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GEANNOTEERDE LEDENLUST VAN HET
ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND

TE AALST 1904 - 1914 (DEEL 2)*

Marc UYTTERSPROT

141. KIECKENS, Theofiel, Vrijheidstraat (33), kleermaker, 1906.
"Aalst 7.7.1866 - -r-Aalst 19.10.1940. Meester dameskleermaker.
Kieckens bracht zijn kinderjaren door op de Kat, en woonde
later met zusters en broers in de Nieuwstraat 78 (naast het
straatje .Hetenhoven").
Tijdens en na zijn legerdienst - waar hij Frans leerde -
vervolmaakte hij zijn vakkennis en verwierf op 41-jarige
leeftijd het .Diplöme de l'Ecole de Coupe", Brussel 1907.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog week hij uit
naar Engeland waar hij dadelijk zijn stiel uitoefende en snel
Engels leerde. In mei 1919 keerde hij terug samen met zijn
drie zusters die hem destijds vergezelden, na er een
gedenkplaat te hebben achtergelaten, die er nog steeds is !
De eerste steenlegging in 1895 van het nieuwe hospitaal aan
de Hersthage verliep samen met een historische optocht. De
Catharinisten namen deel aan deze optocht met een praalwagen
naar een ontwerp van Theofiel Kieckens. Door het organiserend
comité werd aan de Catharinisten een premie van 100 fr
uitgereikt. Kieckens was bestuurslid van de Catharinisten.
Theofiel Kieckens was een uitstekend ambachtelijk kleermaker,
met estethische neigingen.
De familie Kieckens onderhield nauwe betrekkingen met o.a.
kunstschilder Dessenisse, Van Kerckhove en de buur Valerius de
Saedeleer. Van de twee laatste kunstenaars bezat Theofiel een
schilderij. Zijn drie zusters waren doopmeter van respectievelijk
drie dochters van Valerius.
Op 42-jarige leeftijd huwde hij Louisa Verbeeck (0Aalst
2.8.1882 - +Aalst 20.7.1963); ze vestigden zich in de
Vrijheidstraat 33. Zij hadden vier kinderen waarvan Luc en
Frits tot de bekendste hoorden.

Luc (Aalst 1910 - Aalst 1991): technisch ingenieur weverij, ere-
archivaris van de Catharinisten, stichter van de werkgroep
Bomen Park Osbroek. Frits (Aalst 1912 - Aalst 1986): Grote

* Deel 1 verscheen in jg. L, 1998, p. 237 - 280.
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prijs St.-Lucas Gent, sierkunstenaar, leraar aan de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten, Aalst.
Lit.: COURTEAUX, F., Over de Schoolstraat ofte het Puytenvoetwegsken en
omgeving, VVAK, s.d., p. 9.
GHYSENS, J., Kent u ze nog ... de Aalstenaars, Zaltbommel, s.d., p. 6.
Med.: L.K.
A.C.A.121

142. KLAES, Karel, Sint-Joris straat (23), handelaar, 1907.
°Aalst 16.12.1861. Het huis Jan Klaes werd gesticht in 1859,
en was gekend voor zijn ruim aanbod van algemene ijzerwaren.
Karel volgde zijn vader in de zaak op. Hij was lid van de
Liberale Burgerskring, secretaris van de Liberale Federatie,
bestuurslid van het Liberaal Vlaams Verbond.
Karel verloor het leven bij een treinongeluk.
Zijn zoon Robert (OAalst 1888-1948) was voorzitter van Voor
Taal en Vrijheid en na de opening in 1923 directeur van de
cinema Feestpaleis tot zijn overlijden.
Lit.: COPPENS, G., Bijdrage ....
VAN DEN STEEN, J., Stadsbee/den uit het verleden Aalst, Nazareth,
1994, p. 56.

143. KLAES, Tilla, mej., Sint-Jorisstraat(23), 1911.
°Aalst 6.7.1894. Mathilda, dochter van Karel (zie 142).
Na haar huwelijk met Oscar de Ryck (0 Aalst 16.4.1895) die
tot oktober 1920 in Deux Acren verbleef, woonde ze in de
Meuleschettestraat 11.

144. KNAUSS, mej., Denderstraat (37), 1911.
- Josephine °Aalst 23.4.1887 - +Aalst 28.9.1959.

x Albert de Coninck "Aalst 1.5.1886 - +Aalst 28.3.1963.
Woonde na haar huwelijk in de Dirk Martensstraat 8.

- Maria °Aalst 8.9.1893. (ongehuwd)
- Sophia °Aalst 26.1.1891. (ongehuwd)

Vader Karel Knauss (OBönnigheim 28.10.1856), werktuigkundige,
was van Duitse afkomst; dit veroorzaakte uiteraard heel wat
moeilijkheden bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Hij werd aangehouden, en er werd een dossier samengesteld
(A.R.B., Dossier Vreemdelingenpolitie Knauss; niet raad-
pleegbaar). Hij was trouwens niet de enige vreemdeling die in
onze stad werd "opgepakt" in 1914. Volgens Van Nuffel had
Knauss ongeveer 220 lotgenoten! (De Duitsehers ...s)
Na de oorlog woonden de gezusters Knauss in de Gentsestraat 70.
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i)al1)e~!
Voor het maken inner conleeüën wendt U" tol

THEOFIEL KIE CR E NS
Kleermaker voor Dames '

NIEUWSTRAAT. 78,: AALST
. :Pl. udut long hat oopltoou",en dOlf (Ji)omes oe..wOlfO"" heeft·

doop djn:

Elegant voortreffelijk en welverzorgd lwerk
Ervarenheid en ondervinding van vele jaren
'Groote keus prachtige modegravuren
Nauwkeurige uitvoering der gekozen modellen
Voordeellge prijzen volgens werk

Paletots in aJle vormen
Pelerinnen met applicatlën in laken, met broderlën, met

incrustatiën van fluweel. en. zijde
Costume tailleur, jaquette, bolros, trotteur; enz.
Gekleede rokken In aJle vormen

Costums en Paletots voor jonge meisjes

baatste nieuwigheid
Japaansche Colleretten en Paletots

Veranderingen en Herstellingen

aan kleedingstukken bij hem vervaardigd, worden met veel
zorg afg\:werkt, gedurende de doode seisoenen, Januari,
Februari -: Juli, Augustus.

-8 '-1
X

Reclame van Theofiel Kieekens (141). (verzameling M. Uyttersprot)
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145. DE KOKER, Cam., Gheeraerdtsstraat , 1909.

146. DE KONINCK, Gïustaaf), Rozemarijnstraat (2), 1911.
°Aalst 19.11.1857. Kleermaker.
x Clemantina Geeraerts °Aalst 9.3.1858.

147. LAMBRECHTS, Camille, 1910.

148. VAN LANDUYT, Felix, Grote Markt (4), 1908.
°Erondegem 25.3.1863. Kleermaker; herbergier .Beiersch Hof'
(café Riche), later café 't Land van Riem genoemd.
x Mathilde de Nef, °Lembeke 24.6.1867. Huishoudster.
Med.: l.d.B.

149. DE LATTRE, AI(ice, Denderstraat 20), 1910.
°Aalst 5.12.1887.

150. DE LATTRE, Edm., mevr., wed., (Leopoldst.raat 77), 1906.
x Edmond de Lattre, °Aalst 24.9.1872. Bediende.

151. LELONG, Ad(olf), Ajuinstraat (18)*, 1909.
°Aalst 18.3.1869.
Lid van de Wezenbond-Aalst.
x Maria de Sadeleer °Aalst 21.8.1873.
Ook Houtmarkt 6.

152. LEMAITRE, (Leopold), Veldstraat (5), 1911.
°Lede 24.1.1875. Beeldhouwer, restaurateur. Hij studeerde aan
St.-Lucas te Gent.
Voor de Werfkapel maakte hij een beeld van de H. Anna, door
brand vernield in de meidagen van 1940. Te Sint-Katelijne-
Waver maakte hij voor het klooster: communiebanken,
ballustrades, biechtstoelen en een preekstoel; hier was o.a.
ook de Aalstenaar Alfred van de Eynde werkzaam (zie Med.
VVAK, 1982, nr 4, p. 20). Het was in dit klooster dat zijn zoon
Frans (Aalst 1903-1989), zijn eerste vakkennis opdeed; hij zou
zich verder bekwamen aan de Academie te Brussel en werd
leraar (1926-1960) aan de Academie voor Schone Kunsten te
Aalst.
x Augusta-Maria Peynsaert, °Hofstade 5.5.1872. Meid.
Lit.: VAN DER POORTEN, I.P., STRlJPENS, H., Frans Lemaître, 1988, p. 12.

* Ajuinstraat = Felix de Hertstraat.
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153. LEVEAU, Gustaaf, (Vaartkaai 4)*, beschermend lid, 1905
°Aalst 4.11.1846 - +Aalst 26.3.1912.
G. Leveau, werktuigkundige, was een belangrijk personage in
de liberale partij.
In april van 1894 maakte hij zijn officiële intrede in het
liberale leven te Aalst als afgevaardigde op het liberaal
congres, samen met Jan de Windt. Van 1904 tot 1912 was hij
gemeenteraadslid.
Van eenvoudige komaf, zijn vader was kopergieter, zijn moeder
winkelierster, behoorde hij niet tot de arbeidersklasse, noch tot
de rijke burgerij; hij is te situeren bij de kleine burgerij. In de
politiek schipperde hij tussen beide groepen. Hij stond op de
bres in de strijd voor het algemeen stemrecht, evenredige verte-
genwoordiging, verbetering van de werkomstandigheden voor
de arbeiders, enz ... Zijn politiek getuigde steeds van een sociale
ingesteldheid tegenover de werkende klasse.
In mei 1910 startte "mijnheer Gustaaf" - zo werd hij in de
volksmond genoemd - met "De Vrije Arbeider", een maandblad
van de Liberale Werkmanskring. De oplage van 1500 à 2000
exemplaren was een betekenisvol begin. Als gevolg van
spanningen binnen de partij verdween het blad na vier
nummers.
Gustaaf Leveau ontmoeten we in bijna alle liberale verenigingen:
bestuurslid van Voor Taal en Vrijheid (1893-1912), Les Vrais
Amis Constants (1899 -1912), de Liberale Associatie (1912);
schatbewaarder van de Onderlinge Bijstand tegen de
Werkloosheid (1910-1912); voorzitter van de Liberale Werk-
manskring; medestichtend lid (1875) en erevoorzitter van het
Willemsfonds, van de Pensioenkas (1906-1912), van O.B. Recht
en Eerbied voor Allen (1904-1912), van de Liberale Vrouwen-
voorzienigheid (1910-1912). Bestuurslid van de Fröbelschool
(1893).
Als voorstander van de vervlaamsing van de Gentse universiteit
was hij bestuurslid van de Ondercommissie ter vervlaamsing van
de Gentse universiteit.
Zijn geschilderd portret, als "Voorzitter van de Liberale
Werkmanskring 'Vooruitgang door 't Werk' - 7 juni 1903"
hangt in de feestzaal van de Graaf van Egmont. Het is een
werk van de kunstschilder P.F. de Beule.

Lit.: BOON, L.P., o.c.

* Vaartkaai = Werf
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COPPENS, G., Bijdrage ...
LIEBAUT, H., Repertorium .
UYTTERSPROT, M., Vier .
VANDERVOORT, A., o.c.

154. LIEBAUT, J(ozef), Brusselsestraat 25 (49), 1907.
°Aalst 7.5.1867. Slager.
x Maria de Crayer, °Etikhove 18.2.1866, huishoudster

155. LIEBAUT, J(ozef), Klapstraat (8), bediende, 1905.
Bestuurslid.

156. LINDEMANS, (H), leeraar M.B.School, 1905.
Leraar algemene vakken aan de Staatsmiddelbare Jongensschool
van 1903 tot 1905.
Lit.: D'HOOGHE, J., o.c.

157. LOCUS, J(oanna), mevr., Lange Zoutstraat (21), 1909.
°Aalst 22.3.1882. In die tijd een gekende speelgoedzaak op
de hoek van de Sint-Jorisstraat en de Lange Zoutstraat.
Van Petrus-J acobus Cans is geweten dat hij een
speelgoedmagazijn bezat, op voornoemde plaats. Cans overleed
in 1858.
Het Sint-Jorisstraatje is bij de oudere Aalstenaars ook bekend als
.strotien van Loakens", naamgeving ontstaan omstreeks 1900 en
om te zetten naar .Locusstraatje", genoemd naar de bewoner
Locus. (VAN NUFFEL, P., Historiek der oude straten, Aalst,
1914, p. 26).
Med.: E.v.d.B.

158. VAN DE MAELE, Jozef, Molenstraat, 1909.
°Aalst 11.6.1882. Bediende.
Bestuurslid ANV-tak Aalst (1912).

159. VAN DE MAELE, Marie, mej., Molenstraat, 1912.

160. VAN MALDEREN, Jan, Brusselsestraat (21), 1907.
oAalst 6.6.1883 - -i-Aalst 13.12.1958. Na zijn middelbare
studies ging de jonge Jan van Malderen als leerjongen een
korte tijd werken in het atelier van Van Cauwenbergh
(Aalst). Hij vervolmaakte zich verder aan de Stedelijke
Academie VOOrSchone Kunsten te Aalst en aan de Academie te
Brussel, en was primus aan beide academies. Hierna woonde hij
ongeveer drie jaar op Maal, een gehucht te Nieuwerkerken.
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Titelpagina van de standregelen van de Aalsterse Kunstring (1909), ontworpen door
Jan Vanmalderen (160). (verzameling M. Uyttersprot)
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Jan van Malderen stichtte samen met andere kunstenaars de
Aalstersche Kunstkring en werd secretaris. De kunstzinnige kaft
van de statuten van deze vereniging werd door hem
ontworpen en getekend.
Hij werd geklasseerd in de Prijs van Rome, wat zijn aanstelling
als leraar aan de Aalsterse academie tot gevolg had en bleef er
ononderbroken tot 1947.
Verschillende werken van Jan van Malderen zijn in stedelijk
kunstbezit, o.a. Winterlandschap vld Dender (142 x1l6), Het
gehucht Mael na een onweer (98,5 x 139,5), Winterlandschap
St. Job (144 x 120), Six vues de l'ancienne ville (147 x 87),
Winterlandschap: donkere lucht (119 x 89), Winterlandschap
Molenbeek.
Voor het ANV hield hij een voordracht over de geschiedenis
van de schilderkunst (1909) en over de Prijs van Rome voor de
schilderkunst. Van Malderen werd tweemaal geklasseerd voor de
Prijs, in 1910 en 1913.
x Catharina Gerardi °Aalst 14.2.1882
Ook Schoolstraat 18; Vlaanderenstraat 13.
ur. COURTEAUX, F., o.c.
CRICK, J., Leven en werken onzer beeldende Kunstenaars, Antwerpen,
1935, p. 27l.
STRIJPENS, H., Een Aalsterse landschapschilderschool, Aalst, 1988, p.29.
VAN BEUGEM, 1., De Beeldende Kunsten te Aalst, Aalst, s.d., p. 137.

161. MARINKX, V, Denderstraat , 1907.

162. VAN MEERBEECK, J(an, Pieter Couckstraat 45), 1912.
oAntwerpen 1.9.1871. Handelsbediende. Vestigde zich eind
1900 in onze stad (Dirk Martensstraat 4).
Ook Dendermondsesteenweg 41.

163. VAN DER MEERSCHE, Fr., Maanstraat, rekenplichtige, 1907.

164. MEERT, Adeline, mej., onderwijzeres, 1906.

165. MEGANCK, Rob(ert), Schoolstraat 34, aannemer, 1907.
°Aalst 11.10.1874 - +Aalst 1960. Robert Meganck was in 1910
medestichter, eerste secretaris en in 1944 erevoorzitter van
het Syndikaat der Verenigde Aannemers.
Als aannemer bouwde hij onderrneer de fabrieksgebouwen van
"La Couverture" in de Schoolstraat.
x Maria Kelders °Aalst 26.12.1875
Hun zoon Pierre (Aalst 1900- 1977), eveneens aannemer volgde
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zijn vader op als voorzitter van de Syndikale Kamer. Na ruim
dertig jaar stelde hij zijn mandaat ter beschikking. Als
waardering werd aan deze verdienstelijke man het
erevoorzitterschap verleend.
De vader van Robert, Hippoliet Meganck (Aalst 1838-1914) had
als ondernemer en steenhouwer een faam die ver buiten de
stads grenzen reikte: het klooster te Haaltert, de kostschool en
kapel te Gijzegem, de vooroorlogse spoorwegbrug te Laken
en talrijke kapellen te Burst, Lede, Waasrnunster, Haaltert,
enz ...
Ook aan de Sint-Martinuskerk voerde hij belangrijke werken
uit in samenwerking met stadsarchitect J. Goethals. Na de
brand van het belfort in 1879 werd de herstelling aan hem
toevertrou wd.
Vooraanstaande Aalsterse families konden bij Hip. Meganck
terecht voor (nog bestaande) grafmonumenten en -kapellen.
Lit.: COURTEAUX, F., o.c., p. 8.
GHYSENS, J., Geschiedenis ..., p. 216, p. 35l.
VAN NUFFEL, P., Alostunt Religiosum, Aalst, 1911.
IDEM, Jozef Meganck en zijne werken, Aalst, 1907, p. 199.
IDEM, Hippoliet Meganck.
N.N., 75 jaar Syndikale Kamer der Verenigde Aannemers voor de
Bouwnijverheid in het Arrondissement Aalst.

166. MEIRSMAN, Jozef, Fabrieksplaats*, koopman, 1907, 1912.
°Hofstade, 2l.7.1875. Ook Stationsstraat 22.

167. MERTENS, (Arthur), dr. Moorselbaan (53), 1909.
°Aalst 17.11.1876. Afgestudeerd als dokter te Gent in 1903.
In de volksmond genoemd: "de dokter van de warme voeten"
omdat hij vaak als remedie tegen bepaalde ziekten het warm
houden van de voeten als heilzaam verkondigde.
Ook Gentsestraat 30.
Med.: J.d.B.

168. MICHIELS, (Paul), advocaat, Stationsstraat (13), 1913.
°Aalst 30.4.1880. Studeerde rechten aan de RUG (1898).
Hij was reeds in 1906 actief in het ANV-tak Aalst als voordracht-
gever.
Voorzitter beheerraad van de conservenfabriek Globus.
Directeur van de in 1886 opgerichte .Banque Populaire
d' Alost".

* Fabrieksplaats = Bauwensplein
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Zijn vader, Gustaaf Michiels, hophandelaar, was de voorman
van de radicale liberalen te Aalst.
Lit.: GHYSENS, J., o.c. p. 208.
STOBBELEIR, A., o.c.

169. MOENS, Carlos, student, Boudewijnkaai (12), 1906, 1907.
Op dit adres woonde de wed. Moens- Van Hee, handelaarster.
Carlos Moens gaf voor het ANV twee voordrachten: De mens op
de hoge bergen (1905) en Verlichting en verbranding (1909).

170. MONFILS, A(lbert), brouwer, Gentsesteenweg (16), 1908.
°Aalst 20.3.1881 - +Aalst 19.10.1942. Eigenaar van de
brouwerij La Cloche-De Klok, die haar activiteiten in 1901
aanvatte op de plaats waar vroeger een dakpannenfabriek had ge-
staan. In 1944 werd met brouwen gestopt. Het woonhuis en dienst-
gebouwen werden op het eind van de jaren zestig afgebroken.
Albert Monfils was lid (1904) van de Katholieke Burgerskring
De-Vriendschap.
x Clemence d'Hondt °Aalst 4.6.1895 - +Aalst 3l.12.1987.

17l. DE MOOR, Edm(ond), Peperstraat (50),1907.
°Aalst 14.10.1864. Werktuigkundige.
x Maria Agneessens °Aalst 22.12.1853.
Ook Iweinstraat 10 ; De Visscherestraat.

172. VAN DE MOORTELE (Sidonia), mej., bestuurster Middelbare
School, 1905.
°Brussel 17.2.1860. Stationsstraat 11. Als bestuurster aan
de Staatsmiddelbare Meisjesschool in 1904 aangesteld (Verslag
....stadszaken 1904, p. 79).

173. MOYERSOEN, Romain, gemeenteraadslid, (Nieuwstraat 47),
beschermend lid, 1907.
°Aalst 2.9.1870 - +Aalst 2l.4.1967. Advocaat. Hij studeerde
aan het Sint-Jozefscollege te Aalst en aan de KU-Leuven waar
hij het diploma van doctor in de rechten behaalde.
Op vrij jonge leeftijd kwam hij in de plaatselijke politiek
terecht, het begin van een indrukwekkende politieke canière.
Hij werd katholiek gemeenteraadslid (1896-1922/1927-1938),
schepen van Financiën (1908-1922), schepen van Onderwijs
(1935-1937). Hij werd in 1925 burgemeester benoemd buiten de
raad en bleef het tot 1932.
Tijdens zijn burgemeestersambt werd een stuk van de grote ring
aangelegd, werd beslist tot het bouwen van de H.Hartkerk
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A LA PIEUSE M"MOIRE
de: Mcaticuf

.'"\.r.Ul{WT· FU:A:"i'ÇOJH- LOCI8 - :\IAHU':

MONFILS
EpouJ: de Dame

CLÊMENCE O'HONDT

'fit J A10$1/~ 10 Mar$ 1881 ct 9 pj~fUrlf1W diddl
Ir. 19 Octobrt 19-12.

"!uni du $c:cours de NOI~ Mt~ la Satete Eljllisc.

Doodsprentje van Albert Monfils (170)
(verzameling M. Uyttersprot)

J.NEEFS
te Aalst, STATIESTRAAT, 33, alle dagen, van 8 tot 5 uren,

'•. Zondags morgens tot 12 uren.

te Ninove sedert tien jaren, bij MAD. WED. VAN lAER,
iederen Dijnsdag voormiddag_

Genezing en opvulling der bedorven tanden. - Plaatsen van kunst-
tanden zonder uittrekken en na het vooraf geneeen der wortels van de
oude landen. - Het uittrekken der tanden volgens de keus van den
kJient, na volledige gevoelloosmaking, gewaarborgd zonder de minste pijn.
- GEBITTEN op Goud, Platine en Caoutchouc .. - GBBITTBNzonder plaat,

I
in de wortels vastgezet, nieuw stelsel. - Rechtzetten der tanden bij de
Kinderen (menigvuldige bewijzen) •. - Wit maken der landen, enz. -
Reparatiën, Hermaken vnn Gebitten, elders gemankeerd.

Daar M' NEEFS de Gebitten ZELF maakt, dus uit de eerste hand,
kan hij deze goedkooper leveren en met meer juistheid en gemak voor
den klient maken, dan anderen die, bij gebrek van kennis, hunne ge-
bitten elders moeten doen maken.

Begeeft zich ten huize op aanvraag.

TAND MEESTER
SPECIALIST

Reclame van Jozef Neefs (175) in het blad Recht en vrede van 16 april 1911.
(verzameling M. Uyttersprot)
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en de waterbedeling sterk verbeterd (watertoren). Als schepen
van Financiën onteigende hij voor openbaar nut terreinen en
gronden in het Osbroek, om later het stadspark aan te leggen.
Moyersoen werd geconfronteerd met de bewogen strijd naar
sociale vooruitgang door daensisten, socialisten en Vlaams-
nationalisten. In de stad genoot hij een groot prestige.
Van 1900 tot 1908 zetelde Moyersoen in de provincieraad en
was volksvertegenwoordiger van 1900 tot 1919. Van 1921 tot
1936 was hij provinciaal senator; vanaf 1936 tot 1946 gecoöp-
teerde senator alsook van 1947 tot 1950. Van 1936 tot
1939 was hij senaatsvoorzitter. Van 1921 tot 1924 was hij
minister van Nijverheid en Arbeid, in 1924-1925 minister van
Economische Zaken en Verwoeste Gewesten.
Moyersoen heeft een zeer verdienstelijk aandeel gehad in de
uitbouw van de prille sociale wetgeving, arbeidsduur-
verkorting, pensioenregelingen en sociale huisvesting.
In 1946 werd hij benoemd tot Minister van Staat. lp. 1950 kreeg
Romain Moyersoen de titel van baron en werd samen met de
ganse familie in de adel verheven.
Te Aalst was hij de stichter van de Kristelijke Mutualiteiten
en in 1920 nationaal voorzitter van de Landsbond van
Kristelijk Mutualiteiten. Hij stichtte in 1919 samen met
enkele industriëlen de Maatschappij voor Goedkope Woningen
die in onze stad meer dan 1000 woningen bouwde.
Zijn portret in het stadhuis is van de hand van kunstschilder
S. Cambier en werd in 1927 geschilderd.
In 1969 werden enkele nieuw aangelegde straten genoemd als
Baron Romain Moyersoenpark.
x Aline-Maria Liénart °Aalst l7.10.1870 - +Aalst 26.2.1940.
Hun zoon Ludovic CO Aalst 1904 - +Aalst 1992), advocaat, ging
eveneens in de politiek. In 1986 publiceerde hij een boek
over zijn vader (zie bibliografie), en hij is tevens auteur
van Prosper Poullet en de politiek van zijn tijd (1946).
Lit.: A.S., Bij de honderdste verjaring van de geboorte van staatsminister
Baron Moyersoen, in De Gazet van Aalst, aug. 1970.
GEEROMS, L., o.c.
GHYSENS, J., o.c., p. 83, 84.
LIEBAUT, H., Gezagsconcentratie ...
MOYERSOEN, L., De stamboom van de familie Moyersoen van Aalst, in Het
Land van Aalst, jrg. 30, 1978, (2/3), p. 60 e.v.
IDEM, De gemeentepolitiek in het arrondissement Aalst ten tijde van baron
Romain
Moyersoen, in Het Land van Aalst, jrg, 38, 1986, (1), p. 1-46.
PODEVIJN, D., Inventaris van het archief van Minister van Staal Romain
Moyersoen 1870-1967, Leuven, 1993.
UYTTERSPROT, c., Straatnamen, in Med. WAK, 1980, (5), p. 11.
VAN MOLLE, P, o.c.
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174. MUYLAERT-SAMUEL, (Vrijheidstraat 21), 1905.
Jan-Baptist Muylaert °Kalk (D) 4.6.1862. Kleermaker.
Medestichter en bestuurslid van de "Gewezen Weesjongens -
Aalst", waarvan hij in 1910 voorzitter werd.
x Maria Samuel °Aalst 2.3.1860. Huishoudster.

175. NEEFS, (Jozef, Stations straat 26 / ook 33), 1906.
°Antwerpen 8.5.1861. Was de eerste tandarts die vanaf 1899
regelmatige zitdagen te Aalst had. Hij noemde zich
tandmeester-specialist en begaf zich "op aanvraag tenhuize
van eenieder".

176. DE NEVE, Jan, Lange Zoutstraat (24), 1909.
°Aalst 25.3.1870 - +Aalst 25.12.1942. Behanger. Heeft als
politicus een aanzienlijke en invloedrijke rol gespeeld
tussen beide wereldoorlogen. Als daensist ging hij over naar
de Frontpartij . Zijn aandacht ging vooral naar het Vlaams-
nationaal Syndicaat en naar de Landsbond der Vlaams-nationale
Mutualiteiten, waarvan hij erevoorzitter (1934) was. Hij was
stichtend voorzitter van de Verenigde Ziekenbonden der
Christene Volkspartij-Vlaams Front.
Vanaf 1921 was hij gemeenteraadslid en gedurende tien jaar
(1925-1935) schepen van onze stad. Vanaf 1936 tot 1939 was
hij senator voor het arr. Aalst-Oudenaarde.
Beroepshalve was Jan de Neve behanger-stoffeerder. Als
aanhanger van priester Daens werd hij als jong arbeider door
zijn werkgever ontslagen. In 1918 was hij medestichter van de
Nationale Federatie voor behangers-garnierders van België.
De Neve was een sociaalvoelende volksmens, vlot in omgang en
zich houdend naar zijn Vlaams-kristelijke overtuiging. Al
zijn energie en aandacht besteedde hij aan de Vlaams-sociale
strijd.
Zijn zoon Frans (Aalst 1911-1977), was in 1973 medestichter
en eerste voorzitter van het Priester Daensfonds.
Een van zijn dochters, Joanna (OAalst 30.11.1900 - +Aalst
10.2.1995) was gehuwd met Ernest van den Berghe.
Lit.: VAl"! CAMPENHOUT, o.c. (met bibliografie)
Med.: E.v.d.B.

177. NICHELS, Alfred, Fabrieksplaats (14)*, (bediende), 1906.
"Aalst 5.4.1873 - +Aalst 27.9.1949. Van eenvoudige
volksjongen, enkel geletterd door wat het lager onderwijs
toen te bieden had, ontwikkelde Alfred Nichels zich tot een
vooraanstaand politicus en werd de eerste socialistische
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Inhuldigingssteet voor burgemeester Nichels (l77).
Op de eerste rij is ook staatsminister E.Anseele aanwezig.

(verzameling M. Uyttersprot)
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burgemeester van Aalst. Hij was mede stichter van de
socialistische partij te Aalst (1885). In 1902 werd Nichels
aangesteld als bestendig partij secretaris. Hierdoor kon de
socialistische partij te Aalst degelijk geleid en georganiseerd
worden.
Spreekbuis voor Nichels was zijn eigen opgerichte krant Recht
en Vrijheid (1900-1913) waarin hij de schandalige uitbuiting
en de rechteloosheid van de arbeidersklasse aanklaagde. Net
als de gebroeders Daens werd hij door de katholieke
tegenstrevers overladen met scheldpartijen en intimidaties.
Na de Eerste Wereldoorlog volgde de grote doorbraak én voor
Nichels én voor zijn partij. In 1919 werd hij volksvertegen-
woordiger wat hij bleef tot 1946, later gemeenteraadslid
(1921-1949), schepen (1924-1925 en 1927-1933). In 1933 werd
hij burgemeester van Aalst, een moeilijke ambtsperiode voor
Nichels met wisselende en wankele coalities. Bij het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog verlaat Nichels half mei
de stad. Hij voegt zich bij de Belgische regering (de zg.
.Limogeards") in Limoges (Fr.) en ondertekende het anti-
Leopold III-manifest. Enkele weken later komt hij terug naar
Aalst om zijn ambt opnieuw op te nemen tot hij in oktober
door de Duitse bezetter werd verplicht zijn ambt neer te
leggen. Na de bevrijding in 1944 eiste hij de hem ontnomen
burgemeesters zetel op. Niet voor lang echter: tweedracht
binnen de partij en het oorlogsverleden van zijn zoon wierpen
een schaduw op het onbesproken gedrag van Nichels.
Onder het bestuur van Alfred Nichels werden de school op het
Vredeplein en het zwembad - nu Stedelijke Kunstacademie -
gebouwd.
Zijn portret op het stadhuis is een kunstwerk van E. van de
Winckel.
In 1950 werd de Brabantstraat herdoopt in de Alfred Nichelsstraat.
x Leontine Matthieu °Aalst 4.6.1877. Vroedvrouw.
Ook Maanstraat 35; 18, Eugène Bosteelsstraat 22.
Lit.: ANTHIERENS, J., Zonder vlagvertoon, Leuven, 1995, p. 148.
BOON, L., o.c., p. 369 e.v.
GEEROMS, L., o.c.
GHYSENS, J., o.c., p. 78-79.
LIEBAUT, H., Repertorium ...
UYTTERSPROT, C., o.c., 1980, (5), p. 15.
TESTIBUS, A., Het parlement in den storm, Brussel, s.d.
VAN HOORICK, B., Bij de lOde verjaardag van de dood van Alfred
Nichels, eerste socialistische burgemeester van Aalst, in Een keuze uit artikels
Voor Allen, Aalst 1980.
VAN MaLLE, P., o.c.
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178. NIJS, Pamfiel, (Esplanadestraat 14), bestuurslid, 1906.
°Aalst 31.7.1883. Ingenieur (Gent 1905). Volgde Achiel
Brijs op als voorzitter ANV-tak Aalst (1908). Gaf enkele
opmerkelijke voordrachten over luchtballons en uitvindingen
in de vliegtuigtechniek; thema's die toen zeer in de
belangstelling stonden.

179. VAN NUFFEL, G(ustaaf), Kapellestraat (1),1911.
°Aalst 3.4.1893 - -r-Wolfrathausen (D) 3.5.1955. Journalist.
Secretaris ANV-tak Aalst van de letterkundige afdeling.
Auteur van een anti-oorlogstoneelstuk Zoenoffer (Aalst 1930),
met reizangen door Renaat van Daele.
Hij schreef ook onder de schuilnaam Joost Kappers (med.
E.v.d.B.), o.a. in het frontblaadje "Uit 't Land van Aalst".
Aan het front (1914-1918) had hij de leiding van het Helden-
huldecomité dat de Vlaamse gesneuvelden een Vlaams gedenk-
teken bezorgde. Hiervoor werd bij de frontsoldaten geld
ingezameld.
In 1934 was hij één van de oprichters en algemeen secretaris
van "Vlaamse Kinderzegen", waar o.a. Jef Scheirs, A. d'Haese,
Valerius de Saedeleer en Herman Vos (die zeer tragisch om het
leven werd gebracht in 1945) bij betrokken waren. "Vlaamse
Kinderzegen" was een sterk Aalsters initiatief om de sociale
toestand van grote gezinnen te verbeteren.
Tijdens de laatste wereldoorlog zette hij zijn journalistiek
werk verder en week uit naar Duitsland, waar hij overleed.
x Gerardine Baccaert °Aalst 3.4.1893
Lit.: DE BENS, E., De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-
1944), Antwerpen, 1973.
ELIAS, H., 25 Jaar Vlaamse Beweging, Antwerpen, 1969.
GHYSENS, J & B, De Duitse bezetting ...
MARTIN, D., Archief Kleine Fondsen, Inv., Brussel, 1987.
VAN NUFFEL, P., De Duitsehers ...

180. DE NUL, Isidoor, Gentsestraat(151), 1909.
°Aalst 8.11.1889. Aannemer. Samen met zijn zoon Jan COAalst
14.9.1914 - +Aalst 27.4.1988), ingenieur, richtte hij in 1938 een
onderneming van openbare en private werken op. Het
bedrijf groeide uit tot een indrukwekkend concern aan de
grens van Hofstade en behoort tot een der grootste bedrijven
van onze stad, met ongeveer 850 tewerkgestelden. De nv. Jan
de Nul legt zich voornamelijk toe in het uitvoeren van water-
en baggerwerken tot in Libië en zelfs Saoedi-Arabië.
x Ludovica Bocque °Aalst 18.6.1891. Huishoudster.
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Lit.: GHYSENS, J. Geschiedenis ...o.c., p. 333.
N.N., Nieuws in het kort, in Meel. WAK, 1988, p. 61.

181. NULLENS, Victor, Sint-Vincentiusstraat (39), onderstatiemees-
ter, 1907.
°Wieze 18.12.1884.

182. NYNS-D'HAES, E(dmond), Korte Zoutstraat (47), tabakfabri-
kant, 1912.
°Sint-Jans-Molenbeek 9.5.1873.

183. NYS, Rob(recht), Molenstraat (74), 1912.
°Aalst 25.6.1877. Pasteibakker.
x Emma Limpens °Aalst 1.7.1878. Winkelierster.

184. OLIVIER, (Jan-Baptist), Denderstraat, controleur staatsspoor-
wegen, 1909.
°EIsene 21.1.1856.
Ook Albert Liénaertstraat 8.

185. VAN OOTEGEM, onderwijzer, Erembodegem, 1907.

186. OSSENBLOK, August, leraar, 1906.
°Borgerhout 1885. Bibliothecaris en leraar in het middelbaar
onderwijs o.a. te Aalst aan de Staatsmiddelbare Jongensschool
van 1905 tot? Hij was medewerker aan de Boekengids en gaf
opleidingscursussen voor bibliothecarissen. Hieruit
distilleerde hij een zakelijke handleiding De kandidaat-
bibliothecaris.
Lit.: BAERS, 1., Lectuur-Repertorium, Antwerpen, s.d.

187. VAN OVERSTRAETEN, August, Esplanadestraat, schoolop-
zichter, 1905.
°Borcht-Lombeek 27.8.1865. Vestigde zich begin 1902 in
Aalst, Moorselbaan 193/1. Was bestuurslid (1904-1913) van het
Davidsfonds- Aalst.
x Maria van den Brouck °Kerksen 5.6.1869. Huishoudster.
Ook Stationsstraat 9.

188. PAELSTERMAN, A. Driesleutelstraat, 1907.

189. PAPE, Gustaaf, (Sint-Jobstraat 197*), bestuurder Stedelijke

* Ook 103 ;107
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Muziekschool, 1906.
°Aalst 15.4.1857 - --Aalst 20.12.1920. Gustaaf Pape mag
gerekend worden tot één van de belangrijkste muzikale figuren
van onze stad. Als dirigent, als componist en als muzikaal
pedagoog was hij zeer verdienstelijk. Door vernieuwing van
leermethodes bracht hij jonge mensen de liefde voor muziek
bij.
Als directeur (1905-1919) van de Stedelijke Muziekacademie
bracht hij deze instelling op een hoog kwalitatief peil.
Pape heeft talrijke cantates en oratoria gedirigeerd, o.a. De
Klokke Roeland-cantate (1907) en De Rubenscantate in 1909 bij
het 50-jarig bestaan van de Stedelijke Muziekschool.
Als componist staat ook heel wat op het palmares van Gustaaf
Pape o.a. .Jwein van Aalst"(1886; 1988), "De Hemelkoningin"
(1913),"De Passie" (1910).
In het ANV-tak Aalst was hij uiteraard betrokken bij de
muzikale avonden en het vrouwenkoor o.l.v. mevr. Courteaux
(zie 73) en de zgn. "Liederavonden voor het volk".
In 1915 werd op hem beroep gedaan om in de nieuw gebouwde
Kapucijnenkerk tijdens de vieringen de zang en het orgelspel
te verzorgen. Hieruit groeide het Sint-Jobskoor dat zou
uitgroeien tot een koor met symfonisch orkest.
Een straatnaam werd naar hem genoemd (1927) en door de
Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon werd een gedenkplaat
geplaatst aan zijn woning (1972).
Op 3 maart 1972 hield 't Land van Riem een herdenkingsavond
"Gustaaf Pape", in leven muziekleider en acteur bij dit
toneelgezelschap. Op het programma stonden instrumentale en
vocale werken van Pape. De feestrede werd gehouden door prof.
Fr. Vyncke. De Stedelijke Academie voor Muziek, Ballet en
Toneel, Het Koninklijk Sint-Jobskoor, de Muziekkapel van de
Stedelijke Vrijwillige Brandweer en de Vereniging voor
Aalsters KuItuurschoon verleenden hun medewerking.
x Maria de Wilde °Aalst 11.9.1870.
Hun zoon Fritz, °Aalst 28.2.1891, onderluitenant, sneuvelde
te Ramskapelle op 22 december 1917.
Hun dochter Lauretta, °Aalst 25.7.1894 - +29.7.1978 werd
genoemd naar de dochter van Dirk van de Elzas, gehuwd met
Iwein van Aalst.
Lit.: DE SMET, M., Koninklijk Sint-Jobskoor 75 jaar jong, Aalst, 1990.
GHYSENS, 1., Een musicerende stad 1860-1980, Aalst, 1981, p. l78, 18l.
IDEM, De Muziekschool te Aalst 1859-1979, Aalst, 1980, p. 103,104.
VAN DER HEYDEN, A., Gustaaf Pape, in Med. WAK, 1978, (4), p. 4.
N.N., Herdenkingsavond Gustaaf Pape, programmaboekje 1972.
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190. PAELDERMAN, A., Driesleutelstraat , 1907.

191. DE PAEPE, Alfred, Maanstraat (30), bediende, 1907.
°Aalst 3l.1O.1884 - +Aalst 6.2.1934. Bediende bij de
tabaksfabriek 't Haantje. Hij was de medeoprichter van het
kerkkoor Sint-Gregorius (Mijlbeek).
De bundel Sonnetten (Aalst, s.d.) van Jef Crick (0Aalst
23.10.1890 - +Sint-Amandsberg 8.6.1965), werd opgedragen
aan Alfred de Paepe.
Hij was gehuwd met Maria Wellekens (0Aalst 11.9.1886),
huishoudster, een dochter van de .Bellepiezen", die
woonde aan de Hovenierstraat waar thans de apotheek Van
Holsbeeck is. Deze bijnaam is eerder vleiend, verwijzend naar
hun vrouwelijke schoonheid is het een samentrekking van
"Belles pièces".
Hun dochter Leona COAalst26.1.1915 - --Aalst 17.6.1968) was
een zeer merkwaardige en talentvolle musica. Meer over Leona
de Paepe zie GHYSENS, J., Een musicerende stad ...
Med.: E.v.d.B.

192. DE PELSMAECKER, Edgard, postklerk, Molenstraat (64),
1908.
°Aalst 10.3.1884

193. DE PERMENTIER, (Hendrik, Dirk Martensstraat 112), 1909.
°Sint- iklaas 9.7.1877. Onderwijzer. Afgestudeerd in 1896 als
leraar lager onderwijs aan de Normaalschool van zijn
geboortestad en onmiddellijk te Aalst aangesteld.
Hij was leraar algemene vakken aan de Staatsmiddelbare Jon-
gensschool van 1912 tot 1935.

194. PIRON, H(elena), mej., Nazarethstraat* (76), 1908.
°Aalst 22.9.1892 - +Liedekerke 26.5.1983. Studeerde aan de
Staatsmiddelbare Meisjesschool en werkte enkele jaren als
bediende bij de EER. Ze was een werklustige en wils-
krachtige vrouw, die een ambachtelijk atelier van hand-
breikousen beheerde. Na het vroegtijdig overlijden van haar
man, beheerde ze ook nog de textielgroothandel.
Ze was de nicht van kunstschilder Leo Piron (OMarcinelle
14.10.1899 - +Nukerke 9.2.1962) en stelde hem een atelier ter
beschikking.

* Nazarethstraat = Hoogstraat
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x Gustaaf Meert °Aalst 11.6.1889 - +Aalst 17.4.1936.
Breigoedfabrikant en stichtend voorzitter van de Bond der
Breigoedfabrikanten. Gustaaf Meert was groot-oorlogsinvalide
en voorzitter van de plaatselijke Invaliedenbond.
Na het lager onderwijs werd hij tapissier-garnierder. Tijdens
zijn legerdienst leerde hij het vak van patronnier: het ontwerpen
van bovenleders voor schoenen. Hij startte met een eigen
schoenbedrijf en schakelde later over naar de textiel-
branche.
Gustaaf Meert werd in 1905 lid bij de Catharinisten, vertolkte 14
rollen en verzorgde 22 regies.
Hun zoon Hendrik CAalst 19.4.1921 - +Izegem 26.5.1940)
sneuvelde in de meidagen van 1940, amper 19 jaar.
Een dochter van hen, Gabriëlle (0Aalst 6.9.1917 - +Aalst
7.9.1996), huwde met Luc Kieckens. (zie 141)
Vanaf eind 1919 woonde het echtpaar op het Keizersplein.
Voordien had hier Hippoliet Meganck gewoond. (zie 165).
Med.: L.K.

195. PLETINCKX, Lodewijk, (Nijverheidsstraat 5), leraar Middel-
bare School, 1907.
°Brussel 18.11.1861. Leraar algemene vakken van 1882 tot
1915, aan de Staatsmiddelbare Jongensschool.
In 1908 vereerd met de burgelijke medaille voor meer dan 25
jaar dienst in het onderwijs.(Verslag ... stadszaken Aalst
1908,p.73)
Secretaris van de "onderkommissie ter vervlaamsing van de
Gentse universiteit".
x Leontine Hermans ° Appels 16.11.1867.
Ook Albert Liénartstraat 19.
Lit.: VAN DEN STEEN, J., O.C., p. 22.

196. PODEVIJN, Philomena, mej., Hopmarkt (9), 1909.
°Aalst 10.1l.1893. Dochter van Jan Baptist, hoefsmid.
x JozefCallebaut "Aalst 14.11.l886.

197. PODEVIJN, Victor, Fabriekplaats (7)*, 1907.
°Aalst 26.3.1876. Bediende bij Borremans. Toneelspeler bij
't Land van Riem en Voor Taal en Vrijheid.
Ook Schoolstraat 32.
Med.: J.d.B.

* Fabriekplaats = Banwensplein.
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198. PRAET, C(amiel, Lange Zoutstraat 25), goudsmid, 1906.
°Aalst 11.9.1853
x Elisa de Witte, °Aalst 27.4.1857.
Ook Lange Zoutstraat 6.
Camiel Praet was een weerman avant la lettre. Dagelijks
stond in De Volksstem (1910 e.v.) een annonce van het huis
Praet. Hierin een barometer afgebeeld met de standen
(telkens genoteerd om 17 u), temperatuur en vooruitzichten.

199. DE PRIL, Jozef, Leopoldstraat (22), 1909.
°Denderhoutem 30.10.1859. Spekslager.

200. PROUVOST, (Lodewijk)-Hendrik, adjudant (infirmerie),
Pupillenschool, 1907.
°Menen 18.1.1857.

201. DE PRUL, M., mej., Beekveldstraat, 1908.

202. RABIER, (Edmond), Ledebaan, 1911.
Jan-Baptist Edmond °Aalst 1.2.1869. Briefdrager.
x Leontine Bombeeck °Aalst 9.2.1870.
Ze hadden twee zonen, tot het noodlot ze trof in 1918.
Albrecht Rabier (0Aalst 1897), muziekkunstenaar en
vioolvirtuoos, werd op 8 mei 1918 begraven te Aalst, (zijn
grafzerk is gesierd met een halfverheven viool, in steen
uitgehouwen). Enkele maanden later sneuvelde te Diksmuide op
26 juli, Frans Rabier (OAalst 15.10.1894), adjudant bij het
achtste linieregiment.
Ook Sint-Jobstraat 106; 96.
Med.: E.v.d.B. / J.d.B. / S.F.

203. RAJON, J(ules, Grote Markt 13), rekenplichtige, 1907.
°Aalst 19.10.1865
x Maria van Belle
Ook Meuleschettestraat 35.

204. VAN RAMPELBERGHE, postbediende Aalst-Noord, 1905.

205. RENNEBOOG, Alb(eric), Moorselbaan (18), veearts, 1907.
°Aalst 29.3.1875 - +Aalst 1935. Afgestudeerd te Brussel in 1901
als veearts. Nam na het overlijden van zijn vader Adolf
Renneboog (+ Aalst 1905) de functie van hoofdcontroleur en
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Dokter August Renneboog (1888 - 1917). (verzameling M. Uyttersprot)

Oklcber I 917 -r- N' I I,. Met toelating der Krijgeoverh etä.

fThf.ji~ijffil
i~ KORT EN BON8OG. - N. r r. j
~ Voor alle Soldaten en VluclJtelingen uit hel Arrondiesemesu Ad.,.

~,.. _.~~* .-
II(H)rll0Jl~lélh:l': DI'" Hil;.\ire GRAVEZ,krijgsdokter D. 18, Belgisch veldlege

Pchcorder en Pcnninglilceslcl': E". H. Maurits VAN DEN BREMPT. Aal-
moezenier', Kales.

AI!{(:Ill. AI'chiv31"ÎS Notaris Leo HERS SENS, 1<esergeant D 2~4, st.ar,B.V

DOKTER
Aug. Renneboog

®~~:w
Een droeve plicht bracht m!i op

111 oktober naar 't belg isch krijgs-
hospitaal del' • Porte de Graveli-
nes a. De droeve mare was twee
dagen-te vor-en-de stad rondgelee-
pen dat D' August Renncboog
overleden was. Ik was dan zijn lijk
gaan groeten, en met aandoening
stortte ik een gebed voor-dien oud
schoolmakker dien ik sedert der-
tien jaren niet meer gezten had en
dien ik nu moesL terug vinden, ge-
knakt op zöo'n jeugdigen ouder-
dom:. .

Dr August Renneboog werd te
Aclst. op 2S Februari 1888 uit een
achtbare familie geboren. Na zijne
studiën in het Aelstersch Collegie
vollcdigd te hebben, trok hij in
1\)05 Lel' Hoogceohcolj- waar hij
zijn diploma van geneesheer ver-
wierf. Hij vestigde zich te Antwer-
pen waar zijn. naam en faam spoe-
dig beleend waren, 't was daar dat
de oorlog .hern vond, en hij a8r~el-.1

de niet zijne wetenschap en zijrlen
moed ten dienste te stellen van
zijn beproefd vaderland.

Na zijn plicht aan 't front gedaan
te hebben, werd hij in dejongste
maanden aan 'tkrjjgshospitaal der
I: Porte de Graveliucs _. "benoemd,
't was daar dat een eedverbrekeride
vijand. hem zou komen overvallen,
't was daar dat de jonge genees-
heer, onder het teeken van het
rood kruis, dat zijnen moed en
zelfopoffering had moeten schut.
ten, op de plaats hem door.zljne
overheid aangewezen. te mid.ien
z!incr zieken cp gekwetsten die hij
met zooveel zorg verpleegde zijn
leven zou schenken. De moordda-
dig-e vliegers bende vloog· sedert
zekeren tijd over de stad toelbl~ij
ook bommen op het hospitaal neer-
wierp. Dokter Rcnnchoog werd
dood el ijk getrolIen door verschil-
li!:e bomscherven. Hij blr e!
center teu volle zijne kennis tot het
uiterste behouden" ontving de
Iaatate H. Sakramenten eu droe~
zijn leven op' voor het vaderlaad.

Onze vriend, dcoraljn minzaam
karakter, en zijne dienstwilligheid
had hier, zoo als op al de plaatsen
waar hij doorgegaan was, de ach-

Tekst in het frontblad Uit 't Land van Aelst over de dood van A. Renneboog.
(verzameling M. Uyttersprot)
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bestuurder van het Stedelijk Slachthuis over [9].
x Thérèse Delpierre °1872 - + 1955.

206. RENNEBOOG, August, Moorselbaan (18), student, 1907.
"Aalst 28.2.1888 - +Calais 27.9.1917.
Studeerde aan het Sint-Jozefsccllege te Aalst, vervolgens in
1905 aan de universiteit en behaalde er het diploma van
geneesheer. Hij vestigde zich te Antwerpen waar hij een
dokterspraktijk had. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij
adjunct-geneesheer in het krijgshospitaal Porte de
Gravelines, te Calais. Hier werd hij dodelijk getroffen bij
een Duits bombardement op 27 september 1917.
Eind maart 1922 werd het stoffelijk overschot naar Aalst
overgebracht (De Volksstem 26.3.1922).
Zoon van Adolf Renneboog en Emelie van Muylem.
Lit.: LYR, R., o.c., p. 145.
VAN NUFFEL, P., o.c.
Uit 't Land van Aalst - Kort en Bondig, 1917, nr 11 (Aalsters frontblaadje).
Zevende lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland - Rode
Kruisuitgave.

207. RENNEBOOG, Jerom(e), Nieuwstraat (7), hoogstudent, 1912.
°Aalst 26.6.1892 - +Aalst 28.11.1958. Apotheker. Groot
Oorlogsinvalide 1914-1918. Zijn studies aan de universiteit van
Leuven had hij door oorlogsomstandigheden moeten stoppen.
Na de oorlogsperikelen bekwam hij door toedoen van koningin
Elisabeth in 1919 zijn diploma.
Officier bij de Aalsterse Vrijwillige Brandweer.
Volgde zijn vader August (+Aalst 1918) op als apotheker
(Centrale jury 7.9.1880), zgn. apotheek Den Hert.
De apotheek Renneboog is nog bestaande en wordt gerund door
zijn nazaten.
x Sidonie de Winter °Wetteren 11.8.1897 - Overboelare
12.11.1987
Ook Albert Liénartstraat 21.
Lit.: VAN DEN STEEN, J., o.C., p.42.
Med.: G. Renneboog.

208. REYNIERS, Bertha, mej., (Vaartstraat 11), regentes, 1909
°Aalst 21.1.1878. Muzieklerares aan de Staatsmiddelbare
Meisjesschool te Aalst; aangesteld in 1905 na een tijdelijke
functie.

[9]. In 1907 waren er te Aalst twee veeartsen: Alberie Renneboog en Alfred van
Roy (Verslag over het bestuur en de toestand der stadszaken in het jaar 1907).



26

Na haar huwelijk met Clemens de Mont (ONinove 14.2.1882)
woonde ze op de Dendermondsesteenweg 23.
Reyniers, pianiste, behaalde de lste prijs van het
Conservatorium te Gent, Clemens de Mont lste prijs
Conservatorium Brussel.
Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 vluchtte het
echtpaar naar Engeland en keerde niet meer naar Vlaanderen
terug. Hun nakomelingen wonen nog steeds in Engeland (Med.
Jos de Mont, Ninove).

209. REYNIERS, CI(emence, Vaartstraat 11) regentes, 1905.
°Aalst 13.4.1876. Als regentes in 1904 aangesteld aan de
Staatssmiddelbare Meisjesschool te Aalst.
In 1906 werd ze door de algemene vergadering van het ANV-
tak België tot bestuurslid verkozen. In het zelfde jaar werd
ze eveneens bestuurslid van het ANV-tak Aalst.
Ze huwde met een rechtstreekse afstammeling van J.F. Willems.
Van. haar jeugdige Vlaamsgezindheid heeft ze later weinig
blijk gegeven, ze ging op in een volledige verfransing.
Na haar huwelijk verhuisde ze naar Gent en werd directrice
benoemd van de betaalschool Institut de Kerckhove
(Pollepelstraat), een franskiljons bolwerk tegen de
toepassing van de taalwetten in het onderwijs.
Med.: E.v.d.B.

210. RINGOIR, D(omien), Dirk Martensstraat (8), 1905.
°Aalst 5.7.1867. Postbediende.
Ook Cumontstraat 6.

211. ROGGEMAN, Alf., telegraafklerk, 1905.

212. ROGGEMAN, Mar., Korte Zoutstraat, 1911.
In de Korte Zoutstraat 2 woonde een koopman in gleiswerk,
Alfons Roggeman (OAalst 22.9.1877); later Lange Zoutstraat
38.

213. ROGGEMAN, Valery, Keizerlijk Plein (36), kapper voor dames,
1912.
°Aalst 24.9.1873.
x Helena Thybaert °Aalst 29.11.1873, modemaakster.

214. RONSMAN, Lange Zoutstraat (37),1909.
Ronsman Emiel °Aalst 23.11.1884. Schoenmaker Philemon
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°Aalst 21.5.1851. Meester-schoenmaker (Brusselstr.), lid van de
Kath. Burgerskring de Vriendschap.
Elisabeth °Aalst 19.1.1882.

215. ROUSSEEUW, Fr(ans), Dendermondsesteenweg, 1911.
°Klemskerke 19.4.1874. Ontvanger der belastingen op het
Aalsterse stadhuis.
Hij vestigde zich op 30 april 1901 in de Nijverheidstraat 8.
x Florentina Claessens °Antwerpen 24.10 .1872.
Ook Dirk Martensstraat 39.

216. RUMES, Paul, Gasthof Sint-Jan", Albert Liénartstraat (25),
leraar, 1912.
°Sint-Niklaas 4.8.1891 - +1974. Leraar algemene vakken van
1917 tot 1921 aan de Staatsrniddelbare Jongensschool te Aalst.
Schoolinspecteur in 1928; rijkstaalinspecteur (1944-1952).
Paul Rumes was secretaris (1926) van het Rode Kruis afd.
Aalst; lid vanaf 1911, secretaris (1922), voorzitter (1952)
en Honoraris-Jubilaris van 't Land van Riem.
Paul Rumes was dé figuur, dé man die 't Land van Riem tijdens
het interbellum groot maakte. In 1911 werd hij lid van 't
Land van Riem, later secretaris (1922) en voorzitter (1952)
Zijn grafzerk is versierd met een gedenkplaat van 't Land
van Riem (Honoraris-Jubilaris).
In het tijdschrift van het Nationaal Toneelverbond zijn
enkele bijdragen van Rumes gepubliceerd, o.a. Paul de Mont
(jrg. 20, 1950, p. 189).
Ook Keizersplein 13.
x Paulina, Josephina, Bertha Quintyn °Aalst 1.11.1889 - + Sint-
Idesbald 21.7.1963.

217. DE RYCK - LIMPENS, (Gentsestraat 2), handelaar,
beschermend lid, 1907.
Alfons °Mere 14.3.1856. Handelaar in specerijen.

218. VAN DE SANDE, G., Hofstade, 1905.

219. SANDERS, Elvire, mej. 1911.

220. SCHEERLINCKX, Edmond, Veldstraat (12), griffier Handels-
rechtbank, 1907.

'" Gasthof Sint-Jan: Een zeer mooie foto van dit vermaarde hotel vindt men terug in
J. GHYSENS, Geschiedenis .... , p.77.
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°Aalst 8.4.1862 - +Aalst 20.4.1934. Advocaat, griffier en
nadien referendaris van de Rechtbank van Koophandel.
Bestuurslid van de Kon. Harmonie Al Groeiend Bloeiend
secretaris (1890) van de Koormaatschappij Ste Cecilia gezegd
De Meyboom (Zoutstraatpoort) en voorzitter van de Besturende
Commissie van de Stedelijke Muziekschool.
x Marie-Thérèse Wauters °Aalst 25.10.1868 - --Aalst 2.3.1954.

221. SCHELFOUT, zoon, Brusselsesteenweg, 1906.

222. DE SCHEPPER, Fein, Lange Zoutstraat, rekenplichtige, 1907.

223. SCHOLLAERT, Arthur, (Korte Zoutstraat 58), lederhandelaar,
1906.
°Aalst 14.2.1864. Schoenmaker.
x Adéle Boulembercq ° Aalst 2.3.1860. Huishoudster.
Ook Nieuwstraat 78.

224. SCHOONJANS, A(ugust), Nieuwstraat (35), fabrikant.
°Aalst 19.6.1863. Samen met zijn broers Cyrille en Gustave
kocht hij in 1897 het huis met ruime stapelplaatsen en hof
uitkomende in de De Ridderstraat, waar voordien de socialisti-
sche bakkerij De Toekomst was ondergebracht.
Eind 1911 openden de gebr. Schoonjans de eerste cinema in de
De Ridderstraat.
Eind 1883 was August betrokken bij een mislukte heroprichting
van de Red. Kamer De Catharinisten. August was bestuurslid
van de Katholieke Burgerskring de Vriendschap.

Lit.: GHYSENS, J., o.c., p. 117.

225. SCHOTTE, A(chiel), Brabantstraat (20), 1907.
°Aalst 22.4.1878 - +1947. Leertouwer. Was samen met zijn
broer Hippolyte (1885-1950) en zijn vader Pierre (1841-1924)
de grondlegger van de gekende leerlooierij aan de
Kapellekensbaan te Erembodegem.
Hippolyte Schotte kocht het kasteel van Regelsbrugge en bij-
horend goed aan in juni 1930. Het kasteel van Schotte, zo
genoemd in de volksmond, ligt aan de rand van de stad nabij
de Sint-Jobkapel.
Het oude kasteel, waarvan de historiek teruggaat tot de 15de
eeuw, liet hij afbreken (1933) om plaats te maken voor het
huidige neoklassieke complex, waarbij de torens werden
opgetrokken naar het voorbeeld van het eeuwen oude kasteel.
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Rond 1930 had het domein Regelsbrugge een oppervlakte van
ca. 25 ha.
Een gedeelte van de gronden van het domein werden in de
jaren zeventig verkocht. De Generale Bank bouwde er een
nieuw administratief centrum.
Lit.: GHYSENS, J., o.c., p. 79.
VELGHE, 1., Aalsterse Kastelen, Brussel, 1971, p.20.
N.N., Rond het Kasteel van Regelsbrugge, in Gazet van Aalst (los knipsel).

226. SCHOUPPE, Alice, mej., 1905.
Echtgenote van Achiel Brijs, voorzitter ANV-tak Aalst.
Bestuurslid.

227. SCHOVPPE, Edgard, Veldstraat (6), handelaar, 1908.
°Aalst 11.1.1879. Koffiehandelaar. Stichtend bestuurslid van
de toneelvereniging De Schakel (1930).
Broer van Alice (226).
x Joanna Nys °Aalst 21.1.1879. Zij was de dochter van patissier
Nys aan de Werf.
Lil.: DE PAEPE, Ph., Oude herinneringen aan de Welf, in Med. VVAK, 1982,
or 5, p. 10.
Med.: E.v.d.B.

228. DE SCHRIJVER, A(melie), mej., Lange Zoutstraat (40), 1908.

229. VAN DER SCHVEREN, L(eo, Keizerlijk Plein 55), houthandel,
1907.
°Aalst 7.8.1875.

230. VAN DER SCHUEREN, O(dilon, Brabantstraat 28), brouwer,
1906, beschermend lid, 1911.
°Aalst 31.5.1869 - +Aalst 19.1.1950. Liberaal gemeente-
raadslid. Voorzitter van het bestuur van de Burgerlijke
Godshuizen (voorloper OCMW). Als nijveraar was hij voorzitter
van de raad van beheer van de brouwerij Zeeberg en van de nv.
Filterie Impériale, ere-afgevaardigde van het Beheer van de
Banque de la Société Générale de Belgique, erevoorzitter en
stichter van de kredietmaatschappij Ons Huis en Onze Woning.
Tevens was hij erevoorzitter van de Handelsrechtbank, ere-
ondervoorzitter van de Handelskamer, stichter en ere-ondervoor
zitter van het Rode Kruis van België- afdeling Aalst, erevoorzit
ter Kon. Harmonie Les Vrais Amis Constants.
De activiteiten van de brouwerij Zeeberg werden gestaakt in
1976.
x Louise Drion °Elsene l3.6.1871.
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231. VAN DER SCHUEREN, R(aymond), mevr. wed., Burchtstraat
20, beschermend lid, 1907.

232. SCHUERMANS, August, Burcht (19), 1906.
°Aalst 16.10.1875 - +Aalst 1950. Fabrikant, scheikundige.
Medebeheerder van de S.A. Ets. Schuermans, gekend als SASA.
Omstreeks 1960 telde het bedrijf ongeveer 350 werknemers, en
sloot de poorten in 1972.
In 1934liet hij een mooie villa bouwen, gekend als River Side
en ondertussen reeds afgebroken, aan de Erembodegem-
straat.
Lit.: GHYSENS, J., o.c., p. 131

233. SCHUERMANS, A(gust), mevr., beschermend lid, 1909.
Gryson Aglaë °Dendermonde 4.9.1881.

234. SCHUERMAN, Fr(ans, Pieter Couckestraat 43),onderwijzer,
1906.
"Sint-Niklaas 13.9.1877. Behaalde aan de normaalschool van
Sint-Niklaas het diploma voor lager onderwijs in 1897 en was
onmiddellijk leraar te Gent tot zijn aanstelling te Aalst op
1.2.1899.
Schaarse gegevens wijzen er op dat hij lesgever (directeur)
was in het Sint-Maarteninstituut (1915-1919).
Bestuurslid ANV-tak Aalst (1907).

Lit.: N.N., Geschiedenis van het Sint-Maartensgesticht Aalst,Aalst, 1930, p. 14.
VAN BOCKSTAEL, G., Het Sint-Maarteninstituut 1881-1980, Aalst, 1980, p.
312.

235. VAN SCHUYLENBERGH, Petrus, (Zonnestraat 25), drukker,
1905.
°Aalst 3.3.1872 +Aalst 13.2.1963. Hij leerde de
drukkersstiel bij Pieter Daens en was secretaris (1883-1905)
van de Kristen-Demokratische partij. Hij vestigde zich voor
een korte periode te Ninove waar hij het blad De Klok uitgaf
dat korte tijd Klokke Roeland verving.
In 1901 kwam hij terug naar Aalst, woonde een tijd in de
Zonnestraat waar hij samen met zijn broer Constant (1877-
1963) een drukkerij oprichtte en verhuisde nadien naar het
Keizersplein (Volksdrukkerij Dirk Martens).
In 1905 verliet hij de daensistische partij na een menings-
verschil met Pieter Daens en werd een der voormannen van de
katholieke arbeidersbeweging in het arrondissement Aalst. Hij
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stichtte het Groen Kruis, een bastion van de katholieke
arbeidersbeweging en gaf het weekblad, De Vrije Werker
(1907-1911) uit.
Omstreeks 1910 was hij medestichter en eerste voorzitter van
de toneelkring Arbeid en Kunst en van de muziekvereninging
Kunst en Vermaak.
In 1919 werd hij kamerlid en bleef dit tot in 1946.
In de jaren dertig werd de drukkerij Van Schuylenbergh
overgebracht naar de Korte Zout straat en later naar de Kan.
Colinetstraat.
In 1955 nam de zoon Jozef van Schuylenbergh (0Aalst
19.3.1917) het bedrijf over. Na zijn overlijden in 1969 werd
de zaak door zijn vrouw verder gezet, onder de benaming Dirk
Martens. In 1971 zijn de activiteiten stopgezet.
Petrus van Schuylenbergh was drukker-uitgever van verscheide-
ne plaatselijke bladen en tijdschriften. Daarnaast beoefende hij
niet zonder talent de schilderkunst en schreef, naar hedendaagse
normen, enkele weinig beduidende toneelstukjes.
Van Schuylenbergh was secretaris van het Davidsfonds afd.
Aalst (1893-1895) en van het ANV-tak Aalst (1905-1907).
x Anna-Maria Luca °1878 - + 1913.
xx Maria-Ludovica van Bastelaer ODestelbergen 13.4.1885 -
+Aalst 16.2.1953.
Lit.: GHYSENS, J., o.c.
LIEBAUT, H., o.c.
MOYERSOEN, L., Baron ...
UYTIERSPROT, c., Drie Aalsterse ...
VAN CAMPENHOUT, F, Petrus van Schuylenbergh, in Daens Vandaag, jrg.
20, 1996, (2), p. 23-30.
IDEM, Lexicon ...
VAN MOLLE, P., o.c.
VERDOODT, FJ., Het Daensisme in het arrondissement Aalst, Dendermonde,
1975, p. 47.
N.N., Aalsterse drukkers: pioniers van de plaatselijke pers, in Honderd jaar ...
Flanders'Printing - Aalst 1984.
Pieter van Schuylenbergh 90 jaar!, (krantenknipsel De Volksmacht).

236. SEDEYN, S(erafien), Leopoldstraat, 1909.
°Aalst 12.2.1860. Vishandelaar en herbergier. Woonde op
verschillende plaatsen in het stadscentrum, o.a. in de Sint-
Jorisstraat en achter het Belfort (nu huis De Winter).
x Rosalia de Backer °Aalst 26.5.1868.
Eén van hun kinderen was Hippoliet Sedeyn (0Aalst 16.11.1905
- +Aalst 3.12.1995) medestichter van het Verdinaso. Bekend
volkse figuur in Aalst als Draeckenier en in toneelmiddens
(De Schakel).
Lit.: A.B., De Voorpost praatte met Poliet Sedeyn, in De Voorpost, 3.2.1978.
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I)isteris eb e

bijeengegaard door

Eu~. de iaeyer

Ten dienste Dan Buis en 5ahool

DE SEYN-VERHOUGSTRAETE

Boekhandelaar van Z. K. H. Mgr. den
Graaf van Vlaanderen. A a I s t. 1906

Titelblad van Historische VerhaLen door Eugeen de Saeyer,
pseudoniem van Eugeen de Seyn.

(verzameling M. Uyttersprot)
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237. DE SEYN, E(ugène, Molenstraat 52), 1905.
°Roeselare 1.2.1880 - +Etterbeek 1971. Eugène, liep school te
Aalst en kwam in 1910 in het uitgeversbedrijf van zijn vader
terecht. Hij was lid van de Catharinisten en speelde diverse
rollen.
Hij was een self-made man, stelde historische bloemlezigen
samen en vertaalde verhalen voor de jeugd. Hij schreef in het
Frans, zijn studietaal, naslagwerken over taal, letterkunde,
geschiedenis en kunst. Alleen zijn wijdbekend
Geschied- en aardrijkskundig woordenboek van de Belgische
gemeenten werden in het Nederlands vertaald. Zijn
bibliografie vermeldt 22 werken, waarvan te Aalst verschenen:
Ons Vaderland, algemene geschiedenis (1905); Vertellingen,
Grimm J. en W (1905); Geschiedkundige tafereelen ten dienst
van huis en school (1906); Het leven en de lotgevallen van
Robinson Crusoë, naar het oorspronkelijke verhaal (1908);
Hauff Wilhelm, Piet de kolenbrander (1911); Dit zijn drie
Vlaamsche legenden (1911); De beeldsnijder van Brugge (1911).
Al deze werken schreef hij onder het pseudoniem Eug. de Saeyer
(in het embleem van de uitgeverij was een zaaier afgebeeld!).
In 1912 verhuisde hij naar Etterbeek. Tussen de twee oorlogen
was hij boekhandelaar-antiquair te Brussel. Hij was gehuwd met
Rosa Daelman (OBrusseI11.5.1882 - +Oostende 1962).
Zijn vader Hendrik de Seyn-Verhougstraete (OWijtschate 1847-
+Brussel 1926) verhuisde van Roeselare naar Aalst in 1892, en
vestigde zich als drukker-uitgever in de Molenstraat. Hij
noemde zich "Boekhandelaar van Z.K.H. Mgr. den Graaf van
Vlaanderen". Hij was ondervoorzitter (tot 1913) van het
Davidsfonds, afd. Aalst.
Achiel (Roeselare 1883 - Gent 1923), broer van Eugène, was
eigenaar van een .stoomdrukkerij'' in de Klapstraat. In de
Eerste Wereldoorlog verhuisde hij naar Gent.
Lit.: DENYS, E, Eugene de Seyn (1880-1971), in de Vlaamse Stam, 1972, p.123.
N.N., Flanders'Printing - Aalst 1984.
SIMONS, L. Geschiedenis van de uitgeverijen in Vlaanderen, dl. I - 19de
eeuw, Tielt, 1984.

238. SIMONET, (Ernest), Peperstraat 54, treinoverste, 1907.
°Elsene 14.11.1846.

239. SINGELUN, (Gustaaf), Vrijheidstraat (44), treinoverste,1907.
°Aalst 9.8.1871.
X Esther Borreman.
Ook Vooruitgangstraat 4.
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240. DE SMEDT, R(afaël), Lange Zoutstraat (56), drukker, 1908.
°Zele 26.6.1878. Zoon van Pieter-Jan de Smedt, drukker-
uitgever van Het Weekblad van Aelst (1890), drukker van Le
Houblon (1897) en Gids voor Melkerijen (1899). Na het
overlijden van Jan-Pieter in 1922 vestigden zich zijn weduwe
en haar zoon op het Sint-Martensplein 2.
Lit.: GHYSENS, J., o.c.
LIEBAUT, H., o.c.
N.N., Drukkers ...o.c.

241. (DE) SMET, Alfred, Schoolstraat (22), rekenplichtige, 1907.
°Aalst 17.11.1873. Boekhouder bij de Ets. Schuermans.
Zijn dochter Julia (OAalst 31.8.1901 - +Aalst 3.9.1984) was
de echtgenote van kunstschilder Theo Praetï" Aalst 11.5.1889 -
+27.7.1967).

242. DE SMET, A., Langestraat, klerk, 1908.

243. DE SMET, Victor, (Kapellestraat 17), bouwkundige,1905.
°Aalst 22.3.1875. Medestichter en eerste ondervoorzitter ANV-
tak Aalst. Hield enkele voordrachten: De eerste beginselen
van de kunst (1905; 1906); Rembrandt (1907); Egyptische
bouwkunst. In 1907 verliet hij hetANV
Voor de stichting van het ANV was hij bestuurslid (tot 1903)
bij het Davidsfonds-afd. Aalst.
Mede-oprichter van de Frontpartij-Aalst.
De parochiekerk van Erembodegem Terjoden werd naar zijn
ontwerp gebouwd (1932). Het was in zijn tijd een voorbeeld
van moderne kerkbouw. Ooit maakte hij een ontwerp voor het
voltooien van de Sint-Martinuskerk.

244. DESMETH, Cl., mej., Molendries, 1909.

245. SONNTAG, W., leraar Middelbare School, 1905.
Leraar aan de Staatsmiddelbare Jongensschool van 1884 tot 1905.
Lit.: D'HOOGHE, J., o.c.

246. SPAENS, Prosper, 1912.
Bestuurslid van het Willemsfonds (1896).

247. VAN STEENWINCKEL, mevr., (Lange Zoutstraat 39), 1906
Maria van der EIst (°1854 - +Aalst 1918). Drogisterij, was
een zeer gekend huis van vertrouwen.
x Huibrecht van Steenwinckel, °Wezemaal 9.11.1858 - +Aalst
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Vooraanzicht v n het omwerp veer herstelling en voleinding der
SINT MARTENSKERK TE AALST,

<lpgem.aa\ctdoor BouwkundigeVICïOR OE SMET, Candidaat in Kunsten
en Oudheidkunde.

Dit ontwerp werd op de Wereldten'oonstelling te Luik 1906, Afdeeling
voor Sehocne Kunsten, - met het Zilveren Eeremetaal bekroond. Het Goude-i
Eorernetu.1 werd toegekend aan het ontwerp voor herstelling der Cathedra.t
-te Dovrnik,:'opgemaakt door bouwkundige Soil E. J. uit Doornik.

Ontwerp voor de voltooiing van de Sint-Martinuskerk (1906) door Vietor De Smet
(243). Het ontwerp werd op de Wereldtentoonstelling te Luik met een tweede prijs

bekroond. (Verzameling M. Uyttersprot)
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12.7.1922. Oud-vrederechter van de Handelsrechtbank.
Ondervoorzitter Les Vrais Amis Constants.

248. STELEMAN - MICHIELS, mevr., 1905.
Michiels Carolina °Aalst 16.9.1864. Winkelierster,
Botermarkt 9. Echtgenote van Edmond Steleman ° Aalst
16.9.1864.
Dochter van Henri Michiels- Van Londerzele die een textiel
zaak had aan de Hopmarkt. In 1894 werd verhuisd naar de
Botermarkt onder boven vernoemde naam en in 1923 overgebracht
naar de Lange Zoutstraat met als firmanaam Jan Steleman -
Cutsem, naar de Nieuwstraat in 1929.
Begin 1988 legde de breigoedfabriek Steleman en Co, Felix de
Hertstraat, de boeken op de handelsrechtbank te Aalst neer.

Lit.: GHYSENS, J., o.c., p. 136.

249. STERCK, (Jules, Kerkstraat 5, fotograaf), 1905.
°Gent 13.7.1867. Jules Sterck woonde van 1901 tot 1912 in
het huis gezegd De Engel. Hij was stichtend ondervoorzitter
van de Aalstersche Kunstkring (1909) en schilderde in zijn
vrije tijd. Hij was bestuurslid van het ANV-tak Aalst (1906-
1907) en hield er een voordracht (27.10.1906) over:
Doorzichtkunde in de kunst toegepast.
Na de heibel in het ANV-tak Aalst vinden we geen sporen meer
terug van Sterck. Hij maakte de overstap naar het
Willemsfonds waar hij bestuurslid werd.
Lit.: GHYSENS, J., o.c., p. 219.

250. VAN STYVENDAEL, Ph(ilemon, Lange Zoutstraat 38), hande-
laar, 1907.
°Aalst 5.3.1863. Visverkoper. Zijn vader had een brouwerij
op de Hoogstraat, later herberg die door Philemon werd uitgebaat
tot hij in 1891 naar de Lange Zoutstraat verhuisde.
x Ludovica-Maria Deshommes °Aalst 16.2.1864.
Ook Grote Markt 22.
Lit.: GHYSENS, J., o.c., p. 176.

251. VAN DER TAELEN, P(rosper, Korte Zoutstraat 64), 1908.
°Aalst 8.12.1884 - +Aalst 15.1.1932. Van beroep meester-
verver was hij tevens lokaalhouder van de Katholieke
Werkmanskring. Als toneelliefhebber was hij mede-stichtend
bestuurslid (1908) van de toneelkring "In Liefde bloeiend"
(Sint- Maarteninstituut). Bij de Catharinisten vertolkte hij
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57 rollen.
x Gabriëlle Liebaut °Aalst 8.4.1888 - +Aalst 23.1.1961.
Ook Dirk Martensstraat 6.
Lit.: KIEKENS, L., UYTIERSPROT, C., De Catharinisten ...

N.N., In Memoriam Prosper van der Taelen, in Ons Derde Ordeblad, nr 1,
febr. 1932.
Geschiedenis van het Sint-Maartensgesticht Aalst, Aalst, 1930, p. 25.
VAt"J BOCKSTAEL, G., Het Sint-Maarteninstituut 1881-1980, Aalst,
1980.

252. THIJBAERT, Maria, mej., Schoolstraat 29, 1907.
°Aalst 11.10.1886.
x Adolf Liebaut °Aalst 13.5.1887.
Na huwelijk: Koolstraat 129, huishoudster.

253. THIJS, Désirè, Meuleschettestraat, verzekeraar, 1907.

254. VAN TRAPPEN, Isidoor, (Fabrieksplein 1), handelaar,
beschermend lid, 1906.
° Gent 15.8.1859. Eigenaar van een steenkolenagentschap.

255. DE TROYER, Elvire, Meuleschettestraat , 1912.
°Aalst 2.9.1890. Woonde na haar huwelijk met Frans Buys
(OSt.-Gilles-Dendermonde 10.9.1893) op de Dendermondse-
steenweg 56.

256. UYTTEBROE(C)KS, 1905.
Vermoedelijk Paula Uyttebroecks, dochter van de banket- en
suikerbakker Huibrecht COHerckSt. Lambert 11.6.1848) in de
Lange Zoutstraat 22 (later de vermaarde patisserie Van de Velde,
waarvan de zeer exclusieve gevel in de jaren zestig
uit het stadsbeeld verdween).
Zij was bestuurslid van het ANV-tak Aalst, en betrokken bij
de muzikale uitvoeringen. Zij nam ontslag in 1907.
In 1904 kreeg ze een gouden stadsmedaille voor piano.
Med.: E.v.d.B.

257. UYTTENDAELE, mej., Maanstraat, onderwijzeres, 1909.

258. VAN VAERENBERGH, (Alice), mej., regentes.
°Aalst 9.3.1884. Onderwijzeres aan de Staatsmiddelbare
Meisjesschool, later directrice aan de Middelbare School te
Ninove.
x Ferdinand Hermans °Brussel 20.6.1876.



38

Ook Vrijheidstraat 18.

259. DE VALKENEER, Eugène-Valery, Esplanade (17), apotheker,
1907, 1908.
°Aalst 15.3.1868 - +Aalst 29.3.1960. Afgestudeerd in 1890 te
Gent. De apotheek De Valkeneer was oorspronkelijk op de hoek
van de Kattestraat (Huis 't Klein Brussel) tot ze in 1895
naar de Esplanade verhuisde. Valery de Valkeneer liet het
gekende Jugendstil herenhuis (1902) naast de apotheek bouwen,
naar een ontwerp Moonens (Brussel).
Valery de Valkeneer was katholiek gemeenteraadslid (1911),
schepen van Openbare Werken (21.12.1918) en volgde in 1922
R. Moyersoen op als schepen van Financiën. Hij was voorzitter
van de kerkfabriek Sint-J ozef, erevoorzitter van de
mutualiteit "Verenigde Werklieden" (Groen Kruis-strekking).
Tijdens W.O. I was hij verantwoordelijk voor enkele
instellingen die de sociale nood lenigden aan de Aalsterse
bevolking.
x Colette van der Taelen
xx Rachel Schuermans °Aalst 2.10.1877.
In 1944 nam Robert van Ongevalle (1907-1988) de apotheek
-over, Sedert 1987 runt mevr. Anna Breekpot de apotheek. Tevens
kreeg het gebouw een kleurrijke opknapbeurt en werd hiervoor
in 1988 met een eervolle vermelding bedacht voor de
restauratieprijs VVAK.

Lit.: DE CEUNINCK, A., 15 jaar WAK prijzen, Aalst, 1993, p. 25.
DE JODE, M., De weerspiegeling van l'Art Nouveau of de "Jugendstil"
in het Aalsters gebouwenpatrimonium.
MOYERSOEN, L., o.c.
UYTIERSPROT, M., Woningen Esplanade 19 - 20 - Valery de Valkeneer,
in Med. WAK, 1989, p. 12.

260. VAN DE VELDE, mevr., wed., Koophandelstraat (1)*, 1908.
Weduwe van Prosper van de Velde (OAalst25.3.1853), herbergier.

261. VAN DE VELDE, mej., Grauwe Steen, Grote Markt, 1907.
De Grauwe Steen, ook gekend als de Graaf van Egmont, herberg,
gehouden vanaf 1905 door Emilia van de Velde (0Aalst
11.12.1870), weduwe Nestor Schaltin (OAalst 3.4.1860).
De Grauwe Steen was het lokaal van de Liberale Associatie.
Voordien had ze een herberg aan de Vrijheidstraat 3.
Nestor Schaltin had een klein limonadebedrijf in de Albert

* Koophandelst.raat = Majoor Claserstraat (1948)
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Liénartstraat 4; bestuurslid Willemsfonds.
Over een "mej. Van de Velde" vonden we niets terug.
Lit.: GHYSENS, J., Herbergen ...O.C., p. 46.
VAN NUFFEL, P., De Grauwen Steen te Aalst, Aalst, 1924, p. 23.

262. VENNEMAN, Raymond, Gentsestraat 28, 1912.
°Oordegem 30.l.1876. Onderwijzer, afgestudeerd aan de
normaalschool te Sint-Niklaas (1895), en aangesteld te Aalst op
15 nov. 1895.

263. VERHUYCKE, Augusta, lerares M.B.school, 1906
Afkomstig van Mechelen. Als regentes aangesteld in 1903 aan
de Staatsmiddelbare Meisjesschool.
Voor het ANV gaf ze een voordracht over "Mathilde", een
sonettenkrans van de Hollandse dichter Jacques Perk (1859-
1881). Op een reis door de Ardennen in 1878 maakte Perk
kennis met Mathilde. Hoewel ze streng katholiek was en reeds
verloofd, werd Perk verliefd op haar doch drong niet aan.
Hieruit ontstond een reeks gedichten die hem beroemd hebben
gemaakt.
Verhuycke was een overtuigd flamingante en steunde de
verarmde activisten.

Med.: E.v.d.B.

264. VERLEYSEN, A(maat), Schoolstraat (13), 1907.
°Aalst 25.3.1861. Reiziger; later stadsbediende. Bestuurslid
bij 't Land van Riem, spelend lid bij de harmonie "AI
Groeiend Bloeiend".
ook Sint-Annalaan 22
Med.: I.d.B.

265. VERLEYSEN, A., mevr., Schoolstraat (13), 1909.
Van Bockrijk. Zij was afkomstig van Bilzen.

266. VERMEIR, Achille, Dirk Martensstraat (1), treinoverste, 1908.
°Gijzegem 20.12.1871.

267. VERMEIRSCH, J(an, Statieplein 14), ondertoezichter der
accijnzen, 1905.
°Tumhout 22.3.1872. Vestigde zich in Aalst op 3l.12.1901.

268. VAN DER VEURST, (Gustaaf), Gheeraerdtsstraat (4), kanten,
1907.
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Reclame van spekslager Van der Vorst (269).
(verzameling M.Uyttersprot)
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°Aalst 19.5.1859. Lid van de Liberale Burgerskring.
Ook Vrijheidstraat 39.

269. VAN DER VORST, B(enedict), Kerkstraat (15), spekslager, 1907.
°Aalst 4.9.1870 - +Aalst 8.7.1913. Naast zijn bedrijvigheid
als beenhouwer-spekslager besteedde hij zijn vrije tijd aan
toneel. In 1891 was hij betrokken bij de heroprichting van de
Rederijkerskamer de Catharinisten en werd op 13 oktober 1898
als hulpsecretaris aangesteld. Hij was ook lid van het Sint-
Gregoriusgilde (zangkoor St.-Martinuskerk).
Studenten konden bij hem op kamers terecht; o.m. de latere
deken De Vos zou daar hebben verbleven. (Med. E.v.d.B.)
x Emma Bonns °Aalst 30.3.1872.
Lit.: KIECKENS, L., UYTTERSPROT, c., o.c.

UYTTERSPROT, M., 100 jaar ...

270. VAN DER VORST, R(obrecht), Sint-Martensplein (2), 1908.
"Aalst 12.11.1886. Bediende.

271. DE VOS, Leo, Esplanadestraat (22), steen- en marmerhouwer,
1907 .:
°Aalst 12.4.1860. Zoon van Alexander COAalst 17.5.1834 -
+Aalst 1908) en broer van Kamiel .coAalst 12.1.1862).
Men zegde, aldus Petrus van Nuffel, dat Alexander de Vos
'zijn leven sleet' aan herstellingswerken aan de Sint-
Martinuskerk. In 1867, 1868, 1869, en in 1875 werkte hij aan
de kerk; in 1894 zette hij er de vier zijtorens op.
In 1892 werd de overdekte Vismarkt op de "Zate" bij 't Eiland
Chipka achter de Werfkapel gebouwd door Alexander en zijn
zonen. Oorlogsgeweld in de meidagen van '40 verwoestte deze
overdekte Vismarkt.
Karniel en Leo de Vos zetten het bedrijf van hun vader verder.
Leo was meer kunstenaar, een uitmuntend tekenaar en beeld-
houwer, waarvan de resultaten nog zichtbaar zijn in onze Sint-
Martinuskerk. De maquette "voltooiing van de Sint-
Martinuskerk" bewaard in het Stedelijk Museum Oud Hospitaal
(inv. Dr. MS 2) is een werk van Leo de Vos en zoon. De
uitvoering is in gips, met een schaalverhouding 1 : 50, en
heeft een hoogte van 230 cm, een breedte van 140 cm en een
lengte van 210 cm.
Samen met Peynsaert en De Somer voltrok Leo de Vos de toren
op de Sint-Jozefkerk (1906).
Ook Dirk Martensstraat 34. Naar Ninove 1937.
x Lousia van Mieghem °Aalst 30.11.1862.
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Lit.: DE VOS, 1., Inventaris der tentoongestelde voorwerpen Museum Oud-
Hospitaal.
GHYSENS, J., Geschiedenis ... , p. 351/352.
ROBIJNS, L., De Sint-Martinuskerk te Aalst, dl.1/2, Gent, 1980.
VAN NUFFEL, P., Jozef Meganck. .. , p. 198.
IDEM, Historiek .... , p. 150,210.

272. DE VOS, Zéno(n), Stations straat (3), 1909.
°Aalst 1.4.1884. Secretaris van de katholieke veremgmg De
Bokkenrijders; medestichter van 't Land van Riem.
Ook A. Liénartstraat 28; Esplanadestraat 10.
x Maria Cartuyvels °Antwerpen 12.7.1890.

273. DE VRIESE, Remy, Molenstraat , 1908.

274. DE VUYST, D(orninic), staatsbeambte, Vrijheidstraat (31),
1907 ..
°Serskamp 18.10.1857. Vader van 275.

275. DE VUYST, J(ules, Vrijheidstraat (31), 1912.
°Aalst 26.9.1892. Bediende. Secretaris (1912) ANV-tak Aalst;
gaf een voordracht over de levensduurte (maart 1912).
Als krijgsgevangene in 1914-1918 mocht hij op de morele steun
rekenen van zijn Aalsterse vrienden van Volksopbeuring.
Bestuurslid van 't Land van Riem.
Na een bevordering verliet hij onze stad, en overleed vrij jong
(Gent ?).

Med.: E.v.d.B.

276. DE WAELE, J., mej., 1906.

277. WAEGEMAN, 1905.

278. DE WAEGENEER, J(an, Moorselbaan 6) postklerk, 1905.
°Aalst, 7.10.1877.

279. WAUTERS-LEEMANS, mevr., Kerkstraat (13), 1908.
Wauters Lodewijk, kruidenier, °Brussel 17.7.1865.

280. WELLEKENS, Adolf, Brusselsestraat (59)*, 1912.
°Aalst 28.6.1875. Handelaar in uien. Ook Leopoldstraat 47
(1905).
Schoonbroer van Hippoliet Meert (stichter ANV).

* Brusselsestraat = Pontstraat.
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x Maria-Louisa de Vriendt, °Aalst 23.2.1876.
Med.: E.v.d.B.

281. WELLEKENS, Constant, Dendermondsesteenweg (31), 1913.
°Aalst 22.7.1870. Handelsreiziger.

282. WELLEKENS, G(abriëlla), mej., (Leopoldstraat)*, 1906.
Bestuurslid-secretaris (1906) ANV-tak Aalst. Bij de
zg. kunstavonden verzorgde zij meestal het poëtisch deel.
In april 1905 hield ze een voordracht: De Perzische legende
van Isaäc Esser CBuitenzorg 1845 - Haarlem 1922). Jr. Esser
was een dichter en prozaschrijver die vooral "schilderde" met
de pen en toen als modem overkwam, maar thans enigszins
verouderd klinkt.

283. DE WILDE, J., mej., 1905.

284. WILLEMS, B., 1908.

285. WILLEMS, Gustaaf, Binnenstraat 148, bediende, 1907.
°Aalst 9.4.1885. Ook Dendermondsesteenweg 134, verhuisde
op 18.10.1913 naar Sint-Amandsberg, waar hij een eigen
textielbedrijf oprichtte, Cottonière de Gand.
Op dit adres woonde ook Camiel Willems (OHerdersem 24.1.1854),
schrijnwerker-herbergier (Café De Hert).
Med.: E.v.d.B.

286. WILLEMSEN, B(emard, Hopmarkt 5), fotograaf, 1906
o's Gravenhage 1882 - +1965. Kwam van Gent in 1905. Was in
zijn tijd de best gekende fotograaf in de stad.
Gekend is nu nog de reeks prentkaarten naar fotografie van
Willemsen, ter gelegenheid van de Lucifer-opvoeringen (1911)
in het Sint-Jozefscollege en de illustraties in het werkje over de
Sint-Martinuskerk van deken L. Reynaert.
Lit.: GHYSENS, 1., o.c., p. 178.

287. DE WINDT, mej., Statiestraat, 1907.

288. DE WINDT, mej., Schoolstraat, 1913.

289. DE WINDT, Albert, (Cumontstraat 13), notaris, 1906
°Oordegem 16.10.1871. Vooraanstaand liberaal raadslid en

*Leopoldstraat = Kattestraat.
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schepen (Openbare Werken). Provincieraadslid. Voorzitter van
de Liberale Associatie. In 1924 stapte hij uit de Aalsterse
politiek en brak later met de Liberale partij.
Hij was een knap redenaar, kende zijn werk als notmis en
schepen, en genoot hiervoor veel waardering.
x Maria Michiels °Aalst 22.2.1873. Dochter van Gustaaf- Frans,
handelaar en bankier, voorman van de radicaal-liberalen te
Aalst.

Lit.: COPPENS, G., Bijdrage ...o.c.
GHYSENS, J., o.c., p. 112.
LIEBAUT, H., De gezagsconceruratie in het arr: Aalst, Gent, 1968, p. 25.
MOYERSOEN, L., o.c.
Med.: E.v.d.B.

290. DE WIT, Josse, mevr., Vooruitgangstraat, 1907.
Josse de Wit, vertegenwoordiger in brouwersartikelen ..
Een van zijn zoons maakte furore als eerste reporter van het
cinema-journaal Pathé. .
Med. : E.v.d.B.

291. DE WOLF, Martha, mej., 1912.

292. DE WOLF, M(aurits, Meuleschettestraat 33), postklerk, 1908.
°Aalst 14.12.1880.
x Adriana Bullynck, °Blankenberge 7.3.1879. Huishoudster.
Verhuisden op 22.3.1921 naar Sint-Pieters-Leeuw, Lotstraat 126.

Marc Uyttersprot
Tulpstraat 1

9308 Hofstade
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BEKNOPT ZAKENREGISTER

Onderwijs stad Aalst :

Academie voor Schone Kunsten: 102.141.152.160.
Levensvreugde: 123.
Muziekschool: 21.189.220.
Pupillenschool: 80.131.200. .
Sint-J ozefscollege/Jezuïetencollege: 5.17.19.55.56.63.90.109.173.206.286.
Sint-Maarteninstiruut: 73.234.251.
Staatsmiddelbare Jongensschool (Kon. Atheneum):
35.36.58.62.72.85.111.119.125.131.156.186.193.195.216.245.
Staatsmiddelbare Meisjesschool (Kon. Lyceum):
30.36.58.76.84.172.194.208.209.258.263.
Stadsjongensschool (Kat): 73.171.

Verenigingen stad Aalst:

Aalstersche Kunstenaarsgilde: 72.
Aalstersche Kunstkring: 40.48.123.160.249.
Algemeen Nederlands Verbond-tak Aalst.
Al Groeiend Bloeiend: 31.89.102.123.220.
Arbeid en Kunst: 235.
De Bokkenrijders: 88.272.
Catharinisten: 31.44.96.117.120.131.141.194.224.237.251.269.
Cercle Symphonie: 28.
Davidsfonds: 15.25.102.188.235.237.243.
Dirk Martens'zonen: 88.
Door Eendracht Groot: 95.
Eendracht (voetbalclub): 72.
De Gewezen Weesjongens: 17.117.118.122.141.151.174.
Heremans'Zonen: 125.
De Iweinszonen: 88.
De Jonge Wacht: 88.
Katholieke Burgerskring De Vriendschap: 15.89.102.170.214.224.249.
Katholieke Kring De Eendracht: 90
Katholieke Werkmanskring: 251.
De Klauwaerts: 88.
Kring Ontwaakt: 61. 136.
Kunst en Vermaak: 235.
Land van Aalst: 73.
Land van Aalst, geneesk. ver.: 63
't Land van Riem: 8.31.89.125.189.197.216.264.272.275.
Liberale Burgerskring: 142.268.
Liberale Werkrnanskring: 28.153.
In Liefde Bloeiend: 251.
De lustige Geburen: 88.
Oude Garde: 28.29.52.
Oudheidkundige Kring: 29.48.
Priester Daensfonds: 79.176.
De Ridders van de Mot: 88.
Rode Kruis: 48.216.230.
De Schakel: 79.227.236.
Sint-CecilialDe Meyboom: 220.
Sint-Gregoriusgilde: 269.
Sint-Gregoriuskoor: 191.
Sint-Jobkoor: 189.
Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon: 73.79.96.134.189.
Volksopbeuring: 275.
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Voor Taal en Vrijheid: 18.28.76.138.142.153.197.
Les Vrais Amis Constants: 153.230.247.
Vrijwillige Brandweer: 123.189.207.
De Vrome Strijders: 88.
De Ware Vrienden: 88.
De Waterratten: 88.
Willemsfonds: 13.14.27.28.29.32.111.153.246.249.261.

Periodieken stad Aalst:

Den Aelstenaer: 86.
Burgersbelang: 138.
De Denderbode: 88
Gids voor Melkerijen: 240.
Le Houblon: 69.240.
Het Land van Aalst (Daens): 79.
De Nieuwe Tijd: 61.
Nieuw Leven: 102.131.
Den Oljsterschen Tieger: 18.
Recht en Vrijheid: 177.
Uit 't Land van Aalst: 69.179.206.
De Vrije Arbeider: 153.
De Vrije Werker: 235.
Weekblad van Aelst: 240.
De Werkman: 73.79.

Prentkaarten stad Aalst:

66.71.286.
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EEN ONBEKEND WERK VAN DE AFFLIGEMSE
SCHILDER DOM WILFRIED JACMIN O.S.B.

(1853-1911)

Wilfried VERLEYEN

1. De geleidelijke ontdekking van W. Jacmin

Pas dertig jaar na zijn overlijden inventariseerde graaf d'Arschot,
samen met de Affligemse monniken D. Petrus van Aalst en D.
Cyprianus Coppens, het oeuvre van W.J. (afb. 1), aan wie de abdij
onder meer haar abtengalerij dankt. Dit gebeurde n.a.v, een algemene
inventaris van de schilderijenverzameling der abdij. P. van Aalst
maakte eerst een Latijnse inventaris die C. Coppens samen met de
graaf aanvulde en in het Frans vertaalde. De laatste zorgde dan voor
de eindredactie (1). In 1970 werd deze Franse lijst door C. Coppens
in het Nederlands vertaald en aangevuld voor de publicatie in
Honderd jaar Affligem (1870 - 1970) (2).

Aan de persoon van de schilder werd pas in de jaren '80 aandacht
geschonken. Wij publiceerden toen twee notities, respectievelijk in
Negen eeuwen Affligem (3) en in het Necrologium van Affligem (4).
Later contact met de familie Jacmin leide tot meer biografische gege-
vens. In zijn uitzonderlijk gaaf gebleven ouderlijk huis te Gérouville
in Luxemburg ontdekten wij tevens een onbekend schilderij van de
ruïne der middeleeuwse Affligemse abdijkerk. Overigens was hij
exclusief portretschilder. De nieuwe documentatie werd eerst bondig
verwerkt in een artikel dat in 1990 verscheen in De Schakel (5).
Tenslotte volgde in 1994 in het laatste nummer van Le Folklore
Brabançon een meer uitgebreide en geïllustreerde versie met een lijst
van al zijn werken (6). Intussen hadden we in de abdij Sint-

(1) Archief Abdij Affligem, 5 0 8; Inventarissen van schilderijen, 1941-1942.
(2) Hekelgem. 1970, p. 54-59: Kunstschatten van Affligem.

Men noteerde dertig schilderijen van W. Jacmin, maar één werd hem ten onrech-
te toegeschreven, nl. nr. 25 "Christus door engelen naar het graf gedragen" van de
Aalsterse kunstenaar J. Meganck (+1891). Dit schilderij is nu verdwenen (W.
VERLEYEN, Dom Urbanus Hendrickx (1865-1924) monnik van de abdij
Affligem, in: Heemkundige Kring. De Faluintjes, dl. IV, 1991, p. 41.

(3) Aalst, 1983, p. 201-202.
(4) Eigen Schoon en De Brabander, dl. LXXX, 1987, p. 344.

Deze notitie is onvolledig en niet steeds accuraat. Hij was niet de zoon maar de
kleinzoon van de Franse officier Christophe Jacmin.

(5) Dl. XXI, nr. 2: Dom Wilfried Jacmin O.S.B. (1853-1911). Monnik van Affligem,
Missionaris en Kunstschilder.

(6) Nr. 283, p. 233-255: Un Gaumais à I'Abbaye brabançonne d'Affligem. Le pein-
tre Dom Wilfrid Jacrnin O.S.B. (1853-1911).

Het Land van Aalst, jaargang LI, 1999, nr. 1



48

afb. 1: Foto van dom Wilfried Jacmin.

Benedictusberg te Vaals in Nederlands Limburg nog een werk van
W.J., een busteportret van zijn abt, D. Godehardus Heigl, ontdekt.
Deze abdij is de voortzetting van het in 1893 door Affligem gestich-
te klooster te Merke1beek in dezelfde streek.

In 1997 kwam men te Affligem zelf op het spoor van een derde
onbekend schilderij dat in dit artikel wordt besproken. Het is welis-
waar verdwenen, maar werd destijds gefotografeerd en het glazen
negatief bleef bewaard. Een goede vriend van onze communauteit, de
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heer Albert De Rijck van Meldert, gewezen leraar in het Aalsterse
Sint-Jozefscollege en van huis uit beroepsfotograaf, slaagde erin een
mooie foto te maken, waarvoor we hem hartelijk danken. Dit schilde-
rij stelde de plechtige intronisatie in 1898 van het Affligems genade-
beeld door kardinal Goossens,aartsbisschop van Mechelen, voor.

2. Het bewogen leven van de monnik-schilder

Léon Jacmin werd op 21 april 1853 geboren te Gérouville nabij de
Franse grens. Zijn ouders, Alexandre Jacmin en Hortense Marguerite
Lesquoy, behoorden tot de welgestelde, katholieke burgerij. Zijn
broer Anide werd voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en
twee zusters traden eveneens in het klooster. Zelf kleinzoon van een
uitgeweken officier van Verdun die onder keizer Napoleon streed, had
Léon Jacmin eveneens een bewogen leven. Achtereenvolgens was hij
seminarist te Floreffe, student in de rechten te Leuven, handelaar,
leraar te Floreffe en te Leuze, en postulant bij de trappisten van
Chimay onder de naam Alexander.

Op 14 oktober 1882 ontving hij te Affligem het benedictijnenha-
bijt met de naam Wilfried en legde er op 1 november 1883 de eerste
geloften af. Op 8 september 1886 ontving hij de priesterwijding en
vertrok nog hetzelfde jaar op 2 november naar de missie van Noord-
Bengalen (Bangladesh). Hij zou er bijna vermoord zijn tengevolge
van zijn onstuimig optreden. Na zijn terugkeer op 14 november 1888
- deze missie werd door de benedictijnen opgegeven - vertrok hij op
12 april 1889 naar bet klooster van Buckfast in Engeland. Onderweg
in Ramsgate bedacht hij zich en keerde naar Affligem terug. Men
zond bern dan naar Steenbrugge, waar hij als Waal niet kon aarden. In
1891 verkreeg bij de exclaustratie voor één jaar als overgang naar de
secularisatie. Toen hij niet naar de missie in Kongo kon gaan, werd bij
noodgedwongen leraar aan het college van Beauraing. Na enige
maanden was hij wegens drankproblemen genoodzaakt terug te keren
naar Affligem, waar hij tot rust kwam en tot aan zijn dood op 9 juli
1911 volhardde.

Te Affligem was hij bibliothecaris en leraar van de junioren. Hij
onderwees vooral welsprekendheid, dicbtkunst, geschiedenis en
Frans. Daarenboven schilderde hij niet enkel een reeks Affligemse
abten en proosten maar ook andere prelaten. Ongetwijfeld kon hij op
de steun van zijn abt rekenen om het grote verleden van de abdij in
haar prelaten te doen herleven en was het tevens een nuttige afleiding
van zijn persoonlijke problemen. Zij waren elkaar steeds zeer genegen
en de abt bleef hem altijd steunen ondanks alle wederwaardigheden.
Wellicht werd bij ook gestimuleerd door verscheidene confraters die
zich zeer inzetten voor bet behoud van de rechten der oude abdij.
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Inuners nadat de monniken in 1796 door de Fransen verjaagd waren,
werd de abdij gedeeltelijk gesloopt. In 1837 herstelde men het kloos-
terleven te Dendermonde en in 1870 te Affligem. Toen rees het pro-
bleem welk klooster de voortzetting was van de oude abdij. In de
jaren '90 bereikte de strijd een hoogtepunt en wendde men zich tot de
Heilige Stoel. Vooral een drietal Affligemse monniken waren daarbij
actief: D. Gabriël Willems die als afgevaardigde te Rome fungeerde
(7), D. Ursmarus Van Haver (8) en D. Urbanus Hendrickx (9) die
werkten op het thuisfront.

In 1903 liet U. Van Haver in een eikenhouten kader de portretten
van de tien oversten in de XIXde eeuw groeperen, vanaf kardinaal
von Franckenberg tot G. Heigl. Er ging een doelbewust streven van
uit, de continuïteit van het oude Affligem aan te tonen in de ononder-
broken volgorde van haar prelaten en superiors.

3. Ontstaan en overzicht van zijn werken

Zoals in vele abdijen was het ook te Affligem gebruikelijk, ten-
minste vanaf de 16de eeuw, de abten te portretteren. In 1796 hingen
in de refter de portretten van de eerste tien aartsbisschoppen van
Mechelen die elkaar sinds de incorporatie van de abdij bij het aarts-
bisdom vanaf 1569 als abt hadden opgevolgd (10). In 1754 had men
26 ft. 15st en 2 oorden betaald aan een broeder van de premonstra-
tenzerabdij van Ninove voor het portret van kardinaal d'Alsace (11).
Ook de proosten die de niet residerende abten vervingen, werden tot
in de 18de eeuw geportretteerd(12).

D. Beda Regaus, laatste proost en belangrijkste historicus van de
abdij, tekende zelfs in zijn Catalogus monachorum (13) ficieve por-
tretten in grisaille van de middeleeuwse abten. Dit gebeurde ook
elders. In de premonstratenzerabdij Park te Leuven treft men nog een
reeks dergelijke gefantaseerde portretten aan (14). Ook in de gewezen

(7) W. VERLEYEN, Necrologium van Affligem (1083-1992), Brussel, 1993, p.
439-440.

(8) ID., Dom Ursmarus Van Haver (1868-1920). Mormik van Affligem in: Eigen
Schoon en De Brabander, dl. LXXVII, 1994, p. 119-146,271-295.

(9) Zie supra, voetnoot (2).
(10) Algemeen Rijksarchief, Kerkelijk Archief, nr. 4676: Inventaire des ... tableaux

... Existants à la communauté d'AffIighem.
(11) Selecta ex Beda Regaus (+1808). C. Directorium Abbatiae. 1. Attis Opera, in:

Fontes Affligemenses, dl. XII, Hekelgem, 1971, p. 6.
(12) B.REGAUS, Haffligbemum Illustraturn, dl. II, kol. 1229, in Archief Abdij

Dendermonde, nr. 1.
(13) Hafflighernum Illustratum, dl. VI, in Archief Abdij Affligem, nr I A5.
(14) Deze schilderijen hingen vroeger in een ontvangszaal van de prelatuur.
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benedictijnenabdij Sankt-Peter in het Zwarte Woud zijn zulke fictieve
portretten bewaard gebleven (15).

De abtengalerijen ontstonden analogisch met de mozaïeken van
de pausen in de Romeinse basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-muren;
de afbeeldingen van de Habsburgers in de keizerszalen van de stiften
van het Heilig Roomse Rijk en de portretten van de voorouders bij de
adel.

Er was dus te Affligem een traditie evenals bij de cisterciënzers en
premonstratenzers. In vergelijking met hun geretaureerde abdijen had
Affligem slechts weinig behouden en wat er gered werd, was dan nog
achtergebleven in Dendermonde. Een dergelijke portrettengalerij
hoorde bij een abdij en te Affligem betreurde men het verlies ervan en
wilde men niet ten achter blijven. Ongetwijfeld heeft ook de strijd-
vraag tussen de twee kloosters, wie de voortzetting van het oude
Affligem was, het kopiëren van de portretten van de bisschoppen-
abten gestimuleerd. Het portret van de eerste, kardinaal Willem de
Croy, dateert van 1899, het jaar nadat de H. Stoel de voornaamste
geredde kunstschatten en het oud archief aan Affligem toekende.

Blijkbaar begon W.J. kort na zijn definitieve terugkeer te Affligem te
schilderen, want zijn vroegst gedateerde en grootste doek, 220 bij 310
cm, met de wijding van zijn geliefde abt G. Heigl (1887) dateert van
1892. Deze laatste portetteerde hij later tot driemaal toe, onder meer in
1893. De andere zijn niet gedateerd (afb.2). Daarna schijnt hij zich toe-
gelegd te hebben op het kopiëren van de te Dendermonde bewaarde por-
tretten. In 1895 werd immers het portret van D. Henricus van den Zype,
proost van Afliggem en abt van Sint-Andries bij Brugge, tijdelijk naar
Affligem gebracht en wel door W.J. Het grote doek van de abtswijding
kreeg een ereplaats in het salon dat verder versierd werd met de portret-
ten van de proosten en van abt G.Heigl.

Zijn oeuvre bestaat uit minstens 32 doeken, waarvan er twee ver-
dwenen zijn. Slechts elf zijn origineel. Er is geen enkel profaan doek.
Behalve het portret van paus Pius X, Christus aan het kruis van A.
Van Dijck en De tienling van de keizer van P.P. Rubens staan alle wer-
ken in verband met de abdij. Hij portretteerde vijf prelaten meer dan
levensgroot: kardinaal von Fanekenberg (+1804), aartsbisschop van
Mechelen en abt van Affligem; Kardinaal Pitra (+ 1889), monnik van
Solesmes en auteur van Notre Dame d'Affligem, kardinaal Goossens
(+ 1906), aartsbisschop van Mechelen die officiëerde bij de intronisa-
tie van het genadebeeld in 1898; J Ballsieper (+ 1890), titulair bis-
schop van Thanasia en gewezen apostolisch vicaris van Noord-ben-

(15) W. REINHARD, Ehrensaal der Geschichte. Die "Abte-Galerie" im Kreuzgang
van St Peter und das Bild des Konvents van der eigenen Vergangenheit, in: Das
Vermächtnis der Abtei. 900 Jahre St Peter auf dem Schwarzwald, Karlsruhe,
1993, p. 15-38.
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afb. 2: Portret van abt Godehardus Heigl, door W. Jacmin. Abdij Vaals.

galen; G. Heigl (+1911), abt van Aflfigem. Van de eerste en laatste
prelaat schilderde hij ook busteportretten, de abt respectievelijk in
kovel en tweemaal in mozetta en rochet.

De 21 busteportetten, op vier na kopieën, maken dus een derde van
zijn oeuvre uit. Onder de dertien Affligemse abten telt men de gebroe-
ders de Croy, kardinaal Willem (+1521) en bisschop Karel (+1564), de
eerste tien aartsbisschoppen van Mechelen en de reeds vermelde abt
Heigl. De originelen van de portretten van de proosten, H. van den
Zype (+1659), B. van Haeften (+1648) en B. Reaus (+1808) ver-
brandden in 1914 te Dendermonde. Hij schilderde ook twee superiors
uit de 19de eeuw, V D'Haens (+1846) en B. Van Den Brulle (+1870),
en ook de abten H. Renzei (+1922) van Merkelbeek en M. Lebeau
(+1915) van Dendermonde die tot de Affligemse communauteit
behoorden. De drie superiors die de orde verlieten en seculariseerden,
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kregen geen portret. Waarom superior J. Vael die nochtans het herstel
te Affligem bewerkte, niet geschilderd werd, blijft een raadsel.

Volgens de oude traditie hing men de portretten van de abten
opnieuw in de refter, eerst in de neogotische (1897) en later in de hui-
dige (1927). In de recreatiezaal en in de neogotische gang op de eer-
ste bovenverdieping van het gastenverblijf hangen nog een reeks doe-
ken van W.I. Weliswaar is W.I., ofschoon hij onmiskenbaar talent had,
te zeer een amateur gebleven, zij het niet zonder verdiensten. Zijn
busteportretten zijn het best geslaagd, de grotere composities het
minst. Tegenwoordig worden zijn pompeuze schildelijen van prelaten
in rijk ornaat vooral gewaardeerd als historische evocatie en om hun
decoratieve waarde.

4. De historische achtergrond van het verdwenen schilderij (PI. 3)

Nadat het genadebeeld van O.L.Vrouw van Affligem op 11 okto-
ber 1898 uit Dendermonde was teruggekeerd, werd het op 24 oktober
daarop volgend processiegewijs uit het Griffiershof in Hekelgem naar
de abdij overgebracht. Kardinaal Goossens, aartsbisschop van
Mechelen, presideerde de stoet, voorafgegaan door de abten van
Affligem, Bornem, Grimbergen, Merkelbeek en Olinda (Brazilië).
De intronisatie van het genadebeeld op het altaar van O.-L.- Vrouw in
de neogotische abdijkerk werd door de Affligemse historicus, G.
Willems beschreven als volgt: " Middelerwijl had het H. Beeld stand
genomen nevens het Altaar van O.L.Vrouw; Z. Eminentie de kardi-
naal was daar ook genaderd en beklom aanstonds de trappen des
Autaars om den H. Schat op denselven in eenen troonhemel te plaat-
sen. Ondanks het aanzienlijk gewicht van dit steenen beeld nam Z.
Eminentie het met geestdrift in zijne armen en besteeg alzoo moedig
en vlug de opgerichte trede om het te verheffen onder den bestemden
troon "(16).

Bij de dood van kardinaal Goossens in 1906 beschreef een ande-
re ooggetuige, U. Van Haver, in het In memoriam de plechtigheid nog
lyrischer: "Toen men eindelijk in de abdijkerk aankwam, nam de kar-
dinaal zelf het mirakuleus Beeld in zijn bevende handen, en terwijl
buiten het kanon donderde, de klokken luidden en de muziekmaat-
schappijen speelden, en binnen in de kerk schoolkinderen van
Hekelgem een meerstemmig Ave Maria zongen, plaatste zijn
Eminentie het lieve Beeldje op zijn alouden troon; de tranen die hier-
bij in zijn oogen pinkelden - tranen van liefde tot Maria en van geluk
over de eer Haar bewezen - toonen genoegzaam hoe ontroerd hij was,
en wat er in zijn binnenste omging. Ook was het slechts met gebroken

(16) G. WILLEMS, a.L.V van Affligem, Brussel, 1924, p. 80-81.
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afb. 3: Intronisatie van het genadebeeld van O.-L.-Vrouw van Afligem.
Schilderij van W. Jacmin (Foto A. De Rijck).

stem, dat hij hierna het Gebed van O.LVrouw van Affligem kon zin-
gen; dit gebed was eenige dagen vroeger door hem zelf goedgekeurd,
en had nimmer te voren in onze kerk weerklonken" (17).

De bijgevoegde foto diende tot model van het nog bewaarde,
meer dan levensgroot portret van de kardinaal, in de Affligemse ref-
ter. De prelaat staat in groot rood ornaat met cappa magna naast het
beeld van O.-L.- Vrouw van Affligem. Zijn linkerhand die zijn brevier
vasthoudt, rust op een bidstoel met groene, van kwasten voorziene
kussens. Op het schilderij werd de zetel weggelaten, het wapen van
de linkerbovenhoek verplaatst naar de bidstoel en op de achtergrond
een opengeslagen draperie met een zicht op de neogotische abdijkerk

(17) Zijne eminentie de kardinaal Goossens, in: De Mariagroet uit Affligem, dl. VII,
1906, p. 51-53.
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toegevoegd. Wellicht ging dit portret het schilderij van de plechtig-
heid vooraf, daar de foto waarschijnlijk van 1898 dateert (18).

5. De beschrijving van het verdwenen schilderij

Blijkbaar werd dit doek ook door WJ. geschilderd. Weliswaar is
er geen signatuur te zien, maar de stijl verwijst naar hem. Op de foto
komen naast het schilderij nog twee andere een weinig te voorschijn:
een even groot en een kleiner in de trant van de busteportretten zoals
W.I. er een twintigtal heeft geschilderd. Gezien de verhouding en ook
het aantal vloertegels waarop het rust, kan men de afmetingen schaten
op 200 bij 130 cm.

In het centrum staat het altaar van O.-L.- Vrouw onder het houten
ciborium (baldakijn) in het benedenkoor. Bovenaan ziet men gedeel-
telijk de drie lancetvensters achteraan in het hoogkoor opduiken. Ook
een gedeelte van de balk met de voet van het triomfkruis boven de
ingang van het hoogkoor is afgebeeld. De levensgrote beelden van 0.-
L.-Vrouw en Sint-Jan dateren van later en ontbreken dan ook op het
schilderij. Voor het ciborium hangen de godslampen en twee devo-
tielampen, de eerste onder aan een luchter. De communiebank fun-
geert als basis voor het geheel (19) (afb. 4).

De aartsbisschop in kardinaalsornaat met mantel, mozetta, rochet
en kalot is geportretteerd terwijl een monnik in superplie, wellicht G.
Willems, hem het genadebeeld overreikt (afb. 5). De aartsbisschop
staat op een trapje om het troont je te kunnen bereiken. Links en rechts
zijn de assistenten afgebeeld, de ene overeind, de andere neerge-
knield, in wit ornaat, versierd met duivenranken in gouddraad.

Rechts van het altaar zitten drie abten geknield. Vooraan abt G.
Heigl in pontificaal ornaat, met mijter, staf en witte koorkap van het-
zelfde ornament als de gewaden van de diaken en de subdiaken; ach-
ter hem twee abten in mozetta en rochet, D. Herman Renzel van
Merkelbeek en D. Amadeus De Bie (20) van Bornem. Vier religieuzen
staan in kovel op de trappen van het hoogkoor. Bij drie is de monachale
tonsuur duidelijk te onderscheiden, de vierde is mogelijk een leke-
broeder. Onder de monniken menen we U. Hendrickx en naast hem R.
Troch (21) te herkennen. De eerste links kijkt toe tussen de kolommen
van het ciborium. Uiterst rechts zit nog een monnik in superplie neer-
geknield. Daar duikt ook het maaswerk met pinakels van de neogoti-
sche priorzetel op. Die stond toen achter het Benedictusaltaar.

(18)
(19)

(20)
(2l)

Ibid., p. 52.
W. VERLEYE en L. VAN EECKHOUDT, Iconografie van de Sint-Pieters-
en- PauJusabdij Affligem, Nieuwkerken-Waas, 1990, p. 25. Zie ook illustratie 4.
Hij hield de feesrpreek (G. WILLEMS, o.c., p. 87-92).

ecrologium, p. 168.
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afb.4: Interieur van de neogotische abdijkerk van Affligem.

afb. 5: Het genadebeeld van O.-L.-Vrouw van Affligem.
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6. Besluit

Evenals zijn grootvader die gedurende vijftien jaar door Europa
zwierf en de dood trotseerde op de Franse slagvelden, leidde WJ.
twee decennia lang een avontuurlijk leven. Hij was begaafd, verstan-
dig en artistiek aangelegd, vol goede wil, maar zwak van karakter, een
sympathieke charmeur die velen voor zich wist in te nemen. Men kan
betreuren dat hij zijn artistieke gaven niet meer ontwikkeld heeft,
zodat zijn werk enkel lokaal belang verwierf.

De nieuwe Affligemse abtengalerij is niet louter aan het toeval,
aan een hobby van W.J. te danken. Een oude traditie herleefde. Het
was de restauratie, zij het gebrekkig, van een verloren gegaan patri-
monium, typisch voor de 19de eeuw met haar neostijlen, romantisme
en idealisering van het verleden, vooral op kerkelijk gebied. Daarbij
wilde men in Affligem ook de continuïteit van de abdij speciaal
beklemtonen tegenover Dendermonde dat er eveneens aanspraak op
maakte de voortzetting van de middeleeuwse stichting te zijn. In de
abtengalerij volgt op kardinaal von Franckenberg, laatste prelaat van
het ancien regime, onmiddellijk G. Heigl, als 37ste abt van de abdij
sinds de stichting in 1083.

W.J. blijft overigens de historicus intrigeren: het milieu van zijn
artistieke vorming, de omstandigheden van zijn 'bekering' en de keuze
van de ver verwijderde abdij Affligem. Daarbij komt nog het myste-
rie van het verdwenen schilderij dat nergens vermeld wordt. Wat is
ermee gebeurd? Werd het ten geschenke gegeven? Aan de aartsbis-
schop? Laten we hopen dat het nog ooit ergens opduikt en moge dit
artikel ertoe bijdragen!

Dom Wilfried Verleyen O.S.B.
Abdij Affligem

VRAAG OM INLICHTINGEN:

Felix Heyndrickx. Voor een kunsthistorische studie zoekt Paul Huys,
Deinse Horsweg 18, 9031 Drongen (Gent) informatie over werk in
particulier bezit van kunsschilder Felix Heyndrickx (oGent 1799).
Deze was, van 1848 tot aan zijn dood in 1861, tekenleraar-academie-
directeur te Aalst. In 1907 bezat ene juffr. Hendrika Van Nuffel, op
Aalst-Schaarbeek, een portret van zijn hand van haar broer Jan Van
Nuffel. Waar zou dit portret nu zijn?
Voor alle info is discretie gewaarborgd.
tel. (09) 226 54 53
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VIER EEUWEN TONEEL IN DIENST VAN DE OPVOE-
DING IN HET SINT-JOZEFSCOLLEGE TE AALST

Daniël BUTAYE

Vanaf zijn stichting in 1619 heeft het jezuïetencollege van Aalst in
de loop van 380 jaar geschiedenis een eminente plaats toebedacht aan
het toneel als opvoedingsfactor. Dit gebeurde niet toevallig doch doel-
bewust vanuit de Ratio Studio rum die het studieleven regelde van alle
colleges waarin de Orde werkzaam was in en buiten Europa. Omdat
die 380 jaar niet als één geheel kunnen behandeld worden, maken we
een onderscheid tussen drie periodes: de periode van de Oude
Sociëteit van 1619 tot 1773 toen de voertaal van het onderwijs Latijn
was, de 1ge en een stukje van de 20e eeuw toen het onderwijs in
België hoofdzakelijk franstalig was en de hedendaagse tijd waarin het
Nederlands de vanzelfsprekende basistaal was en is. In deze drie
periodes heeft het college een niet-onbelangrijke bijdrage geleverd tot
het literair leven in Aalst.

1. Vanaf de stichting in 1619 tot aan de opheffing van de orde in
1773.

Voordat we het feitenmateriaal uit Aalst bekijken, zullen we best
eerst de achtergrond schetsen om een kijk te krijgen op het belang en
de kenmerken van het toneel in de jezuïetencolleges. Het toneel ont-
stond in het jezuïetenonderwijs spontaan uit het klas gebeuren waar de
leeraandacht bevorderd werd door spelelementen: elke klas was ver-
deeld in twee wedijverende kampen (bijv. een Grieks en een Romeins
kamp), leerlingen ondervroegen zelf hun kameraden van de andere
groep en er waren zeer dikwijls declamaties en debatten in verband met
de leerstof.

Zo kwam men ertoe dialogen en disputen op te stellen, en vandaar
was het maar een stap om via een bescheiden decor en kostuums over te
gaan tot kleine toneelopvoeringen, ludi scholastici genoemd, vooral bij
de maandelijkse proclamaties die in elke klas gehouden werden (1).
Aldus groeide het verlangen om ook op te treden voor een ruimer
publiek en over te stappen van een toneeltje dat aan de leerstof gebon-
den was naar grotere onderwerpen. De resultaten waren zo positief dat
de jezuïeten-experten die, na jaren observatie, de Ratio Studio rum (het

(1) I.M. VALENTIN s.j., in Dict. de Spiritualité, Paris 1990 s.v. Théätre, kol.
363. Zie ook L. KOCII, Jesuitenlexikon, Paderborn 1934, s.v. Theater kol.
1734.

Het Land van Aalst, jaargang LI, 1999, UT. 1
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studieplan) eerst in 1586 en definitief in 1599 publiceerden, een plaats
toekenden aan het toneel als opvoedingsmiddel, ofschoon ze ook waar-
schuwden voor overdrijvingen.

Rome had inderdaad oog voor de vele pedagogische voordelen
van goed verzorgd toneel, dat niet als een welkome ontspanning werd
beschouwd, ofschoon het dit in feite ook was, doch als een uitstekend
vormingsmiddel van.hart en wil (2).

Het stimuleerde de verbeelding, gaf van binnenuit een beleefde
morele verdieping, was een middel om de leerlingen een grotere taal-
vaardigheid bij te brengen, om beheerst en vlot te leren optreden voor
een talrijk publiek, om houding, gebaren en allure van alle bedeesd-
heid en onhandigheid te bevrijden en een eigen creativiteit aan de dag
te doen leggen die toch steeds rekening hield met het groepsgebeuren.
Dit alles leerde men op de speelse wijze die het toneel eigen is.
Opvoeding door het spel zou later in de tweede helft van de 18e eeuw
de basis zijn van de pedagogische visie van JJ. Rousseau in zijn
Emile doch in feite vindt men dit reeds twee eeuwen vroeger terug in
het onderwijs en het toneel van de jezuïeten.

De toneelstukken werden door de leraren geschreven, vooral door
hen die les gaven in de hogere cyclus. Bepaalde leraren met talent
konden hiertoe de expliciete opdracht krijgen van hun hogere Overste.
De teksten werden slechts hoogstzelden in druk gegeven in België.
Dit was anders in Duitsland en Frankrijk waar veel meer teksten uit-
gegeven werden. Dit verklaart waarom praktisch alle teksten uit ons
land verloren zijn gegaan, wellicht enkele zeldzame uitzonderingen
die nog in archieven sluimeren niet te na gesproken. We kennen de
namen van sommige tekstschrijvers bij ons. De belangrijkste zijn C.
Malapert (1580-1630), J. Surius (1582-1631) en vooral de
Antwerpenaar Jacob Libens (1603-1678) die drie Jozefdrama's
schreef: Jozef in Dothan, Jozef in Egypte en Jozef ziet Jacob terug. Te
vermelden is ook Martinus Delrio (1551-1608), eveneens uit
Antwerpen. Hij was een commentator van Seneca en als dusdanig erg
bevriend met Justus Lipsius, en gaf het boek Syntagma tragoediae
antiquae uit. Seneca kreeg mede hierdoor heel wat invloed op het
jezuïetentoneel dat door een christelijk stoïcisme was gekenmerkt (3).
Delrio, Malapert en Libens kregen grote invloed in Duitsland en
Oostenrijk.

(2) G. MIALARET & J. VIAL, Histoire mondiale de l'éducation, Paris 1981,
Tome 2 p. 222.

(3) J.M. VALENTIN, o.c. kol. 365. Een aantal toneelstukken van diverse S.J.-
auteurs werden uitgegeven onder de titel Selectae PP. Soc. Jesu Tragoediae,
Antwerpen,Cnobbaert 1634, 2 delen onder één band, minipocketformaat. Ze
bevatten elftoneelstukken waarvan één door C. Malapert en één door 1. Libens.
De overige zijn van de hand van buitenlandse jezuïeten.



60

De onderwerpen van de toneelstukken waren gevarieerd, maar
stonden, in de geest van de Contrareformatie, altijd in dienst van de
religieuze of morele opvoeding zowel van het publiek als van de
acteurs. We vinden veel bijbelstukken, dikwijls rond Jacob, Jozef,
David, de jodenvervolger Amman of de opstand der Maccabeeën, ver-
der stukken over het leven van heiligen en martelaren, ook eigentijd-
se zoals Thomas Morus, John Fisher e.a., of stukken die aansloten bij
liturgische feesten, allegorische moraliteiten, historische drama's ont-
'leend aan de Oudheid of aan de lokale geschiedenis van stad en land.
In de eerste periode tot 1640 domineren de religieuze onderwerpen,
later treden ook profane stukken op de voorgrond. Opera en ballet
krijgen eveneens hun plaats. Heel wat religieuze onderwerpen verto-
nen een opvallende gelijkenis met de middeleeuwse mysteriespelen,
maar anderzijds hebben ze, dank zij het humanisme van de renaissan-
ce een veel betere structuur in duidelijk afgelijnde scenes en bedrij-
ven, en geven ze een ruimere plaats aan de zin voor het schone en het
ware en de echte uitbeelding van menselijke gevoelens en hartstoch-
ten, zoals ditzelfde humanisme deed ontwaken langs de studie van de
oudheid (4). Door dit toneel trad de school naar de maatschappij toe.
Het gebeuren werd nooit overgelaten aan ongecontroleerde initiatie-
ven doch werd vanuit de opvoeding zelf in weloverwogen banen
geleid.

Aldus hebben de Vlaamse jezuïetencolleges ertoe bijgedragen om
de Vlaamse toneeltraditie levend te houden, want de activiteit van de
rederijkerskamers was, uit vrees voor de verspreiding van protestantse
opvattingen sterk aan banden gelegd door de edicten van 1593 en
1601.

De opvoeringen vonden plaats bij vaste gelegenheden zoals de
grote prijsuitdeling op het einde van het schooljaar en ook bij grote
liturgische feesten, verder nog bij eenmalige gebeurtenissen zoals
sommige heiligverklaringen of een bezoek van kerkelijke of burger-
lijke dignitarissen aan het college. De literaire Academie en de
Mariacongregatie brachten ook vaak een eigen stuk voor het voetlicht.
Tijdens de vasten werd geen toneel gespeeld. De autoriteiten van stad
en streek werden steeds uitgenodigd en niet zonder reden, want de
stadsmagistraat kwam bijna altijd tussen om de zware financiële
onkosten te helpen dragen. Decors en kostumering waren weelderig
zoals dit in de Baroktijd te verwachten valt. De machinerieën waren
vaak technische hoogstandjes. Zo werd het toneel ook gemakkelijk
een bont kijkspel. Aan jongens van rijkere families werd gevraagd
zelf voor hun kostuum te zorgen, wat soms naijver en luxe meebracht,

(4) L. KOCH, Q,C. kol. 1742.
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doch aangezien het onderwijs in de jezuïetencolleges volstrekt gratis
was, naar het verlangen van de stichter Ignatius, kwamen heel veel
jongens uit weinig bemiddelde milieus, en voor hen kocht het college
zelf de kostuums aan. Men trachtte een flinke groep bij het toneel te
betrekken, om aan zoveel mogelijk leerlingen de pedagogische voor-
delen te geven die hieraan verbonden waren, hoe riskant het ook was
dat de kwaliteit van de opvoering eronder zou lijden. Men was ook
fier enkele facetten van de opvoeding te laten zien aan het publiek van
ouders en vrienden. Omdat het verlangen veel leerlingen te laten mee-
spelen, ook meebracht dat er veel gevarieerde talenten in de groep
aanwezig waren, schakelde men in sommige stukken naast de
gespeelde rollen ook zang en ballet in (5), hetzij als interludium het-
zij geïntegreerd in het stuk zelf. In de 18e eeuw kreeg de muziek soms
de eerste plaats, zodat men echte opera bracht (6). Het toneel was
nooit gemengd: vrouwenrollen werden ofwel weggelaten ofwel
gespeeld door jongens. In 1616 bijv. speelde Jan Berchrnans, die toen
leerling van de Retorica was, de rol van de heilige Natalia.
Uitzonderlijk was er soms massatoneel: in 1621 voerde het college
van Antwerpen het stuk Ignatius Fundator Societatis, geschreven
door Bollandus, op met 400 acteurs. Dit zal wel op een reusachtig
podium in open lucht geweest zijn. Dikwijls kwamen op de colleges
missives aan van de Oversten die vroegen dat men minder toneelop-
voeringen zou geven, en vooral meer soberheid zou nastreven, ook
dat alle teksten zorgvuldig zouden nagelezen worden door de studie-
prefect of de Rector. Opvoeringen van religieuze stukken in de colle-
gekerk werden verboden (7), elk college moest zijn eigen toneelzaal
hebben. De toneelstukken hadden succes, men speelde voor volle
zalen. In 1636 moest te Brussel het stuk David dat de zege van
Nordlingen in een feeërie voorstelde, zesmaal gespeeld worden voor
een enthousiast publiek. De toneelopvoeringen, zo talrijk als ze
waren, waren vaak een markante gebeurtenis in stad en streek.

Nu zal men wel verwonderd zijn te vernemen dat deze toneel-
stukken veelal in het Latijn opgevoerd werden. De Ratio Studio rum
eiste dit uitdrukkelijk. De voertaal van het humanistisch onderwijs in
de jezuïetencolleges was inderdaad van de 16e tot de 18e eeuw het
Latijn. Latijn was toen nog een levende, internationale taal, even vlot
begrepen door al wie gestudeerd had, als het Engels vandaag. Dit
onderwijs gaf de voorkeur aan de vormende waarde die uitging van de

(5) M. GRAVIER in J. JACQUOT, Le théätre tragique, Paris 1970, p. 12l.
(6) A. PONCELET, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-

Bas, Bruxelles 1927, Tome 2, p. 79.
(7) Dit was reeds verboden in de Ratio Studiorum, maar blijkbaar werd dit punt

overtreden, vooral wanneer men nog geen eigen zaal bezat.
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humanistische studie van de oudheid. Wel waren er af en toe uitzon-
deringen en voerde men toneelstukken in de volkstaal op, doch Latijn
bleef de regel. Soms hoort men de mening verkondigen dat de jezuïe-
tencolleges van de kleine steden zoals Aalst, Oudenaarde, Ieper, Belle
en St.-Winoksbergen, meestal de volkstaal gebruikten, omdat de
bewaarde programma's uit die steden vaak in het Nederlands zijn
gedrukt. Dit is geen afdoende argument. A. Poncelet verwerpt het om
twee redenen: de programma's waren bestemd voor een gedeeltelijk
Latijn-onkundig publiek dat via een samenvatting in het Nederlands
toch kon genieten van het stuk met zijn bont kijkspel. M. Gravier doet
opmerken dat meisjes in die tijd geen Latijn te leren kregen (8), zodat
een programma in de volkstaal wenselijk was. Het tweede punt dat A.
Poncelet naar voor schuift is het feit dat er in Vlaanderen geen
omzendbrieven van hogere oversten bekend zijn, die deze kleinere
colleges er attent op maakten dat het Latijn verplicht was in toneel-
opvoeringen. Wel geeft hij toe dat er zeldzame uitzonderingen kunnen
geweest zijn in de 17e eeuw, en dat vanaf de 18e eeuw de volkstaal
meer en meer gebruikt werd (9). In Frankrijk en Duitsland werd de
volkstaal dikwijls gebruikt in het jezuïetentoneel (10). Dit laatste feit,
zo mag men naar ons oordeel geredelijk aannemen, moet ook invloed
gehad hebben op onze eigen colleges hier.

Het jezuïetentoneel bewees grote diensten aan opvoeding en cul-
tuur. Het stelde binnen het kader van zijn tijd bijzondere eisen aan de
goede smaak, de morele gaafheid, de esthetische uitbeelding van de
literaire tekst, en de vorming van jonge karakters. Het had invloed op
toneelschrijvers als Calderon de la Barca, De Melo, Corneille,
Molière, Voltaire en anderen, want het deed bij hen de eerste kiemen
groeien van hun latere toneelcarriere.

We besluiten met een citaat van Joseph Gregor in zijn
Weltgeschichte des Theaters: "Mehr als 200 Jahre, bis zur Aufhebung
des Ordens im Jahre 1773, dauerte die Wirksarnkeit des Theaters der
Jesuiten in Mitteleuropa; es war eine der stärksten Bewegungen der
Theatergeschichte der neuen Zeit" (11)

Met het bovenstaande overzicht zijn we helemaal niet afgedwaald
van ons onderwerp. Integendeel, het heeft alles te maken met het col-
lege van Aalst. De toneelzaal lag boven de klassen. Tussen 1619 en
1773 moet het college enkele honderden toneelstukken opgevoerd
hebben, gewoonlijk drie à vier per jaar, soms meer, zoals in 1700 toen

(8) M. GRAVIER, o.c. p. 120.
(9) A. PONCELET, o.c. p. 79.
(10) G. MlALARET & J. VIAL, o.c. p. 223 en L. KOCR, o.c. kol. 1734.
(11) J. GREGOR, Weltgeschichte des Theaters, Zürich 1933, p. 379.
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zeven stukken werden opgevoerd, wat een aansporing tot meer matig-
heid tot gevolg had vanwege de hogere oversten. Van de te Aalst
gespeelde stukken zijn een aantal argumenta (programma's) bewaard
gebleven (12) en gelukkig zo verspreid over de ganse tijdspanne dat
we ons een goed beeld kunnen vormen van de toneelactiviteit. We
vinden er bijbelse en andere religieuze onderwerpen naast historische
stukken en moraliteiten die vaak allegorisch waren. De grens tussen
die vier groepen is niet altijd zuiver te bepalen. Heel veel stukken
waren tragedies, soms "treur-eindich" soms "blij-eindich treurspel"
genoemd.

We kunnen twee hoofdgroepen onderscheiden: de stukken die
door leerlingen uit gans de humaniora gespeeld werden en de opvoe-
ringen door afzonderlijke klassen. De eerste groep is de belangrijkste.
Hiertoe behoren vooral de stukken die bij de plechtige prijsuitdeling
opgevoerd werden en het orgelpunt van de toneelactiviteit waren: 19
programma's zijn uit deze categorie bewaard. Hiervan hadden twaalf
een bijbels onderwerp: bijv. Salomon (1638), Jephte (1703), lob
(1768), Esther (1770), Achab (1773), stuk voor stuk moeilijke libret-
to's. Bij de zeven overige niet-bijbelse programma's vinden we:
He rmenegildus, een stuk dat na zijn creatie in 1642, hernomen werd
in 1699, 1700 en 1702. Hermenegildus is de zoon van Levigildus,
koning der Visigoten in Spanje. Het was een "treur-eindich treurspel".
Verder zijn er nog andere historische stukken als bijv. Clodoaldus
Prins van Denemarken (1680), De dood van Agathocles (1699) of de
moraliteit Den veerdighen wille reghenpraelende (1700). Buiten de
prijsuitdeling werden ook allerlei stukken opgevoerd bij verschillen-
de gelegenheden in de loop van het jaar, o.a. de week vóór
Aswoensdag. Zestien programma's bleven hiervan bewaard. Zo kwam
Manasses, een bijbelstuk, in 1632 voor het voetlicht, terwijl enkele
jaren later in 1640 het eeuwfeest van de Orde gevierd werd met De
Sociëteyt lesu. In 1698 speelde men Clodovaeus, een stuk in vijf
bedrijven met telkens een tussenspel. Ook onderwerpen uit de
Oudheid verschenen op het podium: in 1700 Nisus en Euryalus, het
beroemde vriendenpaar uit Vergilius, of Lucius Cinna (1704), Hecuba
(1705), Cnaeus Pompeius (1725). Drie jaar later bracht men het moei-
lijke stuk, Antichrist, geïnspireerd door de Apocalypse. Zelfs abstrac-
tere onderwerpen werden niet geschuwd: in 1699 Twist tussen

(12) Bundels toneelprogramma's van de jezuïetencolleges in ons land zijn bewaard
o.a: in het Archief der Vlaamse jezuïeten te Heverlee-Leuven, in de Kon. Bibl,
te Brussel, in de Univ. bibl. te Gent en in het Fonds Goethals-Vercruysse in de
stadsbibliotheek van Kortrijk. De titels van de bewaarde progranuna's van
Aalst zijn te vinden in A. DE BACKER-C. SOMMERVOGEL, Bibliotheque
de la Compagnie de Jésus, Bruxelles 1890, anastatische herdruk 1960 ..Tome
1, kol. 199-206.
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Tragedie en Komedie, en in 1700 Tweedracht tussen de andere
Wetenschappen en de Christelijke Leere. Ook komeclies werden opge-
voerd zoals in 1703 Siet ...wie gy betrowt.

De tweede groep bevat 26 programma's van stukken die door
afzonderlijke klassen werden naar voor gebracht. We beperken ons tot
een paar voorbeelden: De tijdelycke Wellusten ... vertoont in den
Rycken Vreck door de 4e Schole in 1660, Xenophon met syne twee
sonen Joannes en Arcadius door de 3e Schole in 1662, Maria Stuarta
"door de joncheyt van de catechismus" in 1699, Als niet compt tot iet
en kent niet syn selven niet door de jongste klas in 1703, Thyestes,
treurspel, door de 2e en 3e Schole in 1705, Theresia (van Avila) met
haeren broeder Jacobus in 1730 door de jongste klas. In clit laatste
stuk speelden 21 leerlingen van de klas een rol.

Al deze stukken werden geschreven door de leraren. Alleen de
programma's werden gedrukt, echter zonder de naam van de auteur te
vermelden. Gelukkig is deze soms met inkt bijgevoegd. Aldus kennen
we de naam van zeven schrijvers die de volgende stukken schreven:
Manasses door Antonius Boot, leraar van de Syntaxis 1632,
Xenophon. .. door Petrus Van Wervic 1643, Triumph van 't christen
gheloove in Titus door Ignatius Van Hoorn 1664, Clodoaldus door
Aloysius Van Overbeeck 1680, Maria Stuarta door Adriaen Cosyns
1699, Antichrist door Bernardus Seghers in toneel omgezet naar het
commentaar op de Apocalypse door Cornelius a Lapide, 1728,
Theresia (van Avila) .... door Antonius De Groote 1730 (13).

In 1773 werd de jezuïetenorde afgeschaft. Het college werd toe-
vertrouwd aan de zorgen van het stadsbestuur: Theresiaans college in
de periode 1773-1795, Collège Municipal tijdens de Franse bezetting
van 1796 tot 1813, en na 1814 eerst bisschoppelijk college tot 1825
en daarna Hollandse School tot 1830. In die woelige tijden daalde het
leerlingenaantal, doch steeg weer gevoelig in 1816 en het college
kende een nieuwe bloei onder de bekwame leiding van C. Van
Crombrugghe. Voorlopig zijn geen gegevens bekend over het toneel-
leven tussen 1773 en 1830. We kunnen ons echter moeilijk voorstel-
len dat er, althans in de schaarse bloeiperioden, helemaal geen aan-
dacht zou besteed zijn aan clit belangrijk expressierniddel.

(13) We zagen ons verplicht de lange titels van de toneelstukken in te korten. Voor
de volledige titels zie A. DE BACKER-C. SOMMERVOGEL, o.c.
Over het jezuïetentoneel zie ook F. DE DAINVILLE, L'Education des
Jésuites, Paris 1978, p. 473-517 over het s.j.-toneel in Frankrijk, L. VAN DEN
BOOGERD, Het jezuïetendrama in de Nederlanden, Groningen 1961. J.M.
VALENTIN, Le théätre des Jésuites dans les pays de langue allemande, 3
vol., Bern 1978, W. Me CABE, An lntroduetion to the Jesuit theater, St. Louis
Univ., U.S.A., 1983.
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2. Vanaf 1831 tot 1910

In 1814 werd de jezuïetenorde door de Paus hersteld, en toen ze
na de Revolutie van 1830 opnieuw in België toegelaten werd, kreeg
ze het aanbod om vanaf 1831 de leiding van het college van Aalst
opnieuw op zich te nemen.

Van meet af aan kreeg het toneel zijn plaats terug (14). Er zijn ech-
ter opmerkelijke verschillen tegenover vroeger. De voertaal is niet
meer het Latijn, doch het Frans, lange tijd de enige officiële taal in
België. De toneelstukken worden ook niet meer zo vaak als vroeger
door de college leraren geschreven, doch men gaat meestal putten uit
het Franse repertorium. Vandaar treedt een zekere secularisering aan
de dag, ofschoon de stukken steeds met zorg gekozen worden en in
dienst blijven van een opvoeding waarin religiositeit en goede waar-
den centraal staan. De religiositeit treedt echter minder nadrukkelijk
naar voor in de keus der onderwerpen. De geest van de Verlichting en
van de Franse Revolutie heeft aldus sporen nagelaten.

Verder gaven de stukken die in de 17e en 18e eeuw vooral geko-
zen werden uit de Oudheid, de Bijbel en de heldhaftige voorbeelden
van het christelijk ideaal uit soms verre tijden, ongetwijfeld een beeld
van het menselijk leven, doch thans lijkt dit laatste nadrukkelijker
naar voor te komen door zijn moderniteit, omdat het repertorium
meestal de diverse stromingen van de eigen tijd op de voet volgde.
Het doel is echter nog steeds gelijk gebleven: men wil de jonge spe-
lers vormen door hen te leren een eigen creativiteit te ontplooien voor
een ruim publiek, zichzelf te leren beheersen, een vlotte uitspraak te
verwerven en zich van binnenuit in te leven in de met zorg gekozen
toneelsituatie. In het ernstige drama zullen hart en ziel geboetseerd en
verrijkt worden, terwijl in de ontspanningsstukken rake invallen en
onverwachte situaties de geest zullen scherpen. De programma's zijn
met stijl gedrukt. Wel vermelden ze, evenmin als de schouwburgaffi-
ches, doorgaans niet de naam van de toneelschrijver. Het publiek is
vaak geselecteerd want alleen zij die het programma tevoren toege-
stuurd kregen zijn uitgenodigd, zo staat het dikwijls uitdrukkelijk ver-
meld. Het toneelstuk zal opgevoerd worden "par Messieurs les
Elèves" en "Monsieur" staat voor de naam van elke acteur. Daar steekt
een visie achter. De twee voornaamste opvoeringen vinden plaats
even voor de Vasten en bij de Prijsuitdeling, verder bij allerlei
gelegenheden.

(14) De programma's zijn bewaard vanaf 1845 in het Centraal Archief van de
jezuïeten, Heverlee-Leuven, en in het St.-Jozefscollege van Aalst. Een bijna
volledige opsomming vindt men in J. DE BROUWER, De jezuïeten te Aalst,
Dl. 2, p. 257 en 297.
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Drie groepen staan echter te dringen om te mogen optreden: de
Academici uit de hoogste twee klassen met hun Academiezittingen.
de muzikanten en de toneelspelers. Alleen de laatste twee treden op
voor het publiek van buiten de school. De muzikanten met hun fanfa-
res en zangkoren treden dikwijls afzonderlijk op doch ook bij elke
toneelopvoering waar ze muziek brengen voor en na de opvoering of
tussen de bedrijven door. Bij kleine toneelstukken krijgen ze de helft
van het programma.

Twee onderwerpen die centraal stonden in het toneelrepertorium
van de 17e en 18e eeuw te Aalst, zijn thans marginaal geworden:
Bijbel en Oudheid. We vinden slechts twee grote bijbels tukken:
Sedecias, een tragedie in drie bedrijven (prijsuitdeling 1870) en Jozef
in lyrische taferelen (1901). Twee kleinere bijbelstukken werden uit-
zonderlijk in het Latijn opgevoerd door de leerlingen van de Vierde:
Saul et David (1873) en David et Salomon (1875). Ook de Oudheid
vormt geen grote inspiratie bron meer: er zijn slechts een paar grotere
stukken: bijv. Esope au collège (1864, door A. Du Cerceau s.j. in
navolging wellicht van twee Esope-stukken uit de 17e eeuw door
Boursault) en César et Pompée (1865 naar Corneille) (15). Veel meer
interesse was er voor de klassiek geworden Molière die dikwijls opge-
voerd werd: vooral Le Bourgeois Gentilhomme (1878, 1895 en 1908),
Le Malade Imaginaire (1885) en Le Médecin malgré lui (volledig in
1891; in uittreksels in 1868 en 1902). Voorwaar zware stukken die
men aan jonge spelers durfde toevertrouwen.

De hoofdaandacht ging echter naar de eigentijdse voorkeur voor
historische stukken. Na het classicisme is de 1ge eeuw vooral gete-
kend door de Romantiek, het Realisme en het Symbolisme. De
Romantiek, gemilderd door het Realisme, komt sterk aan bod in het
college toneel. Het is hier niet de plaats om deze richtingen adequaat
te bepalen. We beperken ons tot het vermelden van de nieuwe gevoe-
lens die door de Romantiek gewekt worden zoals het individualisme,
het natuurgevoel, het vrijheidsgevoel, de verbeelding, de aandacht
voor sprookjes en de belangstelling voor het verleden, vooral de
Middeleeuwen. Te Aalst kregen we opvallend genoeg geen sprookjes-
toneel, echter wel heel veel historisch toneel.

Het historisch toneel kan in drie groepen onderverdeeld worden.
Vooreerst stukken over het Land van Aalst: vooral La Montée de
Bouchaut dat de geschiedenis schetst van Aalst en omstreken in 1476,
en zich afspeelt te Liedekerke en Hekelgem (opgevoerd in 1851,1860
en 1872), verder Adalbert en L'Innocence reconnue, waar de hande-
ling telkens in de lle eeuw gesitueerd is rond de graven van Aalst
(resp. 1854 en 1849). Ook in de Academiezittingen werd de geschie-

(IS) ln 1864 voerde de Poësis ook La Guerre Punique op.
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denis van Aalst besproken, zo bijv. in 1859 met o.a. twee referaten
door Adolf Daens die toen Retoricus en voorzitter van de Academie
was, en later in 1871 met een literaire avond over Iwein van Aalst.
Daarnaast hadden een aantal toneelstukken historische episodes uit

de geschiedenis van België als onderwerp, opnieuw vooral uit de
Middeleeuwen, waar de Romantiek zo door gefascineerd was. Zo
bijv. Baldomir (1868) over de strijd tegen de Noormannen, La Main
de Dieu (1893) dat de intriges beschrijft tijdens de afwezigheid van de
kruisvaarders in ons land, of, over een latere tijd dan, Dévouement et
Peur (1864) dat de strijd tussen geuzen en geloofsgetrouwen tot
onderwerp had.

Tenslotte is een dik pak toneelstukken gewijd aan historische
onderwerpen in allerlei landen en eeuwen. We vermelden eerst Le
Martyre de St. Agapit dat de dood van een vijf tienjarige christen jon-
gen in 273 beschrijft. Agapitus was oorspronkelijk een Latijns drama
dat in 1745 gepubliceerd werd door de invloedrijke Franse toneel-
schrijver eh. Porée s.j. en te Aalst in een Franse vertaling opgevoerd
werd in 1853 en 1868. Het is ook merkwaardig om het feit dat zes epi-
sodes van dit drama gezongen werden. Verder noteren we Le Fils de
Ganelon van H. de Bornier (1889 en 1902) uit de tijd van Karel de
Grote, Les Enfants d'Edouard IV van C.Delavigne (1898) rond de
moord op de twee Engelse koningskinderen gedurende de Oorlog der
Rozen in de 15e eeuw. Ulric le Montagnard (1874) speelt zich af in
het Zweden van de 16e eeuwen werd door 33 acteurs opgevoerd. Een
bijzonder stuk was Un Proscrit sous Richelieu, ook Castelnaudari
genoemd, van A. de Wouters s.j.: het werd telkens weer
hernomen, vooral tijdens de prijsuitdelingen (1879, 1884, 1897 en
1904). Dichter bij de eigen tijd dan stond L'Emigré van Sénac de
Meilhan, het speelde zich immers af in het nabije verleden van 1814,
en werd opgevoerd in 1852 en 1869. Al deze stukken hebben een sterk
patriottische en aristocratische inslag (16).

Vanzelfsprekend waren er ook drama's zonder historisch onder-
werp. We beperken ons tot het vermelden van L'Orphelin Muet van
Al. Meurtier (vaak hernomen in de prijsuitdelingen van
1859,1867,1873 en 1883), Julio ou les Epreuves de I 'Amour filial
(aug. 1880 en "redemandé" vier maanden later), of Le Réveil du
Charbonnier (1867 en 1879). De invloed van de Romantiek is duide-
lijk.

(16) Enkele andere voorbeelden: Episodes de la Guerre des Maures en Espagne
(1863 en 1870), Connor O'NiaJ van G. Longhaye s.j. over het Ierland van de
16e eeuw (1881), La Chasse de Henri IV (1886, Frankrijk 16e eeuw), Jean de
La Valette van G. Longhaye s.j. (1892, Turken en Hospitaalridders in de 16e
eeuw), La Conspiration des Poudres, débats judiciaires (1887, Engeland
1605). Le diabie au chateau (1896, Frankrijk einde 18e eeuw).
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Een twaalftal stukken werden geheel of gedeeltelijk gezongen.
Aldus Les Croisés devant Iérusalem, van Concone (1853 en 1862),
naast hetwelk we even de aandacht kunnen vestigen op een cantate
Jérusalem délivrée (1874) met tekst en muziek van de oud-leerling
Charles Van der Sloten uit Hofstade. Naar de inhoud sluit hier het
grote stuk uit de Kruistochtentijd Baudouin du Bourg bij aan, een
opera in drie bedrijven met tekst van E. Halleux en muziek van A. De
Doss s.j. en uitgevoerd in 1882 (17). In vier andere stukken speelden
muziek en zang eveneens een rol: Les deux petits Savoyards (1863)
met tekst van Marsolier en muziek van Dalayrac, bevatte tien
zangstukken. Het reeds vermelde Baldomir heeft eveneens gezongen
episodes. Het grote historische drama Jacques Vet les Douglas (1885
en 1896) geschreven door A. de Wouters s.j. en getoonzet door Gillet,
speelt zich in Schotland af tijdens de 16e eeuw,; met zijn 16 acteurs
en 30 figuranten heeft het heel wat muzikale momenten. Hetzelfde
moet gezegd worden van Joseph (1901), een lyrisch drama met tekst
van A. Duval en muziek van Et. Mehul. Tenslotte zijn nog drie ope-
rettes te vermelden: A Clichy (1881) van Adam, Le 66 (1882, 1897,
1898) van J.Offenbach en Le Moulin du Chat qui fume (1902) van Le
Roy- Villars.

Wie toneel zegt, zegt ook komedie. Bij geen publiek kan dit ont-
breken, doch het woord zelf is dubbelzinnig. Het dekt een zeer geva-
rieerde lading die zowel zeden- en karakterkomedies, intrigekomedies
of moraliserende komedies behelst als de lichte genres van de vaude-
ville en de pantomime. Al deze genres komen in het collegetoneel
voor. Slechts één komedie-vaudeville genoot het voorrecht toegelaten
te worden tot de eindejaarsproc1amatie, waar meestal ernstige stukken
opgevoerd werden: het bijzonder succesrijke Le Bourgmestre de
Saardam (1866, 1872, 1895) van E. Melesville, dat zich in 1698
afspeelt rond een bezoek van Tsaar Peter de Grote aan Saardam.
Enkele komedies met drie bedrijven die vaker gespeeld worden zijn
bijv. L'Avocat Pathelin (1852) van A. De Brueys en J. Palaprat,
Monsieur Des Chalumeaux (1861) (wellicht de versie van P.
Gaveaux) en Le Ramoneur-Prince (1860 en later). Na 1881 komen
zesmaal stukken van Labiche op het programma en worden boven-
dien vaak hernomen (18).

(17) Deze opera vond zoveel bijval dat men het jaar daarop (1883) de cantate La
Part du Pauvre bracht, tekst van A. Houard s.j. met muziek van dezelfde A. De
Doss s.j.

(18) Van Labiche werden opgevoerd: La Cagnotte (1881), Une Ténébreuse Affaire
(1902), Les trente-sept sous de M. Montaudoin (1902), Habits en Voyage
(1892, 1893, 1903), Les Petits Oiseaux (1903), Le Voyage de Mr. Riflard
(1883, 1897, 1905).
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In deze franstalige tijd vinden we slechts weirug Nederlands
toneel: acht komedies tussen 1867 en 1910, meestal éénakters. Onze
taal herleefde echter heel wat sterker in de vele literaire avonden, ver-
der in de Academievergaderingen en in de huldetoespraken bij het
feest van de Rector. Na 1890 wordt vaak één derde van de literaire
studies in het Nederlands gebracht. Daar komt nog bij dat af en toe
acteurs groepen van buiten het college uitgenodigd worden om ook
Nederlandstalige stukken op te voeren. Zo voerde Het Land van Riem
vier Nederlandse stukken in het college op: Vergeten en vergeven
(1900) van P. Putman, Vondel (1902 en 1905 - het stuk handelt over
het leven van Vondel zelf, en geeft niet één van zijn drama's),
Onschuld zegepraalt (1904) van J. Geertsen. In 1905 kwam een groep
studenten uit Turnhout Macbeth van Shakespeare opvoeren, terwijl in
1908 een Liederavond plaats vond met uitsluitend Vlaamse liederen,
Liederavond-Opsomer genoemd.
Het jaar daarop was er een Cuppens-De Vochtavond met gedichten
van priester A. Cuppens die door Lode De Vocht op muziek waren
gezet. Beide kunstenaars waren aanwezig. Deze avond zou herhaald
worden in 1943.

3. Vanaf 1910 tot nu

Na 1910 veranderde de taalsituatie op het college dat van dan af meer
en meer tweetalig werd en naar 1932 toe naar Nederlandse eentalig-
heid evolueerde. Dit is te merken in de toneelactiviteit. Het belang-
rijkste feit was de benoeming van Pater Stracke s.j. tot Retoricaleraar
in juli 1909. Hij zou dit drie jaar blijven en een Umwertung aller
Werten veroorzaken. Het Nederlands toneel, oordeelde hij, had geen
kans zolang de leerlingen niet fier konden worden over hun eigen cul-
tureel verleden door kennis te maken met literair hoogstaande werken.
Hij durfde de krachttoer aan om in een franstalige tijd twee grote dra-
ma's van Vondel op de planken te brengen: Jozef in Dothan (1910) en
Lucifer (1911). Hij bracht de jonge Lode De Vocht ertoe muziek te
componeren voor de reizangen en vroeg aan P. Lode Taeymans s.j.,
prefect van het college en amateur-schilder, de decors te tekenen. De
opvoeringen die nog wel op de dag van de Prijsuitreiking in première
gingen, lokten volle zalen. Het eerste stuk werd driemaal, het tweede
viermaal opgevoerd, er werden foto's genomen die op een reeks post-
kaarten afgedrukt en verspreid werden. De derde opvoering van Jozef
in Dothan werd bijgewoond door Stijn Streuvels, Hugo Verriest,
Lodewijk Dosfel en vele andere prominente figuren.
Voor de drie van Jozef in Dothan opvoeringen waren 700 aanwezigen,
ook uit West-Vlaanderen, Brabant en Antwerpen, komen opdagen, en
vele anderen vonden geen plaats op de avond van hun keus: " Bij de



70

Opvoering van lozefin Dothan van Vondel (1910).

Opvoering van Lucifer van Vondel (1911).
De decors werden geschilderd door pater Lode Taymans.
De foto's werden als postkaart door het college verspreid.

(verzameling M. Uyttersprot)
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eerste vertoning voor het gewone publiek was de grote zaal lang voor
de tijd proppensvol, zodat men de deur moest sluiten voor het nog
immer toestromende volk" (19).

Evenveel succes viel een jaar later Lucifer te beurt. P. Stracke had
het publiek op dit zwaarder stuk voorbereid door buiten het college in
Aalst en in verscheidene Vlaamse steden voordrachten te geven over
Vondel en zijn drama. Zelf schreef Stracke, één jaar na de opvoering,
in het Dramatisch Jaarboek dat in 1912 in Amsterdam verscheen: "
Wij beloofden ons geen goudbergen, hier te Aalst, een stadje van circa
40.000 mensen, op een college en een gewoon theater, met studenten
en, om de zware rollen te dragen, zeven liefhebbers uit de twee toneel-
kringen Land van Riem en Catharinisten. Maar studie zou helpen: we
hebben tezamen het stuk ontleed, ineengezet, doorgewerkt, de rollen
op zichzelf in hun ontwikkeling en verband begrepen, en zes maanden
lang meer dan tien uur in de week op Lucifer gezweet. De acteurs
koos ik allen jong, zelfs Lucifer, dat moet zo volgens mij ... Daarboven
weelderige kosturnendracht en grote scharen figuranten zijn een
onmisbaar vereiste om iets van Vondels visioen te doen herleven ...
Dat Vondeltreurspel is een harmonie van klanken, een regenboog van
kleuren, een prachtstoet van beelden, één diepte van gedachten, dra-
matisch en lyrisch al even volkomen" (20). Lode Taeymans s.j. en
Lode De Vocht hadden met hun decors en hun muziek een enorme bij-
val gekregen in het vorig drama, zodat Stracke opnieuw een beroep
deed op hen. Ongeveer 150 zangers vertolkten de muzikale stukken.
Het succes van de vier Luciferopvoeringen was overweldigend.
Cyriel Verschaeve die het stuk bijwoonde was enthousiast en schreef
er een bijdrage over in Hooger Leven (21).

Tussen Jozef in Dothan en Lucifer bracht het college nog, dank zij
P. Stracke, de opvoering van het parabelspel De Verloren Zoon van J.
Van den Berghe, in dec. 1910 (later opnieuw in 1922). - Doch, drie
grote toneelopvoeringen in het Nederlands waren een doom in het
oog van sommigen die de Vlaamse zaak niet genegen waren, ook van
politici als Charles Woeste (22), en na drie jaar werd Stracke in augus-
tus 1912 overgeplaatst naar elders. Maar wat gebeurd was kon niet
meer uitgewist worden. De twee bijbeldrama's van Vondel zouden
trouwens nog lang nazinderen: zo zou Jozef in Dothan later opnieuw
op het podium verschijnen in 1927 en 1944 (in beide gevallen met

(19) Het Handelsblad 5 aug. 1910.
(20) Dramatisch Jaarboek, Amsterdam 1912, p. 282-292
(21) Hooger Leven VI 31,5 aug. 1911, onder de schuilnaam I. Oorda. Veel loven-

de woorden voor het spel, het decor en de muziek.
(22) Brief van Charles Woeste 27 jan. 1911 aan P. Provinciaal: "00 me signale qu'à

Alost les Jésuites sont en quelque sorte la tête du mouvement flamingant". Cit.
bij J. DE BROUWER, o.c. p. 257.
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muziek van A. Meulemans) en zou in 1948 Lucifer van P. Brauns zijn
première beleven te Aalst.

Tussen 1912 en 1929 streefde men angstvallig naar een gelijke
verhouding tussen Nederlands en Frans toneel, ofschoon het
Nederlands gaandeweg veel sterker aan bod kwam na 1924. Onder de
stukken die enigszins opvallen noteren we: Een goeisoortige deugniet
van H. Schimmel (1912), Les Flavius van G.Longhaye s.j. (1912),
Gerald de Kruisridder van J. M. Hoen (1921), het blijspel Een volks-
leider van V. Sardou (1922) en Le Martyre de Tharcisius van P. de la
Messunière s.j. (1924), het laatste groot franstalig stuk dat in het col-
lege werd opgevoerd. In tegenstelling tot de 1ge eeuw wordt geleide-
lijk minder en minder historisch toneel gekozen, maar het gezongen
toneel blijft het publiek boeien in heel wat opvoeringen zoals o.a.
Sneeuwwitteken van C. Lindemans, met muziek van A. Meulemans
(1923), of het mirakelsprookje Het Paterken of hoe een jonge monnik
bij Maria ter feeste ging van J. De Reusel, met muziek eveneens van
A. Meulemans (1926).

Van 1930 tot 1960 beleefde het college zijn grootste bloei in een
grote reeks imposante toneelopvoeringen. We kunnen een onder-
scheid maken tussen religieus toneel, literair toneel, spanningstoneel
en lichtere genres.

Voor het religieus toneel durfde men in 1932 het sacramentspel
aan van Calderon de la Barca, Het Groote Schouwtooneel der Wereld
(23) Een jaar later volgde de middeleeuwse moraliteit Elckerlyc.
Tweemaal kwam De Triomf van de Gekruiste van R. Mortier s.j. op
de affiche, een dramatisch oratorio met declamatie, zang en orkest
(1942 en 1946). In 1943 kwam Mysterium Fidei aan de beurt, een
groots mysteriespel, (eveneens met zang) van Henri Ghéon van wie
trouwens regelmatig stukken werden gekozen (24). Volgden dan nog:
Het geding van Onze Heer van literator en oud-leerling Paul De Mont
(1951), Het Heilig Experiment van Fr. Hochwälder (1953) en
Jehanne d'Arc van Bemard Shaw (1957). Voor een college voorwaar
een indrukwekkend repertorium.

Nog indrukwekkender is de erelijst van het literair toneel. Men
durfde zware stukken aanpakken uit diverse Europese literaturen.
Drie tragedies van Shakespeare kwamen op het podium: Julius
Caesar (1938 en opnieuw in 1952) (25) Hamlet (1942), Shylock de

(23)

(24)

In 1928 hadden de Catharinisten De Geheimen der Mis van Calderon opge-
voerd tijdens de Prijsuitdeling.
Zoals De Gehangene met den koorde (1933, vert. door Wies Moens) of Het
Duivelsbruggetje (1937 en 1952).
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Jood van Venetië (1950). Minder lastig maar even succesrijk was het
symbolische toneelstuk De Ivoren Deur van A. Milne (1947). Uit de
Duitse letterkunde werd het drama Wilhelm Tell van Fr. Schiller geko-
zen (1940) en uit de Franse schrijvers twee stukken van Molière, nl.
De Vrek (I935) en Scapin als wonderdokter (1960), en verder een stuk
van J. Romains Dokter Knock (1954). Onze eigen literatuur tenslotte
kwam aan bod met o.a. de volgende stukken: Jacob van Artevelde van
Cyr. Verschaeve (1939), Reinaert de Vos, voor toneel bewerkt door
Paul De Mont (1943), Het Kind van Staat van H. Schimmel (1949)
(een historisch toneel dat zich in de 17e eeuw afspeelt) en Schipper
naast God van Jan De Hartog (1959). Elckerlyc werd reeds hierboven
vermeld.

Slechts een tiental stukken zorgden voor spanning en avontuur,
zoals bijv. Vlammende Vleugels van W. Van den Berg (1945), De S 14
over tijd, van K. Woolland (1956), Kubinsky van L. Fodor
(1938,1952 en 1965), en School der Dapperen van A. Laurents
(1961).

Het dagdaagse blijspel kreeg niet meer zoveel belangstelling als
vroeger. Er waren wel enkele lichtere blijspelen doch men greep lie-
ver hoger, zoals de hierboven vermelde komedies van Molière en
Romains getuigen, of zoals ook blijkt uit de keus van Trinummus

. (1964) van Plautus en van Romulus de Grote (1969) van Fr.
Durrenrnatt.

Een grote bloei kende anderzijds het kindertoneel met zang, in
operettestijl, bijv. Kapoen (1936 en 1952) of Van twee Schamele
Kinderen (1954 en 1963) allebei van Gustaaf Van de Perre, met
muziek van R. Matthijs. Voor twee andere stukken van Gustaaf Van
de Perre, Een Simpel Kruisken (1959) en Iwein van Aalst (1957 en
1966), werd de muziek gecomponeerd door de collegeleraar E.
Eeckman. Weldra ontplooide zich tussen 1965 en 1996 een zeldzame
creativiteit rond dit kindertoneel: een hele reeks stukken werd
geschreven door Jozef Van de Maele, directeur van de Voorbereidende
Afdeling, met muziek van P. El. Poot s.j.: we vermelden o.a. Reppe
(1968 en 1982), De Roep in het Woud (1970), Het Junglekind (1976),
Joseph de Kleine Dromer (1978) en Edward (1980). Later werd dit
initiatief creatief voortgezet door directeur Arnold Van de Perre die
ook zelf kindertoneel schreef en regisseerde zoals bijv. Hallo Mr.

(25) Julius Caesar was vertaald door oud-leraar en letterkundige E. Fleerackers s.j.
Ook andere door Fleerackers geschreven of vertaalde toneelstukken werden af
en toe in het college opgevoerd zoals: Een Geweten of Geen (1907 en J 928),
Gloria Verloria (even na 1918; een oorspronkelijk blijspel in drie bedrijven dat
zich te Aalst afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog), De Verloren Wissel
(1940-42; naar Tête FolIe van Labiche), Prins Ivetoot van Picardië (1945-46;
naar Rabagas van V. Sardou), Het Geheim van Prins Ivanovitch (1952).
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Fiever (1990) of De Grote 0 (1992) en Poens (1996), telkens met
muziek van Joost De Smedt. Ook Peter Pan door F. Vanderschueren
naar J. M. Barrie kwam in 1994 op de planken. Al deze stukken waren
nooit een vlucht in de irrealiteit, doch ze toonden op een sprankelen-
de wijze hoe in een wereld van strijd tussen goed en kwaadt de gave
natuurlijke waarden kunnen gekozen worden. Het sprookje, als het er
was, omkleedde de werkelijkheid maar schakelde haar niet uit. En
toch baadde het toneel vaak in de glans van het feeërieke door decor,
lied en dans.

De laatste decennia worden gekenmerkt door een nieuw feno-
meen: samen met de leerlingen treden ook leraren op als acteurs. Het
aantal opvoeringen was wel meer beperkt dan vroeger: één grote
opvoering per jaar, afwisselend gebracht door de Humaniora of de
Voorbereidende Afdeling. Net als de Voorbereidende bracht ook de
Humaniora af en toe eigen creaties op de planken, zoals De
Vlaschaard van Stijn Streuvels (1977), Baas Gansendonck van
Hendrik Conscience (1981) of Pjotr van J. Terlouw (1985), alle drie
in toneel omgezet door collegeleraar F. De Koninck. Uit de andere
stukken vermelden we even Don Quichote op de Bruiloft van
Kamacho, door J. Verkerk naar Pieter Langendijk (1979). Tenslotte
werden in de jaren tachtig twee stukken opgevoerd die allebei iets bij-
zonders vertoonden. Eerst het grandioze Retrospectief Schouwspel
dat in het jubeljaar 1981 de geschiedenis van college en Sociëteit in
klank, beeld, declamatie en dans weergaf met 175 spelers, ook uit
andere scholen, op een reuzenpodium in open lucht. De tekst was van
Jozef Van de Maele, de algemene leiding berustte bij Oscar Van
Malder. Iets later werd in 1988 Iwein van Aalst opgevoerd, een stuk
dat oorspronkelijk geschreven werd door oud-leerling Isidoor
Bauwens met muziek van G. Pape, vroeger muziekleraar in het colle-
ge, en dat bewerkt en hertaald werd door Fons De Koninek en Amold
Van de Perre, allebei van het college. Het merkwaardige is dat dit stuk
samen met acht andere scholen opgevoerd werd in het Aalsterse
Cultureel Centrum De Werf. Met niet minder dan driehonderd mede-
werkers bracht het in een totaalspektakel een toneelspel in drie bedrij-
ven met zang, orkest en choreografie. - In de jaren negentig bracht de
Humaniora nog drie sterke stukken op de affiche: Romeo en Julia van
Shakespeare in een moderne bewerking van D. Tanghe (1993), De
Golf door W. Verbeke naar Ron Jones (1995) en het prestigieuze
Koning Oedipus van Sophocles (1997). De eerste twee werden gere-
gisseerd door F. De Koninck, het laatste door Martin De Sloovere.
Graag hadden we de lijst gegeven van de tientallen regisseurs die door
hard werk zoveel hebben gerealiseerd, doch hun naam wordt nooit
vermeld op de programma's van de 17e tot de 1ge eeuw, en slechts
onvolledig in de 20e eeuw. Door hun inzet hebben zij een bijzondere
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invloed gehad op de jeugd die onder hun leiding acteerde of gespan-
nen de opvoering bijwoonde. Omdat het toneel zijn boodschap ver-
tolkt als spel, is het eeuwen lang een geliefd medium geweest voor de
verrijking van geest en hart, in dienst van de opvoeding.

Daniël Butaye s.j,
Waversebaan 220

3001 Heverlee-Leuven

De bloei van het kindertoneel werd vanaf de jaren vijftig gedragen door het talent
van meester (later directeur) Jozef Van de Mae1e. Hier in de hoofdrol in
Van twee Schamele kinderen van GustaafVan de Perre (1954 en 1963).

(verzameling R. Van de Perre)
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FELICITATIES BIJ EEN PROMOTIE

Op 9 december 1998 promoveerde onze redactie secretaris Dirk Van de
Perre aan de Katholieke Universiteit te Leuven tot doctor in de
Geschiedenis met de grootste onderscheiding op het proefschrift:

DE CULTURELE HORIZON VAN HET MIDDELEEUWSE KERK-
GEBOUW (12DE-16DE EEUW), IN HET BIJZONDER BIJ DE

PREMONSTRATENZERS.
VERGELIJKENDE CULTUURHISTORISCHE STUDIE VAN ZIJN

INTELLECTUELE EN FUNCTIONELE CONTEXT

Promotor was prof.dr. Jan Goossens; co-promotor prof. dr. Raoul Bauer.
Dirk Van de Perre, geboren te Ninove (1943), studeerde godsdienstwe-
tenschappen en wijsbegeerte aan de KUL (1967). Hij is sinds 1967 als
docent werkzaam aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent
en te Brussel. Zijn belangstelling voor kerk- en cultuurgeschiedenis
bleek reeds uit zijn licentiaatsverhandeling Erasmus van Rotterdam en
paus Adrianus VI. Door toedoen van onze toenmalige ondervoorzitter dr.
Herman Van Isterdael ging hij zich sinds 1980 interesseren voor regio-
nale geschiedenis en archiefonderzoek. Zijn belangstelling voor de pre-
monstratenzers deed hij op als medewerker aan de succesvolle tentoon-
stellingen over de Ninoofse abdij (1985 en 1989) onder leiding van ons
bestuurslid Georges Vande Winkel. Vanaf 1983 publiceerde hij regelma-
tig in Het Land van Aalst (sindsdien een twintigtal artikels). In 1988
werd hij bestuurslid en in 1990 redactiesecretaris. De promotor sprak
zijn grote waardering uit voor die arbeid in en voor Het Land van Aalst
als belangrijk element van zijn cmriculum. In zijn doctoraat kon Dirk
Van de Perre zijn ruime historische kennis en ervaring koppelen aan zijn
liefde voor de Middeleeuwen, de Latijnse taal en de architectuur. Een
talrijk publiek, waaronder het voltallige bestuur, was op de schitterend
verlopen promotieplechtigheid aanwezig. Namens het bestuur werd hem
een boek als geschenk en aandenken aangeboden. Het bestuur wil in de
felicitaties ook zijn echtgenote betrekken en wenst de nieuwe doctor als
historicus, docent en redactiesecretaris nog een vruchtbare toekomst toe.

De voorzitter



• • •~(:11110)

~~

GESCHIEDKUNDIGE
VERENIGING

HET LAND VAN AALST

LOSSE NUMMERS EN OUDE JAARGANGEN

Een los nummer vanaf jaargang 1991 kost 200 fr.
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Een volledige oude jaargang kost 600 fr.

De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
422-4072681-04 van Het Land van Aalst, Oude jaargangen, Tulpstraat 1, 9308 Aalst-
Hofstade, tel. (053) 70 21 79.
Niet alle jaargangen zijn nog in voorraad. Vooraleer te bestellen, neem eerst contact op.
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