Ruelenspark 35/110
3001 Leuven-Heverlee
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