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DANKBARE GEDACHTENIS

Het bestuur van Het Land van Aalst heeft dezer dagen twee eminente
leden verloren, twee pioniers uit de beginperiode van onze vereniging.

Op 21 januari 1993 overleed op 84-jarige leeftijd Albert van Lil, die
aan de wieg stond van de oprichting van onze geschiedkundige vereni-
ging en tijdschrift. Te Welle geboren verhuisde hij met de familie al
vroeg naar Vorst, waar hij steeds bleef wonen. Toch bleef hij zich nauw
verbonden voelen met zijn geboortestreek en was hij jarenlang (1949-
1966) de secretaris-beheerder van onze vereniging. Tot de voorlaatste
bestuursvergadering was hij, ondanks zijn wankele gezondheid, telkens
op post en bleef hij alles attent volgen.

De indrukwekkende uitvaartplechtigheid in zijn parochiekerk te
Vorst op zaterdag 30 januari, stond in het teken van de vrede, vriend-
schap en verdraagzaamheid, die hem zo typeerden. De pastoor van de
Vlaamse parochiegemeenschap schetste een raak portret van deze zo
merkwaardige persoonlijkheid.

Zijn vriend en medebestuurslid van in den beginne, Baziel Boel,
brengt hiernavolgend een ontroerende persoonlijke getuigenis. Later
publiceren we een uitgebreide bio-bibliografie.

Enkele dagen later, op 28 januari, overleed te Aalst op 95-jarige leef-
tijd onze erevoorzitter Frits Courteaux. Hij was bestuurslid en nadien
voorzitter van onze vereniging van 1963 tot 1980. Als onderwijzer
wendde hij al zijn pedagogische talenten aan, om niet alleen zijn leerlin-
gen, maar al wie er open voor stond, warm te maken voor de plaatse-
lijke geschiedenis en het Aalsterse Kultuurschoon. Naast onze vereni-
ging was hij ook zeer actief in V.T.B.-kringen en vooral in de V.V.A.K.

Op zijn verzoek werd de uitvaartdienst in zijn Sint-Martin us kerk
opgeluisterd met het lied "Mijn Vlaanderenheb ik hartelijk lief', dat de
diepere drijfkracht van zijn inzet verwoordt. Het "Heimatlied voor het
Land van Aalst", op zijn verzoek door Gery Helderenberg gedicht en
door Renaat Mores getoonzet, werd door Herman Slagmulder vertolkt.
Deken Jozef De Smet hield een fijnzinnige homilie.

Erebestuurslid Clemens Uyttersprot schreef een kort portret. Later
publiceren wij de indrukwekkende bibliografie van de 174 bijdragen die
Frits Courteaux over Aalst publiceerde.

Het bestuur blijft beide voortrekkers dankbaar voor hun grote inzet
voor de studie en verspreiding van de plaatselijke geschiedenis. Hun
voorbeeld blijft in ons hart gegrift. Ook in naam van de lezers bieden
wij aan de familie onze oprechte deelneming aan in de rouw bij deze
onvervangbare verliezen.

Het bestuur
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Albert van Lil
Welle 1909 - Vorst 1993

De man, aan wie we het in de eerste plaats te danken hebben, dat het
tijdschriftZïer Land van Aalst tot stand is gekomen, en die enkele dagen
geleden is overleden, werd op 28 juni! 909 in Welle geboren. Hij werd in
het geboortenregister van de gemeente ingeschreven als Albert, Johan,
Maria Van Lul. Zijn vader, Jozef Van Lul, was "werkplaatsoverste" bij
de N.M.B.S. in Brussel-Zuid.

De oorlog 14-18 maakte vader Van Lul mee als adjudant. Hij zou pas
na de wapenstilstand terugkeren, naar Denderleeuw, waarheen Alberrs
moeder, Maria, Elisa de Leenheer intussen verhuisd was. Daar Jozef
Van Lul alle dagen naar Brussel-Zuid moest, zou het gezin weer verhui-
zen en terechtkomen in Vorst (Brussel).

Na zijn humaniora studeerde Albert in Leuven Germaanse filologie,
waarna hij enige tijd les gaf in de door zusters geleide "Ecole Commer-
ciale" voor meisjes in Vorst.

Zijn gezondheid was echter niet al te best. Hij kreeg t.b.c. (met o.m.
bloedspuwing). De ziekte kon worden gestabiliseerd en na raadpleging
van de dokter huwde Albert met Maria van den Bossche (1934). Tijdens
de Spaanse burgeroorlog nam hij twee kleine Baskische meisjes op, met
het gevolg dat hij zich praktisch ging interesseren voor de Baskische
taal.

Intussen was hij vertaler geworden. Op het Paleis van Justitie te Brus-
sel nam hij het vertaalbureau van de vroegere vertaler over en werkte er
hoofdzakelijk voor franstalige advokaten wanneer ze in het Nederlands
moesten concluderen. Hij volgde avondlessen, leerde Spaans, Italiaans,
boekhouden... en werd beëdigd vertaler voor Frans, Nederlands,
Engels, Duits en later ook voor Spaans en Italiaans.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij het moeilijk om zijn kind er-
rij k gezin voldoende voedsel te bezorgen en ondernam daartoe soms
verre tochten. Bovendien hield hij in zijn woning joden verborgen.
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De laatste maanden van 1944 was er met vertalingen zo weinig te ver-
dienen, dat hij zich verplicht zag dienst te nemen in het Canadese leger.
Na het einde van de oorlog in Europa werd hij benoemd tot hoofdverta-
ler van wat toen Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (R.M.Z.)
werd genoemd. En waar hij vroeger Baskische kinderen opnam en joden
verborg, ontfermde hij zich nu over gebroodroofden. Zo is in november
J945 de samenwerking tussen Albert Van Lul en mij begonnen. Ik ver-
ving hem op het Paleis van Justitie voor de nietbeëdigde vertalingen en
nam voor hem de stukken aan die beëdigd vertaald moesten worden. Hij
vertaalde die thuis en ik zorgde voor het doen wettigen van de handteke-
ning.

ln 45 ook - of was het al 46? - kreeg hij borstvliesontsteking
(waterfleuris) en nog een en ander. Toen het ergste voorbij scheen,
meende de dokter hem moed te kunnen geven door te verklaren dat hij,
als hij geluk had, wel nog tien jaar zou kunnen leven ...

Toen heb ik Albert Van Lul nader leren kennen en ook bewonderen.
Die man, die nog slechts met een deel van één long kon ademen, bezat
een verbluffende - geestelijke - werkkracht. Hij hield van Heem-
kunde, van plaatselijke geschiedenis in al haar facetten, had een actieve
belangstelling voor wie zijn voorouders waren geweest, hoe ze elkaar
hadden opgevolgd en hoe ze hadden geleefd. Hij bezocht gemeentehui-
zen en archieven ... Hij las Eigen Schoon en De Brabander, kende de
werken van de Aalsterse geschiedkundige kring van vóór 14 en kwam tot
het besluit dat er in dat opzicht in het "Land van Aalst" een leemte was.
Waarom bestond er daar geen heemkundig en/of geschiedkundig
tijdschrift? Hij was overtuigd dat er belangstelling was en dat er vorsers
waren van wie hij er sommigen persoonlijk kende. Het werd een soort
dwanggedachte, dat er een tijdschrift moest komen. Hij schreef naar
Jozef van Overstraeten. Er werden vergaderingen gehouden; en in
januari ~949 verscheen het eerste nummer van Het Land van Aalst ... De
vijfenveertigste jaargang is nu begonnen ...

Zijn bedrijvigheid echter bleef niet beperkt tot "Het Land van
Aalst". Hij woonde al vele jaren in Vorst en interesseerde zich dus voor
die gemeente, in de eerste plaats voor het Vorst van vroeger met de men-
sen van vroeger en de abdij. Hij publiceerde artikels in Eigen Schoon en
andere tijdschriften, zelfs weleens in franstalige.

Als beëdigd vertaler moest hij soms tolken bij het gerecht, o.a. bij het
ondervragen van een vreemdtalige verdachte. Maar dat is nog geen
eigenlijk simultaanvertalen op congressen. Om zich daarin te bekwamen
luisterde hij naar gesproken radioprogramma's, waarbij hi het gespro-
ken dadelijk halfluid omzette in een andere taal die hij kende, met het
gevolg dat hij steeds vaker op meertalige congressen werd gevraagd.

De bestuursvergaderingen van "Het Land van Aalst" woonde hij, als
het enigszins mogelijk was, steeds bij en dat zeker niet passief. Ons
tijdschrift was immers "zijn kind". Op een bepaald moment werkte
men daar eens, nog niet zoveel jaren geleden, dat hij zijn naam als
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Albert van Lil had gespeld. Men dacht aan een vergissing. Het was er
geen. Hij had zijn familienaam laten in overeenstemming brengen met
die van de in 1778 geboren Dominicus van Lil, de laatste van zijn voor-
ouders die als van Lil te boek staan. De volgende voorouder heette
inderdaad reeds Van Lul.

Een heel zware slag voor hem was het vrij plotse overlijden van zijn
echtgenote, een ingoede en diepchristelijke vrouw, van wie hij heel veel
hield. Kort na haar overlijden was er een bestuursvergadering van "Het
Land van Aalst", die hij niet kon bijwonen. Maar de avond tevoren
belde hij me op: "Zeg, ge moet daar morgen niets van zeggen, van mijn
vrouw, nietwaar. .. ". Inderdaad, het heel zware verdriet dat hem had
getroffen droeg hij liefst alleen. Helemaal is hij dat verlies wel nooit te
boven gekomen. En af en toe kloeg hij wel eens over eenzaamheid.

Hij bleef echter naar de bestuursvergaderingen komen, ook met
voorstellen en raadgevingen. Hij verheugde er zich in, dat de overgang
van de stichtersgeneratie naar de nieuwe zo goed was geslaagd. De
laatste jaren hebben de bestuursleden duidelijk kunnen merken, hoe las-
tig het hem na zijn hartinfarct was geworden de trappen naar het verga-
derzaaltje te beklimmen. Zijn uiteenzettingen bleven echter klaar en zijn
zoekwerk verflauwde niet. Och, zei hij me eens enkele maanden gele-
den, eigenlijk heb ik mijn tijd gehad. Ik heb niet te klagen. "Het Land
van Aalst" staat op stevige poten! Enkele dagen voor zijn overlijden
nog moest zijn jongste dochter bepaalde documenten raadplegen of
meebrengen om het hem mogelijk maken het zoekwerk waarmee hij nog
altijd bezig was te kunnen voortzetten.

En wat het sterven zelf betreft, de spreuk boven op de doodsbrief en
op het bidprentje:

Wat gij nu zijl, was ik voor dezen,
wat ik nu ben, zult gij eens wezen.

heeft hij zelf gekozen. Zijn lichaam moest aan de Leuvense universiteit
worden geschonken en later, bij de begrafenis van de resten mocht uit-
sluitend de aangehaalde spreuk op de eventuele grafsteen staan. Hij
overleed op 31 januari j 993, in het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel.
Zijn kinderen waren erbij aanwezig.

Albert van Lil was een goed mens, dat heb ik persoonlijk ervaren. En
de zevenenveertig jaar lange vriendschap tussen ons is in de eerste plaats
"zijn" verdienste.

De laatse verzen van het door hem zelf opgesteld "laatste gebed" op
het bidprentje luiden:

Dat Gij mij, na dit lang, mooi leven
Uw schonen hemel nog zoudt geven
Zodat wij later, allen samen
U eeuwig mogen loven. Amen.

Moge zijn wens in vervulling gaan!

Baziel Boel



7

Frits Courteaux
Aalst 1898-1993

Hij werd geboren te Aalst op 2 januari 1898. Hij studeerde aan de
Normaalschool te Sint-Niklaas en werd onderwijzer aan het Sint-
Maartenkollege (1918) en de Rijksmiddelbare School (1921-1958), beide
in zijn geboortestad.

Als jonge onderwijzer trad hij toe tot de pas opgerichte Vlaamse Toe-
ristenbond. Na korte tijd werd hij plaatselijk vertegenwoordiger van
V.T.B. Deze vereniging richtte ter plaatse kursussen in over de verschil-
lende facetten van de heemkunde. Twee lesgevers interesseerden hem in
't biezonder: Prof. Dr. Architekt Stan Leurs die hem de architekturale
schoonheid van de oude gebouwen leerde zien en begrijpen en Prof. Dr.
Jan Lindemans uit Opwijk die de grote invloed van de toponymie
bewees als hulpfaktor van de plaatselijke geschiedenis.

Gedurende de oorlog 1940-1945 zouden beide zaken van pas komen
bij het houden van wandelvoordrachten in de stad. Hij schreef bijdra-
gen in het provinciaal tijdschrift Oost- Vlaanderen over Aalsterse monu-
menten. Wanneer de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V.)
te Aalst werd gesticht rond 1935, was hij de sekretaris.

In 1949 werd hij lid van de pas gestichte Geschied- en Heemkundige
Vereniging "Het Land van Aalst". Van 1963 tot 1980 was hij voorzit-
ter.

In dat tijdschrift publiceerde hij een hele reeks studies. Een ervan,
geschreven in samenwerking met de Heer Van Lil, "Aalst een eeuw evo-
lutie, 1830-1930", werd door het "Oostvlaams Verbond van de Kringen
voor Geschiedenis" bekroond met een eerste prijs (10.000 fr.).

Ter gelegenheid van een bezoek aan de Sint-Martinuskerk met enkele
leden van Bolaska - precies in de tijd dat de afbraak van het Aalsters
begijnhof begonnen was - vestigde hij de aandacht op de bouwvallige
toestand van het Oud-Gasthuis. Er werd besloten een vereniging te
stichten om dit gebouw te redden. Zo ontstond de "Vereniging voor
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Aalsters Kultuurschoon" (V.V.A.K.), waarvan hij de sekretaris werd.
Een tiental artikels verschenen van zijn hand in de pers; het eindigde met
de prachtige restauratie.

Ter gelegenheid van de honderste verjaardag van Valerius De Saede-
leer te Aalst, wenst de Bank van Brussel, in samenwerking met het
Stadsbestuur, in 1967 een grootse Valerius de Saedeleertentoonstelling
in te richten. Frits Courteaux, sekretaris van dit komitee, slaagde er in
113 doeken van de Meester te verzamelen. Hij had dan ook de eer
Koningin Fabiola rond te leiden op de tentoonstelling: hare Majesteit
had bijna evenveel belangstelling voor het gerestaureerde Oud-Gasthuis
als voor de schilderijen!

Zijn stadsgenoten zjin hem dankbaar. Zijn studies, verschenen in Het
Land van Aalst en werden als overdruk verspreid bij de leden van Aals-
ters Kultuurschoon. Van die beide verenigingen was hij Erevoorzitter.
In 1976 ontving hij de Ereprijs van de pers als verdienstelijk Aalstenaar.
Het Stadsbestuur bedacht hem met twee heraldieke borden in tin en de
"Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon" schonk hem een bronzen
beeld, de voorstelling van Valerius De Saedeleer. Op zijn voorstel werd
door het Stadsbestuur, in samenwerking met de V. V.A.K. een jaarlijkse
prijs "Aanmoedigingspremie Restaurat ie Architektuur" uitgeschreven.

Hij overleed te Erpe-Mere op 28 januari 1993,95 jaar oud.

Clemens Uyttersprot
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DOKTER EMIEL VAN BOCKSTAELE (1870-1954)
Een biografische schets *

G.IMBO
G. VAN BOCKSTAELE

Algemene situering
In zijn autobiografische sleutelroman .Roomdate's Jonge lieden" (1)

vertelt Arthur Broekaert over het activisme te Geraardsbergen tijdens en
onmiddellijk na de eerste wereldoorlog, alles natuurlijk gezien door de
romantisch-flamingantische bril van een jonge Vlaamse idealist. De
hoofdfiguren zijn: Dries De Ryck (Broekaert zelf) die zich in oktober
1916 laat inschrijven als student geneeskunde aan de von Bissing-
universiteit te Gent, zijn oudere vriend Joost (Albert D'Haese) (2),
hartstochtelijk flamingant, student Wijsbegeerte en Letteren aan
dezelfde universiteit, Feel, een dertigjarige "passivistische" vrijgezel en
tenslotte advocaat Loncke en zijn oudste dochter Wivina, de verloofde
van Dries De Ryck.

Voor Loncke heeft ongetwijfeld Dr. Emiel Van Bockstaele model ge-
staan. Alhoewel Broekaert Loncke als advocaat voorstelt en niet als
medicus, wijzen de meeste feitelijke gegevens over de figuur van Loncke
onmiskenbaar in de richting van Emiel Van Bockstaele. Van zijn
schoonvader -Arthur Broekaert was met Renée Van Bockstaele, die in
het boek door Wivina Loncke gepersonifieerd wordt, getrouwd- heeft
hij een niet bepaald vleiend psychisch portret getekend: Loncke heeft
"verhevenheidswaan ... ingeboren heerszucht en aanvallersaanleg" (p.
27, deel 1), hij kan "kordaat aanwallerig optreden" (p. 35, deel 1); ver-
der spreekt hij van .Loncke's ongenaakbaarheid, ... zijn bedaagdere
waardigheid, ... de koele nuchterheid van zijn rattenoogjes" (p. 49 deel
1), "de almachtige zekerheid van zijn heerszuchtig temperament" ... "
hij heeft slechts één ideaal: de doorzetting van zijn heerserswil (p. 50,
deel 1). In deel 2 verwijt Broekaert hem hetzelfde: "heerszuchtig was
steeds zijn ziel geweest, eigenzinnig zijn voornemen, onwederroepelijk
zijn woord" (p. 25), "halsstarrige zelfgenoegzaamheid, voor medelij-
den schier onvatbaar .. " (p. 26), "de koppig trotse" (p. 28), .Loncke,

(I) A. BROEKAERT, Roomdale's jonge lieden in de verzoeking en de beproeving,
Brugge, 1930, 2 delen.

(2) Albert D'Haese (Geraardsbergen, 1889 - Knokke, 1982). Vlaams-nationalistisch
politicus, advocaat en journalist. Studeerde tijdens de le W.O. aan de verneder-
landste universiteit. Later was hij schepen te Aalst, volksvertegenwoordiger en
senator voor het VNV.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 1
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de zelfzekere en koel-doortastende kemphaan die de hele stad met zijn
prestige had verschuchterd ... " (p.40).

Zijn studententijd en vestiging als chirurg in Geraardsbergen
Van Bockstaele Emile, Joseph Ghislain werd te Geraardsbergen gebo-

ren op 31 januari 1870 als zoon van Petrus Franciscus (Geraardsbergen,
1831-1899) en van Maria Justina D'Haenens (Leupegem, 1841
-Geraardsbergen, 1907). Petrus Franciscus Van Bockstaele was de zoon
van Pieter Franciscus en van Anne Broodcorens. Marie Justine was een
dochter van Ignatius en van Nathalia Jozef Van de Walle (3).

Emiel Van Bockstaele deed zijn Grieks-Latijnse humaniora in het bis-
schoppelijk Sint-Catharinacollege van zijn geboortestad (4). Samen met
Camille De Smet, die primus perpetuus was, werden beiden in 1889 tot
eerste van de retorica uitgeroepen. Nadien studeerde hij geneeskunde
aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waar hij in 1895 de doktersti-
tel met grote onderscheiding behaalde (5).

Hetzelfde jaar legde hij een origineel werk voor over het pas door
Emiel van Behring ontdekte difterie-serum. De jury van de universitaire
wedstrijd "voor medische onderzoekingen" bekroonde het werk, zodat
de laureaat van het ministerie van Kunsten en Wetenschappen een stu-
diebeurs kon krijgen voor opzoekingen in het buitenland. Op die manier
kon hij zich gedurende 16 maanden (1896-1897) aan de universiteiten
van Rijsel, Parijs, Londen en Berlijn verder bekwamen in de bacteriolo-
gie, de immunologie en de serotherapie. Tevens werd hij vertrouwd met
de meest recente onderzoekingen en ontdekkingen op dit gebied. Aan
die universiteiten leerde hij veel vooraanstaande professoren en geleer-
den kennen. In Rijsel maakte vooral dr. Guermonprez, die gespeciali-
seerd was in arbeidsongevallen, een grote indruk op hem. Die ervaring
heeft dr. E. Van Bockstaele in het toenmalig geïndustrialiseerde
Geraardsbergen goed kunnen gebruiken. In Berlijn ontmoette hij de
Noor G.A. Hansen, de ontdekker van de leprabacil.

Nog tijdens zijn verblijf in Berlijn vroeg Mgr. Mercier om in Lourdes
het medisch kabinet van Dr. Boissarie in te richten, wat hij ook aan-
vaardde.

(3) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Burgerlijke stand.
(4) G. VAN BOCKSTAELE, A.M. VANDEN HERREWEGEN en L. DE COCK,

Van scholaster tot principaal ... , p. 188-190.
(5) GERAARDSBERGEN, SINT-CATHARINACOLLEGE, Palmares van 1889.

Over zijn studiekeuze schrijft E. Van Bockstaele in zijn "memorandum" o.a. het
volgende: " Werken moest men daar tot laat in de nacht, maar ik kreeg er trek in en
dacht er ernstig aan om verder in de bacteriologie op te gaan... Ik was zelfs in brief-
wisseling met Dr. Stein, secretaris van president Krüger, om een post te aanvaarden
ter bestrijding van de veepest. Gelukkig, ik zeg gelukkig, was er een Pasteur mij
voor".
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Dr. Emiel Van Bockstaele (Geraardsbergen, 1870 - Gent, 1954).
* De foto's, waarbij er geen vindplaats vermeld wordt, zijn eigendom van de familie Van
Bockstaele.

Het resultaat van zijn studies publiceerde hij in een uitvoerig verslag
"De werking der Unfall-Stationen in Duitsland (1897). Hierin pleitte hij
voor de oprichting van medische centra voor de verzorging van arbeids-
slachtoffers in de havensteden en de voornaamste industriecentra van
België. Voor zijn collega's dokters schreef hij samen met Dr. Fr. Men-
nes een handleiding "Microscopie et Bactériologie de cabinet à l'usage
du médecin-practicien" (Brussel, 1897).

In die periode werd hij ook lid van de prestigieuse "Société Beige de
chirurgie" en van de "Société internationale de chirurgie", met zetel te
Parijs. In de "Bulletins" van dit laatste genootschap publiceerde hij
verschillende bijdragen. Ook van de .Deutsche Gesel/schaft für Chirur-
gie", was hij jaren lang lid.

Na zijn studietijd vestigde hij zich eind 1897 als geneesheer-chirurg te
Geraardsbergen en huwde vier jaar later met De Smet Bertha Coleta,
dochter van een textielfabrikant (geboren te Zele, 3 april 1879), bij wie
hij vijf kinderen had (6). Merkwaardig is dat men oorspronkelijk thuis
steeds Frans praatte en de kinderen in die taal werden opgevoed. Overi-
gens waren de twee dienstmeiden van Waalse afkomst.
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De retorica van het Sint-Catharinacollege in 1888-1889. De tweede van links naast retori-
caleraar, Th. Van Bogaert, is E. Van Bockstaele.

Op 29 mei 1901 verving hij, samen met E. Van Den Daele, de dokters
P. Pieraert en De Cos ter als leden van de geneeskundige commissie van
de stad (7). Bij gebrek aan geschikt medisch hulppersoneel bleven de
chirurgische ingrepen, die hij zowel bij hem thuis -eerst op het Stations-
plein en later in de Lessensestraat- als bij de patiënten zelf uitvoerde, tot
het meest noodzakelijke beperkt. Hierover getuigt hij zelf: "In die tijd,
1905, gebeurden er nog vele operaties aan huis. Dat had verschillende
redenen. 1. De vervoermiddelen waren slecht, traag en ongeschikt. 2. De
mensen hadden schrik van alles wat hospitaal of kliniek heette ... 3.
Meest ook waren het dringende gevallen waar elk verder uitstel noodlot-
tig kon wezen ... Wij gingen per rijtuig, de zuster en ik. Wij hadden een
handkoffer met instrumenten, naad en narcosegerief. Dan twee of meer
metalen steriliseerdozen in linnen hulzen, ieder berekend voor één ope-

(6) E. Van Bockstaele en Bertha, Coleta De Smet hadden vijf kinderen: Renée
(Geraardsbergen, 1902-1938), die in 1924 huwde met Arthur Broekaert , dokter en
auteur; Emilienne (Geraardsbergen, 1903 - Apeldoorn, 1984) gehuwd met Dirk
Rommel, leraar; Denise (Geraardsbergen, 1904 - Valenciennes, 1991) in 1929
gehuwd met Paul Lacomblez; Emiel (Geraardsbergen, J 907-1987) gehuwd met
Irène Schollaert en Marie - José (Geraardsbergen, 19! 1 - Axel (Zeeland), 1966)
gehuwd met Georges Van Acker.

(7) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen ... , !896-
1905.
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ratie. Onderaan bij het verband lagen één of twee doeken, daarboven de
laag doppers, daarop de compressen en een grote spleetdoek. Nog zijde-
lings 4 à 6paar katoenen handschoenen, schorten, petten weer één com-
pres en een paar dopppers. Alles was in de strozak en het geheel in droge
damp ontsmet. Daarbij had ik een houten blad met knichouders, zelf
vervaardigd, dat ik op gelijk welke keuken- of herbergtafel kon bevesti-
gen ... Zo werd ik op een winteravond opgehaald met een tilbury om een
ingeklemde breuk te opereren aan het bos van Atembeke (Moerbeke).
We kwamen er half vervroren toe, de zuster en ik. Een woning, laag,
klein, één kamer. Een buiskachel die gloeiend rood zag, als licht een
klein petroleumlampje. De patiënt was een lange magere man van 92
jaar. Gauw water gekookt met kommen erin en een pollepel, enige car-
cellampen opgeëist. Van lokale anesthesie was toen geen sprake, de
zuster zou voorzichtig wat chloroform geven, de boeren zouden vast-
houden, andere belichten. Ik zou alleen opereren. Ik herinner mij het
goed, alles ging normaal, geen bijzondere moeilijkheden maar wat een
zucht van verlichting toen het afgelopen was. Bij de hete kachel, rond
mijn hoofd drie gloeiende petroleumlampen, de lucht op het laatst gans
vervuld met chloroform en chloordampen. Gauw daaruit weg, door
regen en ijskoude wind. Als ik thuis kwam voelde ik mij doodziek en

De familie Van Bockstaele-De Smet. Van links naar rechts: Emillienne, Marie-Josée,
mevrouw B. De Smet, Dr. E. Van Bockstaele, Emiel, Renée en Denise.
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toen heb ik mij gered met Geus of dobbelen triple en heb dien nacht
gebaad in het zweet" (8).

Met de komst van de uit Frankrijk gevluchte "Soeurs de la divine
Providence", afkomstig uit het Bretoense Crehen (9), kon hij in een vol-
waardig ziekenhuis werken. De zusters vestigden zich in 1902 in de stad
(10), huurden er beneden de Vesten een groot burgershuis (voorheen
eigendom van Van Den Bossche) en richtten er een kleine kliniek in. De
hoofdgeneesheer-chirurg werd Emiel Van Bockstaele. In 1903 bouwden
zij, in de huidige Meersstraat-Kattestraat en op vroegere grond van het
stedelijk hospitaal een nieuwe medische instelling "Clinique du Sacré-
Coeur", die in 1904 ingehuldigd werd. Meteen beschikte de stad over
een volwaardige kliniek, waar chirurgische ingrepen konden plaats vin-
den. Drie jaar later werden er een beperkt aantal TBC-lijders opgeno-
men, zodat de kliniek ook de functie van een sanatorium kreeg. Gezien
de uitbreiding van het werkterrein werden nieuwe dokters aangeworven
die allen onder de leiding stonden van de "directeur-chirurgien" E. Van
Bockstaele, die algemeen doorging als een gewetensvol en knap chirurg.

Deze functie verhinderde niet dat hij samen met Dr. P. Pieraert door
het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen als kandidaat voor het stede-
lijk hospitaal werd voorgedragen. Op 11 juli 1907 worden beiden, de
eerste voor de heelkunde de tweede voor de dienst van inwendige ziek-
ten, door de gemeenteraad benoemd en ontvingen hiervoor een jaar-
wedde van 400 fr (11). Drie jaar later nam E. Van Bockstaele de taken
van zijn collega Dr. Brocorens over (12).

(8) GERAARDSBERGEN, PRIVEARCHlEF, Gedactylografeerde versie van zijn
mémoires.

(9) De anti-clericale politiek van Waldeck-Rousseau (1899-1902) maar vooral die van
Combes (1902-1905) leidde in Frankrijk tot de sluiting van de meeste katholieke
scholen en van vele congregaties. Hierdoor zullen vele kloosterlingen in hel buiten-
land en vooral in België een onderkomen vinden.

(JO) A. SCH REVER, Bretonse zusters weg uit Geraardsbergen, in: Het Nieuwsblad, 28
februari en 3 maart 1986.
De eerste zusters waren: Marie-Joseph, overste, Sainte Justine, kokkin, beiden
afkomstig van het klooster van Breteuil-sur- Yon; Antoine de Padoue, afkomstig uil
het sanatorium van Mont-sur-Meuse en Léocadie-Marie, die later het groepje ver-
voegde.
In zijn "memorandum" schreef DL E. Van Bockstaele later: "Het (de zusters)
waren onderwijzeressen. Onze eerste patiënt was een panaritium. Toen ik hem in-
sneed vielen ze flauw. Dat belette niet dat later zich uil hen uitmuntende verpleeg-
sters en assistenten ontpopten met een zin voor asepsis, die mij een waar gevoel van
veiligheid gaven" .
Met dank aan A. Schrever en de zusters van de congregatie in Brussel.

(11) RONSE, RIJKSARCHIEF, Modern Gemeentearchief, Geraardsbergen, nr. 1510.
GERAARDSBERGEN, O.C.M.W., Archief, Zieken boek 1874-1916.Volgens dit
laatste register behandelde hij op 16 april 1907 reeds zijn eerste (vrouwelijke)
patiënt en op 26 augustus 1907 zijn tweede (mannelijke) patiënt.
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Briefhoofd met woonhuis in de Lessensestraat (Stationsplein) en de pas opgerichte kliniek
"Sacré Coeur" beide verbonden met het voor die tijd modern communicatiemiddel de
telefoonlijnen (RAR, MGA, Geraardsbergen, nr. 3439).

Emiel Van Bockstaele en de Geraardsbergse gemeenteraad
(1904-1918)

Zijn populariteit groeide snel ondanks zijn nogal hautain optreden.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 1903 werd hij op de
katholieke lijst verkozen. Van danaf tot november 1918 bleef hij
gemeenteraadslid in het homogeen katholieke bestuur onder de leiding
van burgemeester Adrien Flamant (13).

In de gemeenteraad was hij mee verantwoordelijk voor de sectie
"Openbare Veiligheid, Openbare Gezondheid en Verlichting" (14). Een
jaar later werd hij opgenomen in de stedelijke commmissie die verant-
woordelijk was voor de oprichting van een "schietbaan voor oorlogswa-
pens"(1905) (15). Uiteraard zetelde hij met 8 andere geneesheren, 5 apo-
thekers en 1 veearts in de gezondheidscommissie (1906) (16).

Bekommerd om de volksgezondheid van de stad vroeg hij in de

(12) GERAARDSBERGEN, O.C.M.W., verslag van de vergadering der Burgerlijke
Godshuizen van 26 augustus 1910.

(13) Adrien Flamant burgemeester van Geraardsbergen van 1900 tot 1921.
(14) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen... 1896-

1905.
(I5) IDEM, ... 19 januari 1905.
(16) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen... 1906-

1913, 30 oktober 1906.

'----------------------------- -_._-
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gemeenteraad een ontsmettingsdienst in te richten, wat in 1910 werd
onderzocht, maar uiteindelijk niet gunstig geadviseerd. Overigens zijn
de zuster-overste van de H.-Hartkliniek en ook hij verplicht om een
dringende vraag aan het gemeentebestuur te richten wegens het voortdu-
rend storten van opgehaald huisvuil in de ommiddellijke omgeving van
zowel zijn privékliniek in de Lessensestraat als de H.Hartkliniek (17).

Wanneer de vereniging van de Klauwaerts in een brief aan het
gemeentebestuur vroeg om een motie in te dienen tot vervlaamsing van
de Gentse universiteit, werd die vraag mede door zijn toedoen positief
beantwoord (18). In die periode was hij overigens ook voorzitter van de
toneelgroep de "Volksvrienden".

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1911 behaalde hij de
derde meeste stemmen na F. Baisier en P. Guillemin en bleef hij lid van
de sectie "Gezondheid, Verlichting, Openbare Veiligheid en
Politie"(19). Tijdens die nieuwe ambtstermijn stond hij positief tegen-
over de aanleg van een ringlaan (de latere Guilleminlaan). Na lang aan-
dringen startte men op 13 augustus 1912 met de oprichting van een com-
missie die moest onderzoeken waar het best de nieuwe verbindingsweg
tussen de Lessensestraat en de Edingse steenweg zou komen. In die com-
missie zetelden P. de Clippele, schepen, E. Van Bockstaele, P. Guille-
min en Karel Velge. Het plan werd uiteindelij k in de j aren dertig gereali-
seerd (20). Tijdens de vele debatten viel op hoe men ook toen reeds
bekommerd was om de "schone zichten van den Oudenberg" .

Op 20 januari 1916 pleitte hij voor de aankoop van de eigendom van
Mevr. Guillemin-De Cock, gelegen aan de Begijnhofkaai, tussen de
gemeenteschool en de tweede Denderbrug. De gemeenteraad stemde
ermee in en betaalde er 5.000 fr. voor. Kort nadien kon men met de
afbraak beginnen en werd tussen de twee bruggen een weg aangelegd
(21).

De laatste gemeenteraadszitting die hij bijwoonde was die van 18 sep-
tember 1918.

(17) RONSE, RIJKSARCHIEF, MGA, Geraardsbergen, nr. 3439.
(18) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsvers/agen ... , 1906-

1913,24 feb. 1911.
(19) IDEM, 15 oktober 1911.
(20) IDEM, 13 augustus 1912 en P. GUILLEMIN, Grammontla cité sur la colline... ,

p. 67 ev.
(21) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsvers/agen ... , 1906-

1913, vanaf 5 juli 1912.
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Adrien Flamant, burgemeester van Geraardsbergen (1900-1921) tijdens wiens legislatuur
E. Van Bockstaele gemeenteraadslid (1904-1918) was (Geraardsbergen, privébezit).

Reeds in de eerste oorlogsdagen van augustus 1914 rustte E. Van
Bockstaele een volledige ziekenwagen (ambulance) uit en stelde hem ter
beschikking van de Belgische militaire overheid. Door de snelle opmars
van de Duitsers kon de ziekenwagen het Belgische leger niet meer ver-
voegen. Als hoofdgeneesheer van het plaatselijk Rode Kruis-post die hij
gedurende de hele oorlog zal bekleden-was hij verantwoordelijk voor de
inrichting en de goede werking van het legerhospitaal, dat in de gebou-
wen van het weeshuis in de Kattestraat gevestigd was. Tijdens de oorlog
verving hij in de vrouwenafdeling van het stedelijk hospitaal Dr.
Michiels, die naar het front was opgeroepen (22). Als chirurg heeft hij
aan de zwaargewonde soldaten uit de twee kampen de beste zorgen be-
steed (23).

(22) GERAARDSBERGEN, O.C.M.W., Archief, Notulen van de Weldadigheidsraad,
5 mei 1916.

(23) nl. 194 Belgische soldaten, 210 Duitsers, 14 Engelse en 5 Franse soldaten (Een Huis
voor de roemrijke verminkten van den oorlog ... , pA).
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Emiel Van Bockstaele en de Vlaamse Beweging
Op 23 september 1916 werd E. Van Bockstaele benoemd tot "gewoon

erehoogleraar" aan de vervlaamste Hogeschool, de zogenaamde von
Bissing-universiteit te Gent en doceerde er de "Algemeene heelkundige
ziekteleer" en de "Theorie en techniek der heelkundige operaties (24).
Op 21 februari 1918 werd hij bevorderd tot gewoon hoogleraar. Ook
was hij belast met de lijkschouwingen.

De oprichting van een Vlaamse Universiteit was een hoofdpunt van de
Duitse "Flamenpolitik". Eind 1914 werd reeds met het voorbereidende
werk begonnen. Op 2 december 1915 kondigde gouverneur-generaal von
Bissing het besluit af tot vernederlandsing van de Gentse universiteit.
Op het derde Congres van de radicale Activisten "Jong
Vlaanderen"(24) januari 1916 werd een lijst met te benoemen professo-
ren opgesteld. Op die lijst kwam E. Van Bockstae1e niet voor. Een
verordening van het Duitse gouvernememt-generaal (15-17 maart 1916)
meldde de heropening van de Gentse Hogeschool met uitsluitend
Vlaamse leergangen. Op 7 mei van hetzelfde jaar verscheen het eerste
nummer van "Ons Land", dat een rekwest was van 38 "passieve" Vla-
mingen tegen de heropening, die op 3 januari 1916 gepland was. Het
rondschrijven (13 april 1916) van het hoofd van de "Zivilverwaltung"
Dr. M. von Sandt aan de vroegere Gentse professoren met het verzoek
om hun cursussen in het Nederlands te geven, werd slechts door zeven
profs instemmend beantwoord. Op 1 juli 1916 gingen er nog zes anderen
akkoord, wat toch een gering aantal is, aangezien de meerderheid van de
deelnemers op de algemene vergadering van de Katholieke Oud-
Hoogstudentenbonden zich voor de vernederlandsing van de Gentse
universiteit had uitgesproken. 67 academici, waaronder E. Van Bock-
staele, ondertekenden er een gemotiveerde motie: ,,(de vergadering)
eiste vervlaamsing van de Gente hogeschool, niet als een gunst maar als
de erkenning van een recht en het volbrengen van een plicht; drukte de
wens uit dat de Gentse hoogleraren hun lessen in het Nederlands zullen
hervatten; tekende verzet aan tegen elke poging tot verdachtmaking
wegens landverraad en ontrouw van hoogleraren en studenten".

Het pas opgerichte Nationaal-Studentenverbond, gaf op dezelfde dag
een "pro Gent Vlaams" manifest uit, getiteld "De Vlaaamse studenten
aan de regering te Havre". Kort daarop gaven ze een brochure uit "Aan
de Vlaamse studenten. Rechtskundige raadpleging nopens de vervlaam-
sing der Gentse Hogeschool" (25).

Hoe is E. Van Bockstaele, "die zich tot nog toe nagenoeg afzijdig van

(24) Programma der lessen, 1917-1918... , p. 43 en 45.
(25) Voor de werking van de Geraardsbergse studentenbond tijdens de le W.O. zie

vooral: L. VOS, Bloei en ondergang van het AKVS, Geschiedenis van de katholieke
Vlaamse studentenbeweging 1914-1935, Leuven, 1982, p. SI en volgende; G. VAN
BOCKSTAELE, A.M. VANDEN HERREWEGHEN, L. DE COCK, Vanscholas-
ter tot principaal ... , p. 188 e.v.
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DL E. Van Bockstaele met toga, in de periode van de vernederlandste Gentse universiteit
(1916-1918).

elke vlaamsgesinde werking" (26) had gehouden, in aanmerking geko-
men voor een professoraat in Gent?

Volgens A. Broekaert is het Joost (A. D'Haese) die Loncke (Van
Bockstaele) via juridische argumenten van de wettelijkheid der ver-
vlaamsing kon overtuigen (27). Volgens art. 43 van het reglement der
tweede Haagse Conferentie, door België ondertekend op 18 oktober
1907, mag de bezetter alle maatregelen treffen om ... het openbare leven
te herstellen. Het K.B. van 6 december 1849 bepaalde dat bovendien de
lessen aan de rijksuniversiteiten in het Frans moesten gegeven worden.
Bij uitzondering mocht de minister het gebruik van een andere taal in
bepaalde vakken toelaten.

Na het aanbod voor het professoraat op 10 juli 1916 twijfelde Van
Bockstaele geruime tijd. A. D'Haese nam de resterende scrupules weg
en het opportunisme van E. Van Bockstaele haalde het op de twijfels:
,,In de begeestering van zijn stuwen naar een /anggegeerde, maar bui-

(26) A. BROEKAERT, Roomdale's jonge lieden , I, p. 102.
(27) A. BROEKAERT, Roomdale's jonge lieden , I, p. 103.
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tengewone machtspositie vergat hij vooral zeer nuchter beoordeelaar
van de toestand te blijven" (28).

Gelijktijdig met de start van een vernederlandste universiteit wou men
ook de medische faculteit hervormen.

Dit plan slaagde maar gedeeltelijk. De op te richten leerstoel en kli-
niek voor kindergeneeskunde kwamen niet tot stand. Daarentegen werd
wel overgegaan tot de oprichting van een kliniek voor zenuw- en ziels-
ziekten. Oogheelkunde werd van de pathologische anatomie gescheiden:
Dr. R. Speleers werd gewoon hoogleraar in de oogheelkunde maar voor
de pathologische anatomie vond men geen titularis. Uiteindelijk werd
besloten de cursus tijdelijk aan drie professoren toe te wijzen, nl. R.
Speleers, H. Schoenfeld en E. Van Bockstaele (29).

Om het Gents professoraat aantrekkelijk te maken voorzagen de
Duitsers twee financiële tegemoetkomingen. Vooreerst was er het toe-
kennen van de garantieverklaring, die inhield dat Duitsland er zich ertoe
verbond de verworven rechten van de profs te garanderen indien de
Belgische regering hen zou ontslaan. Vervolgens werd de wedde met
1000 fr. verhoogd, zodat E. Van Bockstaele als gewoon hoogleraar nu
8000 in plaats van 7000 fr. ontving, een bedrag dat overigens al van 1863
ongewijzigd was gebleven. Daar bovenop kreeg hij nog eens 1000 fr. als
buitengewone vergoeding en 107 fr. voor minervalia (30).

Eens aangesteld tot hoogleraar kon of wilde hij blijkbaar niet meer
terug. Hij negeerde de banbliksems uit Le Havre en weigerde de dreige-
menten ernstig te nemen. Het K.B. van 10 oktober en de Besluitwet van
8 april 1917 waren nochtans zeer duidelijk: ongeldige diploma's, verbod
aan de studenten om na de oorlog aan een Belgische universiteit te stu-
deren; uit de nationale orden gesloten; alwie de politiek van de vijand
diende kon tot dwangarbeid van 15 à 30 jaar veroordeeld worden.

Op 24 oktober 1916 startte het academiejaar met 36 professoren en
... 60 studenten. Dit aantal groeide tijdens het eerste jaar nog tot 140
aan. Voor het volgende academiejaar werd duchtig geronseld en met
allerlei vrijstellingen en voordelen gegoocheld om aan 417 studenten te
geraken. Slechts 56 legden het eerste jaar examens af. E. Van Bockstaele
vergenoegde zich niet met het geven van zijn lessen alleen. Hij studeerde
en experimenteerde er en schreef over zijn bevindingen af en toe bijdra-
gen. Zo in het "Gentse genootschap voor chirurgie". Eénmaal het pro-
fessoraat aanvaard zat hij vast in het steeds driester voorthollend acti-
visme.

Op de vergadering van de " Vlaamse Nationale Landdag" (4 februari
1917) waarop 320 vooraanstaande figuren waren uitgenodigd, werd be-

(28) A. BROEKAERT, Roomdale'sjonge lieden ... , 1, p. 104.
(29) E. LANGENDRIES, De" Vlaamsche Hoogeschoo!" te Gent , deel B, p. 497-498.
(30) E. LANGENDRIES, De " Vlaamsche Hoogeschool " te Gent , deel B, p. 667 en

Les archives du conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) ... , p. 89.
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slist tot oprichting van de Raad van Vlaanderen, die één lid per 50.000
Vlamingen moest tellen. Er boden zich slechts 50 kandidaten aan, waar-
van er nog vier zich op het laatste ogenblik terugtrokken. E. Van Bock-
staele stelde zich op die vergadering geen kandidaat. In de loop van het
jaar werd een zodanige druk op hem uitgeoefend dat hij als professor
niet meer kon weigeren.

In de zitting van 22 april droeg Dr. A. Martens zijn collega's E. Van
Bockstaele en A. Picard als toekomstige leden voor. Bij gebrek aan het
nodige kworum werd de beslissing tot de vergadering van 6 mei uitge-
steld (31). Die Raad van Vlaanderen, waarin in juni 1917 reeds 81 leden
zetelden zou het zwarte beest worden van de Belgische regering (32).
Zonder bepaald pro-Duits te zijn lieten de leden zich door de Duitsers
manipuleren. Na de bestuurlijke scheiding wisten ze de politieke schei-
ding dus de volledige onafhankelijkheid van Vlaanderen en het einde
van de Belgische eenheidsstaat door te voeren.

Een maand na de stichtingsvergadering werd beslist om een met
Duitsland verbonden staat Vlaanderen uit te roepen en gesmeekt dat
"God de overwinning aan Duitsland zou schenken" (33). Uiteindelijk
werd op 22 december 1917 de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen
uitgeroepen. Het bureau van de Raad werd voortdurend gewijzigd, het
krakelen ondereen en het smeken aan de Duitsers waren schering en ins-
lag geworden. De Raad van Vlaanderen werd nog hetzelfde jaar ontbon-
den (22 december).

De volksraadpleging in het begin van 1918 was een complete misluk-
king, een echte maskerade, waaraan de Duitsers zelf een einde maakten
(5 maart 1918). In Geraardsbergen werd die raadpleging op 1 februari
gehouden. 125 mensen kwamen opdagen en allen stemden voor de onaf-
hankelijkheid (34).

Ondertussen was de tweede Raad van Vlaanderen opgericht, die 93
leden telde: alle leden van de eerste Raad en 24 nieuwe. Oost- Vlaande-
ren telde er 23 leden, waarvan één uit Geraardsbergen, nl. E. Van Bock-
staele. Hij fungeerde er als lid van de landbouwcommissie en van de
ondercommissie voor geneesheren. Ook zetelde hij in de Gouwraad (26
juni 1917), waar hij deel uitmaakte van de onderwijscommissie.

Eén van de beslissingen van de Duitse overheid die de bevolking het
pijnlijkst trof, waren de regelmatige opeisingen van arbeiders. In
Geraardsbergen geschiedden die o.a. op 13 oktober en 21 november
1916 (35). De weggevoerden werden in Conflans -tussen Metz en

(31) Les Archives du conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) ... , p. 13.
(32) A. BROEKAERT, Roomdale's jonge lieden ... , I, p. 106.
(33) A. FAINGNAERT, Verraad of zetfverdediging ... , p. 579.
(34) Les Archives du conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) ... , p. 41.
(35) M. VAN KERCKHOVEN, Geraardsbergen tijdens wereldoorlog ... , p. 50 e.v. en

Les A rchives du conseil de Flanare (Raad van Vlaanderen) ... , p. 104.
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Im AllctrClge

Kopie van de benoemingsbrief tot professor aan de Gentse universiteit.

Verdun- ingezet om in onmenselijke omstandigheden grondwerken uit
te voeren. E. Van Bockstaele zal als ontslagnemend lid van de Raad een
brief schrijven (23 mei 1918) waarin hij meedeelt dat ondanks vroegere
beloften de arbeiders uit het district Geraardsbergen nog niet zijn gere-
patriëerd. Hij eiste dan ook dat de belofte eindelijk zou uitgevoerd wor-
den. Via het weliswaar door de Duitsers georganiseerde hulpfonds
Volksopbeuring (36) steunde hij de behoeftigen van de streek.

Dit zal hem later "bij het afwegen van "Schuld en en boete" niet veel
gebaat hebben ... samen gevangen, sajnen gehangen. Of hij al dan niet
ontslag heeft gegeven, doet niets ter zake (37).

Op 20 juni 1918 richtte de Raad een proclamatie tot het Duitse volk,
waarin letterlijk gezegd werd: "de uiteindelijke zege voor Duitsland is
nabij ... Niet Duitsland is onze vijand wel de Belgische regering... Wij
eisen zelfstandigheid met Duitse hulp!"

Naarmate de Duitse legers teruggedrongen werden en de geallieerden

(36) D. VANACKER, Het aktivistisch avontuur, Gent, 1991, p. 81 e.v.
(37) A. BROEKAERT, Roomdale's jonge lieden ... , 1, p. 251.
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hun opmars naar Vlaanderen inzetten volgden de ontslagen in de Raad
elkaar op en werden de gevolmachtigden vervangen door zaakgelastig-
den (26 september 1918). Als het Duitse front ineenstortte werd ook de.
Raad opgedoekt. Kort ervoor, nl. op 21 september, werd na maanden-
lange besprekingen de "activistische" Handelsbank te Gent gesticht
(38). E. Van Bockstaele was er aandeelhouder van (39).

Zijn verblijf in Utrecht en Terneuzen (1918-1937)
Op 17 oktober 1918 besliste de meerderheid van de Raad van Vlaan-

deren tijdelijk uit te wijken. De universiteit die op 15 oktober 1918 her-
opend was, werd 7 dagen later terug gesloten. Op 29 oktober 1918 kreeg
E. Van Bockstaele van de Duitsers een reispas om België te verlaten en
naar Nederland te gaan (40). Tien dagen later stonden de geallieerde
troepen voor Bergen, Geraardsbergen en Gent. "Voor professor
Loncke was het een vrij lastige tijd geworden ... in zijn eigen zelf was hij
danig onthutst door de wending welke de zaak voor het Activisme had
genomen". "Zijn wankel geweten van strijder van het allereerste uur"
(41) heeft hem lang doen twijfelen, tenslotte vluchtte hij -althans vol-
gens zijn eigen getuigenis- niet op 29 oktober, maar op 10 november via
Brussel, Antwerpen en Sittard (42) naar Utrecht in Nederland.

's Anderendaags trokken Belgische en Franse infanteristen Geraards-
bergen binnen en verjoegen er de vluchtende Duitse soldaten. Enkele
uren later begon de vier jaar getergde en geknakte bevolking zelf recht te
eisen: wie met de vijand had meegewerkt werd soms heel hardhandig
opgepakt en vastgezet. Hier en daar werden de huizen van collabora-
teurs door het gepeupel belegerd en de huisraad vernield. Zo gebeurde
het ook met de inboedel van het groot herenhuis van E. Van Bockstaele
in de Lessensestraat en zijn villa in de omgeving van de spoorwegtunnel.

Uiteindelijk zal het hele gezin eind december 1918 naar Utrecht gaan.
Dit vertrek verhinderde niet dat burgers, wiens eigendommen op 11
november 1918 zwaar beschadigd werden, bij de rechtbank van Eerste
Aanleg te Oudenaarde klacht neerlegden en van de stad schadevergoe-
ding eisten. De aanklagers waren: Vande Maele Victor, Maudens Vic-
tor, Van den Driessche Theofiel, Van Bockstaele Alfred en Mejuffer
Marie Louise Irma Jacob. Ook Juffrouw Isalie De Couvreur, gewezen
dienstmeid bij E. Van Bockstaele diende eenzelfde klacht in. Hun klach-

(38) D. VANACKER, Het aktivistisch avontuur ... , p. 330.
(39) IDEM, ... p. 248.
(40) GERAARDSBERGEN, Privéarchiej.
(41) A. BROEKAERT, Gejaagd door de stuka's ... , p. 140.
(42) Dat E. Van Bockstaele eerst naar Sittard ging is te verklaren door het feit dat in die

Limburgse stad eveneens zusters van dezelfde congregatie aanwezig waren als die
van de Geraardsbergse kliniek.
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ten werden niet ontvankelijk verklaard en de Oudenaardse advokaat, A.
De Riemacker, bevestigde dat de stad van alle verantwoordelijkheid
ontslagen was.

Op zijn vergadering van 6 februari 1919 besliste het Bestuur van de
"Burgerlijke Godshuizen" (stedelijk hospitaal) E. Van Bockstale als
"heelmeester" te ontslaan. Volgens de leden had hij zich "onwaardig
gemaakt door deel te maken van de Raad van Vlaanderen". Zij betwij-
felden dan ook of men aan zijn echtgenote de verschuldigde wedde
mocht uitbetalen. Daarom richtten zij de vraag aan de procureur des
konings (43). Als chirurg van de kliniek werd hij door Dr. A. Van Der
Schueren vervangen.

Aangezien het land tot 30 april 1919 in oorlog verkeerde werden de
activisten, die toen voor de strenge krijgsraden gebracht werden, zwaar-
der gestraft dan later. Bovendien eiste de publieke opinie onverbiddel-
lijke strengheid, wat de rechters ook deden. Zo komt het dat de straffen
tijdens de eerste processen zwaarder waren dan die van na 30 april. Van
dan af werden de processen voor de assissenhoven en de correctionele
rechtbanken gevoerd.

Op 18 februari 1919 werd E. Van Bockstaele bij verstek tot de dood-
straf veroordeeld en tot de betaling van een zware schadevergoeding aan
de Belgische staat, die zich burgerlijke partij had gesteld. In totaal wer-
den er 45 doodstraffen uitgesproken maar niet uitgevoerd.

De hem ten laste gelegde feiten sloegen in de eerste plaats op zijn lid-
maatschap van de Raad van Vlaanderen, die een reeks onvaderlandse
beslissingen had genomen, in de tweede plaats op het aanvaarden en het
uitoefenen van een leeropdracht aan de von Bissing- universiteit en in de
derde plaats op het inlijven bij Vlaanderen via het Duitse gouvernement-
generaal, van enkele gemeenten langs de taalgrens, w.o. Deux-Acren
(44).

In dezelfde maand van zijn veroordeling kwam hij samen met zijn
collega's hoogleraren en docenten van de Vlaamse Hogeschool van Gent
in Den Haag samen om een antwoord te geven op het manifest van de
senaat der Franse Hogeschool.

(43) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen ... , 1914-
1920, 15 feb. 1919 en GERAARDSBERGEN, O.C.M.W., Notulen van de vergade-
ringen van de Burgerlijke Godshuizen (1918-1925), vergadering van 6 februari en 27
maart 1919.
In een brief van 25 mei 1928 schrijft V. Diericx, voorzitter van de Geraardsbergse
C.O.O., aan een familielid van Dr. E. Van Bockstaele, in een gebrekkig Nederlands
dat "Moest het proces van Doctor Van Bockstaele herzien worden of e Belgische
staat over zijn gedracht (sicjin oorlogstijd een onderzoek moest doen, dan zal ik al
het goed komen getuigen welke ik over hem weet ... ik bezit veel onbekende punten
in voordeel van doctor Van Bockstaele ten opzichte van den Rood Kruisdienst ... ".
(GERAARDSBERGEN, Privéarchief).

(44) V.J. GUIGNIES, Notice historique sur la commune de Deux-Acren ... , Deux-
Acren, 1976, p. 161.
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In hun verweerschrift trachtten zij hun houding tijdens de le W.O. te
verklaren en de argumenten van hun franstalige opvolgers te ontzenu-
wen (45).

Eind 1919 had hij zich in Utrecht aan de faculteit van geneeskunde
laten inschrijven en behaalde er na 18 maanden studie -normaal 5 jaar-
het diploma van semi-arts en arts. Een engelstalige prof had het niet op
zijn collega gemunt en zijn vrienden raadden hem dan ook aan de stu-
dies in Leiden of Nijmegen voort te zetten. E. Van Bockstaele zette kop-
pig door, studeerde Engels en behaalde met succes op vijftigjarige leef-
tijd het diploma.

Nadien vestigde hij zich in Terneuzen omdat die stad het dichtst bij
zijn geboortestreeek lag. Enkele van zijn collega's, zoals Dr. A. Martens
en R. Speleers trokken naar Ileiden en promoveerden er cum laude. Een
andere arts-activist, G. Doussy uit Kortrijk, was eveneens naar Utrecht
uitgeweken, legde er in 1920 dezelfde examens af als E. Van Bockstaele
en vestigde zich ook in Terneuzen. Daar kwam in 1925 A. Van Den
Bruele, jong-daensist, schoonbroer van Pieter Daens en lid van de
Tweede Raad van Vlaanderen, hen tot aan zijn dood in 1943 vervoegen
(46).

E. Van Bockstaele woonde te Terneuzen in de Nieuwstraat en hernam
er zijn dokterspraktijk. Tevens was hij als chirurg verbonden aan de zie-
kenhuizen van Terneuzen, Sluiskil, Hulst en Hontenisse. Bij de Rijks-
verzekeringsbank was hij ingeschreven als "chirurg-specialist".

Vrij spoedig kwam er in België na de veroordelingen een beweging die
ijverde voor amnestie. Deze ging vooral uit van de frontpartij en de
Vlaamse, vooral katholieke, minimalisten van Fr. Van Cauwelaert. Het
waren echter de socialisten C. Huysmans en G. Hubin die op 19 juli
1924 na de vrijspraak van baron E. Coppée, volksvertegenwoordiger en
economisch collaborateur, een wetsvoorstel tot algemene amnestie
indienden. Het dossier bleef in de Kamers steken. De katholieken Van
Cauwelaert en Van Isacker, de socialisten Somerhausen en Soudan, en
de liberaal Boedt dienden twee jaar later een nieuw voorstel in. Na lange
en heftige discussies werd op 19 januari 1929 de zogenoemde uitdovings-
wet goedgekeurd, die in feite geen amnestiewet was. De straffen werden
"onherroepelijk maar vervallen" verklaard, zodat de gevangenen vrij-
kwamen en de activistische bannelingen naar België konden terugkeren.
Alleen de tot minder dan tien jaar veroordeelden konden een verzoek tot
eerherstel indienen. De veroordelingen tot het betalen van schadever-
goeding aan de staat bleven behouden, evenals het betalen van geldboe-
ten en proceskosten.

(45) CADIER EN KEER (Maastricht), Privéarchief.
(46) FR. VAN CAMPENHOUT, De Kortrijkse arts Gustaaf Doussy, in: De Leiegouw,

33, afl. 2, 1991, p. 135.
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Op de amnestiewet moest men nog acht jaar wachten. Onder druk
van de K.V.V. (Katholieke Vlaamse Volkspartij) en het VNV (Vlaams
Nationaal Verbond) diende de pas gevormde regering Van Zeeland op 4
november 1936 zelf een wetsontwerp in voor volledige amnestie. De wet
bepaalde dat amnestie werd verleend aan hen die veroordeeld werden
voor misdaden en wanbedrijven, die voor 4 augustus 1914 en na 4
augustus 1919, gepleegd werden. Burgerrechten en politieke rechten
werden teruggeschonken maar de ter dood veroordeelde activisten kon-
den niet verkozen worden; titels, graden, openbare ambten, bedieningen
en diensten waarin de veroordeelden ontzet werden, zijn hen niet terug-
geschonken; de rechten van de staat op de uitgesproken verbeurdverkla-
ringen, schadevergoedingen en teruggaven bleven bestaan.

Terug in België (1937-1954)
Emiel Van Bockstaele kon dus als vrij man naar België terugkeren,

wat hij dan ook nog hetzelfde jaar (1937) deed (47). Bij zijn vertrek
benoemde de afdeling "Oost Zeeuwsch-Vlaanderen" van het Algemeen
Nederlandsch Verbond hem tot erelid van de afdeling. Hiermee wilde
het bestuur hem danken voor "zijn groote nooit rustende onbezweken
en volkomen onbaatzuchtige trouw aan de gedachte der Vlaamsche
wederopstanding en der Dietsche saamhoorigheid, waarbij zij zeer in
het bijzonder hulde brengt aan zijn daadwerkelijk optreden in den
dienst der aktivistische beweging gedurende den wereldoorlog ... " (48).

Te Gent vestigde hij zich als geneesheer op rust in de Abdisstraat nr .1.
Zo keerde hij naar de stad terug waar hij 20 jaar eerder gedurende twee
jaar professor was geweest. Intussen was de Gentse Universiteit dan
toch in 1930 vernederlandst.

Hij zelf hield zich volledig buiten de politiek, schuwde het openbare
leven en vulde zijn dagen met lectuur, tekenen en schilderen (49).

In juni 1940, na de capitulatie van de Belgische en Franse legers, reed
hij op eigen risico, per auto naar Zuid-Frankrijk, bezocht er de
krijgsgevangen- en de vluchtelingenkampen, bracht nieuws uit België en
verleende hulp als hij kon om de terugkeer naar huis te vergemakkelij-
ken (50).

Een Besluit van de bezetter van 6 september 1940 richtte een commis-
sie op die gelast werd met de schadeloosstelling van de personen die in
1914-1918 wegens landverraad vervolgd werden. Borms werd voorzitter

(47) Volgens gegevens uit de memoriams die twee Zeeuwse kranten lieten optekenen bij
zijn overlijden in 1954 vertrok Dl'. Van Bockstaele slechts in 1938 naar Gent.

(48) CADIER EN KEER (Maastricht), Privéarchief.
(49) Voor de meeste schilderijen, die dikwijls kopieën waren van andere werken,

gebruikte hij - zuinig als hij was - vezelplaten. Vele schilderijen zijn overigens nog
bij familieleden bewaard.

(50) A. BROEKAERT, Gejaagd door de stuka's ... , p. 133.
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Oorkonde aan Dr. Van Bockstaele verleend bij zijn vertrek uit Terneuzen naar Gent.
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van de commissie. In oktober 1942 werden 995 vooraanstaande activis-
ten door de bezetter rijkelijk beloond voor de daadwerkelijke hulp die
ze een kwart eeuw geleden verschaften. In totaal trokken ze samen meer
dan 206 miljoen frank. Veertien van hen, w.o. H. Plancquaert, L. Seve-
rijns, J. Van Roy en E. Van Bockstaele, bekwamen elk 1 miljoen fr.
Deze laatste die op dat ogenblik in Antwerpen verbleef, kreeg bovenop
nog een wedde van 316.000 fr (51).

Na de oorlog reisde hij veel naar Zuid-Frankrijk en Spanje (52). In
1950 overleed zijn echtgenote en was hij een vereenzaamd man gewor-
den. Afgetakeld als hij was wou hij in zijn laatste levensmaanden geen
vrienden meer ontvangen. Hij overleed te Gent op 25 juni 1954 (53).

Het Gulden Doek
In een afzonderlijke zaal op de eerste verdieping van het nieuwe IJzer-

monument te Diksmuide is sinds de zomer van 1969 "Het Gulden Doek
van Vlaanderen" tentoongesteld. Het is een groot schilderij van 3,3 m.
op 4,7 m, tussen 1931 en 1938 geschilderd door Hendrik Luyten (Roer-
mond, 1854 - Antwerpen, 1945). Het doek stelt een denkbeeldige bijeen-
komst voor van een honderdtal bekende Vlamingen "onverdachte
flaminganten", geschaard rond Rubens' schilderij "De Kruis-
afneming"onder de geuzenleuze "Trouw tot de bedelzak" luisterend
naar de spreker Pol de Mont. Het is een bont, anachronistisch gezel-
schap met figuren uit zeven eeuwen "vogels van diverse pluimage".
Naast Breydel en De Coninck, van Maerlant, Ruusbroec, en Hadewijch,
Artevelde, Erasmus, Marnix van Sint Aldegonde, De Zwijger, Egmont
en Hoorn, zien we de schilders Rubens, Rembrandt, en van Dyck, de
letterkundigen Vondel, Ogier, Ledeganck, Willems, David, Conscience,
Gezelle, Verriest en Rodenbach, Timmermans, Streuvels maar ook nog
P. Benoit, A. Vermeylen, Fr. Daels, M. Roossens., J.M. Leod, L. Bae-
ckelmans, L. De Raet tot priester Daens toe. Zo'n 35 van de afgebeelde
personages zijn bekende activisten, waarvan de meesten leden van de
Raad van Vlaanderen waren. Uiterst links op de 7de rij is Emiel Van
Bockstaele afgebeeld onder nr. 85 (54).

(51)

(52)

P. DELANDSCHEERE en A. OOMS, La Belgique sous les Nazis ... , II, 1942, p.
448-45l.
In zijn roman Het sadistisch universum (1964) beschrijft W.F. Hermans op de trein
naar Spanje zijn ontmoeting met een oude man. Die man is E. Van Bockstaele.
De vrije Zeeuw, juni 1954, In memoriam Prof. Dr. E. VAn Bockstaele, door Dr.
Ramselaer en een artikel in een andere Zeeuwse krant Teraardebestelling Dr.
E.J. G. van Bockstaele.
A. GOOV AERTS, Het Gulden Doek van Vlaanderen, in: Bibliotheek van de
V.T.B., nr. 182-183, nov. 1974, p. 25.

(53)

(54)
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Nabeschouwing
Over die onvaderlandse daad die het openen van de "Vlaamse" uni-

versiteit te Gent was, is met de woorden van Prof. Dr. G. Sanders alles
gezegd: "Twee jaar lang de verdediging van een grotendeels nobel ideaal
en daarvoor te barre tijden" (55).

Het oordeel over de activisten is nu, meer dan zeventig jaar na de fei-
ten, met ondertussen een tweede wereldoorlog, de culturele autonomie,
de steeds luider wordende eis van vergaand federalisme, voorzichtiger,
milder en realistischer geworden. Passivist en minimalist Van Cauwe-
laert zei reeds in juni 1916 - toen er nog geen Raad van Vlaandren was
-"de activisten vergissen zich van taktiek, maar zijn eigenlijk niet Duits-
gezind". En later in zijn "Gedenkschriften" : "Het activisme is een
vreemd gewas, zorgvuldig voorbereid en kunstmatig door de Duitse
overwinningspolitiek op de Vlaamse Beweging ingeënt". We weten dat
de vernederlandsing van de Gentse universiteit en de bestuurlijke schei-
ding integrale doelstellingen waren van de Duitse "Flamenpolitik" die
er al was einde 1914, lang voor dat er van activisme sprake was. De
Duitsers gebruikten de activisten als schild, hielden de voortvarende
mannen aan het lijntje, manipuleerden hen en hielden hen in reserve als
afkoopmiddel bij eventuele onderhandelingen over vrede. Prof. L Wils
(56) zegt het uitdrukkelijk: "Maar indien er ooit en ergens marionetten-
bewegingen hebben bestaan dan was het activisme daar zeker bij zowel
in zijn oorsprong als in zijn verdere evolutie". H. Elias zegt (57): "Het
activisme was van stonden aan en is ook tot het eind toe niets anders
gebleven als een onderdeel van de traditionele Vlaamse Beweging .... ".
"Dit was geen beweging die door de Duitsers in het leven werd geroe-
pen, het was ... de logische uitgroei van het nationalisme dat steeds in de
beweging verscholen lag en juist op de vooravaond van de oorlog zijn
doorbraak zocht van het ku/turele naar het politieke".

Uiteindelijk heeft het activisme voor de Vlaamse Beweging meer
schade dan nut afgeworpen. In de eerste plaats bleef er van hun realisa-
ties niets over. "Gedreven, in overgrote meerderheid, door een belang-
loos maar blind idealisme, hebben de meeste activisten niet alle conse-
quenties getrokken uit de feiten die duidelijk waarneembaar waren. De
vijandigheid van de bevolking, de onverwachte en plotse ineenstorting
van het Duitse regime en de bruuske overgang van Duitse bezetting naar
triomfantelijke Belgische hervorming hebben alle activistische realisa-
ties vernietigd" (58).

(55) G. SANDERS, Gedenkboek "Rijksuniversiteit ... ". p.31.
(56) L.WILS, F1amenpolitik en aktivisme , p.258.
(57) E. ELIAS, 25 jaar Vlaamse Beweging , dl. 1, p.97.
(58) Encyclopedie van de Vlaamse beweging , dl. I, p.65.
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Ten tweede: "Het activisme heeft Vlaanderen ontzaglijk veel
gekost", zoals M. Larnberty, zelf student te Gent, tijdens de oorlog
schreef. En L. Wils specifieert: "Het kapitale gevolg van het activisme
was dat het een open botsing veroorzaakte tussen de Vlaamse idee en de
Belgische .... n "Bijzonder rampzalig zijn de gevolgen van het activisme
in Brussel geweest ... Het Vlaamse leven werd in de hoofdstad gewoon
weggeveegd". "Ook in Wallonië werd het Wallingantisme dat essentieel
een anti-flamingantisme was, geweldig versterkt". "Het ergste gevolg
vanal is wel de kollaboratie van het Vlaams-Nationalisme in de tweede
wereldoorlog. Die heeft opnieuw de Vlaamse Beweging achteruit gesla-
gen" (59).

Wils besluit met te zeggen dat we, zonder het activisme niet tot 1970
hadden moeten wachten op een begin van grondwetsherzieining en, dit
voegen wij eraan toe, van een "olievlek Brusssel" zou geen spraak
geweest zijn.

Gaetan Imbo
Vredelaan 80
8820 Torhout

Geert Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem

(59) L. WILS, Flamenpolitik en aktivisme ... , p. 260-263.
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UIT HET "MEMORANDUM"
VAN DR. EMIEL VAN BOCKSTAELE

GEANNOTEERDE UITGA VE*

F. BROECKAERT**

Geraardsbergen en de eerste wereldoorlog
In België was reeds voor de oorlog (1914) belangrijke vooruitgang

vastgesteld voor de Vlamingen en de algehele vervlaamsing van de
Gentse Hogeschool was toegezegd. De bestuurlijke scheiding zou er op
volgen. Het zakenleven was niet druk; er was malaise, onzekerheid, men
sprak altijd van spanningen. De bankiers in het bijzonder spraken van
oorlog. Wie gelooft dat? Er wordt altijd gemopperd!

Het was dan ook als een donderslag die ons trof toeri het bericht
kwam van de oorlogsverklaring door Duitsland. Opwinding en versla-
genheid, oproeping der klassen voor een leger. Het zakenleven viel stil.
Geen zieken meer. De dokters konden hele dagen wandelen. De pers was
natuurlijk ultra-patriottisch en schold onophoudelijk op de Duitse bar-
baren; gewaagde van overwinningen. Als Luik reeds lang gevallen was
en vluchtelingen het hier reeds vertelden wist de pers nog steeds van de
weerstand in Luik te verhalen.

De "Garde Civique" was gemobiliseerd en hield de wacht aan de
spoorweg en de tunnel (1). Ondertussen werd ook reeds het Rode Kruis

• DL Emiel Van Bockstaele had op verschillende tijdstippen notities neergeschreven
betreffende zijn opleiding als dokter, de evolutie van de geneeskunde tijdens zijn loopbaan
en zijn eigen chirurgische praktij k. In die losse bundel papieren handelde hij ook over zijn
houding tijdens de eerste wereldoorlog.
In een later stadium heeft hij -en/of zijn zoon"- die notities uitgebreid, hier en daar wat
bijgeschaafd en in drie onderscheiden delen gedactylografeerd. Deel I betreft overwegend
biografische gegevens mer klemtoon op de oorlogsperiode. Het is uit dit deel dat Fr.
Broeckaert heeft geput. Deel 2 en 3 behandelen hoofdzakelijk aspecten van zijn dokters-
praktijk en de ontwikkeling van de geneeskunde.

** Franz Broeckaert, broer van auteur en dokter Arthur Broeckaert, is te Geraardsbergen
geboren op 10 oktober 1910. De eerste jaren van zijn humaniora volgde hij in het stedelijk
St.-CatharinacoJlege en de laatste bij de Jezuiëten te Aalst. Zijn broer Arthur was gehuwd
met Renée, oudste dochter van Emiel Van Bockstaele.

(1) De "Garde Civique" of de Burgerwacht werd in 1890 terug opgericht. Ze was in
1914 in drie compagnies ingedeeld en stond onder de leiding van kommandant-
majoor Pro sper de ClippeJe. Ze telde ongeveer 300 man.
De spoorwegtunnel op het grondgebied van Overboelare lag op de lijn 123:
Geraardsbergen - Braine-le-Cornte.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. I
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georganiseerd (2). Ik was aan het hoofd met onze volksvertegenwoorid-
ger Vincent Diericx (3). Eerst waren we met ongeveer twintig, maar later
toen de Duitsers aanrukten groeide dit aantal tot honderden en toen
Brussel gevallen was waren er geen armbanden en Rode Kruispetten
meer genoeg en aan elk huis waaide de Rode Kruisvlag.

Ondertussen had ik met een assistent-dokter en een tiental verpleegs-
ters een Rode Kruisambulance gevormd en mij aangemeld bij het minis-
terie van oorlog ... Er kwam een telegram: "Attendez instructions". Ik
moet er bijvoegen dat de instructies nooit gekomen zijn. Het Duitse
leger was opgerukt en het Belgisch leger was achter de IJzer terugge-
drongen. Een gedeelte verdedigde nog de vesting van Antwerpen. Ik had
een twintigtal Belgische soldaten in behandeling en later nog enige
Engelse.

In de stad was opeens paniekstemming: iemand had de Duitsers zien
aankomen. Dan werden de winkels gesloten en men had moeite om de
mensen te kalmeren, alles af te wachten en niet te vluchten. Daartoe
reed ik en enkele anderen per fiets rond. Tot opeens de Duitsers werke-
lijk kwamen. De burgemeester, door een fietser verwittigd dat de Duitse
cavaleristen in aantocht waren, trok hen, met enkele bestuursleden,
langs de Edingse steenweg tegemoet met een witte vlag. Het was een lui-
tenant en een zestal huzaren (4), gans moederziel alleen, wel 50 kilome-
ters voor de voorhoede, die zo maar de stad kwam ingereden. De stad
was vol Rode Kruisvlaggen. De mensen waren verstopt, slechts enkelen
keken schuw toe. Aan de brug over de Dender bleven ze staan. De luite-

(2) Het Rode Kruis is gegroeid uit een comité dat in 1911 leergangen organiseerde om
slachtoffers van een ongeval te helpen en vooral om "zoo veel goed en zoo weinig
kwaad te doen voor de geneesheer komt" . Oorspronkelijk was het comité afhanke-
lijk van de Rode Kruisafdeling van Sint-Jans Molenbeek. Vanaf 1913 bezat
Geraardsbergen een zelfstandige Rode Kruisafdeling. die haar lokalen in het "Bou-
dewijnkasteeltje" op de Oudenberg had. De eerste voorzitter was Vincent Diericx
en E. Van Bockstaele de hoofdgeneesheer en wellicht medeoprichter van het Rode
Kruis. Wel is het opvallend dat bij de viering van zowel 1953 - het veertigjarig be-
staan - als van 1988 - het 75-jarig bestaan - nooit sprake is van de activiteit van Dr
E. Van Bockstaele. Is dit te verklaren door een gebrek aan inzage van de archieven
of door een bewust negeren van de realiteit?
(Met dank aan Dr. P. Claerhout, voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Geraards-
bergen, die mij inzage gaf van enkele publicaties). Zie ook: A. SCHREVER,
Geraardsbergs Rode Kruis 75, in: Het Nieuwsblad, 17 februari 1988 en ook het
derde artikel in dit tijdschrift "De Hulporganisaties in Geraardsbergen tijdens de le
W.O".

(3) Vincent Diericx (Geraardsbergen, 1862-1947). Industrieel, directeur van de brouwe-
rij "De Roos", gemeenteraadslid van 1890 tot 1895, volksvertegenwoordiger van
1894 tot 1898. Tijdens de oorlog was hij als voorzitter actief in de C.O.O., het Rode
Kruis, de bevoorrading en de vereniging voor gekwetste soldaten. Zijn borstbeeld,
in 1951 ontworpen door J. De Decker uit Dendermonde, staat in de voortuin van
het O.C.M.W.

(4) Soldaat van de lichte ruiterij.
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De brancardiers van het Geraardsbergse Rode kruis in het begin van de oorlog met o.a.
Vincent Diericx (le rij, 3de van links), rechts van hem Alfred van Bockstaele, broer van
Emiel en Paul Cromphout (3de rij, le van links).

nant, een jong ventje, nam zijn stafkaart, keek naar alle zijden en vroeg:
richting Oudenaarde. Ik stond daar en een jongen wees hem de Oude-
naardse straat. Zonder veel commentaar maakte hij rechtsomkeer en
reed met zijn mannen de berg weer op. 's Avonds zag ik, al wandelend,
de soldaten in hemdsmouwen aan de vijver.

De andere dag rond de middag een grote vrachtauto gesloten. Dan
een SO-tal boomlange kurassiers (5) in "feldgrau". Kort bevel, in rang-
orde, officier rondkijken, vraagt naar voedsel, wit brood en toont
goudstukken, waarmee hij wil betalen. Men verstaat hem niet, durft
ook niet dichterbij komen. Het is voor mijn deur. Ik ga de gewenste
inlichtingen geven ... bij bakker St.-Antoontje.

Mijn broer vertelt mij dat hij 's morgens op het perron van het station
van Zandbergen stond. Hij had nog geen Duitsers gezien. Opeens is hij
omringd. Zonder geluid. Ze kijken hem niet eens aan. Een onderofffi-
cier gaat in het telegraafkantoor. Men hoort enkele korte hamerslagen.
Hetzelfde is ook in Geraardsbergen gebeurd. Er zijn een stuk of zes
"Felgrauen" aangekomen. Recht naar het postkantoor, naar het sta-
tion. Ze bekijken zelf de bedienden niet. Terwijl er een paar aan de deur
blijven, vernielen de andere telefoon en telegraaftoestellen.

Geen mens in heel de stad verroerde; geen kik. De onderofficier met
zijn mannen gaan in het café op de hoek rechtover mijn deur een biertje

(5) Een kurassier is een cavalerist met helm en kuras = borstharnas.
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drinken. Ik hoor ze praten. Ze wachten, hebben de tijd, mij dunkt ze
spelen een kaartje aan de uitroepen te horen. Om 5 uur komen troepen
uit de richting van Ninove. Rode Kruis komt in aktie. Ik blijf wijselijk
en kalm in mijn woning. Er is een gewonde. Een majoor met beenbreuk.
Men wil hem op een baar leggen. Als ze dichterbij komen trekt hij zijn
revolver.

In het Rode Kruis deed die majoor eerst ook echt onaardig tegen mij.
Maar toen ik hem in het Duits ook afsnauwde keek hij eerst verbaasd en
daarna was alles goed. Ik kon met hem doen wat ik wilde. Daarop
bracht men onophoudelijk soldaten binnen. De meeste met blaren op de
voetzolen, met verstuikingen enz ...

Ondertussen was het tegen de avond een onafgebroken gedreun van
door stappend voetvolk. Het was de voorhoede van het leger van
Alexander von Kluck (6).

Overal inkwartiering. Ze hadden zowat 50 kilometers afgelegd met
volledige bepakking. Tegen de avond had ik een dertigtal soldaten te
verplegen. Een onderofficier kwam vragen naar de "dirigierende Artz
und der Vorsitzender". Beiden moesten we in zijn zakboekje onder de
namen van de soldaten onze namen zetten waarbij wij met ons leven
voor hun veiligheid instonden. Niet zo prettig!

Buitengekomen vernam ik dat de burgemeester en de deken (7) gear-
resteerd waren en opgesloten in het college. Het bleek weldra dat ze als
gijzelaars gedurende 24 uur instonden voor de veiligheid der doortrek-
kende en ingekwartierde troepen.

Drie dagen (en nachten) duurde de eindeloze doortocht. Daarna kwa-
men de intendantie, ambulanciers en zware munitie-auto's. De derde
dag moest ikzelf met pater Vital Emiel Schelfout der Jozefieten als gijze-
laar gaan zitten.

Wij hadden wijn, spel kaarten en lektuur. Het was toch geen pretje.
Het was op een zaterdag, de dag dat er wel eens gefuifd wordt. Zou er
niets gebeuren? Men is toch niet helemaal op zijn gemak. Alles liep
gelukkig goed af.

Het grote leger was voorbij. De bevolking was stil en schuw, het eten
was opeens schaars.

Kort daarop kwamen de kolonnen monster-lastauto's. Zo grote had-
den we nog nooit gezien. De huizen beefden. De mensen waren doods-
bang. Munitie! Nu was het voorbij.

Weken en weken vervlogen, geen soldaat te zien. Toch was en bleef
het muisstil want men wist, men voelde dat ze er toch waren. Was niet
de spoorwegbrug over de Dender op een morgen met een ontzettende
knal in de lucht gevlogen? Ik was één der weinigen die de daders gezien

(6) Alexander von Kluck (Münster 1848 - Berlijn, 1934).
(7) De burgemeester was Adrien Flamant (1900-1921) en de deken Karel Smet (1909-

1934).
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Generaal Alexander von Kluck, opperbevelhebber van het le Duitse leger, wiens man-
schappen in 1914 Geraardsbergen doortrokken (Brussel, Koninklijk Legermuseum).

had. Op een morgen juist als ik naar de kliniek ga - 5 " Uhlanen" (8) met
hun lange lansen - een jonge luitenant, kleren en aangezicht onder het
stof. Regiment volgt.

Weer een paar weken niets. Dan komt de trein uit de richting Ninove
een bataljon "Landsturmen". Reeds bejaarde mannen met zwarte man-
tel boven het "Feldgrau". Ze doen wat bars maar het duurt niet lang of
ze tonen zich nogal joviaal. De meeste hebben ook een omvangrijk
buikje. In de volksmond heten ze dan ook gauw "de club der cents
kilos" en ook "het zwangere bataljon".

Maar de leute zou gauw verstommen. Er komen ook een viertal auto's
hogere officieren en een twintigtal soldaten. Het stadhuis wordt gerequi-
reerd en ook een leegstaand bankgebouw.

Iedereen moet zich aanmelden, krijgt een eenzelvigheidskaart. De
burgemeesters der omliggende dorpen worden de volgende dag opgeroe-
pen; alles en allen worden onder curatele gesteld. De "Etappen Kom-
mandantur"(9) Geraardsbergen treedt in werking.

(8) Licht gewapend ruiter vooral voor strategische verkenning.
(9) België was tijdens de eerste wereldoorlog in drie gebieden opgesplitst: het Frontge-

bied (aan de Ijzer), het Gouvernementsgebied (Centraal en Oost-België) en - daar-
tussen - het Etappengebied (bijna geheel West- en Oost-Vlaanderen). Dit laatste
gebied werd door militairen bestuurd.
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Drankverbod, sluitingsuur, passen om de "Kommandantur" te verla-
ten. Levensmiddelenkaarten, veebestand en landopbrensgt opgeven.
Alle paarden gerequireerd, alle auto's, motoren, fietsen. Het klonk als
een klok: "bureaucratius", ditmaal met geweer en bajonet, regeerde
oppermachtig.

Het drankverbod was het enige dat de huismoeders beviel. Van verre
dreunde dag en nacht het kanongevecht. Van tijd tot tijd was de stad,
voor één of ander vergrijp, gestraft. Bijvoorbeeld moest men een week
lang van 5 uur in de namiddag tot 7 uur in de morgen binnen blijven.
Geen licht mocht buiten zichtbaar zijn. Bijzonder het lezen en/of ver-
spreiden van vreemde kranten werd zeer zwaar gestraft. Men voelde zich
niet veilig want er waren een tweetal "unheimliche" figuren opgedoken.
Twee heertjes, slank, in grijs kostuum, zeer gesoigneerd, die in een
groot leegstaand huis hun intrek hadden genomen. Ze hadden overal
toegang, schenen veel in te brengen te hebben, zelfs in de "Kom man-
dantur". Geheime veiligheidsdienst. Gevaarlijke lui als ge in hun klau-
wen geraakte. In alle legers is dat de pest zo voor de burgerij als voor de
soldaten.

Het jaar 1916 was in gang. Een Duits lazaret was in het stedelijk hos-
pitaal gevestigd (10). Het stedelijk hospitaal verhuisde naar een nonnen-
klooster van Maria-Jozef. Het Rode Kruis in een patronaatskapel
ondergebracht. Bij mij waren nu geen soldaten meer, alleen burgers. Er
was een ganse staf doktoren, chirurgen, radiologen, specialisten meege-
komen onder leiding van generaal Schemer, lijfarts van de koning van
Saksen. Deze was bij mij ingekwartierd. Een zeer voornaam en uiterst
diskrete heer. Nu kreeg ik alleen nog burgerlijke gewonden. Meest
smokkelaars. En ik had er genoeg, meest met schoten in de onderbenen.
Daar het gevangenen waren -ze moesten nog na genezing voor het
Duitse gerecht verschijnen- hadden Duitse artsen ook kontrole over hen.
Er zijn er enige ontsnapt voor ze gans genezen waren. Ik wist van niets,
kon er toch niet gedurig bij gaan zitten, ik was geen cipier, daar moesten
ze zelf maar voor zorgen. Ik kwam er telkens nogal goed van af. De
Duitsers waren me immers reeds tot dank verplicht. Zelf heb ik de
"Gerichtsrat" en ook de luitenant der "Kommandantur" in mijn pri-
vate kliniek geopereerd. Ze kwamen nog liever daar dan in hun lazaret.
Ze hadden schrik en afschuw van de vele zware gewonden aldaar. Ik had
dus ~eel smokkelaars. Smokkelarij over de grens van Etappe en Gouver-
nement was volop aan de gang. Er werd veel geld verdiend. Er was een
groot verschil in de prijs der levensmiddelen tussen deze twee gebieden.
Ook speculatie tierde welig. Alles was weldra in de handel betrokken.

(10) Volgens M. Van Kerckhoven, Geraardsbergen tijdens wereldoorlog 1914-18,
Geraardsbergen, z.d., p.38 was er vanaf 1915 ook een lazaret in het "Boudewijn-
kasteeltje" gevestigd. Na de oorlog werd het kasteeltje tot buitenverblijf van het
college omgevormd.
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Gebouwen van het hospitaal, waar het lazaret ondergebracht was.

Hetzelfde goedje werd soms tot tienmaal verhandeld vooraleer het de
verbruiker bereikte. Ja zelfs hoorde ik eens van een dier mannen iets
heel eigenaardigs: hij handelde in maïsprodukten. Hij had het meer-
maals gekocht en verkocht en nooit gezien. Hij zegde me lachend dat
hijzelf niet wist of het bestond. Naast dit alles was er een leger van werk-
lozen en nietsdoeners, ganse dagen aan station, bruggen, markt. Dat
werkte irriterend op de bezetters. In de gemeenteraad maakte ik daarop
opmerkzaam. Men kon grote nuttige werken doen uitvoeren. Aardewer-
ken die jaren konden duren. De nieuwe verbindingslaan waarvan reeds
lang sprake in de Raad. Neen, niets, nu niet, wachten.

Toen kwam er een plakbrief getekend door de "Kommandantur".
Arbeid adelt, arbeid is nodig voor de gezondheid en zeden. Nogmaals
een dringender verwittiging in de gemeenteraad, vruchteloos. Toen een
plakbrief: arbeidsplicht. Iedereen die de leeftijd van 18 jaar bereikt had
, valide was en geen beroep uitoefende, moest tewerk gesteld worden.
Zoniet zou de Duitse overheid maatregelen treffen. Nog zelfs dat niet
kon de plaatselijke besturen bewegen.

De vernederlandste universiteit te Gent
En dan kwam de ramp: opeisingen. Alle valide mannen moesten op

de grote speelplaats van het college verschijnen. Soldaten bewaakten de
uitgangen en ieder moest voor een klein gerecht verschijnen. In de
namiddag trok naar het station een lange stoet mannen die een ellendig
lot tegemoet gingen en waarvan velen niet terugkeerden. Rampzalige
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verblinding, misplaatst patriottisme -in deze tijd althans- waren de oor-
zaak (11).

In juli van dat jaar (1916) had ik het bezoek gekregen van tandarts
Hildeward Van Der Spurt (12) uit Gent. Deze kwam mij verrassende
dingen mededelen. Hij wist ook dat ik mede-ondertekenaar was van het
Vlaamse Hogeschoolmanifest. Hij wist ook dat ik voor de oorlog een
stemming.in de gemeenteraad er door gehaald had ten gunste der ver-
vlaamsing van Gent. Hij stelde mij voor het dilemma: of ge zijt een
wegloper, om niet erger te zeggen, of ge zijt consequent en dan moet ge
gevolg geven aan de oproep die tot u gedaan wordt: een professoraat te
aanvaarden aan de Vlaamse Hogeschool. Ik wist nog niets van al wat
intussen gebeurd was. Afgesloten in het "kommandanturgebied" had ik
niets vernomen. De Duitsers oordeelden dat lager en middelbaar onder-
wijs volop in gang was en reeds twee jaar, 1914 en 1915, wachten stu-
denten op hun universitaire studiën. Ze gaven bevel de staatshogescho-
len te heropenen, zoals ze in Warschau deden, waar de zaak heel
gewoon was doorgegaan. Luik had geweigerd. In Gent waren waren
professoren verdeeld. De fransgezinden weigerden, de meeste vlaamsge-
zinden zouden toestemmen. Dan heeft de Duitse overheid het pleit kort
beslecht.

Overwegende dat de hogeschool bij hare stichting door Willem I der
Nederlanden, een Vlaamse was; overwegende dat de uitgesproken wens
in de vooroorlogse jaren door veruit de meerderheid der Vlaamse bevol-
king voor vervlaamsing was; overwegende het goed-gedocumenteerde
verzoekschrift van de Vlaamse Hogeschoolbond, tolk der Vlaamse intel-
lectuelen, besloot, ingevolge het recht haar daartoe gegeven door de
Haagse Conventie, tot algehele vervlaamsing der Gentse Hogeschool.
De weigerende professoren werden afgezet, maar de Vlaamse Hoge-
school bond wist te bewerken dat ze hun jaarwedde zouden behouden.
(En die hebben ze als goede Belgen altijd zorgvuldig opgestreken uit de
handen van de Duitse overweldiger) (13).

Van alles wat Van Der Spurt me vertelde wist ik niets. Hij vroeg of ik
bang was! Bang, ik ben niet bang, ben nooit voor een verantwoordelijk-

(11) G. VAN BOCKSTAELE, A.M. VANDEN HERREWEGEN en L. DE COCK,
Van scholaster tot principaal, Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en
zijn voorgeschiedenis (1437-1989), Geraardsbergen, 1989, p. 188-189.

(12) Hildeward Van Der Spurt (St.-Niklaas, 1878 - Brussel, 1951). Tandarts te Gent.
Schepen van de Burgerlijke Stand in april 1918. Vestigde zich na de amnestiewet
van 1929 als tandarts in Brussel.
*** De biografische gegevens van de politieke vrienden van Emiel Van Bockstaele
steunen voornamelijk op het werk: EL. LANGE DRIES, "De Vlaamsche Hooge-
school" te Gent (1916-1918), deel A en B, in: Uit het verleden van de R. u.G., Gent,
1984-1985 en Winkier Prins Encyclopedie van Vlaanderen, 5 delen, Brussel, 1973-
1974.

(13) Niet de bele wedde maar twee derde ervan.
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heid teruggeschrokken, het was meer een gewetenskwestie. Ik vroeg
enkele dagen bedenktijd en beloofde naar de vergadering in Gent te
komen. Ik vroeg en kreeg een paspoort. Ik wilde Dr. Frits De Beule vra-
gen, hij was postulant, dat wist ik. Ik ging bij De Beule, (hij is nu prof.)
we waren kameraden. Hij weigerde maar het waren geen gewetensbe-
zwaren, bij hem was het plat opportunisme, hij vreesde voor een slechte
afloop (14). Dat juist gaf bij mij de doorslag. Nu voelde ik het als een
plicht, mocht komen wat wou. Ik ging naar de vergadering bij Dr. Spe-
leers (onze latere rector) (15), en trof daar Karel Heyndrickx (16), Claus
(17), De Keersmaecker (18), Martens (19), Picard (20). De geneeskun-
dige faculteit werd gesticht. Echter nog onvolledig. En nu zou een tijd
beginnen van harde strijd, van storm en drang, van zwoegen en lijden,
van eerst geniepige tegenwerking, maar ook van zelfvoldoening, van
strijdvaardigheid, van opbeuring door de jeugdige geestdrift der studen-
ten, uren van overwinningsroes.

Bij de eerste opening, oktober 1916, was de stemming gedrukt. In
1917 waren de leerkrachten sterk aangevuld, het aantal studenten fel
toegenomen (600), vergaderingen met profs en studenten druk bezocht.
Het Gentse studentenkorps "Hou en Trou" werkte prachtig en was
doelmatig ingericht in faculteiten. Wetenschappelijke lezingen werden
gegeven in alle vakken, ook politieke vergaderingen waar profs en stu-
denten aan de discussies deelnemen. De geest was voortreffelijk niette-
genstaande alles, niettegenstaande de honger, want het voedsel was
schaars; niettegenstaande de kou, want de meeste hadden geen kolen,
geen licht, velen slechts een kaarsje. De bezielende geest was er en de
bevolking sprak keurig Nederlands. In 1918 was Gent vervlaamst.

(14) Frits De Beule (Buggenhout 1880 - Gent, 1949). Doctor in de geneeskunde. Docent
(1919), buitengewoon hoogleraar (1925), gewoon hoogleraar (1930) aan de R.U.G.
In een ander van zijn "memorandum" schrijft E. Van Bockstaele: "Zoals de
mimiek in de natuur, zo gaat het vaak met de leerlingen en hun meester. Fritz de
Beule werd later assistent van Debaisieux. Jk heb hem vaak met belangstelling beke-
ken toen ik veel met hem omging in de "Société de Chirurgie": alles, zijn uiterlijk,
manieren, zijn spreken, maar alles het was een copie van Debaisieux, en een goed
gelukte copie later als hoofd van de kliniek te Gent".

(15) Raymond of Reimond Speleers (Waasmunster, 1876 - Aalst, 1951), Doctor in de
geneeskunde. Oogarts te Sint-Niklaas en Gent. Medestichter van vele Vlaamse
verenigingen. Tijdens de le W.O. dekaan van de medische faculteit en waarnemend
rector aan de R.U.G. Hij vestigde zich na de oorlog in Nederland. Hij aanvaardde
tijdens de 2e W.O. de leerstoel van oogheelkunde te Gent en werd na de oorlog tot
20 jaar gevangenis veroordeeld.

(16) Karel Heynderickx (Sint-Niklaas, 1875 - Doesburg, 1962). Doctor in de Rechten.
Stadssecretaris van Sint-Niklaas. Zeer actief in de Vlaamse beweging en o.a. hoofd-
redacteur van Ons Leven. In 1916 was hij ere-hoogleraar in het administratief recht
aan de R.U.G. Na de oorlog vestigde hij zich in Nederland waar hij als vertegen-
woordiger van een Duitse fabriek in foto-apparatuur zijn brood verdiende.

(17) Arthur Claus (Sint-Niklaas, 1861 - Hamburg, 1932). Kandidaat in de filosofie en
doctor in de geneeskunde. Hoofdgeneesheer van de psychiatrische kliniek te Mort-
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Een hoogtepunt was de viering van het 100- jarig jubileum der Neder-
landse Universiteit. Het Frans theater wemelde van volk, bonte toilet-
ten, heren in rok, alles Vlaams wat men hoorde. De Vlaamse Leeuw, het
Wilhelmus, het was een der grootste ogenblikken van mijn leven.

Mijn leven in dien tijd was niet makkelijk, was geen sinecure. Ik had
volop mijn werk in het hospitaal, de private kliniek, het Rood Kruis.
Daarbij moest ik twee dagen in de week naar Gent, waarbij soms nog
andere dagen kwamen voor faculteitsvergaderingen, voordrachten
enz...

Ik reisde daags voordien met de trein van vier uur en kwart n.m. Het
traject in vredestijd is 3/4 uur, per sneltrein 20 m. Meermalen echter was
het 9 uur en zelfs 11 uur voor wij aankwamen. De treinen waren niet
verwarmd, niet verlicht en alleen maar derde klasse. Uren lang soms, als
vliegers gemeld waren, konden wij in open veld staan wachten. Twee
maal heb ik de afstand Gent-Geraardsbergen te voet moeten doen. Maar
wat geeft dat alles, het was strijd, het was leven. Van vliegers gesproken.
Eenmaal bij de aankomst in het Sint-Pietersstation 's avonds werden we
allen in de tunnels gedreven. Ik was midden tussen Italiaanse gevange-
nen. Kleine mannetjes met hun olijfgroene cape's tussen grote Duitse
infanteristen en gendarmen. Twee uren moesten we daar wachten tot de
vliegers weg waren.

Ondertussen sliepen we in Geraardsbergen reeds in de overwelfde kel-
der want bomaanvallen waren ook daar begonnen. De machinegeweren
knetterden op het dak van de ationale Bank, twee huizen verder. Op
een dag was ik aan het verbinden in het Rode Kruis hospitaal. Ik hoor
van ver een doffe slag, alle ruiten der hoge kerkramen rinkelden over de

sel. Hoogleraar in de neurologie. Lid van de Raad van Vlaanderen. Hij week na de
oorlog uit naar Nederland en nadien naar Duitsland. Bij zijn terugkeer in België
werd hij in 1924 aangehouden en veroordeeld. Kort voor zijn dood keerde hij naar
Hamburg terug, waar zijn familie gevestigd was.

(18) Jozef De Keersmaecker (Antwerpen, 1860-1931). Doctor in de geneeskunde. Ere-
hoogleraar in de urologie aan de R.U.G. (1916). Medevoorzitter van het eerste be-
stuur van de Raad van Vlaanderen. Na 1918 vestigde hij zich in '5- Gravenhage en
keerde na de amnestiewet van 1929 terug naar België.

(19) Adriaan Martens (Bocholt, 1885 - Astene, 1968). Doctor in de geneeskunde. Tij-
dens de oorlog was hij hoogleraar in de interne ziekteleer aan de R.U.G. Nadien
vestigde hij zich in Middelburg en vanaf 1929 in Astene, waar hij een dieet- en
polykliniek opende. Hij was één van de eerste leden van de Vlaamse Academie voor
Geneeskunde, waartegen heftig protest kwam zodat er nieuwe parlementsverkiezin-
gen werden georganiseerd. Tijdens de 2de W.O. werd hij benoemd tot titularis van
de interne kliniek aan de R.U.G. Na 1945 werd hij hiervoor veroordeeld maar vlug
vrijgelaten en hernam zijn medische praktijk te Astene.

(20) Antoon Picard (Antwerpen, 1884 - Grimbergen, 1949). Doctor in de geneeskunde.
Arts te Antwerpen, docent in de topografische anatomie aan de R.U.G. (J9J6). Lid
van de Raad van Vlaanderen. Week uit naar Nederland en was tot 1928 hoogleraar
aan de universiteit van Soerabaya (Indonesië). Hij keerde terug naar België, waar
hij na een korte gevangenisstraf zijn dokterpraktijk te Antwerpen hernam.
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vloer. Een gehuil der zieken. Wie lopen kon, in zijn hemd de zaal uit en
de trap af. Ik roep om ze te kalmeren ... het is voorbij. Gelukkig waren
de muren meters dik. Op zes meter afstand was in de hof een gat gesla-
gen waar een ganse auto in kon. De laatste bombardementen die ik mee-
maakte waren verschrikkelijk. Het was 8 of 9 november 1918 rond de
middag. Ongeveer 30 burgers gedood of zeer zwaar gekwetst. 1 Duitse
soldaat (21). Die was duur betaald. Men brengt mij op de armen een
tienjarig kind; het waren zijn laatste stuiptrekkingen. Een ander was
reeds dood. Een onderwijzer had ze bij de hand gegrepen in de Grote-
straat om in een huis te vluchten. De bom viel vlakbij en doodde hem en
ook de Duitse soldaat en ook twee paarden van zijn wagen.

Het vertrek naar Nederland
Op zondag 10 november deed ik een wandeling met mijn dochter

Milia, toen nog een kind. Men hoorde het geschut van het front. Dat
was tot op een uur gaans genaderd. Overal waar ik ging groette men mij
vriendelijk. 's Avonds na het eten brak Emile mijn stenen pijp en kreeg
daarvoor een flinke uitbrander.'s Anderendaags was het niet mijn pijp
maar heel mijn huis werd geplunderd, mijn villa "Mijn Lust" (22),
geplunderd en in brand gestoken. Alles weg ..

De tiende 's avonds bleef ik rustig zitten. Ik dacht niet aan weg te
gaan. Maar ga toch, zegt mijn vrouw, ik ken uw temperament, ge zult
last hebben, er zijn mensen die u kwaad willen. Ge hebt rust verdiend,
ga voor twee à drie weken op reis naar Holland. Het zal u goed doen.
Goed dan! Ik ga te voet, een mooie avond. Vliegtuigen werpen licht-
bommen boven de stad. Ik stap welgemoed. In Viane val ik tussen een
hele kolonne af trekkende Duitsers. In een weide hebben soldaten een
varken geslacht en braden het op grote houten vuren. In Vollezele tref ik
mijn goede kameraad Dr. Roossens. Zijn huis is vol Duitse soldaten, die
drinken en kaarten. We drinken nog een fles goede St.-Emilion die we
samen nog gekocht hebben. De volgende dag bezoek ik nog zijn vrouw
en nog een paar patiënten van hem en wandel dan naar Kester waar ik
het trammetje neem naar Brussel. Daar is het revolutie. Ik merkte het
eerst nauwelijks. Alleen de soldaten hadden een rode bloem op hun pet
of in hun knoopsgat, de officieren hadden hun rangtekens weggeno-
men. Opmerkelijk veel soldaten met een liefje aan de arm. Ik dineerde
bij mijn vriend Vande Maele en geen van ons wist van de wereld geen
kwaad. Ik ga wat uitrusten in Holland. Amuseer u goed. Breng mij een
echte Hollandse kaas mee want ik heb er in geen vier jaar gegeten.

(21) P.M. VAN KERCKHOVEN, Geraardsbergen tijdens wereldoorlog ... , p. 67-68 ver-
meldt 16 doden.

(22) Gelegen russen de Gaverstraat en de Voskensstraat op de helling.
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Toelating van de Duitse overheid om naar Nederland te vertrekken (29 oktober 1918).

In het Noordstation zoek ik om een kaartje te nemen, vraag het aan
de schildwacht aan de doorgang tot het perron. "Eine Fahrkarte ?
Braucht nicht". Dat was boffen. Ik tref een gereedstaande blocktrein
naar Antwerpen. Vele soldaten en verpleegsters in de trein, er wordt er
luchtig, luidruchtig gepraat en gelachen. "Der Krieg ist aus! Weg mit
die Schweinerei!"

Ik zet mij aan het venster, rechtover mij een "Hauptmann" die wat
weemoedig kijkt. Stipt op uur rolt de trein weg, maar reeds in Schaar-
beek oponthoud; het gaf niets, wij boften weerom. Tegen onze trein
stond een wagon waar lege strohulzen van wijnflessen naast lagen. De
soldaten stapten uit en weldra komen ze met ganse ladingen flessen wijn
binnen. Voor mij en voor de "Hauptmann" worden een fles of drie
neergezet. Toen we in Antwerpen toekwamen was er geen mens meer in
de trein die nog aan oorlog dacht.

In Antwerpen ging het leven gewoon verder. Ik ging in een cinema
binnen om de tijd door te brengen. Dan de trein naar Rosendaal, Den
Haag. Voor het eerst eens een goede tafel in hotel Victoria, Spuy. Hors
d'oeuvre, haring, ik had er in geen jaren geproefCVan daar naar
Utrecht. Ik luierde, bezocht klinieken en laboratoria.

Na drie weken opeens het nieuws van de verwoestingen van al mijn
eigendommen, van de rechtsvervolging, van de haat die in België tegen
ons ontketend was! Ik was eerst verpletterd, dan woedend. Ik wou
terug, zou mij wreken, mocht gebeuren wat wilde ...
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Er zijn nog wijze mensen. Het was voornamelijk Felix Orth, die mij
tot bezinning bracht, mij op mijn plicht van huisvader wees. Ik moest
mij een nieuwe werkkring zoeken. Ik liet mij als student inschrijven. Ik
was de oudste die het nog aandurfde (48 jaar). Het moest!

Op een morgen in februari 1919 reed ik per fiets naar de kliniek aan
de Catherijnesingel als ik door een Vlaamse kennis wordt stil gehouden.
Ik moet u feliciteren! - Mij? Heb ik het groot lot gewonnen? - Ge zijt er
dood veroordeeld l ! Diezelfde avond hebben wij gefuifd. Dat was lang
geleden.

Franz Broeckaert
Res. Berkenhof

Daverlostraat 1701 bus 116
8310 Brugge - Assebroek

POST -SCRIPTUM

Getuigenis van Franz Broeckaert over de vernieling
van de eigendommen van E. Van Bockstaele

"Op 11 november, even voor elf uur, tekende generaal Lavigne het
bevrijdingsregister op het stadhuis van Geraardsbergen. Vlaggen wer-
den uitgestoken en de mensen liepen buiten, dansend en zingend. Wij
rouwden om Lieven (23) en zaten stil in ons salon de bedoening op straat
te bekijken. In de namiddag bemerkten wij opeens dat er een bende over
het stationsplein opdook, recht naar het huis van Dr. Van Bockstaele.
Vooraan liepen vier burgers die vader Gustaaf zeer goed kende: de
opruiers en de leiders van de bende rakalje, die onmiddellijk begon de
ruiten in te gooien en, met een balk, de poort inbeukten. Dat Dr. Van
Bockstaele, op raad van zijn vrouw, op 10 november 's avonds was ver-
trokken duidt er wel op dat er een vermoeden bestond dat er iets met
hem, wegens zijn professoraat, kon gebeuren; maar dat het tot balda-
digheden en plunderingen zou komen hadden ze niet gedacht; want
mevrouw was met haar kinderen gewoon in huis.

Arthur was er ook, allicht wegens datzelfde vermoeden van wat er
mogelijks kon voorvallen.

Bij het horen van het ruwe geweld vond hij het veiliger het huis te
ontruimen. Met zijn hulp geraakten mevrouwen de kinderen over de
muur in onze tuin. Hun woning werd letterlijk leeggeplunderd. Alles
werd door de ramen gegooid of buitengedragen waar vrouwen de buit
bewaakten die hun mannen hadden veroverd. De brandkoffer werd uit-

(23) Lieven Zaïre Antoon Broeckaert (Geraardsbergen, 1895 - 19 oktober 1918) stierf
aan de gevolgen van de Spaanse griep. Tijdens de oorlog heeft hij veel foto's geno-
men, waarvan er enkele in deze artikels afgedrukt zijn.
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gebroken en met bijlen opengekapt en uit de regenput werd het zilver-
werk opgevist dat er was verstopt. Allerhande meubels en huisraad
stond tot voor onze gevel. De "heren-opruiers" stonden op het plein
van de plundering te genieten en toen ze vonden dat het lang genoeg
geduurd had riepen zij een paar belhamels op om hun benden te verza-
melen, want hun programma was nog niet af. ..

Een van de brutaalste kerels wees naar ons huis maar de "heren"
bedaarden hem: "Nee, die hebben al hun part gehad", doelend op de
dood van Lieven, zoals iemand het achteraf aan vader Gustaaf vertelde.
Want er stonden ook mensen te kijken die het met al dat geweld niet
eens waren en genoeg wisten hoe Lieven zich had opgeofferd en hoe
onbaatzuchtig Gustaaf heel de oorlog had gewerkt terwijl de oproerk-
raaiers ervan hadden geprofiteerd.

's Anderendaags is de beruchte bende ook Van Bockstaele's villa
"Mijn Lust" gaan plunderen en platbranden. Mevrouw is met haar kin-
deren een hele tijd bij ons blijven inwonen en daarna nog enkele weken
in de H.Hartkliniek, in afwachting dat zij haar man in Holland kon ver-
voegen."

~ "
i G 6(amm~nt PlI•••ûtee ',Mlrtl Lust·· Or, Q,ft êccksteete.

De villa van Dr. E. Van Bockstaele "Mijn Lust", gelegen in de nabijheid van de spoor-
wegtunnel. Ook dit huis werd na de bevrijding in november 1918 geplunderd en verwoest.
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DE HULPORGANISATIES IN GERAARDSBERGEN
TIJDENS DE lste W.O.

GEERT VAN BOCKSTAELE

Als men de archieven uit de periode van de lste Wereldoorlog door-
neemt dan valt het op hoe uitgebreid het aantal initiatieven was, hoe
creatief de burgers van toen geweest zijn en hoeveel noodlijdenden men
met die acties heeft bereikt. Aangezien van de meeste hulpcomités het
eigenlijke archief niet bewaard werd, moest ik mij steunen op algemene
bronnen, die nogal een loopje namen met de specifieke benaming van
het comité. Meestal gebruikte men in de archiefbescheiden eerder de
volkse dan de officiële benaming. Het is derhalve niet uitgesloten dat de
benaming die ik noteerde niet de exacte is. De kans is ook reëel dat ik
voor één comité twee verschillende groepen vermeld. Die mogelijke
onnauwkeurigheid kan gecompenseerd worden door het feit dat de lijst
ook weer niet exhaustief is. Volledigheid is niet gegarandeerd maar toch
sterk benaderd. Hoewel vele helpers en geholpen en onmiddellijk na de
oorlog minder mooie menselijke kwaliteiten toonden, toch laat de grote
waaier van hulpcomités toe de mensen langs hun beste kant te zien: echt
sociaal voelend.

Hoe de relatie was tussen de comités en de Duitse bezetter, is bij
gebrek aan bronnenmateriaal niet altijd duidelijk. Wie nam het initia-
tief? Wie stelde het bestuur samen? Moesten alle beslissingen goedge-
keurd worden door de Duitsers of niet? Zeker is dat niet alle comités
even afhankelijk waren.

Tenslotte is gebleken dat de bronnen, zowel de archivalische als de
literaire, nogal een loopje namen met de schrijfwijze van de persoonsna-
men. Voorzichtigheid is dus ook hier aangeraden.

1. Aardappelkomiteit
Op 27 juli 1918 opgericht in overleg met het hoofd van de Duitse

"Kommandantur" Schwartz en de leden van de provinciale voedingsco-
mités. Elke gemeente moest zo'n comité opstarten en de oppervlakte
van de aardappelvelden opmeten. Zij moesten er voor zorgen dat de
opgelegde hoeveelheid aardappels bij de Duitse overheid terecht kwam.
Het comité ressorteerde onder de Geraardsbergse afdeling van de "Pro-
vinciale bevoorradingscommissie" , waarvan het bureel in de "Pater-
straat" gevestigd was (1).

(1) GERAARDSBERGE, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen ... , 12augus-
tus 1918.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. I
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2. Comité voor de hulp aan de krijgsgevangenen
in Duitsland (2)

3. De Druppel Melk (3)

4. Het Groen Kruis
Dit comité speelde een belangrijke rol in de bevoorrading van de

armen in de stad. Deken Karel De Smet was er ere-voorzitter van,
onderpastoor P. Cosyns, de eigenlijke leider; mevrouw Emiel Van der
Schueren, voorzitster, mevrouw Vict or De Schrye en De Boom, onder-
voorzitsters, bijgestaan door de gezusters Cosyns, De Man, de gebroe-
ders Antheunis, Julien Borremans en een grote groep dames, juffrou-
wen en studenten.

Hun activiteiten bestonden erin de noodlijdenden tegen een lage prijs
of volledig gratis eetmalen te bezorgen. Zo verschafte men in juli 1916
aan de prijs van 0,20 fr. 1993 maaltijden. 200 personen genoten van een
gratis maaltijd. Inkomsten werden verzekerd via de verkoop van kaar-
ten, die vooral door de burgerij werden aangekocht.

Vanaf 1916 werd de eetzaal tot een kinderrefter omgevormd, waar
zwakke kinderen na gratis geneeskundig onderzoek konden eten (4).

5. Hulpcomiteit voor bijzondere hulp aan de naastbestaanden
van opgeëiste werklieden

Wellicht mag dit comité (5) vereenzelvigd worden met het "Oeuvre
des ouvriers déportés" (6). Voor de ca 800 gedeporteerde arbeiders werd
een comité opgericht dat o.a. geleid werd door: Armand Boyen, Emile
Van Wambeke, Adhémar BeUay, schatbewaarder, Julien Bellay, Pierre
Heylebos, Arthur De Moyer en Alexis Achtergael.

6. Komiteit der Liefdadigheidsfeesten van Geraardsbergen
Leden waren o.a.: DL A. Van Der Schueren en H. Lequime, voorzit-

ters, A. Bijl, secretaris, P. Guillemin, E. De Moor, R. Fichlowitz, Fr.
Boyen, V. Hoebeke en J. Bauwens.
Het comité kreeg het in mei 1916 aan de stok met het stadsbestuur, die
verbod gaf om op het terrein van de "Burgerlijke Godshuizen" een
Openluchttheater aan te leggen. Het comité hoopte met de opbrengst
van de zomervertoningen veel geld te ontvangen dat alle stedelijke hulp-
comités ten goede zou komen (7).

(2) P. GUILLEMIN, Grammont une vitte...• p. 65.
(3) P. GUILLEMIN. Grammont une vil/e...• p. 65-66.
(4) M. VAN KERCKHOVEN, Het Groen Kruiske en zijn verleden. vanaf 1757.

Geraardsbergen. 1977. p. 14-16.
(5) GERAARDSBERGE. STADSARCHIEF. Gemeenteraadsverslagen ...• 2 juni

1917. P. GUILLEMIN, Grammont une vil/e... , p. 66.
(6) P. GUILLEMIN. Gramrnont une vil/e...• p. 65-66.
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Tweetalig briefhoofd van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité.

7. Kraaminrichting (8)

8. Nationaal Hulp- en Voedingscomité
E. Solvay en E. Franqui stichtten kort na de aftocht van de Belgische

troepen het Nationaal Hulp- en Voedingscomité te Brussel. De interne
organisatie van het comité stemde overeen met de administratieve inde-
ling van het land. Voor Geraardsbergen was Gent derhalve het hoofd-
kwartier. Via de door B. Hoover in Londen opgerichte "Commission
for Relief in Belgium" kon meer dan 405 miljoen ton voedingswaren
aan België en Noord-Frankrijk geleverd worden. Plaatselijke comités
stonden in voor de verdeling.

Volgens de notulen van de gemeenteraad startte men in Geraardsber-
gen met dat comité op 1 februari 1915. Dan immers werd een bedrag van
20.000 fr. gevraagd om de werking van het comité en de voedselbedeling
mogelijk te maken. Diezelfde maand nog stuurde het stadsbestuur een
bedankingsbrief aan de Amerikaanse en de Spaanse voorzitter van de
Commissie. Financiële hulp kwam er ook van de plaatselijke "Katho-
lieke Burgerbond" onder de leiding van Fr. Baisier, die voor de aan-
koop van voedsel 1500 fr. zonder interest aan het stadsbestuur gaf. Op
21 juni 1915 besliste de gemeenteraad een tiende van de hulp voor de
werklozen van de stad te voorzien.

Blijkbaar is er naar het einde van de oorlog toe kritiek op het lokale
voedingscomité gekomen. Immers op 7 juli 1917 deelde het comité aan
de stad mee dat zij wegens klachten van sommige burgers "haar boek-
houding maandelijks ter beschiking zal stellen voor een controle",

(7) RONSE, RIJKSARCHIEF, MGA., Geraardsbergen, nr. 1284en P. GUILLEMIN,
Grammont une ville... , p. 65.

(8) P. GUILLEMIN, Grammant une ville... , p. 65.
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waarop de gemeenteraad onmiddellijk tot de benoeming van een contro-
leur overging.

De uitdeling van het voedsel geschiedde - via rantsoeneringskaarten-
op verschillende plaatsen in de stad. Zo in het stapelhuis van Gustaaf
Broeckaert in de Lessensestraat, een ander in het college en de college-
straat bij Hydebos, in het huis van de orgelbouwer L.F. Hooghuys op
het Stationsplein (9), in de zaal van de Kattestraat en in de "Werkmans-
kring" (nu Technisch Instituut Sint-Jozef. In 1917 fungeerde A. Van
Der Linden als voorzitter en P. De Block als onder-voorzitter, terwijl A.
Carlier, secretaris was (l 0).

In het huis van de familie Broeckaert (Lessensestraat, 60) hadden één van de eerste voed-
selbedelingen plaats, georganiseerd door het Nationaal Hulp- en Voedingscomité.

9. Nationaal Hulpfonds voor werklozen
Via dit fonds liet het stadsbestuur de werklozen allerlei grondwerken

uitvoeren zoals het kuisen van de Kleine Dender, de Molenbeek en de
vijver op de Oudenberg (11).

(9) S. GODFROID, Muziekinstrumentenbouw te Geraardsbergen van de 15de eeuw tot
heden, Geraardsbergen, 1986, p. 76·77.

(10) RONSE, RIJKSARCHIEF, Modern gemeentearchief, Geraardsbergen, nr. 2073.
GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen ... , 1 en 6
februari, IS maart, 21 juni 1915 en 7 juli 1917.
L. SCHEPENS, België in de eerste wereldoorlog, in: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, dl. 14, Bussum, 1979, p. 25-28. M. VAN KERCKHOVEN, Geraards-
bergen tijdens wereldoorlog ... , p. 28-29. D. VANACKER, Het aktivistisch avon-
tuur, Gent, 1991, p.81 e.v.

(11) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen ... , 21 juni
1915, 10 september 1915 en 10 april 1916.
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10. Het Rode Kruis
De Rode Kruisafdeling van Geraardsbergen werd in 1911 opgericht

door de voorzitter en de secretaris van Sint-Jans-Molenbeek (Brussel).
Zij organiseerden cursussen voor eerste hulp bij ongevallen. Aan het
hoofd stonden Vincent Diericx en Dr. Emiel Van Bockstaele (12). Was
het aantal helpers oorspronkelijk zeer beperkt dan zal dit bij het begin
van de oorlog uitgroeien tot honderden, getuigt E. Van Bockstaele in
zijn mémoires: "Alleen begon dan de comedie van het Roode Kruis.
Reeds jaren had ik aan een kleine schaar, lessen van verpleging en 1e
hulp bij ongevallen gegeven. Maar nu was het een toeloop van honder-
den en honderden. Het hospitaal stond een groot lokaal af Armbanden
en petten werden met dozijnen en als de eerste vluchtelingen aankwa-
men met honderden gedragen.
Toen nu eenige Belgische lichtgewonde soldaten binnen kwamen dan
was het een wedloop; er waren zoo maar 20 verplegers of verpleegsters
voor één patient. Als nu het leger van van Kluch in aantocht gemeld
was... dan waren bijna alle huizen in de stad met roode kruisvlaggen
behangen. Ik schaamde mij dood en heb sindsdien zulken afkeer van
heel deze officiële aanstellerij gekregen dat ik geen Rood Kruis meer
zien kan" (13).

Niettemin zal hij gedurende de hele wereldoorlog aan de dienst van
het Rode Kruis verbonden blijven en zal hij gebruik maken van de eerste
ziekenwagen die hij voor de oorlog had ingericht. Overigens zal het
Rode Kruis van Geraardsbergen zich nog meer verdienstelijk maken
door het opstarten van nevenorganisaties zoals het "Huis der verminkte
soldaten", het "Veldhospitaal" ook het "Lazaret" genoemd en het
"Comiteit van hulp en vakonderwijs".

10.1. Huis der verminkte soldaten
In februari 1915 kreeg het Rode Kruis van de Duitsers de toelating om

"Een huis voor roemrijke verminkten van den oorlog" op te richten.
Het werd in de lokalen van het stedelijk hospitaal ondergebracht. Kort
nadien werd het losgekoppeld van het Rode Kruis en kreeg de werking
een nieuwe benaming "Huis der verminkte soldaten".

Deze hulpgroep had tot doel oorlogsverminkten van gelijk welke
nationaliteit te helpen door hen de nodige medische apparatuur te

(12) GERAARDSBERGEN, O.C.M.W., Archief GERAARDSBERGEN, RODE
KRUIS, Bibliotheek, Het Belgische Rode Kruis, Vlaamse Gemeenschap afdeling
Geraardsbergen, 1913-1988.
Een huis voor de roemrijke verminkten van den oorlog gesticht te Geeraardsbergen
den 8 Februari 1915, z.d., p. 4.
M. VAN KERCKHOVEN, Geraardsbergen tijdens wereldoorlog 1914-18,
Geraardsbergen, 1980, p. 28.

(13) GERAARDSBERGEN, Privéarchief
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bezorgen of hen een nieuw beroep aan te leren. Ook de weduwen en
wezen van oorlogsslachtoffers konden van de steun genieten. De groep
stond onder de leiding van Vincent Diericx.

Inkomsten verkreeg het Huis door de verkoop van Geraardsbergse
Chantillykant, sigaren, lucifers, schilderijen, houtsnijwerk en zelfs met
de compositie van een muzikaal stuk.

Voor de kantwerken maakte men nieuwe tekeningen zoals de "Royale
Infirmière", verwijzend naar de koningin-verpleegster, "Edelweiss", de
"geliefkoosde bloem van de koningin", "Great Flag" met de vlag van
de V.S., "Hulde aan Amerika" met het schild van de V.S., "Vrede
Bode"een zakdoekje, "Dankbetuiging aan het Hispano-amerikaansch
comiteit" en diverse soorten "Waaiers" . Al de kantstukken werden in
het zwart of wit uitgevoerd (14).

Kamer van het lazaret met gekwetste soldaten en verplegend personeel, w.o. Dr. E. Van
Bockstaele.

10.2. Het veldhospitaal of Lazaret
Oorspronkelijk alleen in het hospitaal gevestigd en later op het einde
van de oorlog op andere plaatsen in de stad.

(14) Een huis voor de roemrijke verminkten ... , p. 6-11. M. COPPENS, Geraardsbergse
Chantillykant, Geraardsbergen, 1984, p. 34-35 en 150-153 (afbeeldingen).
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JO.3. Het Comiteit van Hulp en Vakonderwijs aan de geminkten
van den oorlog.

Het comite verschafte aan de gekwetste soldaten die uit het leger ont-
slagen waren hulp op het materiele vlak. Het stond in voor de genees-
kundige zorgen, de aankoop van protesen, het aanbevelen bij werkge-
vers om hen niettegenstaande hun lichamelijke handicap toch in dienst
te nemen. Tevens steunde het de pogingen om hetzij in de bestaande
technische scholen hetzij via speciale cursussen een nieuw beroep aan te
leren. Eventueel konden de verminkte soldaten door tussenkomst van
het comité in sanatoria opgenomen worden (15).

11. Schoolsoep
Bestemd voor kinderen van drie tot veertien jaar (16).

Of de werking kan gelijkgesteld worden met "Schooleetmaal" is niet
duidelijk.

Leden van het comité "Huis der verminkte soldaten".

(15) Een huis voor de roemrijke verminkten ... , p. 11-13.
(16) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsverslagen ... , 30 juni

1916.
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12. Steunfonds voor schamele armen
Stond onder de leiding van F. Brocorens, advokaat (17).

13. Uitwijkelingscomité
In 1918 was een zogenoemd uitwijkelingscomité actief dat o.a. moest

instaan voor het beheer van de woningen en goederen die de uitgeweken
Fransen hadden achtergelaten. Alfred Van Bockstaele was, volgens een
bericht van de Geraardsbergse "kommandantur", er voorzitter van
(18).

14. De Volkssoep
Werd in de "Liberale kring" uitgedeeld (19)

Wachtende mensen voor de bedeling van soep (Liberale kring, markt).

15. Vluchtelingenhulp
Dit comité met o.a. G. Broekaert, initiatiefnemer, zijn zonen Lieven

en Arthur en P. Cromphout, zorgden voor de inzameling van kledij en
verschaften maaltijden, die gegeven werden in de zaal van de "Werk-
manskring" (nu Technisch Instituut Sint-Jozef). De meeste vluchtelin-
gen kwamen uit Komen en omgeving (20).

(17) M. VAN KERCKHOVEN, Het Groen Kruiske ... , p. 15.
(18) ZOTTEGEM, Privéarchiej.
(19) P. GUILLEMIN, Grammont une ville... , p. 66.
(20) GERAARDSBERGEN, STADSARCHIEF, Gemeenteraadsvers/agen ... , 2 juni

1917.
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16. De Volksbibliotheek
Werd opgericht door de Studentenbond en oorspronkelijk gevestigd

in de zaal van de patronage. Na een conflict met de onderpastoor
verhuisde de bibliotheek noodgewongen naar een privélokaal. Niette-
min bleef het een succes: in 1916 werden meer dan tienduizend boeken
uitgeleend (21).

In de "Werkmanskring" (nu Vrije Technische school) werden aan de vluchtelingen, die
voornamelijk uit Komen afkomstig waren, maaltijden verstrekt.

17. Werk van de oorlogsgevangenen
Onder de leiding van P. Hydebos bijgestaan door de dames Schiette-

catte en F. Crusener en de Juffrouwen E. Byl en 1. De Paepe (22).

18. Werk der werkmanshofjes
P. Guillemin stelde op het einde van de oorlog -zonder het bestuur

hiervan te verwittigen- gronden van de "Burgerlijke Godshuizen" gratis
ter beschikking van de arbeiders en werklozen. Deze eigengereidheid
werd hem niet in dank afgenomen en P. Guillemin werd hiervoor op de
vingers getikt. Uiteindelijk werd het geschil bijgelegd en moesten de
kandidaat-tuiniers een klein pachtgeld betalen (23).

(21) L. VOS, Bloei en ondergang van hel AKVS ... , I, p. 54.
(22) P. GUILLEMI ,Grammont une ville... , p. 66. Dit comité is te vereenzelvigen met

"Le comité de Patronage aux soldats prisonniers".
(23) GERAARDSBERGEN, O.C.M.W., Archief, Verslagboek der zittingen van het

Weldadigheidsbureau, vergadering va n JO juni 1918.
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19. Tot steun van de Opgeëisten
Het Werk der weggevoerde of opgeëiste werklieden werd gerealiseerd

door o.a. A. Boyen, E. Van Wambeke, J. Belloy, P. Hydebos, A. De
Moyer, A. Achtergaele en A. Belloy, schatbewaarder. Zij bezorgden
kledij, dekens en eetwaren aan de Geraardsbergse opgeëisten in Con-
flans en vooral aan de zieken, die in het lugubere lazaret van Labry ver-
zorgd werden (24).

20. Het Werk der Zuigelingen en der zwakke Kindschheid
Dit werk startte op 11 maart 1916. Aan het hoofd stond Dr. A. Van

Der Schueren, geholpen door de juffrouwen Lequime, Bellay en
Antheunis. Elke week onderzocht de dokter, of zijn vervanger, gratis de
kinderen van 18 maand tot 10 jaar (25).

Geert Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem

(24) GERAARDSBERGEN. STADSARCHIEF. Gemeenteraadsverslagen ...• 23
november 1916 en 20 februari 1917. M. VAN KERCKHOVEN, Geraardsbergen tij-
dens wereldoorlog ...• p. 54.

(25) GERAARDSBERGEN. STADSARCHIEF. Gemeenteraadsverslagen ... , 11 maart
1916 en P. GUILLEMIN, Grammon/ une vil/e...• p. 66.

a de oorlog werd het "Werk der Zuigelingen" in de lokalen van het hospitaal
voortgezet. Zolang als de Engelse soldaten in het hospitaal verbleven kon Dr. Van
Der Schueren niet beschikken over de lokalen van de oude materniteit
(GERAARDSBERGEN. O.C.M.W .• Archief, Verslagboek ...• 16 januari en 6
februari 1919).
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GERAARDSBERGSE EN LIERDSE
HANDSCHRIFTEN IN DE ACTUALITEIT

G. VAN BOCKSTAELE

Het zal je wel overkomen. Steunend op een kranteartikel (1) ga je met
vrienden - leden van het Land van Aalst - naar de handschriftenten-
toonstelling in Keulen. Je verwacht er enkele codices uit Brugge, Gent
en Mechelen en je botst er op een prachtig handschrift uit Geraardsber-
gen. Het eerste ogenblik ben je verheugd maar weldra ook boos dat de
journalist dé revelatie van de Vlaamse handschriften in zijn artikel ver-
zwijgt. Op die manier biedt je heel wat geïnteresseerden uit het
Geraardsbergse geen kans om de tentoonstelling te bezoeken. Dat mijn
ontgoocheling geen uiting is van misplaatst chauvinisme bewijst het feit
dat de samenstellers van de cataloog (2) er twaalf miniaturen van de
codex reproduceerden en dat dezelfde uitgever een kunstkalender op de
markt heeft gebracht met nog eens twaalf prachtige reproducties van
hetzelfde Geraardsbergse handschrift. Via de mondelinge reclame zijn
uiteindelijk op de valreep nog enkele Geraardsbergse vrienden naar
Keulen kunnen gaan. De kunstkalender - 5.000 ex.- was intussen uitge-
put, de cataloog niet.

Ongeveer gelijktijdig vernam ik ook de uitgebreide catalogisering van
enkele andere handschriften uit Geraardsbergen en Lierde.

In afwachting dat ik een uitgebreider artikel schrijf over het Vaticaans
handschrift en zijn kopiist, wil ik nu reeds aan de lezers van "Het Land
van Aalst" een voorproefje geven van de rijkdom van die publicaties.

1. Getijdenboek. Vaticaan, Apostolische Bibliotheek, Fonds Ottoboni,
na 1447, Lat. nr. 2919.

Dit getijdenboek, dat 301 folio bevat, is afkomstig uit de bibliotheek
van Kardinaal Pietro Ottoboni en werd in l748 door het Vaticaan ver-
worven. Al zijn de specialisten voorzichtig met het aanduiden van de
naam van de kopiist dan toch zijn ze ervan overtuigd dat het handschrift
geïllustreerd is door de zogenoemde Meester van Ghiselbrecht (Guille-
bert) de Mets. Met zekerheid is geweten dat deze illustrator enkele
handschriften van de Geraardsbergse kopiist, Ghiselbrecht de Mets,
heeft verlucht. Vermits het Vaticaanse handschrift eenzelfde soort

(I) De Standaard, december 1992.
(2) Biblioteca Apostolica Vaticana, Liturgie und Andacht im Mittelalter, Keulen,

Aartsbisschoppelijk diocesaan museum, Stuttgart, Belser, 1992, 419 p.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. I
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rruruaturen bevat, vermoedt men dat ook het Vaticaanse handschrift
door Ghiselbrecht de Mets is geschreven. De auteur van het artikel in de
cataloog plaatst er echter een vraagteken bij.

Bij nader onderzoek mag ik bevestigen dat het handschrift wel dege-
lijk door de Mets geschreven is, meer nog dat het in de omgeving van de
Sint-Adriaansabdij werd opgemaakt. Immers de eerste miniatuur is een
afbeelding van de H. Adriaan en de tweede miniatuur is die van de H.
Nichasius, een heilige die in getijdenboeken uitzonderlijk wordt afge-
beeld. Voor de miniaturist was die heilige evident, vermits in het midden
van de 15de eeuw Nichasius de Frasne, abt van de Geraardsbergse Sint-
Adriaansabdij (1447-1461) was. Een abt die overigens met nog een
ander handschrift verbonden is, nl. het beroemde vierdelige brevier dat
zich in de abdij van Maredsous bevindt.

Ik geloof niet dat het getijdenboek ca 1440 geschreven is, zoals de
cataloog vermeldt, maar ten vroegste in 1447, jaar waarin Nichasius zijn
abbatiaat startte.

2. Légende de Saint Adrien. Meester van het oudere getijdenboek van
Maximiliaan, voor 1483. Wenen, "Nationalbibliothek", nr. S.n. 2619
(3).

Dit handschrift is weliswaar geen onbekende in België. Reeds twee-
maal werd het in een tentoonstelling opgenomen en voorzien van een
korte beschrijving: in 1962 te Brussel (4) en in 1975 te Gent (5). Tevens
werd het opgenomen in het werk van G.I. Lieftinck (6) en had ik het
geluk het nog eens in een tentoonstelling in Wenen te bewonderen (7) .
Nu echter is het in een recent verschenen naslagwerk van de Oosten-
rijkse Academie voor Wetenschappen (Filosofisch-historische klasse)
grondig geanalyseerd en gecommentarieerd. Het handschrift dat voor
de Franse koning, Lodewijk XI, bestemd was, die in Geraardsbergen op
bedevaart kwam, bevat één volbladminiatuur, één gehistoriseerde ini-
tiaal, drie randmedaillons en zes sierranden met 19 drolerieën. De
meeste drolerieën zijn uitbeeldingen van spreekwoorden. Meestal echter

(3) OTTO PÄCHT, ULRIKE JENNI en DAGMAR THOSS, Flamische schule IJ,
Textband, in: Veroffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des
Mittelalters, Reihe 1, Band 6, Wenen, 1990, p. 98·101. Zie ook de Tafelband ... ,
met de afbeeldingen nr. 190-200.

(4) De Nationale Bibliotheek van Oostenrijk, Handschriften en gedrukte werken over
de geschiedenis van de Nederlanden, 1475-1600, Brussel, 1962, p. 4-5 en afbeelding
3.

(5) Gent, Duizend jaar kunst en cultuur, boekdrukkunst, boekbanden, borduurkunst,
edelsmeedkunst, miniatuurkunst, Gent, Bijlokemuseum, 1975, p. 183.

(6) G.!. LIEFTINCK, Boekverluchters uit de omgeving van Maria van Bourgondië ca.
1475-1485, in: Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor weten-
schappen, Klasse der Letteren, Brussel, 1969, 152-156.

(7) DAGMAR THOSS, Flämische Buchmalerei, Handschriftenschiitze aus dem Bur-
gunderreich, Katatoghandbuch, Wenen, 1987, p. 59-61.
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Detail uit een randversiering van het Weens handschrift nr. S.n. 2619, [05ro. Een naakt
meisje karnt boter en een ram draait demonstratief zijn kop weg.

toont men op de tentoonstellingen de volbladminiatuur , waarbij de
Franse koning en koningin afgebeeld staan knielend voor het retabel
van de H. Adriaan. Velen zijn ervan overtuigd dat de miniatuur een
juiste voorstelling geeft van het altaar van de H. Adriaan in de
Geraardsbergse abdij.

Met de vermelding van de naam "Patoul (A?)gilson", op folio l óv",
hebben de meeste commentatoren het moeilijk. Allen hebben een vaag
vermoeden dat dit wel eens de naam van de kopiist zou kunnen zijn. Een
artikel uit het "Land van Aalst" kan het probleem oplossen (8). Gilson
Patoulet - ook Gilson Patoul geschreven- was op het einde van de 15de
en het begin van de 16de eeuw, kopiist die in opdracht van de stad
Geraardsbergen werkte. Gelijktijdig verzorgde hij in de door hem neer-
geschreven rekeningen de versierde initialen. Overigens was hij het die
als stadsboodschapper in 1482 de vrede aankondigde die de Franse
koning met Maximiliaan van Oostenrijk had gesloten.

Al die gegevens laten vermoeden dat er in Geraardsbergen ook na
Ghiselbrecht de Mets kopiisten en miniaturisten actief waren. Onder-
zoek is dringend nodig.

(8) H. VANGASSEN , Esbatternente ende Genouchte te Geraardsbergen, in: Het Land
van Aalst, 11, 1959, 1-2, p. 18-35 en G. VANDEN BERGHE, Wie was Gilson
Patou/ en Guil/ebert de Mets?, in: Het Land van Aalst, XXVII, 1975,5, p. 243-245.



60

De H. Catharina van Alexandrië, miniatuur van het Vaticaans handschrift, Lat. nr. 2919,
fO 270 (Belser Kunstkalender 1993, maand mei, Zürich).
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3. Sermones in vitam Salvatoris - Heinricn Suso, Horologium sapien-
tiae. Latijn, 1407, Wenen, "Nationalbilbiothek", nr. 15466 (9).

Dit sober verlucht handschrift is afkomstig uit het kartuizer klooster
van Sint-Mattens-Lierde en werd in 1799 via de Heraldische Kamer te
Brussel naar Wenen overgebracht. Het tweeledig handschrift is door een
onbekend kopiist in 1407 (f" 164 VO) beëindigd en omvat 169 folia en vijf
filigraaninitialen. Uit het handschrift is ook niet op te maken waar het
werd gekopiëerd, in het klooster of elders. In die periode was Jan Zas
(1396-1410?) Lieven van Couckelaer als prior van het klooster opge-
volgd.

4. Ascetische verzamelband. Latijn, 2de helft 15de eeuw. Wenen,
"Nationalbilbiothek", nr. S.n. 12902 (10).

Dit handschrift is nog eenvoudiger geschreven dan het vorige. Men
treft er alleen rode initialen aan zonder één enkele versiering. Volgens de
notitie op f" 180 VO was het eveneens eigendom van het voornoemd km
tuizerklooster en kwam het waarschijnlijk via de Heraldische Kamer te
Brussel naar Wenen. Daar werd het in 1921 aan de "National-
bibliothek" geschonken.

5. Beyeren, Universele kroniek, Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
handschriftenafdeling nr. 837-845.

Deze verzamelband komt in de huidige belangstelling omdat de vak-
groep Nederlands van de Katholieke Universiteit in Nijmegen een uit-
gave ervan voorbereid. Algemeen wordt aangenomen dat het hand-
schrift ca 1470 in Geraardsbergen werd geschreven. .

Het handschrift is voorheen al veelvuldig bestudeerd geweest vooral
in verband met literaire en godsdienstige facetten van ons verleden.
Uiteraard zullen we onze lezers op de hoogte houden van de te verwach-
ten publicatie.

Geert Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem

(9) OTTO pACHT ... , Flämische sehule J, Textband, Wenen, 1983, p. 145 en afbeel-
ding nr. 3.

(10) OTTO pACHT ... , Flämische schule J, Textband, Wenen, 1983, p. 146.
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Fragment uit het stratenplan van Brakel, meer bepaald van de deelgemeente Everbeek. In
het Ancien Régime was het huidige Everbeek-Beneden (met de Sint-Mariakerk) het cen-
trum van het dorp. Van Everbeek-Boven met de Sint-Jozefskerk die er pas in 1873 geko-
men is, was nog geen sprake.
De rentegronden en hofsteden van de heerlijkheid Ten Berghe bevonden zich voorname-
lijk op Fraan (1) evenals in de omgeving van het Cornellebosje (2), de Bergstraat (3), de
Donkerstraat (4) en de Pepelensdaelestraat (5).
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TEN BERGHE IN EVERBEEK,
EEN TOT NOG TOE ONBEKENDE HEERLIJKHEID*

1534 - ca. 1790

M. VAN TRIMPONI

Er bestaat verbazend weinig geschiedkundige informatie over Ever-
beek uit het Ancien Régime (1). Het feit dat een (groot?) deel van het
oud gemeentearchief op 10 mei 1940vergaan is door het bombardement
van Bergen en de daarmee gepaard gaande brand in het rijksarchief
waar het toen bewaard werd, zal daar wel niet vreemd aan zijn.

Everbeek is pas sedert 1963 bij Vlaanderen en werd in 1977 een deel-
gemeente van Brakel. Voordien behoorde het tot de provincie Henegou-
wen en, vóór de Franse Revolutie, tot het gelijknamige graafschap (kas-
selrij Aat).

Wie het verleden uitpluist, om welke reden ook, weet dat hij zelden of
nooit zeker kan zijn "alles" te hebben verzameld. Maar ook in déze
wereld gebeuren er soms wonderen ... Het mag immers een wonder heten
dat in het huidige oud gemeentearchief dat zich thans bevindt in het
rijksarchief te Ronse een bundel te vinden is met zes leggers van heer-
lijke renten (2) en een tweede met losse stukken (2) betreffende O.m. een
heerlijkheid in Everbeek waar men tot nog toe het bestaan niet van ver-
moedde, met name de heerlijkheid Ten Berghe die oorspronkelijk ook
"Leene van de Frane" genoemd werd. Ofschoon de gegevens fragmen-
tarisch zijn geven ze toch voldoende stof om een beeld op te hangen van
deze kleine doch volwaardige heerlijkheid over een periode van meer
dan 250 jaar.

* Met dank aan Mevrouw G. Matthijs- Van Nieuwenhove uit Everbeek-Eoven die bereid-
willig inzage gegeven heeft in de notities door haar oom genomen vóór de brand in het
rijksarchief te Bergen in 1940, en aan de heren G. Gadeyne en H. van Isterdael van het
Rijksarchief te Ronse voor hun assistentie.

(I) Er zijn verschillende artikels gepubliceerd over Everbeek; zie onderrneer S. DE
LANGE, Everbeek, in Het Land van Aalst, XXI, 1969, p. 245-270.

(2) RONSE, RIJKSARCHIEF, Oud gemeentearchiefEverbeek, respectievelijk nr. 4 en
nr. 5.
Deze "nieuwe" archivalia belandden pas in 1991 in het rijksarchief te Ronse en zijn
afkomstig van het familiearchief Moyersoen. (Mededeling door archivaris H. Van
Isterdael). De persoonsnamen die in de zes renteboekjes vermeld staan zullen gepu-
bliceerd worden in Vlaamse Stam.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 1
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Dit nieuw feit laat toe te stellen dat er in Everbeek ten minste zes heer-
lijkheden waren met name de heerlijkheid Hazoten, de heerlijkheid Ter
Wallen die ten dele op grondgebied Zarlardinge lag, de heerlijkheid Lie-
dekerke, de heerlijkheid Blaasveld, de heerlijkheid Steenkerke en de
heerlijkheid Ten Berghe,

Het begrip heerlijkheid (in het Frans: seigneurie) omschrijven in één
zin zonder technisch te worden is bijna onmogelijk. Men kan het toch
wagen door te zeggen dat een heerlijkheid een gebied was waaruit voor
de bezitter namens de vorst of namens de heer van de hoofdheerlijkheid
bepaalde bevoegdheden en bepaalde rechten voortvloeiden. Er waren
heerlijkheden zonder foncier, dit zijn de zogeheten vliegende of in de
lucht hangende heerlijkheden, en heerlijkheden met foncier. Het foncier
was het domaniaal gedeelte van de heerlijkheid; het was een overblijfsel
van het voormalig vroongebied en in veel gevallen ook het bestuurlijk-
rechterlijk centrum van de heerlijkheid waar de heer zijn verblijf hield.
De status van heerlijkheid ging steeds gepaard met justitiële bevoegd-
heid. Er waren drie justitiegraden: de hoge, de midden en de lage justi-
tie. Deze laatste was de zogeheten grondjustitie die beperkt was tot het
beslechten van geschillen aangaande gronden en tot de willige recht-
spraak die bestond in het legaliseren van transacties tussen grondgebrui-
kers. Meer details over het begrip heerlijkheid vindt de lezer bij voor-
beeld bij J. Van Twembeke (3).

De met zekerheid oudst gekende bezitter van Ten Berghe is Jan De
Backere (de Baccre) of de Backere Warande. Dit blijkt onderrneer uit de
aanhef van het renteboekje dat aanvangt in 1534:
"Dit naervolgende es de Rente toebehoerende Jan de Backere filz Pieter
ende dat ter eausen van syne Leene gheheeten d'Leen vande Frane, ver-
neut in tjaer 1534."
Dit boekje slaat op de periode 1534-1607. Na de dood van Jan komt het
leen in handen van zijn zoon Frans (Franchois) de Backere want wan-
neer men de buitenkaft van het pas vernoemd renteboekje onder spe-
ciale belichting houdt dan ontdekt men de inscriptie "Cartulaire appar-
tient Franchois de Backere' ' .

Vanaf 1607 is er een nieuw renteboekje dat afsluit in 1664 en dat
gebruikt werd door Frans en vervolgens door zijn schoonzoon. Blijkens
een in 1696 afgeleverd uittreksel van het in 1638 en in 1644 vernieuwd
cartularium met de lenen van Charles Philippe, duc d'Havré et de Croy

(3) J. VAN TWEMBEKE, Lijst der Heerlijkheden van het Land van Aalst (Oostv-
laams verbond van de Kringen van Geschiedenis, Voorlichtingsreeks), Gent, p. 7-
13.

(4) r DUGNOILE & C. VAN DEN BERGE -PANTE S, Albums de Croy, tóme
VIII: chûteltenie d'Ath, Uitgave Gemeentekrediet van België, Brussel, 1989.
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Verkleinde witzwartweergave van plaat 118 uit boekdeel VIII van de reeks "Albums de
Croy".
Deze veelkleurige gouache werd op perkament geschilderd tussen 1596 en 1612. Zij brengt
een gezicht op de dorpskern van Everbeek gezien vanuit het noordwesten.
Aan de overkant van de weg staat een mooie bekstenen residentie met een spitsvormig
torentje. Vermoedelijk het kasteel van de (vreemde) heren van Everbeek waar ze verbleven
wanneer ze op doorreis waren, en waarvan de ruïnes omstreeks 1600 nog te zien waren.
Everbekenaren zullen onmiddellijk zien dat het hier gaat om het huidige Everbeek-
Beneden. (4)
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(5), de toenmalige heer van Everbeek, was het leen met de heerlijkheid
Ten Berghe in 1644 in het bezit van Frans' schoonzoon Guillaume van
Trimpont, die geboren is omstreeks 1590 en getrouwd is met Maria de
Backere (6).

Guillaume sterft omstreeks 1665 en in dat jaar gaat Ten Berghe over
naar zijn zoon Bart van Trimpont (OEverbeek, 4 februari 1619, en
getrouwd met Anna vander Mijnsbrugghe). Er wordt een nieuw rente-
boekje geopend dat gaat over de periode 1665-1720 en waarvan de aan-
hef luidt:
"Dit naervolgende es den Rentebouck toebehorende den eersaemen
ende disereten Bartholomeus van Trimpont, fs. Guillaume ende dat ter
eausen van syne leene ende Heerlijckheyt die hij heft binnen der prochie
van Eversbeke geheeten de herlycheit Ten Berghe verneut ende gheveri-
fieert int jaer ons Heeren duysent ses hondert ende vijfentsestigh,'
Er staat ook een verklaring in die de correctheid van de gegevens die in
het renteboek voorkomen moet garanderen. Deze is ondertekend door
Nicolas Foubert, meier van Everbeek, en door de schepenen Gregoire
Colbrant, Geraard Donckerwolcke, David Mathijs en Adriaen van
Pevenage.

Na de dood van Bart omstreeks 1678 komen leen en heerlijkheid in
het bezit van zijn zoon Adriaen van Trimpont (OEverbeek, 12 oktober
1651), die leenverhef doet op 26 maart 1678 waardoor de overgang van
leenbezit opgetekend werd. Hij verkoopt echter de heerlijkheid in 1687
aan Pieter vander Cappellen. Deze laatste is getrouwd met Marie van
Trimpont (OEverbeek, 8 september 1655), Adriaens zuster.

Pieter sterft in 1698 en op dat moment is zijn zoon Louis nog geen 14
jaar oud. Marie van Trimpont treedt op als voogdes over haar zoon tot

(5) De familie de Croy gaat terug tot de 13e eeuw.
De oorsprong van de naam Croy is het plaatsje Crouy, gelegen in het departement
van de Somme in Frankrijk. De plotse en spectaculaire opgang van de familie gaat
samen met deze van de hertogen van Boergondië, midden de 14de eeuw. D'Havré is
een van de vele takken van dit wijdverspreid geslacht, naast Aerschot, Chimay,
Solre, Roeulx en Dühmen, die allen in dezelfde periode ontstaan zijn. De titel "duc
de Croy" werd door de Franse Koning Henri IV verleend aan Charles, Prince de
Chimay, voor zijn rol in het bewerkstelligen van de vrede van Vervins (1598).
Charles Philippe, duc d'Havré et de Croy, is de zoon van Philippe de Croy, duc
d' Aerschot, prince de Chimay, Chevalier de la Toison d'Or, en van Anne de Lor-
raine (tweede huwelijk), aldus Prins Emmanuel de Croy in een brief d.d. 18 mei
1953 aan pastoor J. Joyce te Everbeek. Hij was getrouwd met Diane de Dornmar-
tin, weduwe van Jean Philippe de Salm. De thans levende de Croy's stammen allen
af van de tak Chimay-Solre,
RONSE, RIJKSARCHIEF, Parochiale archieven O.L. Vrouw Everbeek, nr. 26.
G. WYMANS, Inventaire des archives des Ducs de Croy, Brussel, 1977, p. 5-7, 100.

(6) Guillaume van Trimpont x Maria de Backere zijn de stam-grootouders van onder-
getekende.
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zijn meerderjarigheid (25 jaar). Krachtens het gewoonterecht geniet zij
het vruchtgebruik voor de helft van de opbrengst, de andere helft is voor
Louis op de dag van zijn meerderjarigheid. Men heeft de indruk dat
Marie zich terdege gekweten heeft van haar plichten als voogdes bij het
behartigen van haar zoons belangen want op 9 juni 1699 doet zij leenve-
rhef namens haar minderjarige zoon, en dit laat veronderstellen dat ze
binnen de opgelegde 40 dagen die op het leenverhef volgen de volgende
stap in de procedure zal gezet hebben, met name de denombrement waa-
rin de beschrijving van een leen gegeven wordt met alle rechten en plich-
ten. Hier is jammer genoeg geen dokument van te bespeuren.

Bij zijn meerderjarigheid doet Louis (Lodewis) vander Cappellen
verhef van zijn leen; dit heeft plaats op 23 juni 1714. In dat jaar start
ook een nieuw renteboekje:
"Dit naervolghende es den Rentebouck toebehoorende aen den eersae-
men ende disereten Louys vander Chappellen fils Pieters ende dat ter
eausen van syne Leene ende heerlijckeyt die hij heeft binnen der prochie
van Eversbeke gheheeten de heerlijcheyt Ten Berghe verneut ende ghe-
verifieert teghen den houden (sic) Rentenbouck van het jaar 1665 ende
nu verneut in het jaer ons Heeren seventien hondert vierthien."
Ook in dit renteboekje staat een verklaring van de meier en van schepe-
nen van Everbeek omtrent de gegevens die in het renteboek staan, met
de handtekening van Nicolas Foubert, Jaspart de Smet, Jan de Mey en
Adriaen van Pevenage en met het merkteken van Joos de Pre. Dit rente-
boekje blijft in gebruik tot 1758 alhoewel Louis, die inmiddels in Aalst
woont en getrouwd is met Isabella de Schaepdrijver, zijn leen en heer-
lijkheid op 3 februari 1724 verkoopt.

De nieuwe bezitter van Ten Berghe is Jean Baptiste Boone, zoon van
de Aalsterse schepen Antoon Boone. Er wordt onmiddellijk een nieuw
renteboek aangelegd dat eveneens teruggaat naar 1714. De aanhef luidt:
"Dit naervolgende es den heerlycken rente Bouck toebehoirende alsnu
by coope van Sieur Louys vander Chappellen aen d'heer Joannes Bap-
tiste Boone filius d'heer Anthony binnen Aelst ter eausen van synen
leene ende heerlyckheid die hij heeft binnen de prochie van Everbeecke
genoempt d'heerlycheyd Ten Berge, vernieuwt ende gheverifieert tegen
den ouden rente Bouck van het jaar 1665, ende nu wettelyck vernieuwt
in het jaer ons heeren seventhien hondert vierthien."
Jean Baptiste woont in Aalst en zijn belangen te Everbeek worden
behartigd door Nicolas vander Haegen uit Everbeek. Dit blijkt onder-
meer uit een meting op 28 augustus 1738 door een gezworen landmeter
waarbij Nicolas fungeert namens Jean Baptiste Boone en waarbij Elias
van Trimpont (OEverbeek, 17 maart 1662), jongste zoon van Bart,
optreedt als getuige.
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Na de dood van Jean Baptiste wordt Ten Berghe geërfd door priester
Corneel Francies Boone eveneens uit Aalst. Zijn renteboekje vangt aan
in 1758 en de laatste noteringen dateren van 1791. Het werd dus ook
gebruikt door de opeenvolgende bezitters. De aanheft luidt:
,.Dit naervolgende is den heerelyeken renteboeek toebehoorende aen
d'heer ende meester Cornelis Franciseus Xaverius Aloysius Boone fs
d'heer Joannes Baptiste insetenen der stede van Aelst ende dat ter eau-
sen van synen Leene ende heerlyckhyt die hij heeft binnen de proehie
van Everbeke geheeten de heerlyekyt ten Berghe vernieuwdt ende geveri-
fieert tegen den ouden rentebouek van het jaer 1714 ende nu vernieuwdt
in tjaer ons heeren Jesu Christi 1758 door Joannes vander Haegen fs
Noco/as insetenen der selve proehie van Everbeke. Dese 21sten juny
1758.

Priester Co meel Francies Boone sterft op 16 januari 1770 en Ten
Berghe valt in de schoot van zijn broer mr. Joost Ignace Boone, die op
zijn beurt het tijdelijke met het eeuwige wisselt op 30 maart 1788. Ver-
moedelijk had hij geen kinderen want leen en heerlijkheid worden
geërfd door jhr. Jean Baptiste Anne, licentiaat in de rechten en schepen
van Aalst, voor en namens zijn vrouw Christiane Govaert. De overleden
priester Co meel Francies Boone was de oom matemeel van deze laatste
die kort na de erfenis, meer bepaald op 8 januari 1791, sterft.

Op 11 januari 1792 doet Jean Baptiste leenverhef voor en namens zijn
minderjarige zoon Laurent Ghislain Anne, die vermoedelijk de laatste
bezitter geweest is van de heerlijkheid Ten Berghe. Met het einde van het
Ancien Régime kwam er immers ook een einde aan het bestaan van
lenen en heerlijkheden.

Samenvattend stellen wij vast dat er over een periode van meer dan
250 jaar twaalf mensen in het bezit geweest zijn van de heerlijkheid Ten
Berghe, en dat gedurende de eerste 190 jaar het goed in familiehanden
gebleven is. Pas in 1714 met Jean Baptiste Boone heeft de heer van Ten
Berghe geen familieband meer met zijn voorgangers.

Wat hadden dit leen en de heerlijheid Ten Berghe te betekenen? Het
leen bestond uit 8 1/2 sisters haver, 11 schellingen, 10 deniers sterk
blank,7 1/2 kapoenen. Alhoewel van bescheiden omvang gaat het hier
toch om een vol leen, "un fief ample" (7), met daarbij de heerlijkheid
Ten Berghe. Hier past enige precisering.

(7) In tegenstelling tot het grotere Ter Wallen dat een" fief lige" was (althans volgens
de notities van E.H. L. MA TTHIJS genomen vóór de brand in 1940 van het oud
gemeentearchief Everbeek bewaard te Bergen. Deze notities zijn thans in het bezit
van Mevrouw G. Marthijs- Van Nieuwenhove uit Everbeek-Boven.), en derhalve
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Een leen (in het Frans: fief) was een goed dat in bezit gehouden werd
tegen bepaalde verplichtingen tussen leenheer en leenman en dat volgens
een specifiek erfrecht overgeërfd werd. Er bestonden twee categorieën
lenen, en meer bepaald in het graafschap Henegouwen had men ener-
zijds "des fiefs Iiges" waar de leenman sterk leenplichtig was ten over-
staan van de leenheer, en anderzijds "des fiefs arnples" en "des fiefs
sirnples" . Een "fief arnple" is hetzelfde als een "fief plein" in Brabant.
Het is een vol leen, d. w .z. een leen met justitiële bevoegdheid of waar-
van de inkomsten een bepaald niveau bereikten: "Les fiefs amples se
caractérisent par le fait qu'ils comportent la justice ou que leur revenu
atteint au moins un certain montant ", aldus Ph. Godding (8). En bij L.
Verriest lezen wij: "La caractéristique du fief (ample) était de ne devoir
aucun eens seigneural ( ... ). Le fief lige porte sur une redevanee spéciale,
le liget, qui lie le vasal au seigneur par des obligations particulièrement
étroites quant au service de guerre" (9).

Ten Berghe was een kleine maar volwaardige heerlijkheid met foncier
en met justitierechten (de lage justitie?). Op grond van de huidige stand
van zaken en van de gekende gegevens kan de hypothese worden aange-
nomen dat het foncier waarschijnlijk gevormd werd door het "heerlijk
renteboek" (10) dat (in 1665) een opbrengst had van: 148 deniers sterk
en 15 partijen (1 denier sterk = 2 gewone deniers en 1 oort, aldus een
speciale notitie in het renteboekje van 1665.); 5 meuken en 4 rasieren
haver; 7 kapoenen. Deze renten waren betaalbaar op Kerstavond. Zij
sloegen op 1 bunder, 44 vierendelen, 24 1/3 dagwand en 132 roeden (d.i.
ongeveer 25 ha) land, weide en meers, en op 2 behuisde steden, 2
(hofjsteden en 2 "huys ende stede". Vervolgens was er het recht op de
lOde penning op deze rentegronden en -gebouwen bij verkoop (= wan-
delkoop), erfenis (= doodkoop), gift en verpanding. De totale
opbrengst werd door Marie van Trimpont n.a.v. het leenverhef voor
haar zoon op 9 juni 1699 geraamd op 15 ponden tournois per jaar. Deze
raming zal wel aan de lage kant geweest zijn want het recht dat bij leen-
verhef moest betaald worden was gebaseerd op deze raming.

De heer van 'Fen Berghe had ook preëminentie (11). Dat blijkt uit de
verkoopakte van 3 februari 1724 van Louys vander Cappellen aan J .B.
Boone: ,,'" tels au tres droits émolumens et prééminence dudit fief

"astreint à la plénitude des obligations en vers le seigneur". (PH. GODDING, Le
droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du /2e au l8e siècle, Brussel, 1987, p.
158.

(8) PH. GODDING, o.c., p. 158.
(9) L. VERRIEST, La régime seigneurial dans le comté de Hainaut du Ife sièc/e à la

Révolution Française, 1956.
(10) Dit is niet uitzonderlijk. Wanneer wij er bijvoorbeeld de heerlijkheden uit het Land

van Aalst op naslaan, dan stellen wij vast dat bij ca. 12 % van de heerlijkheden met
foncier, het heerlijk renteboek het foncier vormde. (J. VAN TWEMBEKE, o.c.).

(J 1) Preëminentie verleende aan de heer een zitbank in de kerk. (J. VAN TWEMBEKE,
O.C., p. 11).
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appartenant et act apartenu d'ancienneté". Maar wat betekenen die
"autres droits, émolumens"? Over welke andere rechten en over welke
emolumenten gaat het? Het blijft een open vraag.

Om zijn rechten te doen gelden beschikte de heer van Ten Berghe over
de nodige autoriteit. In het in 1696 afgeleverd uittreksel van het cartula-
rium lezen wij: " ... peult comettre mayeur et eschevins pour droicturer
ses heritages tenus de luy". Blijkens een soort akte van bekendmaking
de dato 3 januari 1724 over de verkoop van de heerlijkheid door Louis
vander Cappellen wil dit zeggen dat hij een meier en twee schepenen kon
aanstellen: " ... ayant aussy le droit d'establir un mayeur et deux esche-
vins pour droiturer ... "

In de renteboekjes is er bijvoorbeeld sprake van "een behuysde stede
(... ) paelende aen de Cornellefontayne". (Deze hofstede bestond niet
meer in 1758 want in het renteboek van dat jaar staat: " ... stede, nu een
veldeken ten Berghe (... ) paelende aan de Cornelfontaine".) Dergelijk
gegeven geeft een aanwijzing omtrent de ligging van de heerlijkheid, net
als de andere toponiemen die er vermeld worden zoals Fraen, Barcouter,
Pipelensdal, Breemeersch, Tamelbroek, e.a. Wanneer wij deze indica-
ties van plaats toetsen aan de door E.H. Matthijs met de hand gemaakte
kaart van Everbeek (12) waar hij Ten Berghe gesitueerd heeft en aan de
kadasterkaarten anno 1827 (13), waar uiteraard geen sprake meer is van
een "seigneurie" Ten Berghe, dan moet de heerlijkheid Ten Berghe
voornamelijk het huidige Fraanveld omvat hebben evenals stukken uit
de omgeving van de huidige Donkerstraat, Plankouter, Bergstraat, Cor-
nellebos, Kleine Barcouter, Breemeers, ...

Marc Van Trimpont
Terbeken 1

9660 Brakel (Everbeek)

(12) E.H. L. MATTHIJS, o.c.
(13) GENT, DIREKTIE VAN HET KADASTER, Roe/ant-kaarten van /827.
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EEN NINOOFS HANDSCHRIFT VOOR
PIERRE DE GOUX (1460)

R. LIEVENS

In hun boeiende geschiedenis van Denderwindeke brengen D. van de
Perre en R. Van Hauwe natuurlijk ook Pierre de Goux ter sprake (zie
Het Land van Aalst 44, 1992, p. 45-47). Als bekend jurist treedt hij in
1449 op als raadsheerrekwestmeester van Filips de Goede, hertog van
Boergondië; in 1453, na de slag van Gavere, wordt hij ridder geslagen en
geeft hij de voorkeur aan de funktie van raadsheerkamerling. In 1458
ontmoet hij de paus in Mantua, als lid van een ambassade in verband
met een voorgenomen kruistocht. Enkele jaren later, in 1462, blij kt hij
de spilfiguur te zijn zowel van de geheime en private raad als van de
raadsheren van financiën, wat hem in 1465 toelaat te zetelen als officieel
hoofd van de Grote Raad en op 25 oktober van hetzelfde jaar het kanse-
lierschap in de wacht te slepen (1). Hij sterft in 147l.
Zijn kulturele aktiviteiten echter vermelden de auteurs niet en daarom is
het misschien nuttig als aanvulling eens de aandacht te vestigen op
handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 72 A 23, dat blijkens
het kolofon in zijn opdracht werd begonnen te Rijsel en in 1460 voltooid
te Ninove:

Hic liber inceptus In insulis, et completus in opido ninivens; Camera-
eensis diocesis, Pro nobili viro domino petro domino de goux et de wer-
degrette milite consiliario et cambellano Illustrissimi principis domini
philippi burgundie ducis comitis flandrie. Anno domini millesimo. cccc.
Ix. (met een andere hand:) Iste. presens, Liber. nunc spectat ad domi-
num de Ravestain.
(handtekening, rond 1500) Phe de cleves (2).

Het bevat een fraai Latijns afschrift, op perkament groot in-folio,
van een beroemde encyclopedie, het Liber floridus (1120) van Lambert
van Sint Omaars (Lambertus de S. Audomaro), waarvan de kostbare
autograaf in de Gentse Universiteitsbibliotheek wordt bewaard onder de
signatuur 92 (3). Als legger gebruikte onze kopiist een vroeg hand-

(I) Zie JAN VAN ROMPAEY, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het
parlement van Mechelen, Brussel 1973.

(2) Zie G.I. LIEFTINCK, Manuscrips datés conservés dans les Pays-Bas. Amsterdam
1964, nr. 74a, planches 242a en b.

(3) Zie de prachtige editie van A.I. STRUBBE en A. DELOREZ, Lamberti S. Audo-
mari canonici Liber jloridus. Gandavi 1968.

Hel Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 1
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Hel Ninoofse handschrift bevat 92 prachtige, gekleurde pentekeningen.
Links: voorstelling van het bijbelse Jeruzalem.
Rechts: voorstelling van oud-testamentische figuren.
(cliché: Koninklijke Bibliotheek Den Haag: handschrift 72A23).
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schrift; dat maakt Lieftinck op uit het feit dat de Ninoofse gothica tex-
tualis gebruikte, toen een archaïsch lettertype dat men in die tijd, in dit
milieu en voor dit soort boek niet meer verwacht.

Later kwam zijn werkstuk in handen van Filips van Kleef
(1456-1528), heer van Ravenstein, een van de grote bibliofielen van zijn
tijd. Hij bezat op zijn minst 160 volumes (4). Op één uitzondering na
bevat zijn verzameling alleen maar Franse boeken; hij kende waars-
chijnlijk geen Latijn. Van zijn Lambertus liet hij dan ook in 1512 te
Edingen een Franse vertaling vervaardigen (thans hs. Den Haag, K.B.
128 C 4) (5):

Che livre fut translates du latin en franchois dedens la ville denghien
dioche de cambray Pour le noble homme et tresredouttes prinche mons
phelippe de cleves signeur de ravestain.

Deze beide handschriften vinden we terug in de inventaris, die na zijn
dood werd opgemaakt (6):

- Lamberti floridus
- Livre intitulet Fleurissant en fleurs par Lambert

Deze Filips werd in 1456 te Brussel geboren en aan het Boergondische
hof opgevoed, - tezamen met Maria van Boergondië, de dochter van
Karel de Stoute - , want zijn familie was ten nauwste verwant met de
Boergondische machthebbers. Als krijgsheer speelde hij een belangrijke
rol en zijn praktische ervaring kwam hem goed van pas bij het redigeren
van zijn Instructions sur toutes manières de guerroyer tant par mer que
par terre, een militair handboek dat verschillende drukken beleefde en
ook in het Duits en het Nederlands werd vertaald (7).

Robrecht Lievens
Oudebaan 363

3000 Leuven

(4) Zie E. POULLET, in Biographie nationaleà, 1873, 152-163. Onlangs verscheen het
aardige boekje van WILTRUD SCHNÜTGEN, Literatur am KIevischen Hof vom
hohen Mittelalter bis zur frûhen Neuzelt. Kleve (1990), p. 50; de hier besproken
handschriften worden door haar niet genoemd.
(5) Zie G.I. LIEFTINCK, in A. DEROLEZ, Liber floridus colloquium. Ghent
1973, p. 35. ARIE DE FOUW, Philips van Kleef Een bijdrage lot de kennis van
zijn leven en karakter. Groningen 1937, p. 391.

(6) Beide handschriften worden ook besproken in Schatten van de Koninklijke Biblio-
theek. Acht eeuwen verluchte handschriften, 's-Gravenhage, 1980, p. 206-209.

(7) De laatste litteratuuropgave kan men vinden bij VOLKER SCHMIDTCHEN, in K.
RUH, Verfasserlexikon 7, Berlin 1989, 599-602, - de Nederlandse vertaling ver-
scheen te Antwerpen in 1579.
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DE PASTOOR VAN ZANDBERGEN
BESCHRIJFT ZIJN ARMOEDIG BESTAAN (1664)

1. DE KEMPENEER

Dat de bestaansmiddelen van sommige pastoors op het platteland
soms verre van toereikend waren onder het Oud Regime, blijkt vol-
doende uit het smeekschrift (1) dat de pastoor van Zandbergen, Francis-
cus De Vlaminck (2) zich, in 1664, genoodzaakt achtte tot de aartsbis-
schop van Mechelen, Mgr. Andreas Cruesen, in volgende termen te rich-
ten. Het betoog geeft ons tevens een duidelijk facet van een Denderdorp
in die tijd:

"Supplierende verthoont in alle ootmoedicheyt heer ende mr. Franciscus De Vlaminck,
pastoir van Santbergen. te kennen gevende de cleene innecomen van syne pastorye maer
consisterende inde weerde van twee hondert twee guldens ses stuyvers conform de wet-
telycke prisye waer op hy bereet is op synen priesterdom synen eedt te doene ende dat daer
en boven de selve cure seer swaer ende moeyelyck is om dienen, d'huysen gelegen seer
verre d'een van d'ander, seer verre vande kerck, oock den meerdere deel vande selve huy-
sen syn staende over d'ander syde vande rivier vanden Dender, sulex dat hy in het admini-
streren van t'selve votck niet gevougelyck en kan doen ten opsichte vande groote wateren
inden winter, ten sy hy expresselyck daer toe moet onderhouden een peert ende knecht.
Dat oock aldaer syn over de vierhondert communicanten ende meer dan honderd huysen,
veel arm volck dewelcke in het administreren den suppliant gevonden heeft sonder geit
ofte broot in huys, van welcke hy heeft moeten assisteren ter oirsake den H. Geest inde
selve prochie luttel innecomen heeft ende seer ten achteren is. Dat inde selve prochie oock
is gelegen een groote passagie ende herbane waer door de suppliant van pelgrims ende reli-
gieusen dagelycx grooten aftreck heeft, inder voege dat den selven suppliant opde selve
cure ende cleene innecommen van twee hondert twee guldens, ses stuyvers. In welcke
somme oock begrepen is de competentie van XXX guldens sjaers van het cloister van
Cameren, hem niet en kan onderhouden nocht alimenteren ende dat mevr. d'Abdisse van
[er Cameren inde selve prochie is competerende de groote thiende, niettegenstaende vrin-
delycke vermanissen aen suppliant refuseert te geven eene redelycke meerdere competentie
daer toe sy onder correctie ter eausen vande selve groote thiende is verobligeert sulcx dat
de suppliant genootsaeckt is syn toevlucht te nemen tot Syne voors. Hoochwt.
Deselve ootmoedelyck biddende gedient te wesen aen suppliant te verfeenen ende te tauxe-
ren eene jaerlyckse competentie ofte innecomen van syne pastorye tot laste van de voors.
Vrauwe abdisse, ter oirsaecke van hare groot thiende, regard nemende op de sware lasten
ende cleene innecomen der selve cure, dwelc doende".

(1) MECHELE, A(ARTSBISSCHOPPELIJK) A(RCHIEF), Miscellanea, reg. 21.
(2) Fr. De Vlaminck was pastoor van Zandbergen, van 1661 tot aan zijn overlijden in

1680. Tevens bediende hij ook gedurende dezelfde periode de naburige pastorie van
Grimminge. MECHELEN, AA, Album Pastorurn.

Het Land van Aalst, jaargang XLV, 1993, nr. 1
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Bij apostille van 6 september van hetzelfde jaar, stemde de aartsbis-
schop ten volle in het beklag toe en verhoogde de pastorale competentie
tot 400 gulden, jaarlijks door de abdis van Terkameren aan de pastoor
te betalen, daer inne onbegrepen het pastoreel huys eveneens ten laste
van de abdis. Doch in geval ze haar verplichtingen niet zou nagaan,
stond het de pastoor vrij te procederen vóór de geestelijke of wereldlijke
rechter.

Joseph De Kempeneer
Ruelenspark 35/110

3001 Leuven-Heverlee



HET LAND VAN AALST
LOSSE NUMMERS

OUDEJAARGA GEN

Een los nummer vanaf jaargang 1991 kost 200 fr.
Een enkel nummer vóór 1991 kost 150 fr. , een dubbel nummer 250 fr.
Een volledige oude jaargang kost 600 fr.

De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde bedrag op reke-
ningnummer 001-0561340-77 van Het Land van Aalst, Oude jaargan-
gen, Tulpstraat 1, 9308 Aalst-Hofstade, tel. (053) 70 21 79.
Niet alle jaargangen zijn nog in voorraad. Vooraleer te bestellen, neem
eerst contact op.

EVENEENS BESCHIKBAAR:

G. Van Bockstaele, Gids voor een werkbezoek aan de koninklijke bibliotheek
Albert 1 te Brussel - 1991: 100 fr. (20 fr. toevoegen voor portonkosten).

Herman van Isterdael e.a., Bibliografie van de Gemeenten van het Land van
Aalst (1950-1983). 2 banden - 915 blz.: 1.200 fr. (gebeurlijk te verhogen met
70 fr. portonkosten).
Kaart van het voormalige "Land van Aalst" (J 596) - Horenhauit - kleurendruk-
1988: 1.000 fr.

De publicatie van deze jaargang gebeurt met de financiële steun van:
Verzekeringen De Vaderlandsche NV, Amylum NV, A.S.L.K.,
hoofdsponsors
Electrabel NV, Drukkerij De Riemaecker, co-sponsors

h
AMVLUMDe Vaderlandsche

ASLlm I ELECTRABEL @ I

telefoon (0551 21 1404 telefax (055121 2000

I



JAARGANG XLV - 1993 - NUMMER 1

DA KBARE GEDACHTENIS
In memoriam A. Van Lil en F. Courteaux 3-8

G. IMBO en G. VAN BOCKSTAELE
Dokter Emiel Van Bockstaele 9-32

F.BROECKAERT
Uit het "Memorandum" van Dr. E. Van Bockstaele 33-46

G. VAN BOCKSTAELE
De hulporganisaties in Geraardsbergen tijdens W.O. I 47-56

G. VAN BOCKSTAELE
Geraardsbergse en Lierdse handschriften 57-61

M. VAN TRIMPONT
Ten Berghe in Everbeek 62-70

R. LIEVE S
Een Ninoofs handschrift 71-74

J. DE KEMPENEER
De Pastoor van Zandbergen 75-76


