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BIJ HET JAAR 2000 EN ONZE NIEUWE JAARGANG
Hoewel Fidel Castro gelijk heeft dat het nieuwe millennium pas
in 2001 begint, konden ook wij het niet laten, nu wij het jaartal 2000
op onze kaft mogen afdrukken, deze gebeurtenis enige luister bij te
zetten. We vonden prof. dr. Raoul Bauer, eminent cultuurhistoricus,
bereid ons een tekst te bezorgen met een korte beschouwing over de
millenniumgedachte. We openen onze jaargang in dit jaar met een
voor onze tijdschrifttraditie uitzonderlijk artikel.
We hebben voor dit nieuwe jaar enkele nieuwigheden aan te
kondigen. Vanaf dit jaar zijn onze prijzen niet alleen in BF, maar ook
in Euro uitgedrukt. Ons bestuur wordt verruimd met een nieuwe
kracht: Freddy Caudron (Aalst). De elektronica doet zijn intrede in
ons bestuur. Vanaf dit jaar heeft de vereniging een e-mailadres, dat
zal beheerd worden door Wilfried Vernaeve. We hebben een site geopend op het internet, waarop basisinformatie over de vereniging en
de inhoud van het tijdschrift kan opgevraagd worden. De concrete
informatie hierover staat vanaf deze jaargang op de kaft afgedrukt.
Voor een historische vereniging moet trouw aan de traditie een
even belangrijke bekommernis zijn als vernieuwing. Ondanks de
elektronica blijven wij geloven dat ook in de 21ste eeuw onze voornaamste opdracht erin blijft bestaan een kwaliteitsvol, wetenschappelijk verantwoord, gevarieerd en toegankelijk tijdschrift uit te geven
over de geschiedenis van het Land van Aalst in al zijn facetten. Onze
lezers waarderen onze inspanningen. Dat kunnen we afleiden uit de
positieve reacties die we regelmatig mogen ontvangen. Ons ledenaantal blijft stabiel met een lichte tendens tot groei. Deze jaargang
wordt op 520 exemplaren gedrukt.
Onze beste wensen voor het komende jaar, de komende eeuw,
de komende tijd.
Het Bestuur
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OP ZOEK NAAR DE VOLHEID VAN DE TUD.
DE IDEE VAN DE EIND TUD IN ONZE CULTUUR*
Raoul BAUER
"Mais à partir du moment oü le christianisme,
au sortir de sa période
triomphante,
s'est trouvé soumis à la critique de la raison, dans la
mesure exacte ou la divinité du Christ a été niée, la douleur est redevenue 1e lot des hommes" Albert Camus, L'homme révolté, Les fils de

Cain.
Voor ons en onze tijdgenoten zou het niet meer nodig zijn om
op lange termijn iets te plannen: nog vóór de wending naar het derde
millennium immers zou het einde der tijden plaatsvinden!
Deze uitspraak wordt door de meesten onder ons niet ernstig genomen. En
terecht! Niettemin vormt ze op grond van haar herkomst een interessant aanknopingspunt
om na te denken over de betekenis en inhoudelijke draagwijdte van de geschiedenis.
Deze toekomstvoorspelling
komt inderdaad niet uit een of ander
warrig tijdschrift van de getuigen van Jehova, zij werd uitgesproken
door een enorm erudiet geleerde die als de tweede praeceptor
Gennaniae,
behoorde tot de smaakmakers
van zijn tijd. Bedoeld
wordt hier de Duitse humanist Philippus Melanchton (1497 - 1560).
En hij was niet de enige die er zo over dacht, ook Luther bijvoorbeeld
en Calvijn waren in dit geval. En bij nader toezien staan deze renaissance-mensen
zelf in een reeds lange traditie die ons voert naar een
welbepaalde omgang met de geschiedbeoefening.
Ofschoon ik verder
nog op deze personen terugkom, kan hier reeds worden gezegd dat
Melanchtons
denken over de toekomst steunt op een transcendente
zin die hij aan het geschiedgebeuren
geeft.
Nu is deze uitspraak zelf problematisch,
zeker in de huidige
postmoderne
tijd waar precies de zingeving
ter discussie
wordt
gesteld. Is het spreken over een 'zin van de geschiedenis'
niet altijd
een onmogelijk gesprek, of is het onder bepaalde voorwaarden
toch
mogelijk? Het behandelen van de idee van de eindtijd in bepaalde
cruciale fasen van onze cultuur kan deze complexe vraag helpen
beantwoorden.
Het begrip 'geschiedenis'
heeft zoals Hegel het reeds verwoordde, een dubbele betekenis:
zowel de res gestae (de feiten, das
Geschehen) als historia rerum gestarum of het verhaal over die feiten

* Deze

bijdrage verscheen reeds eerder in De Uil van Minerva, XII, 2
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(die Geschichtserzählung)komen hierbij aan bod. Deze dubbele betekenis is niet toevallig in die zin dat de kennis van het verleden ook
behoort tot het feitelijke verloop ervan. De menselijke kennis met
daarin uiteraard ook de kennis van de geschiedenis zit zelf ingebed in
de stroom van de gebeurtenissen. Dit inzicht heeft zijn gevolgen voor
de vraag naar de uiteindelijke zin van de gebeurtenissen.
Nauw verbonden met de historia rerum gestarum duikt daarbij
inderdaad op de drang van de mens om aan het verhaal van het verleden een zin te geven. Eigenlijk mag dit geen verwondering wekken.
Elke wetenschapsbeoefening "wordt gedragen en gestuwd door de
mythe" wat zeker bij de geschiedwetenschap moet leiden tot het
inzicht dat deze discipline werkt "uit het besef van zin en onzin der
geschiedenis" [1]. De verworvenheden van de geschiedenis voorstellen als een gestage overwinning op de 'mythische' duisternis, zoals
vaak gebeurt, getuigt dan ook van weinig inzicht in het eigene van
deze discipline.
Is duidelijk de zin-vraag bij elke historisch studie aanwezig zelfs de historicus-specialist die zijn aandacht toespitst op een klein
detail uit het verleden heeft er indirect mee te maken - dan wil dit niet
zeggen dat zij zich gemakkelijk laat vatten. Zij ligt als zodanig
immers niet rechtstreeks in de bronnen vervat. Haar expliciteren veronderstelt een geëigende vraagstelling die meer specifiek het onderwerp is van een speculatieve geschiedfilosofie. Het feit hierbij dat dit
zoeken naar zin zoals gezegd zelf deel uitmaakt van de res gestae,
maakt begrijpelijk dat in de loop van de tijden die zin-vraag niet
steeds op dezelfde manier is beantwoord geworden.
Schematisch gesteld kan men volgens de Nederlandse filosoof
Bernard Delfgaauw in de speculatieve geschiedfilosofie twee grote
denkrichtingen onderscheiden. Vooreerst de immanente geschiedfilosofie of ontologie die de zingeving binnen de geschiedenis legt.
Vervolgens de transcendente variant of metafysica waarin de
geschiedenis haar betekenis krijgt in een haar transeenderend
gezichtspunt [2]. Dat hierbinnen ook de theologie van de geschiedenis haar plaats vindt, is duidelijk.
Een van de meest fundamentele vragen die in het kader van een
geschiedfilosofische benadeling wordt gesteld is die naar de "eindtijd". Wellicht wordt deze door elke individuele mens het scherpst
aangevoeld omdat zij het dichtst staat bij de vraag naar zingeving van
het eigen bestaan. Het beroemde 'mythische' antwoord van Solaan
aan de rijke koning Croesus over wie er de gelukkigste mens is die de
Athener kende:" ...de vraag die ge mij stelde, wil ik pas beantwoor[1] B.DELFGAAUW, Geschiedenis
1961,2S.
(2) Idem, 31-36,80-81.

& vooruitgang,

deel I, Hel ontstaan van de mens, Baarn,
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den, wanneer ik weet dat ge gelukkig zijt gestorven ...Zie naar het
einde, bij al wat ge beoordeelt" [3], reveleert een waarheid die elke
mens in zichzelf ervaart. De eschatologie, hier genomen in zijn ruime
betekenis als "de kennis van de laatste dingen", komt VOOlt uit de
wens om "de zin van het hele proces ...te ontdekken" [4]. Deze wens
heeft de mens niet steeds op dezelfde manier enlof op dezelfde plaats
proberen te vervullen.
Met de komst van het christendom leek aanvankelijk alles eenvoudig. Vanaf de geboorte van Christus loopt er een rechte lijn naar
Zijn wederkomst en de eindtijd. Alles wat Hij aan heilsfeiten heeft
gedaan of zal doen, is eenmalig. De cirkel als beeld voor het tijdsverloop heeft afgedaan. Het feit dat Christus'optreden zich inschakelt
in de profane geschiedenis, betekent ook dat eveneens het menselijke
optreden onherhaalbaar moet worden geacht [5]. In één grote beweging evolueert zowel de heilsgeschiedenis als de wereldlijke geschiedenis naar haar einddoel, het Rijk Gods. Was dus het christendom een
rnillenaristische beweging? Aanvankelijk wellicht wel maar gaandeweg - bij het uitblijven van de eindtijd - werd deze karakteristiek sterk
afgezwakt. Reeds in de tweede eeuw springt de strenge afwijzing van
de Kerk in het oog tegenover het Montanisme dat een heropleving
van de directe eschatologische realisatie in deze wereld voorstond. In
deze context vallen ook de woorden van Tertullianus op uit 197 waar
hij de christenen aanspoort te bidden "voor het heil van de keizers,
voor hun dienaren en gezagsdragers, voor het welzijn van de wereld,
voor een vredige gang van zaken en het uitblijven van het Einde". Dit
laatste wordt verantwoord vanuit een proselitisme. Want zoals Jezus
antwoordt op de vraag van zijn apostelen wanneer de ondergang der
wereld zal gebeuren, moet "eerst aan alle volkeren het Evangelie
worden verkondigd".(Marcus, 13,10) [6]
Maar niet enkel over het tijdsstip was er onzekerheid, hetzelfde
kan ook worden gezegd over de 'plaats'. Zou de eindtijd zich manifesteren binnen of buiten de seculiere geschiedenis? Deze vragen
duiken telkens weer op in de ontwikkeling van onze geschiedenis en
worden vooral in de scharniermomenten van de Westerse cultuur luid
gesteld. Omdat deze vragen zelf niet buiten de historische ontwikkeling staan, zal de toonaard en de inhoud niet dezelfde blijven. Meer
en meer inderdaad zullen vanaf de moderne tijd de discussies zich

r31

Geciteerd bij Aubrey de Sélincourt, De wereld van Herodotus, Utrecht-Antwerpen,
1966,
83.
[4] Maurice Weyembergh, in, Maurice Weyembergh & Marc Van den Bossche, Het einde van
de geschiedenis Z, Nijmegen, 1995, 10.
[5] W. den Boer, De oud-christelijke
visie op hel verleden, in, W. den Boer,
F.W.N.HugenhoILZ en ThJ.G.Locher, Ges/allen der geschiedenis, Haarlem, 1977,90.
[6] Zie ook Danny Praet, De God der goden, Kapellen-Kampen,
1995, 26-29.
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toespitsen op het al dan niet transcendente of immanente doel van de
geschiedenis, op het al dan niet bestaan van een chiliasme.
Een belangrijke mijlpaal ter zake is de vijfde eeuw met daarin
het optreden van Augustinus wiens standpunten hun schaduw ver
vooruit werpen.
In zijn Godsstaat (De civitate Dei, 412/413 - 426) ontwikkelt hij
een historische visie waarin centraal staat niet de geschiedenis van
wereldlijke rijken en staten maar wel de gang naar de "verlossing en
de verdoemenis in een eschatologische toekomst" [7]. De definitieve
voleindiging is dus het Laatste Oordeel en de Opstanding. Met dit
theologisch beeld als basisgegeven, ontwaart hij een opeenvolging
van zes tijdperken. Het vijfde loopt tot Christus' geboorte waarna het
zesde en laatste kan beginnen dat eindigt met de Wederkomst. Dit
einde der dagen behoort evenwel niet meer binnen de geschiedenis.
In tegenstelling met vele voorgangers waaronder onder anderen de
historicus Lactantius (ca.2S0 - ca.323), wijst de Kerkvader elke apocalyptische berekening van de hand. Of anders gezegd, Augustinus
interpreteert het millenarisme als een symbolisch beeld, voor specifiek chiliastische verwachtingen in de betekenis van een binnen-tijdelijk vredesrijk, is er in zijn opvattingen geen plaats [8]. Augustinus'
opvattingen zijn in de volle betekenis van het woord metahistorisch
te noemen. De raad die hij in zijn De vera religione geeft aan elke
mens afzonderlijk, namelijk Noli fora ire, in te redi et transcende te
ipsum (Ga niet naar buiten, keer in u zelf terug en ga boven u zelf uit)
vertolkt goed zijn visie op de geschiedenis [9]. Welke vruchtbare
Wirkungsgeschichte uit Augustinus'opvattingen ook gekomen zijn,
toch mag men niet uit het oog verliezen dat in zijn visie op de
geschiedenis het gebeuren van iets echts nieuws, uitgesloten wordt
[10]. Dat deze Kerkvader desondanks de profane geschiedenis niet
heeft uitgeschakeld, zoals sommige commentatoren beweren, is dan
ook enkel correct op een practische manier. Door het uitblijven van
de Eindtijd moet de mens zijn tocht op deze wereld verderzetten
waarbij inzicht in het verleden als hulp kan optreden [11].
In het spoor van zijn opvattingen zal de Kerk enkele jaren later
in 431 elke letterlijke vertaling van het millenarisme verwerpen.
Deze politiek zal in de loop van de middeleeuwen niet meer veranderen. Dit wil niet zeggen dat de Kerk de wereld volledig zou opofferen aan een transcendente realiteit. Ofschoon in God de uiteinde[7) Karl Löwith, Wereldgeschiedenis, wijsgerig en bijbels gezien, Antwerpen-Utrecht,
1960,
p.152.
[8) G.P.Hanvelt, Hel gebinte van de lijd, Kampen, 1977,28.
[9) K.Bellon, TH.J.G.Locher en J.M.Romein (red.),Geschiedenis
der Mensheid, deel Ill,
Amsterdam-Antwerpen,
1958, 764.
[10)Karl Löwith, o.c., 151.
[11)W.den Boer, o.c., 95.
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lijke bestemming ligt van de mens, bestaat binnen de Kerk reeds zeer
vroeg een gerichtheid op het immanente die zich trouwens uit in een
benadrukte liefdadigheid en belangstelling voor het sociale. Het fenomeen van de Incarnatie roept deze binnenwereldlijke gerichtheid
trouwens op. Dat men evenwel niet zo ver gegaan is om van de aarde
het toneel te maken waar het Godsrijk zich zou kunnen realiseren,
heeft te maken met verschillende redenen.
Vooreerst is er de al genoemde invloed van Augustinus. In zijn
theologie van de geschiedenis kan de Kerk rusten op een eeuwig fundament. Vervolgens speelt eveneens een aantal pragmatische overwegingen mee dat zeker al dan niet expliciet, reeds aanwezig was
vanaf de tweede eeuw.
Zo treedt de Kerk hier naar buiten met een bewust gevoerd conservatief beleid. Echo's hiervan hoort men al min of meer bij
Tertullianus (alhoewel deze in dit verband een wat dubbelzinnige
positie ineemt) en zeker bij de historicus Eusebius van Caesarea
(263-339). Zijn ode aan het christelijke rijk van keizer Constantijn de
Grote, spreekt duidelijke taal: het christendom heeft zich genesteld in
een knusse vrede die best nog kan blijven duren [12]. De radicale
eschatologie van de eerste christenen die zich precies daarom niet
bekommerden om de voortgang van de wereldgeschiedenis, werd
hier volgens Karl Löwith door een triomferende Kerk geneutraliseerd
[13]. Ook in latere eeuwen zal deze verdediging van een maatschappelijk immobilisme waarin men zelf een gepriviligieerde plaats heeft
verworven, blijven bestaan. De kerkelijke houding tegenover de tiende eeuwse-feodale structuur is hiervan een sprekend voorbeeld.
Men zou de Kerk evenwel onrecht aandoen door haar verweer
tegen het chiliasme, enkel te zien vanuit een welbegrepen eigenbelang. Zeker lijkt het mij inderdaad dat precies deze opstelling de
Westerse cultuur behoed heeft voor rampzalige avonturen. Was het
immers niet zo dat de in de wereld geprojecteerde verwachting van
Christu 'Wederkomst aan handige volksmenners of dubieuse 'profeten' een wapen gaf om in tijden van sociale spanningen ronduit revolutionaire toestanden te creren? Dat dit gevaar allesbehalve denkbeeldig was en is, toont het verdere verloop van de geschiedenis. In
dergelijke gevallen stonden er steeds 'volmaakten' of 'zuiveren' op die
in naam van de realisatie van een volmaakte maatschappij, het
bestaande te vuur en te zwaard wilden verwoesten. Dat dit inzicht niet
enkel opgaat voor een Godsrijk op aarde maar voor alle ideologieën
die pretenderen een volmaakte samenleving hier op deze wereld te
kunnen grondvesten, vindt men schrijnend gellustreerd in bijvoor. beeld het optreden tijdens de Franse Revolutie van Robespierre en
(12] W.den Boer, O.C., 92.
(13] Karl Löwith, Wereldgeschiedenis, Antwerpen-Utrecht,

1960, 143.
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dichter bij ons in de poging van Hitler om zijn Derde Rijk te stichten.
In de periode van het jaar duizend, wist men de zaak grotendeels
onder controle te houden, in een volgende fase evenwel liep het voor
een deel verkeerd. Bedoeld wordt hier de periode van Joachim van
Fiore en vooral van zijn volgelingen.
Volgens de ex-cisterciënzer Joachim van Fiore uit Calabrië
(ca.Il30-120I), verliep de wereldgeschiedenis via een driedeling: het
Rijk van de Vader of de periode van het Oude Testament, dat van de
Zoon of van het Nieuwe Testament en tenslotte dat van de Heilige
Geest waarin het Evangelium Aeternium of Eeuwige Evangelie aan
de wereld wordt geopenbaard. Belangrijk hierbij is dat het niet
zomaar een chronologische opeenvolging betreft. Pas in de laatste
fase breekt de vervulling door, zal een totaal nieuwe geestelijke heilsorde zich vestigen. Opvallend om te constateren is hoe de overgang
tussen de diverse rijken op een actieve manier gebeurt. Het 'nieuwe'
schuift telkens reeds in het 'oude' Rijk en maakt zo de overgang
mogelijk [14]. In deze opvattingen waarin de echo's doorklinken van
Rupert van Deutz (ca.I075-1129), schuilen in vergelijking met de
Augustiniaanse inzichten, opvallende en belangrijke verschillen.
Primo situeert de komst van het derde Rijk of het eerste eschaton zich binnen de aardse geschiedenis. Secundo wordt de Kerk in
haar traditionele vorm gereduceerd tot een voorbijgaand fenomeen
dat in de periode van de Geest zal worden vervangen door een geestelijke orde die beschikt over een rechtstreekse godskennis: de priesterhiërarchie en de sacramenten zijn daarom niet meer nodig. Tertio en
misschien wel als het belangrijkste verschil, is er het inzicht dat in
Joachims visie plaats is voor het 'nieuwe' waardoor het historisch
kader niet meer een louter interim-periode is maar opnieuw haar volle
betekenis krijgt. Om het lapidair te stellen: de wereld wordt uit de
achtergrond weerom in het licht geplaatst!
Deze herwaardering van het historische en dus van de wereld,
past in de vernieuwende tijdgeest waarin Joachim leefde. De
Calabrische abt schreef zijn inzichten neer tussen 1190 en 1195. Deze
periodisering is niet zonder belang.
Zijn optreden valt dus midden in een tijd vol van creativiteit en
vernieuwing die nog de stempel draagt van wat de renaissance van de
twaalfde eeuw wordt genoemd. Via de Gregoriaanse Hervorming
heeft de Kerk een reorganisatie doorgevoerd die tegen het oorspronkelijke opzet in, het kerkelijke huis grondig in een seculiere zin aan
het veranderen was. Daarnaast hernieuwde ook het kloosterleven zich
volop. De tijd van Bernard van Clairvaux en van Petrus Venrabilis is
nog maar pas afgesloten of daar komt uit het lieflijke Assisi de
[14]

Zie G.P.Hartvelt,

O.C.,

33-34.
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eigenaardige koopmanszoon Franciscus om het huis van God te heropbouwen, letterlijk en figuurlijk. In een ander verband valt op hoe
een een hernieuwde ratio zich een weg zoekt in een wereld die
beheerst wordt door het geloof. Voorzichtig en moeizaam moest dit
gebeuren want het redelijke denken werd gewantrouwd door de heersers. Nochtans zou het doorbreken en zich binnen de gemeenschap
een respectabele plaats toeëigenen. Weliswaar moest het eerst nog de
voogdij dulden van een gelovig denken dat beheerst werd door de
paus als de grote behoeder van alle kennis. Maar de tijd speelde in
zijn voordeel. Buiten het kerkgebouw beschikte de rede immers over
een groeiende groep sympathisanten die gegroepeerd in steden, de
basis legden voor een meer geseculariseerde maatschappij waarin de
wereld meer en meer centraal zou staan. Handel en industrie waren
hun hoofdbezigheden. Zij waren het die in de uitdagende verticaliteit
van de talrijke gothische kathedralen hun geloof in het menselijk kunnen tot uitdrukking brachten.
In een dergelijke context kan de Augustiniaanse visie die de
wereld elke vernieuwing ontzegt, geen stand houden. De zin voor
verandering en dus voor een authentieke historiciteit die zich afspeelt
binnen de wereld ontkiemde immers overal. Een beroemde tijdgenoot
van Joachim van Fiore, namelijk Franciscus, voelde op zijn manier
die verandering aan. De Eindtijd beheerst zijn denken niet meer.
Eerder streeft hij ernaar om in de heiliging van het heden, Christus na
te volgen [15).
De Westerse cultuur beleefde een tijd van overgang, was aan het
kantelen en niemand wist wat zou volgen. In het oog van deze maatschappelijke en spirituele storm stond de abt van Calabrië en waarschuwde de gemeenschap voor de crisis die op til was. In zijn spoor
zullen de Joachimieten zijn algemene uitspraken radicaliseren en
concreet invullen. Wat Joachim zelf niet had gedaan, doen nu zijn
volgelingen. Het begin van het derde rijk dat een einde moet stellen
aan de traditionele Kerk krijgt een jaartal opgeplakt. In 1260 aldus
Gerard van Borgo, zou het Eeuwige Evangelie en dus het eerste
eschaton beginnen. Vooral de franciscanen en de dominicanen zullen
door deze beweging geraakt worden. In beide orden eisten radicalen
de eer op om in het nieuwe Rijk de grote vernieuwers te zijn. Wat hier
eerder werd gezegd over het gevaar dat van dergelijke 'perfecti' uitgaat, werd op een afschuwelijke wijze bewaarheid. In hun pogingen
om de hier op aarde voorspelde Eindtijd te realiseren, werd geweld
niet geschuwd. Tot welke aberraties dit kan leiden toont het voorbeeld van Fra Dolcino tegen wie in 1307 zelfs een heuse kruistocht
moest worden ondernomen om een einde te maken aan zijn plundeII SJ K.Bellon, ThJ.G.Locher en l.M.Romein (red.),

O.C.,

776.
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ringen. Ter informatie, in 1300 riep paus Bonifatius VIII dat jaar en
elke verdere eeuwwisseling uit tot jubeljaar. De scheiding der geesten
was groot.
Ondanks de lof die de hervormingsbeweging van de franciscanen nog van August Comte in de negentiende eeuw kreeg - hij noemde haar "de enige werkelijke belofte van een christelijke hervorming"
[16] - is het duidelijk dat Joachim met zijn andere kijk op de geschiedenis én op de Eindtijd een stap te ver heeft gezet. De dramatische
gebeurtenissen die in het spoor van Joachims opvattingen plaatsvonden, zullen zich mutatis mutandis nog diverse malen herhalen.
Kan men hem aan de ene kant als meer 'modern' zien dan
Augustinus dan blijkt aan de andere kant toch ook de grotere wijsheid
van de Kerkvader om het transcendente niet op hetzelfde niveau van
het immanente te brengen. Het transcendente direct willen integreren
in het immanente verloop van de gebeurtenissen, vormt voor dit laatste blijkbaar een te zware belasting. De zienswijze van Joachim stelt
ons nadrukkelijk voor de vraag naar de relatie tussen immanente en
transcendente zingeving, tussen ontologie en metafysica. Augustinus
benadrukt wellicht té weinig de waarde van de ontologie, terwijl
Joachim misschien té veel de deur opent voor een denatureren van de
metafysica. Oog in oog met deze vraagstelling kan men zich met
Delfgaauw de vraag stellen of het geloof in God niet beide zingevingen veronderstelt: "...het geloof in God vereist een immanente zingeving evenals een transcendente, en ... er schijnt juist meer reden voor
te zijn zich af te vragen of een immanente zingeving stand kan houden zonder het perspectief van een transcendente zingeving, zonder
het geloof in God. Ontologie en metafysica veronderstellen elkaar"
[17].
In de volgende eeuwen en dit tot de dag van vandaag, werd deze
vraag op verschillende manieren beantwoord. Toch valt er ter zake
een lijn te trekken. Terwijl de fransiscaanse radicalen nog volop de
inzichten van Joachim van Fiore trachten te realiseren, komt reeds
een cultuurpatroon naar buiten dat de toekomst in zich draagt.
Bedoeld wordt een meer en meer duidelijke scheiding tussen het
menselijke en het goddelijke. Duidelijk komt dit reeds tot uiting in De
Monarchia van Dante uit het begin van de veertiende eeuwen in het
werk van Marsilius vazn Padua Defensor Pacis uit 1324. Dante ziet
voor de mens twee bestemmingen, het tijdelijke en het eeuwige leven
en twee wegen om deze doeleinden te bereiken. Ook Marsilius vertrekt van dezelfde opvatting. Deze dualiteit die in feite de filosofie
stelt tegenover het geloof, zal in een verdere ontwikkeling nog ver(16]
[17]

Geciteerd bij Karel Löwith, O.C., 140.
B.Delfgaauw, O.C., deel 1, 117.
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sterkt worden. Dit gebeurt onder meer in het humanisme. Bij
Melanchton zal, ofschoon hij meent het einde van de wereld te kunnen dateren, van een chiliasme geen sprake meer zijn. Trouwens,
wanneer dit laatste toch nog opduikt in Münster, toen ook genoemd
het Nieuwe Jeruzalem, zal dit, zelfs in de verhitte sfeer van religieuze rivaliteit tussen de Reformatie en de Romeinse Kerk, in 1535 in
een gezamenlijke inspanning de kop worden ingedrukt.
Dit wil niet zeggen dat het oorspronkelijke eschatologische
schema als zodanig wordt losgelaten. Wel wordt het in een geseculariseerde wereld vaak ontdaan van zijn heilshistorische dimensie. Men
denke hierbij bijvoorbeeld aan de geschiedenisomvattende filosofische stelsels van Hegel en August Comte. In hoeverre deze louter een
geseculariseerde versie zijn "van het bijbelse geloof aan een vervulling", zoals Karl Löwith naar voren brengt [18] of zich uit een eigen
basis ontwikkeld hebben is vooral sinds het verschijnen van Hans
Blumenbergs Die Legitimität der Neureit, (1966) een boeiende controverse geworden [19].
Zeker is daarbij dat het fenomeen van het eschaton, van een
einde der tijden, de mens niet loslaat [20]. Ook niet in deze postmoderne tijd die afwijzend staat tegen het 'grote zingevende verhaal van
de geschiedenis' en die bij alle afwijzing hiervan ook de zin van
immanente wereld uitholt. Indirect wordt hier aangetoond de noodzaak van een transcendente zingever die aan het eschaton-begrip een
boven-natuurlijke dimensie kan toekennen. Een sprekend voorbeeld
hiervan vindt men bij de twinigste-eeuwse Engelse historicus Arnold
Toynbee. In zijn magnum opus A Study of Hlstory vertrekt hij aanvankelijk van een geschiedontwikkeling die haar zin vindt in de
immanente realiteit van de 'beschavingen', die "begrijpelijke velden
van historische studie", zoals de auteur ze zelf noemde. Uiteindelijk
en mede door een dramatische confrontatie met de geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog, zal hij evenwel de opeenvolging van
beschavingen en dus de gang van de geschiedenis haar voor hem
definitieve zin geven door ze te koppelen aan een transcendente realiteit van de Hogere Godsdiensten. Het heilshistorisch eschaton laat
de mens niet los en dit heeft niets te maken met het geloof in allerlei
apocalyptische draken.
R. Bauer
Hof ter Berglaan 50
2870 Puurs
[18)
(19)

Kar! Löwith, O.C., 7.
Zie Trui De Ruytter, Dodendans van metaforen. Hans Blumenbergs retorische lezing var!
de westerse cuuuurgeschiedenis, in, De Uil van Minerva, zomer, 1995 (11 ,4), 221-238.
[.20J Zie Guido Vanheeswijck, Lachen om de wereld, Kapellen-Kampen,
1993.
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HERDENKING DR. HENDRIK VANGASSEN
TE NINOVE OP 5 NOVEMBER 1999
Te Ninove is de naam Hendrik Vangassen een begrip. Hij is ereburger van de stad en auteur van de alom gewaardeerde Geschiedenis
van Ninove. Weinigen weten dat hij ook voorzitter van Het Land van
Aalst is geweest. Daarom werd de voorstelling van ons Systematisch
Register op de jaargangen 1-50 (1949-1998) van "Het Land van Aalst"
te Ninove op 5 november 1999 gecombineerd met een korte dr. Hendrik
Vangassenherdenking.
Die avond werd de Vangassententoonstelling geopend, die liep in
de Openbare Bibliotheek van 6 november tot 13 november en die door
honderden mensen bezocht werd. Die avond zelf werden er ook twee
lezingen gehouden over dr. Hendrik Vangassen, die op de volgende
bladzijden als hulde aan de eminente Ninovieter worden afgedrukt. De
zoon en de familie, die voor de tentoonstelling stukken uit het familiearchief hadden afgestaan, waren prominent aanwezig. Samen met hen
waren er ca. 80 belangstellenden. Lieve De Meeheleer bracht de bindteksten en Wilfried Vemaeve stelde het Systematisch Register voor.
Voor de lezingen over dr. Hendrik Vangassen konden we beroep doen
op twee specialisten.
De eerste lezing werd gehouden door Georges Vande WinkeL Hij
is historicus en te Ninove bekend om de organisatie van de twee grote
abdijtentoonstellingen. De lezers van Het Land van Aalst kennen hem
als de redacteur van de jaarlijkse bibliografie. Omdat hij ook de samentelling van de Vangassententoonstelling op zich had genomen, was hij
de geschikte persoon om binnen het kader van een beknopte biografische schets, het historisch oeuvre van Vangassen toe te lichten.
De tweede lezing nam Luc Van Durme voor zijn rekening. Hij studeerde germaanse filologie en promoveerde op een proefschrift over
toponymie. Omwille van zijn historisch taalkundige en toponymische
arbeid is dr. Luc Van Durme tot lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde benoemd. Zijn levensloop en interessegebieden vertonen grote gelijkenis met die van Vangassen. Met
enthousiasme maar ook met schroom nam hij de taak op zich om een
beknopt overzicht te brengen van het volumineuze en voor de
Ninovieter weinig bekende taalkundige oeuvre van de eminente geleerde, die Hendrik Vangassen was.
De publicatie van de teksten van deze twee lezingen (p. 5-23, 2431) wordt afgesloten met de lijst van publicaties van dr. Hendrik
Vangassen, die door Georges Vande Winkel is samengesteld Cp.32-35).
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HENDRIK VANGASSEN (1896-1968)
EMINENT NEERLANDICUS,
mSTORICUS VAN DE STAD NINOVE
Georges VANDE WINKEL
Bij een eerste kennismaking met de biografie van de jonge
Vangassen vallen al onmiddellijk twee elementen op. Enerzijds
wordt als zijn geboorteplaats Mariakerke opgegeven - waarbij men
automatisch denkt aan Mariakerke bij Gent - terwijl Hendrik
Vangassen doorgaans als een geboren West-Vlaming wordt omschreven. Anderzijds valt op hoe Hendrik Vangassen - vóór hij zich in
1919 definitief in Ninove zal vestigen - achtereenvolgens
in
Adinkerke, Komen, Wervik, Tiegem en Hekelgem verblijft. Zeven
woonplaatsen op minder dan 25 jaar ...
De lectuur van Hendrik Vangassens geboorteakte verklaart één
en ander. Zijn geboorteplaats Mariakerke is niet Mariakerke bij Gent,
maar Mariakerkeï-aan-Zee). In deze kustgemeente werd Henricus
Francisus Vangassen op 19 december 1896 geboren als zoon van de
38-jarige douanier Carolus Franciscus Vangassen en van zijn vijf jaar
jongere echtgenote Eugenia Vandaele. Beide ouders zijn afkomstig
uit de West-Vlaamse kuststreek, repectievelijk Oostduinkerke en
Vlissegem. Jourdain en Van Stalle die in Hendriks geboortejaar hun
Dictionnaire encyclopédique de Géographie Historique du Royaume
de Belgique publiceren, beschrijven "Mariakerke sur-Mer" nog als
een kleine badstad met 1.824 inwoners en 401 huizen, in 1868 langs
de Noordzeekust
opgericht op de weg van Oostende naar
Nieuwpoort, op 5,5 km van Oostende. Hendrik Vangassen verhuist al
op tweejarige leeftijd naar Adinkerke, een buurgemeente van De
Panne aan de Belgisch-Franse grens. Enige herinnering aan zijn
geboorteplaats
kan hij niet gehad hebben. Dat de gemeente
Mariakerke-aan-Zee na een bestaan van amper 30 jaar in 1899 werd
opgedeeld tussen Oostende en Stene, heeft dan weer bewerkstelligd
dat deze gemeente, een volle eeuw geleden afgeschaft, nauwelijks
sporen heeft nagelaten in ons collectief geheugen.
Hendrik Vangassen wordt wél gekenmerkt door zijn zevenjarig
verblijf in Adinkerke, waar hij de lagere school bezoekt en het plaatselijk dialect leert dat hem naar verluidt ook later "eigen bleef". Dit
ondanks het feit dat vader Vangassen met zijn gezin in 1905 opnieuw
verhuist naar Komen, aan de Leie en langs de Belgisch-Franse grens.
Nog vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 verhuist
het gezin naar Wervik, een andere grensgemeente aan de Leie. Er is
Het Land van Aalst, jaargang LIl, 2000, nr. I
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duidelijk een verband tussen de beroeps activiteit van vader
Vangassen en de omzwervingen van het gezin Vangassen langs telkens weer een andere Belgische kust- of grensgemeente. Als douanier
van de Belgische staat werd Vangassen senior om de haverklap verplaatst.
Eén en ander belet niet dat zoon Hendrik een voor die tijd meer
dan behoorlijke opleiding krijgt. Na de lagere school in Adinkerke en
Komen - in deze laatste gemeente in het Frans want Komen was toen
nog franstaliger dan nu het geval is - volgt Hendrik les aan de
Vlaamse Rijksmiddelbare Scholen van Veurne (1909-1910) en
Menen (1910-1914). Tijdens de eerste wereldoorlog - zijn ouders zijn
intussen verhuisd naar Wervik - keert de twintigjarige Hendrik terug
naar Komen om zich als hulponderwijzer voor te bereiden op het examen van onderwijzer. Wanneer het loopgravenfront in september
1917 in beweging komt, evacueren de Duitsers de burgerbevolking
van de ganse frontstreek en herneemt het gezin Vangassen zijn zwerftocht, deze keer niet op vraag van de Belgische douanediensten, maar
op bevel van de Duitse bezetter. Zij brengen het laatste oorlogsjaar door
in het West-Vlaamse Tiegem, langs de Schelde, nu deelgemeente van Anzegem, en in het Brabantse Hekelgem, nu deelgemeente van Affligem. Uit de mondelinge getuigenis van Willy De Grave
(Ninove) blijkt dat Hendrik Vangassen toen al belangstelling had voor
de dialectologie. Hij bezoekt landbouwers op hun hoeve en op hun veld
en tekent er dialectwoorden op. Wanneer men weet dat vader
Vangassen na het beëindigen van de vijandelijkheden alleen met de hulp
van een landmeter zijn woning kon terugvinden, beseft men dat deze
gedwongen verhuis geen overbodige luxe was.
Twee dagen vóór het ondertekenen van de wapenstilstand op 11
november 1918 behaalt Hendrik Vangassen zijn onderwijzersdiploma
voor de Centrale Examencommissie in het Luikse Seraing. Was het toeval of was het berekend? Dat de aspirant-onderwijzer zijn einddiploma
in het Waalse landsgedeelte ging behalen, bespaarde hem alleszins heel
wat last. Tal van zijn lot- en studiegenoten die geopteerd hadden voor
een "Vlaams" diploma, zagen dit vernietigd toen de Belgische overheid
na de wapenstilstand alle diploma's nietig verklaarde uit weerwraak
tegen de pro-Duitse activisten die van de bezetters de bestuurlijke scheiding van Vlaanderen en Wallonië hadden bekomen.
In 1919 neemt Hendrik Vang assen deel aan een onderwijzersexamen voor de stad Ninove, wordt er als eerste geklasseerd en treedt op 1
mei 1919 in dienst bij de Stedelijke Jongensschool
in de
Geraardsbergsestraat. Het huwelijk met zijn collega-onderwijzeres
Yvonne Muy laert op 7 februari 1925 verbindt hem definitief met de stad
Ninove. Vangassen zal er blijven wonen tot zijn overlijden op 20 maait
1968 (in Geraardsbergen).
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Hendrik Vangassen als hulponderwijzer
Foto 1917/1918 (archiefWilfried
Vangassen/cliché

Georges Vande Winkel)

Deze foto stelt Hendrik Vangassen voor tijdens zijn Hekelgemse periode.
Hoofdonderwijzer Pierre De Grave en zijn schoonbroer burgemeester Karel De
Witte zorgden er heel waarschijnlijk voor dat Hendrik Vangassen kon les geven
in de Gemeentelijke Lagere School te Hekelgem. In die periode was Hendrik
Vangassen al geïnteresseerd in de dialectstudie. Geregeld bezocht hij de landbouwers op hun hoeve en op hun velden waarbij hij de dialectwoorden noteerde
die ze gebruikten.
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Intussen blijkt dat de jonge onderwijzer helemaal niet van plan is
zich bij een onderwijzersloopbaan neer te leggen. Een ontembare drang
naar een hogere vorming en misschien ook al naar wetenschappelijk
onderzoek duwen hem vooruit. In 1923 behaalt hij voor de Centrale
Examencommissie in Brussel een diploma Grieks-Latijnse humaniora.
og tot 1964 was dit immers een conditio sine qua non om universitarie studies te mogen aanvatten en dat is nu net wat Vangassen beoogt.
Van 1924 tot 1926 behaalt hij via de zogenaamde "middenjury" een
kandidatuur en een eerste doctoraatsexamen in de wijsbegeerte en letteren (sectie Germaanse filologie). In het besef dat hij moeilijk op eigen
kracht deze studies kan afronden, vraagt en verkrijgt hij voor het academiejaar 1926-1927 een jaar verlof zonder wedde bij het Ninoofse stadsbestuur. Hij schrijft zich in aan de Université Libre de Bruxelles en promoveert er op 23 juli 1927 tot doctor in de Germaanse filologie met een
proefschrift over De dialecten van Ninove en omstreken (met 83 kaarten) (onuitgegeven, 238 p.). Voor een goed begrip van Vangassens verdere levensloop moet men wel beseffen dat een doctoraat, behaald vóór
de nieuwe organieke wet op het hoger onderwijs van 1929 zoals dat het
geval was bij Hendrik Vangassen, overeenkomt met wat wij nu een
licentiaat noemen. Tot en met 1929 bestonden er maar twee universitaire graden (kandidaat en doctor), na die datum komen er drie graden:
kandidaat, licentiaat (gelijkwaardig aan het vroegere doctoraat) en een
doctoraat "nieuwe stijl" (met als vereiste een volwaardig proefschrift
gebaseerd op voortgezet wetenschappelijk onderzoek). Deze bemerking
doet uiteraard niets af aan de prestatie die Hendrik Vangassen leverde,
ongetwijfeld met de steun van zijn jonge echtgenote, Yvonne Muylaert.
Hendrik Vangassen zal nog twee jaar onderwijzer blijven in
Ninove. In 1929 wordt hij leraar Germaanse talen aan het (franstalige) Koninklijk Atheneum in Vorst-Brussel, een functie die hij blijft
uitoefenen tot zijn pensionering in 1957. Naast zijn taak als leraar zou
Vangassen er nog een tweede opdracht bijnemen. In de lijn van zijn
doctoraat begint hij in samenwerking met zijn mentor en vriend, professor Blancquaert, aan het samenstellen van een dialect-atlas voor
Zuid-Oost- Vlaanderen. Het taalkundig onderzoek zou de rode draad
worden in Vangassens wetenschappelijk onderzoek, het zou hem blijven biologeren tot zijn krachten in de loop van de jaren '60 afnemen.
Dit aspect behandelt dr. Luc Van Durme elders in dit nummer. Ik zal
mij dan ook verder beperken tot Vangassens historisch werk, een
activiteit die hijzelf als niet primordiaal beschouwde. Hij aanzag zijn
historisch werk eerder als uitvloeisel van zijn taalkundig werk op het
vlak van dialect-onderzoek en plaatsnaamkunde.
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Hendrik Vangassen in stadskledij met de collega's van de Stedelijke Jongensschool
Oude Kaai te Ninove
Foto 1926/1927 (archief Wilfried Vangassenlcliché Georges Vande Winkel)

aan de

Van voor naar achter en van links naar rechts:
Yvonne Muylaert (mevr. Vangassen), NN, hoofdonderwijzer Theophiel De Grave, Jeanne De
Boom (mevr. Schoorens), Helena De Paepe (mevr. Bonjean);
Hendrik Piret, Hugo Souffriau, Hendrik Vangassen, Oscar Combel, Emiel Van den Brempt.

Hoe hij op het "zijspoor" van de geschiedenis belandde, geeft
Vangassen zelf aan in zijn eerste historisch werk: het deel 1 van zijn
Geschiedenis van Ninove, gepubliceerd in 1948. Nadat - in navolging
van het onderzoek over Zuid-Oost -Vlaanderen - ook de dialect-atlas van
Vlaams-Brabant was gepubliceerd (in 1938), had Vangassen de twee
regio's onderzocht die hij met de beperkte transport- en communicatiemiddelen van die tijd vanuit Ninove kon bereizen. Toen tot overmaat
van ramp in 1940 de tweede wereldoorlog uitbrak, zocht de onvermoeibare geest van Hendrik Vangassen nieuwe onderzoeksterreinen op. In
het stads archief van Ninove, dat toen - de archiefwet van 1955 was nog
niet van kracht! - nog veel rijker was aan documenten uit het Ancien
Régime, begon hij in 1940-41 dialectologische en toponymische opzoekingen. Ook in de Rijksarchieven van Brussel en Gent ging hij de
bescheiden uit Ninove doorzoeken. Het resultaat was dat hij afgezien
van zijn oogst aan taalkundig materiaal ook beschikte over heel wat
historisch materiaal. Hij geraakte hierdoor geboeid en vatte het plan op
om deze gegevens verder uit te diepen en te synthetiseren in een allesomvattende geschiedenis van de stad Ninove. Zijn aanvankelijk plan
bestond erin de Ninoofse geschiedenis thematisch te behandelen en de
verschillende thema's chronologisch aan bod te laten komen naargelang
zij zich aandienden in de geschiedenis van de Denderstad. In zijn eerste
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Huwelijksfoto van Hendrik Vangassen en Yvonne Muylaert
7 februari 1925
(archiefWilfried
VangassenJcliché Georges Vande Winkel)
Van voor naar achter en van links naar rechts:
Charles Vangassen (vader van de bruidegom), mevr. Victor Muylaert (zijn tweede echtgenote
en stiefmoeder van Yvonne Muylaert; zijn eerste echtgenote was Maria Theresia Philomena
Lafontaine), Hendrik Vangassen (bruidegom), Yvonne Muylaert (bruid), Eugenie Vandaele
(moeder van de bruidegom), Victor Muylaert (vader van de bruid);
NN. mevr. Accou- Vangassen (zuster van de bruidegom). m. Accou, Jozef Muylaert (broer van
de bruid), mevr. Charles Muylaert, NN, mevr. Lafontaine (Clothilde Wachtelaer), Charles
Muylaert (broer van de bruid), NN, Jozef Lafontaine, mevr. Jozef Muylaert, George Muylaert
(broer van de bruid).

deel behandelt hij dan ook achtereenvolgens een geografisch-historische
studie van de streek met inbegrip van de Denderloop, de kolonisatie van
de bodem, de christianisatie en de parochiekerk, de burcht en de heren
van Ninove. Over de abdij (nog) geen woord, dat thema zou aan bod
komen in één van de volgende delen samen met andere thema' s als
bestuur en recht, straatbeeld, handel en nijverheid ... Vangassen zou
achteraf dit publicatieschema verlaten, maar daarover straks meer.
Deel Ivan de Geschiedenis van Ninove verschijnt in 1948.
Wanneer in het daaropvolgende jaar een geschiedkundige vereniging
wordt opgericht voor de historische streek van het Land van Aalst
(grosso modo de streek tussen Dender en Schelde) is Vangassen bij
de stichtende leden. In het tweede nummer van het tijdschrift Het
Land van Aalst publiceert hij reeds een artikel ... over de plaatsnamen in Ninove. U ziet de link die de germanist Vangassen via de
plaatsnaamstudie legt naar de geschiedenis van zijn stad. Eerst als
redactielid en vanaf 1954 als voorzitter van "Het Land van Aalst"
leverde hij met de regelmaat van een klok bijdragen, bijna uitsluitend
in verband met toponymie en de geschiedenis van Ninove. Over zijn
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afscheid in 1963 als redactielid én voorzitter van "Het Land van
Aalst" bestaat een dubbele overlevering. Vermoedelijk bevat elke
versie een deel van de waarheid. In het dankwoord dat de redactie van
Het Land van Aalst uitspreekt tegenover zijn afscheidnemend voorzitter heet het dat deze "om gezondheidsredenen" het voorzitterschap
overdraagt aan zijn opvolger Frits Courteaux. In een brief die
Courteaux later schrijft aan Willem Pée lezen wij echter: "Toen de
Geschiedenis van Ninove beëindigd was, verloor hij [Vangassen]
meteen zijn belangstelling voor het historische en ging zijn volle
werkkracht naar de studie van het oude Nederlands. Graag hadden
wij hem behouden als voorzitter, maar daarvoor was hij te eerlijk:
aangezien hij de heemkunde vaarwel had gezegd, vond hij het niet
passend dat hij deze functie bleef vervullen, aan een voorzitterschap
als eretitel voelde zijn nederige aard geen behoefte." [1]
Hendrik Vangassen voltooide de Geschiedenis van Ninove in
1960 met de publicatie van een tweede deel. Voor het lange uitblijven van dit tweede deel geeft de auteur twee oorzaken. Hij verliet zijn
oorspronkelijk publicatieplan om terug te keren naar "de klassieke
behandeling van de geschiedenis": een opdeling in chronologische
periodes met binnen elk tijdperk een steeds terugkerend stramien van
te behandelen onderwerpen. Daarnaast merkt hij op dat hij "weerhouden door ander dringend werk, niet steeds de nodige tijd vond om
het ingezamelde materiaal te verwerken". Ongetwijfeld alludeert
Vangassen hier in de eerste plaats op zijn taalkundig werk dat hem
permanent bezighield en zou blijven bezighouden.
Dat neemt niet weg dat zijn historisch werk in de wetenschappelijke wereld en binnen Ninove een ruime weerklank vindt en grote
waardering geniet. Enkele elementen om dit te staven. In 1959 - nog
vóór de publicatie van het werk - dient Vangassen zijn studie in handof typoscript in bij de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België - Klasse der Letteren, die het
werk in 1961 bekroont met de "Anton Bergmannprijs". Ook lokaal binnen Ninove - mocht zijn werk een ruime steun en respons genieten. De publicatie in 1960 gebeurt onder de bescherming van het
Ninoofse stadsbestuur - dat hem overigens hiervoor bij het verschijnen op 14 februari 1960 het ereburgerschap verleent - en met de steun
van een tiental ondernemingen en instellingen van Ninove. Onder
deze laatste categorie figureren naast elkaar zowel de onderwijsinstellingen van het rijk (Koninklijk Atheneum én Rijksmiddelbare
Meisjesschool Ninove) als die van het katholieke net (Instituut HH.
Harten en Sint-Aloysiuscollege). Amper twee jaar na het beëindigen
[IJ De citaten uit deze brief zijn overgenomen uit Willern PÉE, Hendrik Vangassen, - Jaarboek
van de Maatschappij der Nederlandse Lenerkunde te Leiden, 1970-1971, p. 157-164.
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van de schoolstrijd, wanneer de zwaarden nog bijlange niet tot ploegen waren omgesmeed, een hele prestatie, die getuigt van het respect
dat over de zuilen heen bestond voor het historisch-wetenschappelijk
werk van Vangassen. Bij de Ninoofse bevolking werd Vangassens
werk met het nodige enthoesiasme verwelkomd. De "lijst van intekenaren" zoals dat toen heette bevat "le tout Ninove" van 1960, gaande van Z.E.H. deken-pastoor Back tot GustaafDe Ville, beter bekend
als "Taafken De Ville", gewezen gemeenteraadslid
voor de
Kommunistische Partij in Ninove. Ook hier weer over de zuilen heen.
De Norbertijnerabdij van Averbode figureert er naast de Vrije
Universiteit van Brussel.

Hendrik Vangassen ereburger van de stad Ninove
14 februari 1960
(archief Wilfried VangassenJcliché Georges Vande Winkel)
Van links naar rechts: stadssecretaris Jozef De Mol, mevr. Vangasseo
Hendrik Vangassen, Reoée De Mol (dochter van de tadssecretaris).

(Yvonne Muylaert),

Hoe kunnen wij nu terugkijken op het historisch werk van
Hendrik Vangassen? Het had zeker bepaalde beperkingen en
Vangassen had voldoende wijsheid om dit zelf in te zien en voldoende intellectuele eerlijkheid om dit ook in zijn "verantwoording" neer
te schrijven. Ik steunde zo schrijft hij "uitsluitend op lokale archiefbronnen, zonder te pogen de leemten aan te vullen met gegevens uit
de algemene geschiedenis." Hij baseerde zich quasi uitsluitend op
materiaal van de lokaal-Ninoofse archiefvormers omdat die uiteraard
voor zijn dialect- en plaatsnamenstudie van primordiaal belang
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waren. Archieven van regionale en centrale besturen konden minder
zijn aandacht trekken. Dit gezegd zijnde kan men verder alleen
bewondering hebben voor de zin voor detail en voor het historisch
inzicht die Vangassens werk kenmerken. Toen ik vóór enige jaren op
basis van bestaand mateliaal uit archieven, archeologische opgravingen, etc. én op basis van nieuw verworven wetenschappelijke inzichten poogde een hypothese te formuleren over de oorsprong van
Ninove [2] moest ik constateren dat Vangassen 50 jaar geleden op
basis van het schaars bewaard gebleven archivalisch materiaal een
aantal elementen van mijn hypothese had geformuleerd of minstens
had laten vermoeden. Tot besluit zou ik willen stellen dat Vangassen
aan de stad Ninove een uniek geschenk heeft nagelaten. Net in de
periode dat het schrijven van een dergelijke synthese door één persoon onmogelijk werd, heeft Hendrik Vangassen dit nog gerealiseerd.
Daardoor beschikken de historici voor Ninove over een nog steeds
bruikbare historische synthese, dit in tegenstelling tot vele andere van
onze provinciesteden die zich moeten behelpen met historische overzichten van net vóór 1900 of uit het begin van onze eeuw.
Het is begrijpelijk dat de figuur Vangassen in de herinnering van
Ninove voortleeft als de schrijver van de stadsgeschiedenis. Zelf
beschouwde hij dit werk echter als een nevenbezigheid. Hoofdzaak
bleef - zelfs toen zijn krachten begonnen af te nemen - het taalkundig
werk. Ik citeer tot slot nogmaals uit de reeds aangehaalde brief van Frits
Courteaux: "En toen werd hij ziek ... Wij zullen nooit vergeten met hoeveel weemoed hij ons de stapel nota's van zijn taalkundige opsporingen
toonde, overtuigd dat hij dit werk niet meer zou kunnen voltooien".
G. Vande Winkel
Heirbaan 107
9400 Ninove-Denderwindeke

[2] Georges V ANDE WINKEL, Over de oorsprong van de stad
inove (tot ca. 1100). Een
hypothese geherformuleerd, - Hel Land van Aalst, 48,1996, (3), p. 203-224.
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DR. HENDRIK VANGASSEN ALS TAALKUNDIGE
Luc VAN DURME
Je moet wel een heel bijzonder geleerde zijn als jouw verdiensten feestelijk gehuldigd worden door een linguïst met wereldfaam
zoals Frans Van Coetsem en als jouw in memoriams uit de pen
mogen vloeien van eminente taalkundigen zoals Willem Pée en
Valeer Frits Vanacker! Voeg daarbij nog de zalving die je als notoir
humanist ontvangt van een pastoor De Brouwer, ook geen lichtgewicht, en stuk kan je wetenschappelijke reputatie helemaal niet meer.
Achtbare familie en achtbare sympathisanten van dr. Hendrik
Vangassen, de geur van al die wierook is inmiddels 30, zelfs 40 jaar
oud en ik wil U meteen gerust en graag ook gelukkig stemmen door
U te zeggen dat de algemene waardering van het taalkundig werk van
dr. Vangassen nog op geen enkel vlak deuken heeft gekregen. Op dit
moment kan men integendeel met zekerheid stellen dat dr. Vangassen
een van de spilfiguren van de generatie Vlaamse taalkundigen is
geweest die het moderne onderzoek voorgoed op sporen heeft gezet.
En met de generatie taalkundigen bedoel ik in de eerste plaats de
generatie taal- of dialectgeografen.
Tijdens het interbellum was men, net als in het buitenland, ook
ten onzent tot het inzicht gekomen dat je taalverschijnselen niet enkel
eendimensionaal, maar ook in hun ruimtelijke, geografische verspreiding kon gaan bestuderen. Grootaers en Kloeke waren de importeurs
en gangmakers, Edgard Blancquaert, Willem Pée en Hendrik
Vangassen zouden de kroon op het werk zetten met de inmiddels
beroemd geworden en tot begrippen uitgegroeide Reeks Nederlandse
Dialect-atlassen, de RND.
Toen hij Blancquaert, de grote Blancquaert, leerde kennen, was
Vangassen al gepromoveerd tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte
(meer bepaald op een lijvig proefschrift De Dialecten van Ninove en
omstreken, met 83 kaarten, VUB -1927) . Hij was dus lang geen neofiet meer. Algauw zou hij overigens van diezelfde Blancquaert, de
evenknie en bijwijlen zelfs de inspirator worden.
Willem Pée vertelt ons dat het zijn eigen uit Zottegem afkomstige vriend Paul Lievens was, die Hendrik Vangassen met
Blancquaert in contact heeft gebracht. Zoals dr. Vangassen vanaf
1929 tot aan zijn pensionering, was Paul Lievens in de jaren dertig
leraar aan het Koninklijk Atheneum van Vorst. Ze waren dus geruiHet Land van Aalst, jaargang LIl, 2000, nr. 1
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me tijd collega's, maar ze moeten elkaar evenwel al vroeger hebben
gekend, vermits de Dialect-atlas van Zuid-Oost- Vlaanderen, die
Blancquaert en Vangassen samen ontwierpen, in 1930 al van de pers
kwam.
Van dan af was Vangassen een volleerd atlassenbewerker.
Terwijl Blancquaert
noordelijk Oost-Vlaanderen
en ZeeuwsVlaanderen voor zijn rekening nam, maakte Vangassen zijn werkterrein van Vlaams-Brabant.
Beschouwde Vangassen in de Reeks Nederlandse Dialect-atlassen Blancquaert als zijn lichtend voorbeeld, voor een ander facet van
zijn oeuvre vermoed ik dat de al genoemde, maar verder vrij onbekend gebleven Paul Lievens die rol heeft vervuld.
Voor die bewering put ik mijn argumentatie uit de verbinding
van een aantal gegevens uit de Vangassen-literatuur (hiermee bedoel
ik dan de vele in memoriams en de andere hulde- en herdenkingstek sten die voorhanden zijn), uit de verbinding van die gegevens met
alles wat Willem Pée, wiens goede vriend ik mijzelf in latere tijd
mocht noemen, mij persoonlijk heeft verteld en geschreven.
Paul Lievens was op zijn beurt in 1925 te Gent tot doctor gepromoveerd op een proefschrift waarvan de titel luidde Volkstaal en
geleerdentaal in de 16de eeuwen vooral hij moet het m.i. zijn geweest
die - bewust of onbewust - van zijn collega en vriend Vangassen een
socio-linguïst avant-la-lettre heeft gemaakt.
Hoewel ik nu even vooruitloop op de kronologie, lijkt het niet
verkeerd er vooraf op te wijzen dat het precies die socio-linguïstische
dimensie zou zijn, die zou resulteren in een uitzonderlijk vruchtbare
verfijning van Vangassens taalhistorisch werk. Ik heb het hier in het
bijzonder over zijn latere methodiek, zijn zo haarscherpe ontledingen
en ongeëvenaarde interpretaties van grafieën die hem in staat zouden
stellen dialectische en sociaal gekleurde taal te onderscheiden van de
tijdens vorige eeuwen al gangbare normtaal.
Uitgerekend die zogenaamde afwijkingen, die van de norm taal
afwijkende spellingen, zouden het hem mogelijk maken door te dringen tot het wezen van de taalwerkelijkheid van vroegere periodes.
En op dat vlak blijkt zijn meesterschap eerst uit zijn opstel
Fonologische schakeringen in het Leuvens (Album Blancquaert,
1958, 169-174) waarin hij de verschillen tussen het gewone en het
platte dialect van Leuven weet bloot te leggen aan de hand van allerlei oude spellingen, vervolgens uit zijn sublieme studie over de
Nederlandse ij te Amsterdam (l4de-17de eeuw), een studie in eigen
beheer uitgegeven in 1965, waarin hij overtuigend aantoont hoe
Amsterdam al in de tweede helft van de 15de eeuw een eigen diftongering kende. Het waren dus niet de Zuid-Nederlanders die deze laatste innovatie hebben ingevoerd; enkel hebben zij een autochtone ten-
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dens zeilen weten bij te zetten. Tenslotte en vooral laat hij ons zien
welke grote meneer hij wel is in zijn onvolprezen artikelenreeks Aan
de grens tussen Vlaanderen en Brabant verschenen in de
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en
Dialectologie van 1955 tot 1964, waarover ik het straks zal hebben,
omdat ik de kronologie van Vangassens levenswerk niet teveel
geweld wil aandoen.
Tot hier mijn poging om door te dringen tot de oorsprong, tot de
aanzet van een paar rode draden waarvan Vangassens werk doorweven is en tot de figuren die daartoe hebben bijgedragen.
Vanaf nu respecteer ik de tijdsfactor en keer daarom terug naar
de periode van registratie, de tijd toen Hendrik Vangassen eerst
samen met Blancquaert voor Zuid-Oost-Vlaanderen en daarna op
eigen krachten voor Vlaams-Brabant op niet minder dan 189 plaatsen
de uitspraak van ca. 140 zinnetjes ging opnemen. Die beruchte zinnetjes zullen de Gentse germanisten van de oude lichting hier aanwezig zich ongetwijfeld als cathechismusartikels herinneren uit hun
Praktische Uitspraakleer van de Nederlandse Taal van Dr. E.
Blancquaert. Het eerste zinnetje luidde vervaarlijk' Als de kippen een
sperwer zien, zijn ze bang'.
Zoals ik al zegde, verscheen de Dialect-atlas van Zuid-OostVlaanderen (samen met Blancquaert) in 1930, terwijl de Dialectatlas van Vlaamsch-Brabant met dr. Vangassen als enig auteur in
1938 zijn voltooiing zag. Een waar monnikenwerk, een werk ook van
vallen en opstaan, nieuwe contacten leggen, alles ordenen, herordenen, in kaart brengen en noem maar op. Maar vooral een werk waarvoor je over een bijzonder goed getraind oor, een fonetisch oor moet
beschikken. Gelukkig had de geboren West-Vlaming Vangassen (die
te Ma.riakerke, Adinkerke, Komen, Veurne, Menen, Wervik en
Tiegem had gewoond) voor zijn ouders door oorlogsomstandigheden
verhuisd waren naar Hekelgem en vervolgens naar Ninove, gelukkig
had hij zo'n fonetisch oor, zo'n opnemersoor, een oor dat - zoals mij
is meegedeeld door prof. 1. Taeldeman, die nu al die oude opnemingen opnieuw aan het bestuderen is - een oor dat vele academische (in
de strikte zin van het woord dan) opnemers hem enkel konden benijden. Een Adinkerkenaar naar dialect (zoals dr. Vangassen zichzelf
noemde) die het zo ingewikkelde kluwen van de Denderdialecten in
al hun historische diepte wist te ontrafelen alsof het een kinderbreiwerkje was!
Achtbare Vrienden, vorig jaar, in 1998, verscheen het eerste
deel van de prestigieuze nieuwe Fonologische Atlas van de
Nederlandse Dialecten van de hand van Jan Goossens, Johan
Taeldeman en Geert Verleyen en men kan zich even de vraag stellen
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of deze atlas nu al de ijver ooit aan de dag gelegd voor de oude RND,
de Reeks Nederlandse Dialect-Atlassen tenietdoet. Het antwoord op
die vraag kan klaar en duidelijk zijn en luidt: wel zeker niet, integendeel. Doordat de RND ca. 50 jaar geleden werd opgenomen en dan
nog doorgaans uit de mond van toen al eerbiedwaardig oude zegslieden, beschikken wij nu in werkelijkheid over niet één, maar twee synchrone opnamebestanden met een interval van ca. 100 jaar. Die weelde op zichzelf is voor allerlei dialectologisch onderzoek van onschatbaar belang en kent gewoonweg een meerwaarde toe aan het werk
van onderzoekers als een Blancquaert, een Pée en een Vangassen.
Het synchrone, louter beschrijvende gedeelte van Vangassens
werk neemt zowat een einde met de tweede wereldoorlog. Op dat
moment heeft onze Adinkerkse Ninovieter voor de RND in totaal 236
opnemingen achter de rug. Nu komt de grote wending. Om het met
een disciplinaire vergelijking te zeggen: de geograaf of aardrijkskundige wordt geoloog of bodemkundige. Hij wil immers gaan graven
om te zien wat stratigrafisch en dus diachroon allemaal schuilgaat in
en onder dat grote en brede oppervlak, dat grote en brede landschap,
dat sinds zolang zijn vertrouwde onderzoeksgebied is geworden,
maar waar kleinere en grotere oneffenheden en anomalieën al die
voorbije jaren zijn aandacht hebben getokken en hem zelfs hebben
geplaagd en verontrust. Want hij, de zoeker, de pluizer, had er niet
meteen een verklaring voor.
Hier begon voor Vangassen dan een tweede odyssee, ditmaal in
het onbekende maar zo rijke land van het verleden. En zoals de dialecten van Ninove en omstreken het uitgangspunt waren geweest
voor zijn dialectatlas van Vlaams-Brabant, was het nu de studie van
het verleden, van de antroponymie, de toponymie en het taalgebruik
van weerom de oudste, stoutste en wijste van de Dendersteden die het
uitgangspunt ging vormen van breedgeoriënteerd historisch-taalgeografisch onderzoek.
Zonder veel drukte was hij intussen de archiefkamers ingedoken
om allerlei oud taalmateriaal van de steden van het oude hertogdom
Brabant te gaan bijeenzanten. Dat hij zich niet beperkte tot de hem zo
vertrouwd geworden Dendersteden, werd pas ten volle duidelijk bij
het verschijnen in 1954 van zijn 887 bladzijden tellende Bouwstoffen
tot de historische taalgeografie van het Nederlands, Hertogdom
Brabant, uitgegeven als nr. 3 van de indrukwekkende
reeks
Bouwstoffen en Studiën voor de Geschiedenis en de Lexicografie van
het Nederlands van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor
Neerlandistiek waarvan - alweer - Blancquaert de stichter en bezieler
was. Deze bijzonder rijke verzameling omvat 25.000 excerpten uit
ca. 600 Brabantse rollen en registers, van het einde van de 13de tot

----------------
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de eerste helft van de 17de eeuw. Op een studie van de spellingsgewoonten in de onderscheiden steden, volgt telkens een identificatie
van de handen van de stadsklerken - zoals hier al eerder gezegd - een
must voor diepgravend taalhistorisch onderzoek. In dezelfde reeks,
meer bepaald als nr. 5 publiceerde Hendrik Vangassen in 1964 de
Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands.
Noordhollandse charters, een collectie van 453 charters uit de 14de
en 15de eeuw, herkomstig uit de Noord-Hollandse steden.
In de hele geschiedenis van de neerlandistiek ken ik geen enkele andere onderzoeker die met een dergelijke acribie zo'n vracht
bouwstoffen van zowel synchrone als diachrone aard heeft aangebracht.
Maar met dat alles nam dr. Vangassen nog lang geen genoegen.
Zoals ik al zegde, moet hij bij het inzamelen van het materiaal van de
RND voor talloze vanuit eenzijdig synchroon onderzoek onverklaarbare fenomenen hebben gestaan. Precies de studie van die fenomenen
in hun gehele samenhang zou voortaan zijn aandacht gaan bezighouden.
Door al het eigenhandig op macro-schaal verzamelde moderne en
historische taalgoed in confrontatie en combinatie te brengen en door
het te plaatsen tegen de achtergrond van streekgebonden feiten en toestanden allerlei, zou hij - alweer als enige neerlandicus ons bekend - in
zijn opzet slagen. Meer bepaald zou de al geciteerde artikelenreeks Aan
de grens tussen Vlaanderen en Brabant, lopend in de Handelingen van
de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie van 1955
tot 1964, hem op glasheldere wijze laten aantonen hoe de Denderstreek
in de loop van de 15de en 16de eeuw steeds meer van een terra flandrica uitgegroeid was tot een terra brabantica.
Hoe deugdelijk en betrouwbaar zijn bevindingen wel zijn, heb
ik meermaals persoonlijk kunnen ondervinden. Prof. 1. Taeldeman
(Gent) en prof. 1. Van Loon (Antwerpen) laten mij U melden dat zij
er geen ander oordeel op nahouden.
DL Vangassen was een bijzonder veelzijdig taalgeleerde. Hij
had nog andere pijlen op zijn boog dan de fonetica. Als een van de
beste kenners van de Middelnederlandse klankleer, was de stap naar
het terrein van de Middelnederlandse lexicologie dan ook geen echte
stap, maar veeleer een uitstap: ik denk hier aan zijn bijdragen onder
de respectieve titels Lexicografische sprokkelingen, Uit Hasseltse
bronnen en Wig, achtereenvolgens verschenen in het Vercoullie-,
Leenen- en Blancquaertnurnrner van het tijdschrift Taal en Tongval
(1957 , 1961 en 1964). Tot op grote hoogte geldt dat ook voor de
be chouwingen die hij heeft gewijd aan de naamkunde, inzonderheid
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aan de toponymie van zijn adoptiestad Ninove.
Niet zonder opzet, Achtbare Vrienden, heb ik dat laatste facet
van dr. Vangassens linguïstische bedrijvigheid tot het eind gehouden.
Dat dr. Vangassen ook nog (ja ook nog, mag en moet ik wel zeggen)
een toponymische studie over Ninove heeft geschreven, weet men
ongetwijfeld te Ninove zelf en ook wel in het hele Land van Aalst, ze
is immers verschenen ver preid over een zestal bijdragen in het
gelijknamige tijdschrift, meer bepaald van 1949 tot 1959. Ze brengt
heel wat oud materiaal aan (vaak herkomstig van de 12de- en 13deeeuwse charters van de abdij van Ninove) en al evenzeer tal van uitmuntende verklaringen, die ook voor de stadsgeschiedenis hun
belang hebben.
Het is hier niet de plaats om op details in te gaan, maar wel om
te stellen dat een algemeen glossarium - dr. Vangassen had indexen
voorzien, maar enkel per artikel - dat een algemeen glossarium met
de oudste attestaties de studie alvast de brede toegankelijkheid zou
verlenen die ze verdient. Zulks zou dan ook de gelegenheid kunnen
bieden om sommige verklaringen bij te werken, want - vergeten wij
niet - een halve eeuw onderzoek heeft vruchten afgeworpen en de
jaren vijftig worden in het Belgische toponymie doorgaans gerekend
tot het tijdperk BC (C is dan Gysseling met zijn Toponymisch
Woordenboek van 1960). Al moet ik hier onmiddellijk aan toevoegen: de meeste vroege ondoorzichtige Ninoofse plaatsnamen krijgen
in het Woordenboek evenmin een verklaring. Hoe dan ook, als het
kan bijdragen tot de hulde aan dr. Vangassen, houd ik mij te gelegener tijd graag aanbevolen om zijn toponymisch werk een tweede
levensadem te bezorgen, onder meer door het opmaken van een handzaam globaal glossarium.
Ondanks zijn mogelijkheden heeft dr. Vangassen na 1959 niet
meer aan toponymie gedaan. Zoals al uiteengezet had hij andere prioriteiten gesteld. Vele van zijn verklaringen hebben het onderzoek
evenwel zichtbaar geïnspireerd, zoals die van de naam Ninove zelf,
waarover hij bij mijn weten tweemaal heeft gepubliceerd: in 1945 en
in 1959, toen hij als etymon het op zijn Romaans geëvolueerde
Germaanse *niwin (dat.) "nieuw" + *ahwjo "weiland" voorstelde,
een verklaring die toen ook al door andere vorsers voorgestaan werd.
Zijn verklaring van 1945 liet de naam evenwel uiteenvallen in
niwja "nieuw" + een onbekend woord dat dan tot nive heeft geleid
(Ninove 821 kopie 1300 in neonifio, 1088 niniue). Hoewel hij deze
eerste verklaring dus blijkbaar herroepen heeft, hoefde ze daarom
geenszins haar waarde of credibiliteit te verliezen. In zijn studie over
de prehistorische waternamen keert dr. Gysseling, die toch als het
grote licht van de West-Europese naamkunde de nieuwe eeuw ingaat,
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immers op zijn beurt terug tot een soortgelijke woorstructuur: neu +
nawion. Dat nawion zou op zijn beurt kunnen schuilen in tal van
Romaanse namen op -effe, of misschien wel -neffe, zoals Marneffe
(1137 marneffiai en Aineffe, Boneffe, Jeneffe, Haneffe en ook
Escanaffles (1134 kop. 13de eeuw scalnafia). In het van oudsher
deels Romaanstalige Ronse trof ikzelf aan: Marnijve (1338 marniuie)
en Nekkernijve. Enkel de i in -ive, uit -effe (i.p.v. uit -ave, -ouwe), die
dr. Gysseling uitlegt als reflex van Westnederlandse evolutie (vernauwing), lijkt nog niet geheel geklaard.
Ook op de vraag 'Waarom die Romaanse evolutie te Ninove?',
geeft dr. Vangassen m.i. een zeer plausibel antwoord. Omdat de hele
regio van Ninove nooit Romaanse invloed van belang heeft gekend
(wat ik inmiddels door eigen onderzoek heb kunnen bevestigen)
denkt hij meer bepaald
aan invloed
van de (uiteraard
Romaanssprekende) abdij van Elnone te Saint-Amand-les-Eaux.
Ik wil hier niet de pretentie hebben de kennelijk nog steeds enigmatische naam Ninove te verklaren, ik wil alleen zeggen dat dr.
Vangassen - die niet tot de notoire toponymisten wordt gerekend om
de eenvoudige reden dat het volume van zijn naamkundig oeuvre te
beperkt is - vanuit zijn histori eh-taalgeografische invalshoek desondanks zeer ver was doorgedrongen.
DL Hendrik Vangassen was een bijzonder scherpzinnig en
ruimdenkend onderzoeker, die - zoals Willem Pée het stelt - de
wetenschap niet zag als middel tot carrière. Hij stelde integendeel zijn
hele leven in het teken van de weliswaar mooiste, maar minst comfortabele vorm van wetenschap beoefening: de onbetaalde. Het lidmaatschap van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie en
de Leonard Willemsprijs van de Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, die hij in 1964 ontving, waren dan ook hard verdiende symbolen van appreciatie die ongetwijfeld nog door andere eretekens zouden worden gevolgd. Dr. Vangassen nam evenwel in 1968
ontijdig afscheid. Zoals Baziel Boel het ons in zijn herdenkingstoespraak vertelt, deed hij dat op een wijze die enkel de groten
kenmerkt: hij leidde zijn vrienden nog even naar zijn werkkamer en
wees hen melancholisch naar de massa's onverwerkte aantekeningen
die daar lagen. De plans en stenen waren er, voor het monument zelf
had de bouwmeester geen tijd meer.
Luc Van Dunne
Provinciebaan 312
Zottegem
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VIJF EEUWEN

V ASTENA VOND IN DE CARNA V ALSTAD AALST, 1432-1840
DEEL 1: HERKOMSTEN VOORKOMENVAN
V ASTENAVONDIN AALST TOT 1795
Wim BEELAERT

Inleiding
Aalst beroept zich inzake carnaval vaak op een eeuwenoude
traditie die in de Denderstad door de voorbije generaties van vader
op zoon zou zijn doorgegeven. Het is immers bekend dat de eerste
vermeldingen van vastenavond in de Ajuinenstad dateren uit de vijj~
tiende eeuw. Ondanks deze eerbiedwaardige leeftijd zal in het jaar
2000 volgens de inrichters pas de 72e cavalcade door de stad trekken. De Aalsterse organisatoren beginnen echter pas te tellen vanaf
de cavalcade van 1923, die de eerste was die door een door het stadsbestuur opgericht en gesteund comité werd georganiseerd. Hoe het
carnaval sinds 1923 evolueerde werd reeds in heel wat publicaties uit
de doeken gedaan. Hoe men in Aalst carnaval vierde voor het feest
officieel werd georganiseerd, is echter weinig bestudeerd. Het enige
werk dat deze periode voor Aalst onder de loep neemt is het boek
'Aalst Karnaval', een lijvig werk dat in 1975 met de hulp van enkele
carnavalisten werd opgesteld door Karel Baert en Jas Ghijsens.
Hoewel het boek door zijn bundeling van heel wat feitenmateriaal
verdienstelijk mag genoemd worden, laat de zorg voor het wetenschappelijke soms te wensen over. Daar men door het publiceren van
het werk onder meer de bedoeling had "de plaatselijke folklore in ere
te houden en het toerisme te begunstigen" lijkt het ons moeilijk 'Aalst
Karnaval' bij de objectieve geschiedschrijving te rekenen.
De verhandeling 'Vijf eeuwen vastenavond in de carnavalstad
Aalst, 1432-1940' werd opgebouwd in drie delen. De bijdragen in
Het Land van Aalst zullen deze opbouw volgen. Het eerste artikel
behandelt de herkomst en het voorkomen van vastenavond in Aalst tot
In september 1999 behaalde Wim Beelaert de graad van licentiaat in de geschiedenis met de licentiaatsverhandeling 'Vijf eeuwen Vastenavond in de Carnaval stad Aalst, 1432-1940'. Het Land van
Aalst publiceert in deze jaargang grote stukken uit deze voor de keizerlijke stede interessante studie waarvan het onderwerp bondig kan samengevat worden met de vraag: Wie organiseerde wat,
voor wie en waarom tijdens de vastenavondviering in Aalst vanaf het voorkomen van het feest tot
de Tweede Wereldoorlog?
De Iicentiaarsverhandeling is te vinden in de bibliotheek van Gentse universiteit. In de studie werd
gebruik gemaakt van een uitgebreid voetnotenapparaat en ze werd afgesloten met een ruime bibliografie. Bij de artikels die in Het Land van Aalst verschijnen beperken we ons tot die voetnoten die
meer inhoudelijke duidelijkheid geven bij de tekst en tot een geselecteerde bibliografie en bronnenverwijzing per deel.
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1795. Aan de hand van de bestaande literatuur werd getracht een
beeld te geven van de oorsprong van vastenavond in Vlaanderen beperkt tot de relevante elementen voor het feest in Aalst - en de
invloed van de geschiedenis op het voorkomen van het feest in Aalst.
Naast waardevolle bronnen uit het stadsarchief van Aalst waren de
belangrijkste publicaties bij het schrijven van dit stuk van de hand
van P. Burke, N. Z. Davis, F. De Potter, M. Grindberg en vooral A.P.
Van Gilst en H. Pleij.
Het tweede deel beschrijft de evolutie van vastenavond tot carnaval (1795-1920). Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het feest in het negentiende eeuw, wanneer Aalst een
totale metamorfose doormaakte en het gehele stedelijke leven gebukt
ging onder de sociale en politieke problemen die de stad teisterden
en die het straatcarnaval in belangrijke mate beïnvloedden. Naast
een omvangrijke verzameling kranten en heel wat archivalia (processen-verbaal, gemeenteraadsverslagen. ... ) waren verschillende
historische werken die bijdroegen tot de reconstructie van het verleden onontbeerlijk. We denken hierbij aan publicaties rond de sociale, economische en politieke geschiedenis van de stad, het daensisme
en de christelijke arbeidersbeweging en de geschiedenis van vastenavond en carnaval in andere Vlaamse steden.
Het laatste deel behandelt het ontstaan van het moderne carnaval met als belangrijkste kenmerk een door een officieel comité georganiseerde cavalcade waaraan verschillende groepen deelnamen
(1920-1940). Om verschillende redenen gingen de belangen van de
stedelijke overheid en de plaatselijke neringdoenden hierbij hand in
hand. Carnaval werd een toeristische trekpleister met als belangrijkste attracties een stoet en een kermis. Het straatcarnaval werd op de
achtergrond gedrukt. Belangrijkste bronnen voor dit derde stuk
waren, naast de kranten verslagen in de lokale pers de verslagboeken
van het organiserende feestcomité, de verslagen van de gemeenteraad en de maandkrant Burgersbelang, het propagandaorgaan van
de plaatselijke middenstandsorganisatie die al snel het hele carnavalgebeuren naar haar hand zou zetten.
1. Voor een goed begrip
In een studie over vastenavond wordt de lezer om de oren geslagen met tal van volkskundige begrippen en kalenderaanduidingen.
Deze inleiding heeft als doel mogelijke verwarring en misverstanden
uit te sluiten. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
termen zonder deze meteen etymologisch te verklaren. Dit zal in de
loop van het artikel en in het juiste kader gebeuren.

- ------------

--------------------------------
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1.1. Vastenavondviering

en omgekeerde wereld

Vastenavondviering is een begrip dat ruimer dient gedefinieerd
te worden dan vastenavond. De middeleeuwse vastenavondviering
omvat een periode die grofweg kan lopen van Sint-Maarten tot Pasen.
In deze tijdspanne liggen allerlei gebruiken, elk met een eigen naamgeving en oorsprong, die zowel naar organisatie als naar uiterlijk vertoon de kenmerken bevatten van de feestelijkheden die zich voordoen
op de vastenavonddagen. In de Late Middeleeuwen is de vastenavondviering een unificerende verzamelaanduiding geworden voor
verschillende gewoonten en gebruiken, die echter elk afzonderlijk
gecompliceerde relaties onderhouden met de Germaanse en klassieke
overlevering, alsook met het ritueel en de kalender van de christelijke
Kerk. Onder deze gewoonten en gebruiken verstaan we feesten en
rituelen als Sint-Maarten (11 november), Sint-Nicolaas (6 december),
Kerstmis (25 december), Onnozele Kinderen (28 december),
Nieuwjaarsdag (1 januari), Driekoningen (6 januari), Maria-Lichtmis
of Maria-Reiniging
(2 februari), Schrikkeldag
(29 februari),
Halfvasten, 1 april en zelfs de dagen voor Pasen. Het opvallendste
kenmerk van deze vieringen is 'de omgekeerde wereld', de tijdelijke
omkering van de bestaande verhoudingen in de samenleving en in elk
organisme dat daarvan deel uitmaakt, waarin op ironische wijze
getoond wordt hoe het niet moet wanneer straks weer de orde hersteld
zal zijn. Over de betekenis en het doel van het gebruik van 'de omgekeerde wereld' zullen we het hebben in punt 4, Vastenavond in Aalst
(l5de -17de eeuw).
1.2. Vastenavonddagen
De benamingen vastenavond en vastenavonddagen stannnen uit
de Middeleeuwen en duiden specifiek op de dagen rond Aswoensdag.
Om deze feestelijke dagen van elkaar te onderscheiden creëerde men
verschillende benamingen. Vastenavondzondag, Mannekeszondag,
Rendag, Vettezondag en zondag Quinquagesima doelen op de zondag voor vastenavond, de eerste van de vastenavonddagen.
Cleen
Vastenavond, Cleinen Vastenavond, Vetten Dinsdag of Vetten
Dyssendach (Mardi Gras) wijst op de dinsdag voor Aswoensdag.
Groet Vastenavond, Groot Vastenavond of Sottemyensondag werd
gebruikt om de vastenavond viering op de eerste zondag van de
vasten, zondag Quadragesima, aan te duiden. De vastenavonddagen
worden ook omschreven als de Smetsdage. De week waarin de vastenavonddagen voorkomen, van zondag Quinquagesima tot zondag
Quadragesima, wordt ook wel de Duivelsweke genoemd. De duur
van de vastenavonddagen varieerde doorheen de tijden. In 1733 was
het in Aalst de gewoonte dat men vanaf acht dagen voor vastenavond
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verkleed de stad op stelten zette. Vanaf 1770 vermelden verordeningen steeds uitdrukkelijker de dagen waarop openbare dansfeesten en
maskerades in het kader van vastenavond toegelaten of verboden
werden. Deze dagen waren de vastenavonddagen.
1.3. Vastenavond ofvastelavond
Vastenavond of vastelavond is de avond voor Aswoensdag, de
laatste avond voor het begin van de kerkelijke vasten. Daarnaast
wordt vastenavond gebruikt als naam voor het feest dat tijdens de
vastenavonddagen wordt gevierd. Het verschil tussen vastenavond en
vastelavond zit in de mening over de herkomst van het feest.
Vastenavond heeft een christelijke connotatie daar de term rechtstreeks naar de vasten verwijst. Vastelavond heeft het oudgermaanse
woord 'faselri' in zich, wat een oudere en minder kerkelijke oorsprong laat vermoeden. Het woord vastelavond komt in de
Nederlanden al in 1290 voor. Vastenavond duikt in Aalst voor het
eerst op in 1432, als tijdsaanduiding van een steekspel. Vandaag
spreekt men in het Aalsterse dialect nog steeds over vastelauved.
1.4. Carnaval
Carnaval is een synoniem van vastenavond. Het woord zou in
Italië zijn ontstaan als benaming voor het feest dat gevierd werd tijdens de vastenavonddagen. Carnaval wordt vandaag meer gebruikt
dan vastenavond. In de literatuur blijft men echter de voorkeur geven
aan vastenavond. Hierdoor wil men het verschil aanduiden tussen de
grootschalige en gecommercialiseerde pracht en praal van carnaval
en het kleinschalige, meer spontane en persoonlijke feest van vastenavond. Hoewel het begrip carnaval ontstond in de 10e eeuw is de
term van vrij recente datum. Hij duikt in de Nederlandse taal pas op
in 1673, in het tijdschrift Hollandse Mercurius. In Aalst verschijnt het
woord carnaval pas in 1797. Het wordt vermeld in de eerste in het
Frans gestelde vastenavondverordening onder het Franse Bewind. De
verordening heeft het over "... les jours de cette année destinés au
divertissement, et connus sous le nom de Carnaval ... ".
2. Een drievoudige erfenis
In de zoektocht naar het ontstaan en de betekenis van de vastenavondvieringen in Europa ontstonden er in de loop van de vorige
eeuwen twee stromingen. De ene beschouwt eigentijdse volksgebruiken als relicten van klassieke, oudgermaanse, oudkeltische en zelfs
prehistorische riten en meent dat essentiële elementen van het hedendaagse carnaval - het tijdstip van de viering, de verkleding en rnas-
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kerade, het elkaar de waarheid zeggen, de tijdelijke heersers - terug
te vinden zijn in feesten die al duizenden jaren voor onze jaartelling
werden georganiseerd. Hierin ziet men het bewijs dat carnaval een
voortzetting is van een oeroude feestritus. Zo zouden het feest van
Zagmoek of Sacaea in Mesopotamië, het nieuwjaarsfeest van de god
Toth in het oude Egypte, het feest voor Dionysus en het
Anthesteriafeest in Griekenland en een reeks feesten bij de Romeinen
(Calendae, Lupercalia, Parentalia, Hilaria en Saturnalia) via cultuuroverdracht geleid hebben tot het West-Europese carnaval. De
bekendste aanhanger van deze visie is Erasmus. Hij brengt twee redenen aan waarom carnaval onchristelijk moet zijn: het feest bevat heidense sporen ("veteris paganismi vestigia'') en is een gebeuren waarbij toegelaten wordt dat het volk zich overgeeft aan allerlei uitspattingen ("populus ... nimium indulget licentiae").
De andere stroming twijfelt aan de mogelijkheid en de bewijsbaarheid van de overdracht van deze tradities uit het verleden en
vraagt zich af of men het hedendaagse carnaval niet al te zeer projecteert op het verleden. Haar aanhangers verdedigen de visie dat de
vastenavondviering met voor het jaar 1000 ontstond en duidelijk wortelt in het christendom: "... le carnaval, au sens strict et premier du
terme, est un phénomène réduit dans le temps et dans l'espace; le
carnaval est né en Europe, avec l'instauration du carême chrétien
vers le ge, 1Oe, 11e et 12e siècle ''. Het voorkomen van de termen
vastenavond en carnaval vormt hun voornaamste verdediging. De
term vastenavond suggereert immers een directe band met de vasten.
Verder weigeren ze te geloven dat het steeds terugkeren van gelijkende elementen bij allerhande feesten uit diverse oude culturen die
in mindere of meerdere mate iets met carnaval zouden te maken hebben, een bewijs is van continuïteit. Dit zou louter en alleen te wijten
zijn aan de opeenvolging der seizoenen en de overgang van lente naar
winter.
Wij volgen de visie van de Nederlandse literatuurhistoricus
Pleij, die sinds het einde van de jaren zeventig door de studie van
middeleeuwse vastenavondteksten het onderzoek naar het ontstaan en
de betekenis van vastenavond in de Nederlanden een nieuw elan gaf.
Hij ziet de vastenavondviering
als een feest dat in de Late
Middeleeuwen een eerste hoogtepunt bereikte, beïnvloed door klassieke nieuwjaarsfeesten en Germaanse lentefeesten enerzijds en door
kerkelijke zottenfeesten en de christelijke kalender anderzijds.
2.1. De erfenis van de klassieken
Vanaf het begin van de tiende eeuw duiken herhaaldelijk bronnen op, meestal opgesteld door tegenstanders, over georganiseerd
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feestelijk gedrag in de periode van november tot mei, met sterk overheersende kenmerken van rolverwisseling en schertsend bedoelde
overaccentuering van het gedrag dat bij de aangenomen rol zou
horen. Deze spotpraktijken die zich vooral in kerkelijke middens
afspeelden en die we verder zullen behandelen, werden door middeleeuwse kerkelijke geleerden en humanisten onveranderlijk in verband gebracht met uitspattingen die uit de klassieke oudheid bekend
waren. Dat juist deze geleerden van dergelijke gebruiken op de hoogte waren, ligt voor de hand: in hun omgeving werden de klassieke
auteurs (Tacitus, Lucianus, Plautus) afgeschreven, eerst om de retorica van de bijbel beter te kunnen begrijpen, later om zich te verdiepen
in de antieke bronnen om de eigen tijd van een nieuw richtpunt te
voorzien. Als carnavaleske klassieke feesten worden Kalendae
(nieuwjaarsfeesten), Saturnalia (enige dagen in de derde week van
december), Bacchanaliä en Lupercalia genoemd. Deze feesten, waarbij vermommingen, rolverwisseling en uitspattingen centraal stonden, hadden zich met de uitbreiding van het Romeinse Rijk over
Gallië verspreid.
De klassieke auteurs geven ruim inzicht in de praktijken van de
Saturnalia. Dat was een feest van kinderen en vooral slaven, waarbij
de rolomkering centraal stond. Gedurende enkele dagen mochten de
slaven baas spelen en kritiek uitoefenen op hun meesters, terwijl de
gezaghebbers zich in hun rol dienden te verplaatsen, bij voorkeur ter
gelegenheid van een eetmaal. Bovendien werd er een schijnkoning
verkozen. Tacitus laat uitschijnen dat dit koningsspel de kern van het
feest was. Ook in het leger werd met behulp van lootjes een tijdelijke
heerser aangewezen. Plautus beschrijft hoe de slaven elkaar begiftigen met spottitels en nauwgezet de etiquette imiteren van hun
meesters bij de maaltijd, onder andere door denkbeeldige dienaars
bevelen te geven. Ook de omkering van man naar vrouw kwam tijdens de Saturnalia voor.
Travestie, braspartijen en het omkeren van de hiërarchie bepalen eveneens de Kalendae of nieuwjaarsfeesten. Minder duidelijk is
of men ook tijdens deze feesten een aanvoerder koos, al is er soms
wel sprake van een 'rex bibendi'. Dezelfde elementen vinden we ook
terug in Livius' beschrijving van de Bacchanalia, die moeten functioneren als het omgekeerde van de eigen idealen. Men dronk zich laveloos, at insecten en uitwerpselen, en gaf zich over aan totale promiscuïteit en andere seksuele losbandigheden. Elke orde viel weg. De
Lupercalia, die steeds plaatsvonden in februari, waren in de eerste
plaats vruchtbaarheidsrituelen. Tijdens deze deelden in huiden van
wolven (lupi) en andere offerdieren gehulde mannen met februa
klappen uit aan vrouwen. Die februa waren riemen, gesneden uit vellen van offerdieren (geiten). Het doel van dit ritueel was tweeledig:
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het vruchtbaar maken van de vrouwen door hen te slaan met een
levensroede en het bestraffen en reinigen van alle zonden en nalatig-'
heden tijdens het voorbije jaar. Uit dit ritueel kreeg de maand februari haar naam: de reinigings- of vruchtbaarheidsmaand. Een laatste
klassiek feest waar we elementen van de latere vastenavondviering in
terugvinden zijn de Parentalia: het feest voor de overleden voorvaderen. Tijdens deze feesten werden de geesten van de voorouders alle
eer bewezen en hen voorgewend dat het vaderlijke erfdeel ongeschonden bewaard was. Bij optochten werden ouderwetse ploegen
rondgetrokken om duidelijk te maken dat men zich niet aan nieuwe
denkbeelden schuldig maakte en dat alles bij het oude was gebleven.
In hoeverre kunnen we vastenavondvieringen beschouwen als
erfgenamen van deze klassieke feesten? Het antwoord zit in de
manier waarop deze feesten na het invallen van de Germaanse volkeren in het Romeinse Rijk zijn blijven doorleven in de gebieden die
voorheen werden geromaniseerd. In het Oost-Romeinse Rijk bleven
de Kalendae tamelijk ongeschonden voortbestaan. Bisschop Asterius
van Amaseia (Klein-Azië) sprak in het begin van de vijfde eeuw over
dit toen nog bloeiende feest in een vernietigende preek. Hij stond
negatief tegenover het gebeuren omdat het naar zijn mening niet voldeed aan wat voor hem de basiskenmerken van een volksfeest waren:
iedereen moest weten wat er precies gevierd werd en iedereen moest
aan het feest deelnemen. Elementen van de Kalendae in het begin van
de vijfde eeuw waren het bedelen met nieuwjaarswensen, het vermommen als vrouw, het geven van geschenken en het belachelijk
maken van het hoogste gezag.
In het Oost-Romeinse Rijk geldt voor de Middeleeuwen dat de
spotfeesten in hoge mate klassiek geïnspireerd blijven. In het westen
moeten we rekening houden met de invloed van een GermaansKeltische traditie. Niettemin blijven vijf tiende- en zestiende-eeuwse
humanisten, ook nadat bepaalde kerkelijke feesten zijn opgegaan in
de vastenavondviering, het geheel beschouwen als een erfenis van de
klassieken. Ze hebben het over Bacchanalia, soms ook Lupercalia,
terwijl Saturnalia en Kalendae eveneens genoemd worden.
Theodoricus Gresemundus beschrijft in een Latijnse strijddialoog uit
1495 de weg die de feesten in de voorbije eeuwen moeten hebben
afgelegd: de Bacchanalia zijn via Griekenland en langs de Romeinse
Lupercalia en Saturnalia - naar zijn ervaring nog steeds in Italië
gevierd - ten slotte in Duitsland gekomen. Petrus Mossellanus heeft
het in 1518 over een christelijke imitatie der Bacchanalia.
Getuigenissen van deze aard uit de zestiende eeuw zijn wel meer
bekend: vastenavond
is een christelijke
navolging van de
Bacchanalia, aangevoerd door een aangepaste Bacchus. Het aantrekkelijke van de visie om de antieke feesten als bakermat van het car-
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naval te beschouwen, ligt zowel in de betrekkelijk rijke documentatie als in het feit dat middeleeuwse geleerden deze relatie zelf leggen.
Toch verklaart deze voorstelling maar gedeeltelijk het voorkomen
van vastenavondvieringen in onze streken. Er moet meer aan de hand
zijn dan een 'christelijke imitatie'. Aanknopingspunten vinden we bij
agrarische culten van Germaans-Keltische oorsprong en de ritualisering daarvan door de christelijke Kerk.
2.2. De erfenis van de Germaans-Keltische

lentefeesten

Uitgangspunt vormen vruchtbaarheidsrituelen bij de beleving
van het opnieuw ontwaken van de natuur na de winter. Men spreekt
van het 'apertum': het opnieuw opengaan van de natuur na een periode van sluiting. Centraal hierbij staat het uitdrijven van de boze
demonen die de ingeslapen natuur met winterse verschrikkingen
gevangen gehouden hebben. Daarnaast en ook daartoe worden aarde
en mens gereinigd van ziekten en zonden, terwijl ook en vooral door
handelingen de nieuwe vruchtbaarheid wordt bevorderd. Lawaai,
vuur en vermommingen als angstaanjagende demonen of dieren
geven vorm aan deze Germaanse riten, die opgevoerd werden door
geheime mannen- en jongelingenbonden. Deze vruchtbaarheidsgebruiken vonden vooral plaats bij de plattelandsbevolking in de overgangsperiode van winter naar zomer en kwamen voor tot in de
Vroege Middeleeuwen. Steeds worden we echter geconfronteerd met
een aanzienlijk bronnenprobleem. We hebben immers te maken met
een milieu waar niets werd opgetekend. Daarom moeten we ons
behelpen met de wel zeer gekleurde verslagen van hen die de
beschreven praktijken nauwelijks of niet begrepen en ze hoe dan ook
afkeurden: visitatierapporten van bekeerijverigen, conciliebesluiten
en heiligenlevens.
De Germaanse mannenbonden verbeelden de dode voorvaderen
die op gezette tijden offergaven komen afhalen en van dat moment
gebruik maken om wetsovertreders te straffen. In ruil voor de offers
geven ze vruchtbaarheid. Hun optreden ging gepaard met geraas,
ketelmuziek, drinkgelagen en een zeker 'steelrecht' indien het niet
duidelijk was hoe en waar de offers zich bevonden. Met dat lawaai
verjoegen ze de winterdemonen, die ze in onderlinge rolverdeling ten
dele ook zelf voorstelden. Verkleed in goede (de voorouders) en
kwade (de demonen) geesten speelde men, gewapend met een instrumentarium van roosters, ketels, vorken en pannen, hun treffen na.
Deze Germaanse culten zijn enkel naar vorm tot op zekere
hoogte te onderscheiden van de rituelen, die naar inhoud op zichzelf
ook tot de klassieke cultuur behoren. Veel lijkt al bij de vroegste
berichten samengevoegd, namelijk in de verering van laat-klassieke
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en vroeg-middeleeuwse vruchtbaarheidsgodinnen als Nerthus, Isis en
Nehalennia. Voor de Kerk is het allemaal heidens. De veroordelingen
blijven dan ook niet uit. In 743 verbiedt het Concilie van Leptines bij
Binche de 'spurcali in Februario', omdat het feesten zouden zijn ter
ere van een heidense god. Een preek uit 750 laat zich in dezelfde
geest uit en stelt onomwonden dat je een heiden bent als je in februari de winter wil uitdrijven.
Dat deze Germaans-Keltische riten ervaren worden als voorlopers van de vastenavondviering is het gevolg van uitingen van allerlei natuurgebruiken die opduiken in heel wat laatmiddeleeuwse
feesten die als vastenavondviering aangeduid kunnen worden. In hoeverre de Germaanse gebruiken elementen bevatten van een klassieke
erfenis voor ze de middeleeuwse stadscultuur binnenkomen is onduidelijk. Wel heerst er een sterk vermoeden dat de jongerenverenigingen, die in de dertiende eeuw deel uitmaken van de kern van de feestviering, teruggaan op de cultische mannenbonden die eerder werden
besproken. Verder zien taalkundigen in de term 'vastenavond', en
zeker in de Middelnederlandse variant 'vastelavont' het oudgermaanse 'faseln' dat staat voor 'vruchtbaarheid opwekken' en op grond van
het daarmee verbonden ritueel zelfs 'onzinnigheid bedrijven'. De
spelling 'vastenavond', evenals de nieuwe term 'carnaval' vanaf de
zeventiende eeuw, getuigt van de toenemende verchristelijking van
de inheemse lentegebruiken.
2.3. De erfenis van de kerkelijke zottenfeesten
Sinds de tiende eeuw zijn er gedocumenteerde
berichten
bewaard, vaak opgesteld door tegenstanders, over door kloostergemeenschappen en kapittelkerken georganiseerd feestelijk vermaak in
de periode van de vastenavondvieringen. Deze kerkelijke zottenfeesten, eet- en drinkpartijen die verschillende dagen konden aanhouden, werden beheerst door een alternatieve orde die de ontkenning van de normale hiërarchie inhield. Hoe dan ook was het een
feest te midden van ongekende overvloed, in scherp contrast met het
aan het kloosterleven eigen sobere en barre bestaan. Het feest ontstond in de kloosters en kloosterscholen bij de laagst geplaatsten, de
scholieren, maar breidde zich snel uit over kathedralen en kapittelkerken, waar koorknapen en subdiakens het gebruik ovemamen. Al
vrij snel werden de kerkelijke zottenfeesten in alle rangen van de
Kerk gevierd Opvallend is dat deze kerkelijke gebruiken heel wat
verwantschap vertonen met de in 2.1 en 2.2 beschreven klassieke en
Germaans-Keltische lente- en nieuwjaarsfeesten. Nieuw is dat er een
relatie gelegd wordt met christelijke instellingen en gebruiken.
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Als eerste kwamen de feesten der koorknapen voor. Zij kozen,
meestal op Onnozele-kinderendag (28 december), in kapittelkerken
een kinderbisschop, in kloosters een kinderabt. Soms gebeurde dit al
op Sinterklaas (6 december). Zijn heerschappij duurde in dit geval tijdens de hele maand december. De verkiezing van de spotbisschop
had een officieel karakter. De verkozene kreeg een mijter op het
hoofd en een staf in de hand. Hij mocht zich tooien met de uiterlijke
kenmerken van een echte bisschop, al werden aan de mijter belletjes
gehangen en eindigde de staf op een zotskolf. Ook in gebaar gedroeg
de kinderbisschop zich als een werkelijke bisschop. Hij bad de gebeden voor, werd bewierookt en zegende uitvoerig zijn aanhang. Hij
stelde een eigen kerkelijke hofhouding, een eigen koorleider en een
kapelaan aan. Alle gestelde handelingen kregen een absurde accentuering mee: wierook werd vervangen door brandende schoenzolen,
wijwater door urine, teksten werden geproclameerd in onverstaanbaar en obsceen brabbellatijn en liederen werden gezongen met snerpend hoge stem.
De andere koorknapen namen de plaats in van kanunniken en
betuigden hun bisschop de nodige eer. In de kerk of het klooster werd
een processie georganiseerd waarbij de quasi-bisschop naar het altaar
werd geleid onder het zingen van het 'Magnificat'. De nadruk werd
gelegd op de regels "Deposuit potentes de sede: et exaltavit humiles"
(Hij heeft de machtigen van de troon gezet, en de nederigen heeft hij
verheven). Naast de processie werden er onder de koorknapen in
competitie verband tal van spelen georganiseerd. Deze verliepen
zodanig dat de tijdelijke heerser steeds won. Als beloning kreeg hij
geschenken of mocht hij de abt of geestelijke overste het achterwerk
ontbloten, een emmer koud water in het gezicht gooien, ... Ook de
echte gezaghebbers deden immers mee aan deze spelen door de rol
aan te nemen als gewillige onderdaan van het nieuwe bewind.
Het kinderfeest werd al snel overgenomen door alle rangen van
de Kerk. Deze verbreding deed zich voor in de dertiende en veertiende eeuw. We kunnen de evolutie volgen via heel wat kerkelijke verbodsbepalingen. Deze bepalingen zijn er al van bij het opduiken van
de feesten. Vaak zijn ze van lokale aard. Zo verbood de aartsbisschop
van Salzburg in 1274 het Onnozele-kinderenfeest dat toen al gevierd
werd door de gehele geestelijkheid. Hij wou het feest bannen uit de
kerken en kloosters en eiste dat geestelijken, ouder dan zestien jaar,
zouden verzaken aan de festiviteiten. Toch bleef het feest bestaan.
Meer nog, het evolueerde. Vaak werd de bisschop omgekeerd op een
ezel gezet en zo, met het hoofd naar de staart, de kerk rondgereden.
Het altaar werd versierd met dierlijke uitwerpselen, die als hosties
werden gezegend. In 1435 bepaalde een besluit van het Concilie van
Bazel dat alle schertsende vertoningen uit de kerken verbannen dien-
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den te worden. Dit besluit werd voor Frankrijk omgezet in enkele kerkelijke wetten (1438). Het haalde weinig uit. In 1445 schreef de
faculteit theologie in Parijs een protestbrief aan bisschoppen en
kanunniken. Hierin klaagden ze misstanden aan die nog steeds in
menige kloostergemeenschap
voorkwamen. Dankbaar maken we
gebruik van de beschrijving: priesters droegen maskers tijdens de
eucharistieviering terwijl geestelijken dansten in het koor, verkleed
als vrouwen, koppelaars en muzikanten. In plaats van psalmen werden liederen met schunnige teksten gezongen. Op het altaar vervingen zwarte pudding en vette worsten brood en wijn. Na de viering traden de feestvierders naar buiten: met wagens en karren werden processies nagebootst waarbij de geestelijken zich provocerend tot het
publiek richtten: men zong smerige liederen en vertoonde obscene
gedragingen als naaktdansen.
In bovenstaande beschrijving van de kerkelijke zottenfeesten
herkennen we elementen als schenkingen, reinigingsrituelen en
omkering zoals we die ook vroeger tegenkwamen. Belangrijk is
eveneens het voorkomen van een centrale feestaanvoerder, de 'episcopus puerorum' bij koorknapen en de 'dominus festî bij monniken.
Hij heerst als een koning, bestuurt een zelf gecreëerd rijk, benoemt
een eigen hofhouding en heeft een wettelijke en uitvoerende macht.
Bovendien ondergaat de kerkelijke hiërarchie, binnen de beslotenheid van klooster of kerk, een complete rol verwisseling. Dat het feest
een voedingsbodem in de klassieke oudheid heeft, met name in de
Saturnalia en Kalendae, mag geen twijfel lijden. Evenzeer kunnen we
stellen dat heel wat van de uitingsvormen aan de Germaans-Keltische
lentegebruiken ontleend lijken. Zeker wanneer de geestelijken met
hun feest naar buiten treden.
De kinderbisschop van de abdij van Watten is de enige in de
literatuur vermelde echte geestelijke uit de Nederlanden. In 1236
mocht hij op Onnozele-kinderendag met zijn gevolg hengelen op het
domein van de kasteelheer van St.-Omaars. Uit Frankrijk zijn er heel
wat meer vermeldingen van echte zottenbisschoppen bewaard. In
Sens dook een 'Missel de Fous' op: een kerkboek vol spotpreken en
schertsliederen dat werd gebruikt tijdens de hierboven beschreven
eucharistievieringen. In Beauvais, waar men een gelijkaardig boek
vond, ging er tijdens de zottenfeesten een processie uit naar de kerk.
Kenmerkend voor de viering was dat ieder onderdeel van de mis met
een boer beëindigd werd. Hoogtepunt was het 'Ite, missa est', waarna
de celebrant driemaal boerde, hetgeen vervolgens door de aanwezigen op dezelfde wijze beantwoord werd. De zottenbisschop van
Viviers was in 1365 gastheer van een drinkgelag, waar ook de echte
bisschop hem eer kwam betuigen. Daarna zongen in de kerk twee
partijen in onbegrijpelijk Frans tegen elkaar in, onder gejuich, gehuil
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en gefluit van de andere aanwezigen. Wanneer een van beide partijen de strijd staakte, moesten ze zo snel mogelijk de kerk uit zien te
komen. Hen mocht immers de broek worden uitgetrokken door de
winnende partij.
De belangrijkste beschrijving van het fenomeen is te vinden in
een traktaat van Johannes Belethus uit het eind van de twaalfde eeuw.
Als kanunnik te Amiens beschreef hij de handelingen van de schertsliturgie zoals verschillende rangen binnen de Kerk die in de dagen
russen Kerstmis en nieuwjaar opvoerden. Volgens deze belangrijke
bron vierden de koorknapen hun feest op Onnozele-kinderendag, de
diakenen kozen Stephanusdag, de subdiakenen Besnijdenisdag en de
priesters de dag van Sint-Johannes. Deze theorie stamt wellicht uit
het beginstadium van de feesten, uit de tijd dat ze volledig binnen de
beslotenheid van de kathedralen en kapittelkerken werden gevierd.
Vanaf de veertiende eeuw werden de kerkelijke zottenfeesten
meer en meer op de straat gevierd. Het is op zichzelf al van betekenis dat alle vermelde schertsbisschoppen die we de in de Nederlanden
tegenkomen, op de bisschop van Watten na, handelen in stedelijk perspectief. Hollandse en Henegouwse grafelijke rekeningen geven aan
dat de kinderbisschop vanaf 1343, op verschillende data in december
en januari, als een echte hoogwaardigheidsbekleder op bezoek ging
bij ambtsgenoten uit andere steden. Met zang, spel, geschenken en
geld werd hij ingehaald. Sindsdien vond er ook een wisselwerking
met andere, wereldlijke feestelijkheden plaats. Zo kozen de scholieren van Haarlem in 1358-1359 op vastenavond hun 'koning'.
Geleidelijk aan worden de kerkelijke zottenbisschoppen een
exponent van de stedelijke feestcultuur. De stedelingen, geïnspireerd
door de tradities onder de plaatselijke scholieren, benutten maar al te
graag het gebeuren om in aangepaste vormen mee te doen. Het mag
hoe dan ook duidelijk zijn hoezeer het kerkelijke zottenfeest, dat toch
zeer ver in de Middeleeuwen teruggaat, een belangrijke aanzet vormt
tot de vastenavondviering. Bovendien verbindt het deze feesten met
de Klassieke Oudheid. Wanneer we daarbij oog hebben voor het
uiterlijk vertoon dat de vastenavondviering in de middeleeuwse stad
zal kenmerken, wordt de hierboven geschetste drievoudige erfenis
het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag naar de herkomst van de vastenavondviering in Europa.
3. Ontstaan van de stedelijke vastenavondviering
3.1. Van het klooster naar de stad
We gaven reeds aan dat de kerkelijke zottenfeesten op toenemende belangstelling van de stedelijke bevolking konden rekenen.
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De evolutie van het zottenfeest van Doornik is in deze een schoolvoorbeeld. De zottenbisschop regeerde er van 28 december tot
Driekoningen. Stedelijke ordonnanties uit 1451 en 1464 geven aan
dat hij in deze jaren aan het bewind bleef tot vastenavond. De spotvorst werd verkozen op een podium voor de kathedraal in aanwezigheid van de stedelingen. Het waren de notabelen van de stad die uit
de hulpkapelaans de zottenbisschop kozen. De bevolking moest deze
keuze hoorbaar goed- of afkeuren, waarna de 'gelukkige' al grappend
en grollend door de stad werd gevoerd. Ook in het kostuum van de
zottenbisschop is de lekeninbreng duidelijk: de bisschop had het
uiterlijk van een wereldse zot. Juist omwille van deze vervreemding
van de kerkelijke traditie besloot de geestelijkheid van Doornik in
1497 niet meer aan het feest deel te nemen.
Ook in andere steden werd het kerkelijke zottenfeest door de
stadsbevolking overgenomen. Het waren de gilden, wijkverenigingen
of rederijkers die de traditie tot de hunne maakten. In een overgangsperiode kende Deinze twee ezelsbisschoppen, één "van der keereken"
en één "van der stede" (1402). Tegen 1460 was de "bisschop van der
scoelkinderen" de zoon van een notabele, die een eetmaal organiseerde voor het stadsbestuur, dat in ruil de bisschop beschonk met
enkele kruiken wijn. In Oudenaarde evolueert de kinderbisschop uit
1404 in 1412 tot een 'Vastenavondkeizer'. In Roeselare en Brugge
bleef de benaming bisschop, maar werd hij eveneens gekozen uit de
zonen van de burgerij. In 1470 trekken de Gistelse rederijkers met
hun ezelspaus naar Oudenburg. In Veurne blijkt de gilde van de
boogschutters in 1460 een bisschoppenfeest te vieren. Later voert de
jongerenbisschop samen met de 'Prins der Rederijkers' esbattementen
op (1482). In het Frans-Vlaamse Rijsel is de spotbisschop in 1463 een
wereldlijke soeverein die als een feestbestuurder stoeten en toneelvoorstellingen organiseert. Dit leiden we af uit een bewaard rechtsdocument waarin de organisatie van activiteiten, met vermelding van
de kostprijs, aan de overheid werd aangeboden.
De gang der feestelijkheden werd grotendeels bepaald door het
parodiëren van de kerkelijke feesten waarbij het omkeren van de rangen het voornaamste kenmerk bleef. De bronnen geven aan dat naast
de koorknapen ook de hogere rangen van de kerk hun spotvorsten in
contact brachten met de wereldlijke overheid. Ze werden ontvangen
door de raadsleden, kregen eten en drinken als steun, speelden 'esbattementen' en voerden wagenspelen op in het centrum van de stad.
Uiteindelijk nam de burgerij het feest geheel over en koos men nog
enkel burgers in de rol van bisschop, die evolueerde tot heer, prins,
vorst, koning of keizer.
Vanaf de vijftiende eeuw onderging het klooster en de Kerk
meer en meer deze wereldlijke feesten. De geestelijkheid vierde, welis-
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waar op beperkte schaal, vastenavond onder die naam. Pleij ziet hierin
een reden om te twijfelen aan de vaak geuite hypothese dat wereldse
zotten gebruiken in de stad, zelfs de volledige vastenavondviering, zonder meer een overname zouden zijn van oudere kerkelijke gebruiken en
dus uit de Kerk zouden zijn ontstaan. Er kwam sinds eeuwen een zekere feestcultuur onder de stads- en de plattelandsbevolking voor, die niet
uit de kerkelijke spotpraktijken verklaard kan worden en veeleer lijkt
terug te gaan op de hierboven behandelde Germaans-Keltische lentefeesten. Tegen de vijftiende eeuw waren deze lentefeesten grotendeels
gekerstend. De voornamelijk kerkelijke bronnen die deze feesten als origineel christelijk voorstelden, hebben opeenvolgende generaties
geschiedkundigen op het verkeerde pad gezet.
3.2. Ritualisering van de lentegebruiken door de Kerk
Eerder toonden we aan dat de vastenavondviering beïnvloed
werd door klassieke nieuwjaarsfeesten en Germaanse lentefeesten
enerzijds en door kerkelijke zottenfeesten anderzijds. Eveneens vermeldden we enkele voorbeelden van ongenoegen van bepaalde kerkleiders tegen de uitwassen van deze feestelijkheden. Naarmate het
christendom haar greep op het dagelijkse leven wenste te vergroten,
groeide ook haar afkeer tegen bepaalde elementen van de volkscultuur die door de geestelijkheid als heidens, zelfs demonisch werden
beschouwd. Het waren vooral de op het platteland voorkomende lentegebruiken die aan de kaak werden gesteld. Tijdens ynodes en concilies werden aan de lopende band maatregelen afgekondigd om het
duivelse vermaak bij de bevolking uit te roeien.
Het reeds aangehaalde Concilie van Leptines bracht in 743 de
"Indiculus superstitionum et paganiarum" uit. Deze index van bijgelovige en heidense gebruiken was een overzicht van alle onchristelijke gebruiken waartegen door predikanten en kerkvaders in de voorbije eeuwen van leer was getrokken. Bewaarde preken van Caesarius
van Arles (500) en van de Beierse abt Pirminius (500) kunnen hierbij
als voorbeelden aangehaald worden. Onwetend over de oorsprong
van de gebruiken werd voornamelijk het zich verkleden in dieren of
monsters veroordeeld. De eerder beschreven Germaanse mannenbonden boezemden immers nogal wat angst in en werden aanzien als verstoorders van de orde. Bovendien benadrukte men het mensonwaardige karakter van de rituelen. Zij die zich maskerden werden
immers beschouwd als duivelse personen die het menselijke,
"geschapen naar het beeld van God", ontkenden. Het spreekt voor
zich dat dergelijke godslastering niet op enig kerkelijk begrip kon
rekenen. Uit biechtboeken uit de negende eeuw kunnen we dan ook
opmaken dat de vraag of men zich tijdens de lentefeesten van janua-
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ri en februari al dan niet had verkleed als dier (hert, beer, ... ) of als
oud wijf tot het vaste repertoire van de biechtvader behoorde.
Geleidelijk aan kwam de Kerk tot het besef dat ze er nooit in zou
slagen de eeuwenoude gebruiken uit te roeien. Daarom groeide het
inzicht dat men er beter aan zou doen de rituelen te christianiseren en
ze een plaats te geven in de liturgie en de christelijke kalender. Een
voorbeeld van dergelijke evolutie vinden we in het feest van Maria
Lichtmis of Maria Reiniging, dat in verband staat met het vruchtbaarheidsritueel der klassieke Lupercalia en Spurcalia (cf. supra). Dit
is één van de feesten waarbij vrouwen een hoofdrol spelen. Het
volksgebruik wil dat op 2 februari de vrouwen een man mogen kiezen. Deze 'omgekeerde wereld' is een spoor van de klassieke erfenis,
waar het feest gepaard ging met spot en rol verwisseling der geslachten. Het begrip 'lichtmis' geeft aan welke evolutie het feest in de
Middeleeuwen doormaakte: alle christenen waren verondersteld op
die dag kaarsen te branden ter ere van Maria. Soms wist men ook dat
de christelijke kalenderdagen hun oorsprong vonden in heidense
gebruiken. De heiligenlegenden van Jacobus de Voragines (ca. 1250)
geven aan dat het feest te herleiden is op het rondvoeren van brandende fakkels bij offerplechtigheden voor de voorvaderen. Vandaar
het aansteken van de kaarsen.
Het feest van Johannes de Doper, dat valt op Midzomernacht, is
een ander voorbeeld. In vroegmodem Europa werden op die nacht
heel wat festiviteiten georganiseerd: het ontsteken van vuren waarover men diende te springen, het zwemmen in rivieren, het onderdompelen van houtblokken, ... Vuur en water zijn zuiveringssymbolen.
Het hele feest had duidelijk een reinigings-, hernieuwings- en vruchtbaarheidsfunctie waardoor men hoopte op een goede oogst of een
kroostrijk gezin. De Kerk zag in dit ritueel de ideale voorloper voor
het feest van Johannes de Doper. Het zwemmen in de rivieren werd
geïnterpreteerd als een herinnering aan de dag waarop Christus door
Johannes werd gedoopt. Zo werd Johannes de Doper het symbool
voor reiniging en zelfs vruchtbaarheid. Vaak werd hij afgebeeld in
een vruchtbare omgeving als verpersoonlijking van de natuur. In
dezelfde zin werd het heidense Midwinternachtfeest op 25 december
omgevormd tot kerstmis.
De vruchtbaarheidsrituelen bij de beleving van het opnieuw ontwaken van de natuur na de winter ondergingen hetzelfde lot. In een
poging de storende gebruiken in te perken stelde de Synode van
Benevento in 1091 het begin van vasten vast op Aswoensdag.
Daardoor zouden de festiviteiten op de dag voor de vasten een hoogtepunt bereiken, waardoor men de feestperiode kon beperken. De
christelijke stempel won daardoor aan belang: door het instellen van
het begin van de vasten werd alles wat niet gekerstend kon worden
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tegengehouden en teruggedrongen tot voor Aswoensdag [1].
Deze politiek uit zich in een reeks positieve kerkelijke meningen
tegenover de vieringen. In 1284 stelde paus Martinus IV dat de gelovigen enige dagen vastenavond mochten vieren. In het midden van de
vijftiende eeuw schreef een Frans geestelijke:"Onze voorouders waren
wijze en achtenswaardige mensen: ze hebben het narrenfeest op wijze
gronden ingevoerd. Laat ons leven zoals zij, opdat de neiging tot het
dwaze, die ons is aangeboren, tenminste eens per jaar zijn kans krijgt."
Deze evolutie verklaart het voorkomen van vastenavond - onder die
naam - bij de geestelijken. De Kerk liet de vastenavondvieringen toe
met de bedoeling deze in de hand te houden. De bij de - nu kerkelijke feesten onvermijdelijk opduikende uitspattingen werden toegeschreven
aan het heidense element.
Bepaalde nieuwe elementen van de vastenavondviering geven
deze kerstening aan. Zo zien we dat de figuur van de duivel een veel
voorkomende gast is bij allerhande vastenavondfeesten. Hij is de gekerstende demon, de door de Germaans-Keltische lentefeesten uitgedreven
winter. Duivelse elementen als vuur en lawaai, reinigingselementen uit
de heidense rituelen, zijn steeds aanwezig. Zo noemt Hans Sachs, in een
vastenavondspel van 1540, het aanstichten van grote vuren als een van
de eigenschappen van Fasznacht. In Metz dansen in 1496 de notabelen
op de tweede zondag van de vasten rond een groot vuur. In Gent was het
in de vijftiende eeuw de gewoonte op de vastenavonddagen, onder luid
geroep, met vuur door de straten te lopen. Dit gebruik werd in 1494 verboden.
Ook de duivel zelf is vaak: vertegenwoordigd. In Keulen wordt in
1441 een kastelein bestraft omdat hij op vastenavond met vrienden in
processie was rondgetrokken met een reliekschrijn waarop de duivel
werd afgebeeld. In Amsterdam verboden de magistraten in 1461 het
mommen in duivel. De Kerk zal er echter niet in slagen alle aspecten
van de vastenavond viering te kerstenen. Heel wat heidense kenmerken,
vooral vruchtbaarheidsrituelen, zullen aanwezig blijven. Dit kunnen we
opmaken uit het onderzoek van vastenavondteksten door Pleij, dat aangeeft dat voor de feestvierders het uitdrijven van de winter een eerste
zorg bleef. In een gedeeltelijk bewaard vastenavondspel uit de eerste
helft van de vijftiende eeuw spelen Koning Winter en zijn neef Baljuw
van de Sneeuw de hoofdrollen. Ze worden voorgesteld als meedogenloze heersers die de bevolking terroriseren met extreme koude en sneeuw.
Een spottekst uit 1560 personifieert de winter als "Donckerluchtichsten
ende onoverwinnelijcksten Kalijffe, Ringhelani Curtdach, geseyt de
Winter".
[IJ

Het Concilie van icea had in 325 de 40·daagse vasten vastgelegd.
u werd Aswoensdag
als het begin van deze vasten vastgelegd. Aswoensdag valt zeven keer zes weekdagen
(min de 2 dagen maandag en dinsdag voor Aswoensdag) voor Pasen. Pasen valt op de
eerste zondag na de eerste volle maan na de Lentenachtevening.
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Ook de Germaanse offers voor de voorouders, kenmerk van de
heidense lentefeesten, bleven aanwezig. Nog steeds geloofde men dat
de vruchtbaarheid kon bevorderd worden door geschenken neer te
zetten. Vermomde feestvierders gingen deze 'stelen'. Dit 'steelrecht',
het zich laten trakteren of het zich verschaffen van eten en drinken,
werd een vast kenmerk van de vastenavondviering. Zozeer was het
ingeburgerd dat er zich in verschillende steden moeilijkheden voordeden. Een Gentse vastenavondverordening uit 1526 verbood "de
landslieden ende andere van buuten, tzi] met waren, provanden aft
anderssins ter stedewaerts commende, yet te heesschene nemene aft
te doen gheven, up de correctie van scepenen". Hieruit blijkt dat het
fenomeen door plattelandsjongeren naar de stad werd gebracht,
alwaar het al snel werd overgenomen. Ook later diende het 'steelrecht'
immers aan banden te worden gelegd. Herkenbaarder als vruchtbaarheidsritueel was het planten van levensbomen. Ook dit ging gepaard
met spot, dans en muziek waartegen met verbodsbepalingen gereageerd diende te worden. Het planten van de meiboom maakte al snel
deel uit van vastenavond. In Rijsel krijgen in 1396 de spotheersers
van zelf gecreëerde koninkrijken het verbod bomen te planten.
In de omvorming van vruchtbaarheidsrituelen
naar vastenavondvieringen ondergingen de Germaans-Keltische lentefeesten een
grotere invloed van het christendom dan van de klassieke oudheid.
Die invloed van het christendom kwam ook anders tot uiting. De middeleeuwer ervoer de christelijke Kerk als erfgenaam van de instellingen en leerstellingen van het Romeinse Rijk. Meer nog, hij
beschouwde de Kerk als plaatsvervanger van het oude Rome.
Bovendien was het christendom aanwezig in de alledaagsheid, op elk
niveau van het bestaan. Daarom was het voor de Kerk ook niet zo
moeilijk de lentegebruiken te verbinden met haar feestkalender (cf.
Midzomernacht en het feest van Johannes de Doper). Dit gebeurde zo
intensief dat de bevolking al snel aannam dat de (heidense) gebruiken
een christelijke oorsprong hadden. Kerkelijke heiligendagen werden
dan ook - zonder veroordeling van de Kerk - aangegrepen voor rollenspel, vermommingen en vruchtbaarheidsrituelen.
Vooral SintMaarten, Sint-Nicolaas, Onnozele-kinderendag
en Driekoningen
leenden zich daarvoor. Toch werd de periode voor de vasten het
hoogtepunt van de genoemde gebruiken. Afhankelijk van Pasen viel
deze meestal in de maand februari, die al eeuwenlang het hoogtepunt
vormde van de omkeringsfeesten en vruchtbaarheidsriten. Na een
periode van uitbundig feestgedruis dat de aarde opnieuw tot leven
moest wekken, leek de kerkelijke vasten voor de bevolking aanvaardbaar. Dit monsterverbond tussen een kerkelijke en heidense cultus, uit zich in de Nederlandse benaming 'vastenavond'. Die sugge-
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reert duidelijk een band met de vasten en bevat, zoals eerder vermeldt, via een afleiding van 'faseln' een relatie met de heidense
vruchtbaarheidsrituelen.
4. Vastenavond in Aalst (15de -17de eeuw)
Nu het feest de zegen van de Kerkoversten kreeg, stond niets
haar ontwikkeling nog in de weg. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom we in de Late Middeleeuwen overstelpt worden met
bronnenmateriaal waaruit het succes van de viering moet blijken.
Bovendien waren veel van deze bronnen ontstaan vanuit een van de
Kerk losstaand stedelijke milieu, met eigen sociale en culturele
instellingen. Hieruit kunnen we afleiden dat de vastenavondviering
stilaan op eigen poten kwam te staan, zonder inmenging van de Kerk.
Het vermaak werd een trefpunt voor de hele bevolking, van hoog tot
laag. Steeds kwamen dezelfde uitingen terug.
Er werden spotheerschappijen ingesteld met een volledige hiërarchie, er werd schijnrecht gesproken, men vermomde zich, er was
een stoet of schijnprocessie waarbij de deelnemers losbandig gedrag
vertoonden, er werden al dan niet geparodieerde steekspelen georganiseerd, men voerde toneelstukken op, hield absurde toespraken en
zong liederen. Dit alles ging gepaard met overvloedig drank- en
voedselverbruik. Ook in het Aalst van de vijftiende eeuw.
4.1. De scholierenbisschop

van 1474

Toen de kerkelijke zottenfeesten volledig in de stedelijke vastenavondviering waren opgenomen, had ook Aalst een scholierenbisschop. Zijn dagprogramma was goed gevuld. Nadat hij door de medescholieren verkozen was, werd hij op een ezel geplaatst en naar de
schoolkapel geleid, waar hij een schertsmis opdroeg. Vervolgens
deed hij een ronde door de stad, waarbij hij de toeschouwers geschenken aanbood. Dit laat vermoeden dat de scholierenbisschop uit de
kringen der gegoede burgerij gekozen werd. Het feest werd georganiseerd op Sint-Nicolaas (6 december) en werd opgetekend in de
stadsrekeningen. Vermoedelijk waren het de leerlingen van de stadsschooI of "de queec schole", die de traditie onderhielden [2]. De
scholieren en het personeel van de school kregen voor hun feest steun
[2]

P. VANNUFFEL, Historiek der oude straten ..., p. 79.
Van Nuffel vond een vermelding van deze stadsschool uit 1430. Ze bevond zich in het
begin van de Kattestraat, in de buurt van de Grote Markt. De stadsschool in de
Volderstraat
komt ook in aanmerking.
Haar vermelding "... der stede huys inde
Volderstrate daer nu de schole es, ..." (Stadsrekening OJ. 39, 1569) laat echter vermoeden
dat deze school later dan 1474 werd gesticht. De school der jezuïeten kan niet het toneel
van het genoemde scholierenfeest zijn geweest. Ze werd namelijk pas in 1620 gesticht.
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van de stedelijke overheid. In 1474 kregen ze "up SinteNiclaeusdach, als de scholieren van deser stede huere feeste hielden
van haren bisschop, ... twee kannen wijn. Het Aalsterse feest van de
scholierenbisschop draagt onmiskenbaar sporen van het omkeringsfeest van de zottenbisschop. De verkiezing door de scholieren, het
opdragen van een schertsmis en de ezelstocht door de stad getuigen
hiervan. Dat de bisschop aan de toeschouwers geschenken uitdeelt,
doet ons denken aan het hedendaagse Sint-Nicolaas- en SintMaartenfeest. Ook deze feesten zijn erfgenamen van het middeleeuwse vastenavondvertier.
t

r

4.2. De strijd tussen vastenavond en vasten
De oudst gekende vastenavondviering in Aalst dateert van 1432.
Op vastenavond van dat jaar werd op de Grote Markt, het centrale
plein van de stad, een steekspel gehouden. Opdrachtgever was
Ghilain van Halewyn, baljuw van het Land van Aalst. Organisator
was de burggraaf van Aalst, Hector Vilain, samen met enkele edellieden van de stad. Deze waren vastberaden heel wat respectabele
deelnemers naar de stad te lokken. De activiteit werd "in vele stede
gepublieert (. ..) ende uutgheroupen, twelc vele goeds koste" [3]. Na
advies van de schepenen en de notabelen gaf de stad financiële steun.
Een geslaagd steekspel zou immers het aanzien van de stad en haar
burgerij verhogen. Bovendien zou de aanwezigheid van hooggeplaatste vreemde edellieden aantonen dat de stad er, na de verwoesting van
1380, weer helemaal bovenop was [4].
Het steekspel kwam in de vastenavondperiode wel meer voor.
Het thema van de strijd tussen Winter en Zomer werd van de aloude
lentegebruiken overgenomen en verbeeld door de deelnemers. Ook
de gekerstende versie, de strijd tussen de Vasten en Vastenavond,
nam in de feestviering een centrale plaats in. Een Brugse rekening uit
1305 geeft een voorbeeld van hoe het competitie-element kon worden
weergegeven. Brugse poorters speelden er op "grote vastenavonde"
[3]

A.R.B., Rekenkamer, Register nr. 31433, fol. 92. Gepubliceerd bij P. VANNUFFEL, op.
cit., p. 187. Op 20 februari 1432 besloten Hector Vilain, Jan de Borchgrave, Joos van
Erpe en enkele notabelen een nieuw steekspel in te richten op groot vastenvond, de zondag volgend op vastenavond. Of dit werd georganiseerd om het succes van het steekspel
le verlengen of om de edellieden die op vastenavond niet in Aalst waren geraakt alsnog
de tijd te geven naar Aalst af te zakken, is niet duidelijk.

[4]

Op het einde van de veertiende eeuw raakte Aalst verwikkeld in de machtsstrijd tussen
Gent en de graaf van Vlaanderen. Aalst, dat als hoofdstad van het burggraafschap Land
van Aalst gerechtelijke en administratieve autonomie in het graafschap Vlaanderen
genoot, behoorde tot de Gentse invloedssfeer, wat inhield dat ze inzake fiscaliteit, militaire organisatie,
rechtspraak
en economische
politiek onder controle van de
Arteveldestad stond. Toen de Gentse wevers onder de regering van Lodewijk van Male
(1346-1394) in opstand kwamen tegen diens economische politiek, trachtten de
Aalstenaars loyaal te blijven tegenover de Vlaamse landsheer. Gent kon deze houding
niet aanvaarden. Op 6 oktober 1380 werd Aalst door de Gentenaars volledig verwoest.
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een toernooi tegen "de Oesterlinghe ", handelaars
uit het
Oostzeegebied die in Brugge verbleven. Oesterlinghe kan echter ook
opgevat worden als een, voor vastenavond typische, verbasteling van
Oosten, wat verwijst naar de oogsttijd of de zomer. Zoals in het
zestiende-eeuwse vastenavondvers "De coninck van Oosten salder
teghen steken, en doyen de Vriesen met grooter seghen".
Naast de ernstige toernooien, waar de burgerij samen met de
stads adel aan deel nam, kwamen er - zowel te land, op het ijs als op
het water - ook spottoernooien voor. Soms werden ze gelijktijdig
georganiseerd, zodat we kunnen veronderstellen dat de komische
steekspelen parodieën op de serieuze toernooien waren. Deze spottoernooien stonden open voor de gewone stedelingen. Uit heel WestEuropa zijn getuigenissen van dergelijke activiteiten bewaard. In
1446 had er in Neurenberg naast een serieus steekspel ook een spottoernooi plaats. Een kroniekschrijver vermeldde dat de deelnemers
van dit toernooi zich zo rijk hadden uitgedost dat men ze niet van de
edellieden kon onderscheiden. Aan deze alternatieve spelen lijken
onmiskenbaar jonge stedelingen verbonden. In Tielt nemen ze het in
1460 en 1461 tegen elkaar op. Vaak doen deze jongeren dit in verenigingsverband en onder aanvoering van een door hen gekozen
vastenavondkoning.
Spotvormen van steekspelen werden een essentieel kenmerk van
de stedelijke vastenavondviering. Men bestreed elkaar op houten
paarden, arren, schaatsen of boten, opgetuigd met attributen die het
gebruikelijke wapentuig parodieerden. Als lans gebruikte men vislijnen,
palen, stokken, zelfs hooivorken. De schilden en helmen werden
gemaakt van stro of riet. In Brussel hielden de volgelingen van 'Meester
Oom' in 1551 een toernooi op de Grote Markt, waarbij ze tegen mekaar
ten strijde trekken op houten huppelpaardjes. In de Denderstreek kennen
we een spottoemooi uit Geraardsbergen. De gezellen van de schepenkamer voerden er in 1416 een boertig steekspelop.
Ook in de literatuur en de beeldende kunsten komt de allegorie van
het steekspel voor. Het schilderij 'De strijd tussen Vasten en
Vastenavond' van Pieter Breugel is hiervan wellicht het bekendste voorbeeld. Omgeven door een verdeelde dorpsgemeenschap - de enen vieren vastenavond, de anderen onderhouden de vasten - leveren personificaties van vastenavond en vasten een steekspel. Een vetzak op een
bierton of wijnvat steekt met een spies, volgeprikt met eetwaar, naar een
magere, als non geklede vrouw. Deze gebruikt een met vissen belegde
broodplank als wapen. Vastenavond wordt als aanvoerder van een met
eten - ham, eieren, wafels en pannenkoeken - beladen groep dorpelingen naar voor gestuwd. De Vasten wordt aangemoedigd door magere,
sobere figuren met stokvissen, krakelingen en broodjes als vastenmaal.
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Dergelijke steekspelen kwamen niet enkel op schilderijen en pentekeningen voor. Van de veertiende tot de zeventiende eeuw luisterde in
Poperinge Heer Ghybe allerlei festiviteiten op. Als aanvoerder van het
jongerengezelschap 'De Keikoppen' maakte hij geregeld een tocht door
de stad, gezeten op een ezel, met een keukenspit als lans, lepels als sporen en een harnas dat bestond uit potten en pannen. Het Italiaanse
Bologna organiseerde in 1506 een toernooi waarbij Vastenavond, gezeten op een dik paard, vocht tegen de Vasten op een mager paard.
4.3. Vastenavondgezellen
Opmerkelijker dan de adellijke toernooien waren de middeleeuwse toneelwedstrijden die op vastenavond werden georganiseerd.
Tijdens deze prijskampen voerden "ghesellen vander stede", "vander
straten" of "van ghenouchtte" mysteriespelen, mirakelspelen, tafelspelen, wagenspelen en esbattementen ("zuverlicke spelen met levende personaigen van diverscheranten
en zaniinnen") op. Sinds het
begin van de vijftiende eeuw bepaalden zij de aard van de Aalsterse
vastenavondviering.
Aalst was ingedeeld in vijf stadswijken. Een nota uit 1728
beschrijft Aalst als "une petite ville qui ne consiste qu'en cinq petites
rues et quelques ruelles''. In de Middeleeuwen was elk van deze vijf
straten (Zoutstraat,
Nieuwstraat,
Kattestraat,
Molenstraat
en
Pontstraat) de kern van een stadswijk. Eigen aan deze stadswijken
waren de jongerengezelschappen, die ter gelegenheid van de jaarlijkse processie op H. Sacramentsdag - vanaf 1430 op de zondag na SintPieter en Sint-Pauwels - en tijdens de vastenavonddagen naar buiten
traden. Ze werden een eerste keer vermeld in de stadsrekening van
1413-1414. Ook in andere straten waren jongerenverenigingen actief.
Zo lieten onder meer de "Jongens van de Achterstrate" en het gezelschap van de Kapellestraat sporen na in de stadsrekeningen.
Sinds 1434 worden ze beschreven in het kader van vastenavond.
Meestal werden wedstrijden georganiseerd, gesteund door de stedelijke overheid, die de spelers beloonde met subsidies en giften. In
1435 "speelden ende esbattementen te vastelavonde de ghesellen van
der strate van den stede omme den besten prijs ", De stad schonk 5
stopen wijn. In 1443 traden de gezellen op "op den grooten
Vastelavond met een zuverlic notabel gheestelic spel up waghene,
voor heere wette, ende alle stede deure". Deze keer bedroeg de vergoeding drie kannen wijn. Ook in 1447, 1448, 1449, 1451 en 1455
werden wagenspelen opgevoerd. Meteen valt de aanwezigheid en de
steun van de stedelijke overheid op.
Vastenavond was echter in de eerste plaats een feest van en voor
de hele bevolking. Er werden vastenavondspelen (ganzenrijden,
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ganstrekken, palingtrekken, ... ) georganiseerd die heel wat deelnemers en toeschouwers trokken. Er werd gedanst op voor de gelegenheid gecomponeerde vastenavondliederen. De wethouders namen tijdens de vastenavonddagen vrij om deel te nemen aan de festiviteiten.
De vrije dagen of "cleene vacantiën" waren Vetten Donderdag, de
daaropvolgende maandag, vastenavond en Aswoensdag. Zo ook op
vastenavondmaandag in 1525 toen "de heren ende wet tsamen gheten
hadden up de Roose beth(aelt) een ghelaghe van III p. XVII s" [5].
Lange tijd werd gedacht dat de overheid de toneelwedstrijden
organiseerde om leven en beweging in de stad te brengen. Onderzoek
naar het middeleeuwse volksleven geeft echter een heel andere verklaring. De openlijke steun van de stadsmagistraten aan de jongerengenootschappen van de wijken is des te opvallend als we oog hebben
voor de ontstaansgeschiedenis van de 'gezellen'. Rekeningen en
gerechtsverslagen geven aan dat heel wat Vlaamse steden in de veertiende eeuw een jongerenprobleem kenden. Bij gebrek aan bronnen is
een dergelijk probleem voor 1400 in Aalst onbekend. Andere
Vlaamse en Brabantse steden geven meer informatie. In Brussel werden in 1383 maatregelen genomen "omme de wilde joncheit in der
stad van Bruessel te bat in bedwange te houdene, ende van arghe te
verheudene". Deze jongelingen kwamen uit gegoede milieus en liepen, bij voorkeur op de vastenavonddagen, vermomd en onder begeleiding van ketelmuziek als uitzinnigen door de stad, overal eten en
drank opeisend. Soms oefenden ze een officieuze rechtspraak uit, die
steeds op de rand balanceerde van wat de gemeenschap nog als acceptabel achtte. Bij hun gedrag maakten ze gebruik van 'de omgekeerde
wereld', waarbij de bestaande orde in vraag werd gesteld.
De 'wilde joncheit' was de erfgenaam van de mannenbonden die
tijdens de Germaans-Keltische lentefeesten de winter uitdreven. Deze
mannenbonden bleven op het platteland onder de vorm van charivari
voortbestaan en waaiden vanuit Frankrijk onze gewesten binnen. De
kern van het fenomeen bestond uit een rumoerige, gemaskerde demonstratie, opgezet om iemand die de normen binnen een gemeenschap had
overtreden, publiek te vernederen. Het ging daarbij vooral om huwelijks- en gezinszaken. De eerste gegevens over deze bonden van ongetrouwde mannen op het platteland dateren van de twaalfde eeuw, wat
laat vermoeden dat de gebruiken al veel ouder zijn. In de periode die
gekenmerkt wordt door de overgang van lente naar zomer organiseerden ze tal van rituelen.
Hun opvallendste activiteiten ontplooiden ze als zedenmeesters
met een verregaande rechtspraak, die liep van opsporingsbevoegd[5]

S_A_A_,O_AA, Stadsrekening nr. 353 (1525)., fo\. 35. Gepubliceerd
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heid tot en met het vonnis. De normen waarop ze hun acties beriepen,
waren steeds te verbinden met hun specifieke belangen: de bescherming van een zo ruim en eerbaar mogelijke keuze in vruchtbare meisjes. Alles wat dit bedreigde, werd aan de kaak gesteld. Voor de huizen van huwbare meisjes die zich, naar de waarden van de gemeenschap, oneerbaar hadden gedragen, werden charivari's gehouden.
Gemaskerd als duivel, demon of dier werd het slachtoffer publiek
belachelijk gemaakt. Ketels, keukengerei, bellen, tamboerijnen, ratels
en blaasinstrumenten behoorden tot het strafarsenaal. Opvallend is
dat hun gedrag steeds af te kopen was met geld of drank.
Dit plattelandsgebruik drong de middeleeuwse stad binnen,
waar jongelingen uit de meer gegoede klasse op het niveau van de
wijk hun charivari's organiseerden. Het aantal aan de kaak te stellen
overtredingen van de gemeenschappelijke moraal werd uitgebreid en
meer en meer gecatalogeerd onder de term 'zotheid': het door intellectueel onvermogen - domheid, onnozelheid, onbekwaamheid - falen in de
eisen die de stadsgemeenschap zich stelde. Deze eisen werden steeds
meer begrepen in het perspectief van de ontluikende handelsmoraal.
Wie geld, handelswaar en arbeidspotentieel verkeerd beheerde, moest
door de gemeenschap gecorrigeerd worden. De vastenavondtijd was de
aangewezen periode voor deze correcties, die in het feestprogramma
werden opgenomen.
Naarmate de jongelingen tekeergingen, groeide bij de notabelen
van de stad de vrees dat de traditie steeds meer op de achtergrond
raakte en dat de jongelingen steeds meer een bedreiging voor de orde
zouden betekenden indien niet werd ingegrepen. We merken immers
dat de wijkverenigingen tot diep in de vijftiende eeuw door de steden
op de vingers worden getikt omwille van verkeerd gedrag. Zo werd
in 1460 te Tielt het "Jonghe gheselscip'' vermaand omdat haar optreden tot "ongenouchte'' had geleid. Ook andere steden hadden met dit
probleem te kampen. Het ontstaan van quasi officiële wijkverenigingen
moet in dit kader worden begrepen.
De maatregelen die door de stedelijke burgerij werden genomen,
bestonden er in met zachte hand de losse organisatievorm van de feestvieringen in te kapselen. Dit gebeurde onder meer door de oprichting
van wijkverenigingen te stimuleren. Deze wijkverenigingen werden op
processiedag en vastenavond, de dagen waarop zich de meeste ongeregeldheden voordeden, actief bij de organisatie van de feesten betrokken
en zo opgenomen binnen de stedelijke orde.
Ze brachten toneel en werkten mee aan de opbouw van de processie. Vervolgens werden de wijkgezelschappen, als zij aan bepaalde
rechten en plichten voldeden, als rederijkerskamer erkend. Zo stellen we
vast dat de oncontroleerbaar geachte verenigingen van 'wilde jongelingen' uitgroeiden tot gerespecteerde rederijkers. Vaneen subversief en
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gevaarlijke bende werden ze dragers van de middeleeuwse stedelijke
cultuur en burgermoraal.
In Aalst is deze evolutie duidelijk waar te nemen. Vanaf het
begin van de vijftiende eeuw toonden de wijkgenootschappen op processiedag of tijdens de vastenavonddagen hun kunsten in hun eigen
wijk of op de centraal gelegen Grote Markt. Wegens gebrek aan bronnen kunnen we enkel gissen naar de stichtingsdatum van de gezelschappen. De 'jong he ghesellen' van de Zoutstraat zouden sinds 1400
een eigen vaandel gehad hebben. Wanneer hun optreden aan de
waarden van de stad voldeed werden ze bevoorrecht boven een andere wijk met subsidies of wijn. De 'Ghesellen vander Pontstraten'
speelden in 1447, 1450, 1451 en 1454 op Sacramentsdag "zuverlicke
spelen met levende personaigen van diverssche zanten en zantinnen"
en werden hiervoor beloond. Op vastenavond 1455 vertoonden ze
"diverssche spelen ende monstranchen up stellinghen van gheestelike materiën ",
De genootschappen evolueerden tot ware rederijkers. De oudste
rederijkerkamer van Aalst, de Catharinisten, ontstond in de tweede
helft van de vijftiende eeuw. In 1481 worden zij voor het eerst vermeld onder de benaming "ghesellen vander rethorijcke int gulde van
Sente Kathelinen". Hieruit ontstond de gilde van Sint-Barbara, de
Barbaristen, die in 1503 tot 'kamer van rethorika' werden verheven
[6]. De evolutie van 'ghesellen vander stede' naar 'ghesellen van der
retoryke' had een grote invloed op de organisatie. De kamers legden
zich toe op de productie van teksten en toneelvoorstellingen en werden als echte 'gilden' ingericht en uitgebouwd. Ze beschikten over
eigen, door de stad goedgekeurde statuten, een eigen bestuur, een
kapel of altaar in de kerk, een blazoen, patroonheilige, naam en
devies en een veelal door de stad ter beschikking gesteld vergaderlokaal (de 'kamer'). Hiernaast bleven ook wijkgenootschappen bestaan,
die wellicht door de kamers beïnvloed werden. Zo werd in 1511 het
genootschap van de Pontstraat genoemd als "ghesellen vander rethorycke vander Pontstrate".
De opsomming
van de vastenavondactiviteiten
van de
Catharmisten en Barbaristen bevestigen de evolutie van wijkvereniging tot rederijkerskamer. Tegen de zeventiende eeuw hebben ze de
rol van de 'gezellen van den vastenavond' immers overgenomen. In
(6]

Volgens een overlevering zou de gilde der Barbansten opgericht zijn door verbannen
leden van de gilde der Catharmisten. Op vastenavond 1475 zouden ze zich verkleed hebben in geestelijken, waarop ze uit de gilde werden gestoten. De Potter - Broeckaert twijfelt aan deze ontstaansgeschiedenis,
de steun van de geestelijke en wereldlijke overheid
in gedachte. Dal deze legende pas in het begin van de I ge eeuw door een Catharinist werd
opgetekend, is een bijkomend argument om aan de juistheid van het verhaal te twijfelen.
Wellicht wilde de auteur, op een moment van twist tussen beide kamers, de Barbaristen
in een slecht daglicht plaatsten.
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1635 en 1638 voerden de Barbaristen ter gelegenheid van vastenavond een komedie op. De maatschappelijke functie van de rederijkerskamers blijkt nog maar eens tijdens de vastenavonddagen van
1642. Toen betaalde de stad "aen.prince ende coninck van de gulde
van Ste Barbara over d'onkosten. bij haerlidder ghedoocht in het spelen van seker actiën op den vastenavond, waerdeuren beledt is gheweest vele ongeregelthedendie der op den voors. vastenavondt zijn
ghedschiedene bij ordonnantie op requeste de somme van XXX p. gr. n
Dit fragment bevestigt de rol van de rederijkerij als beschavingsinstituut gesteund door de overheid. Een gelijkaardige evolutie treffen we
aan in Dendermonde, waar de wijkverenigingen tijdens vastenavond
werden aangevoerd door keizers en koningen en eveneens evolueren
tot Rederijkers.
4.4. Kenmerken
Nederlanden

van de stedelijke

vastenavondviering

in de

Zoals blijkt uit de vele voorbeelden kwamen vastenavondactiviteiten ook in andere steden voor. Vaak waren deze niet te vergelijken met de activiteiten in de Denderstad.
4.4.1. Tijdelijke spotrijken
Onder meer in Rijsel, Gent, Oudenaarde en Mechelen vormden
de wijkverenigingen tot diep in de vijftiende eeuw machtige feestinstituten, die het gezicht van de plaatselijke vastenavondvieringen
bepaalden en onder leiding stonden van een koning of keizer die de
wijk uitriep tot een soeverein rijk. In Rijsel waren sinds het einde der
veertiende eeuw 107 buurtgenootschappen,
"sottes et belles compaignies" tijdens de vastenavonddagen ingericht als vorstendommen
en geleid door spotheersers die jaarlijks verkozen werden. Deze heersers maakten deel uit van de betere kringen van de stad. Het aanvoeren van de vastenavondspelen was inuners een kostbare zaak. Soms
zo kostbaar dat de kandidaat-koningen de stad ontvluchtten om toch
maar niet gekozen te worden. In het algemeen kan men stellen dat de
gezeten burgerij, van patriciaat tot de gilden, aangevuld met adel en
ondersteund door plaatselijke organisaties als de rederijkerskamers
en broederschappen,
de vastenavond-activiteiten
organiseert en
draagt.
De spotgezelschappen kwamen in allerlei verschillende vormen
voor. We zagen reeds hoe in Poperinge 'Heer Ghybe' en 'De
Keikoppen' hun rondgang maakten.
aast de wijkgenootschappen
met hun vastenavondkeizer trok tussen 1430 en 1511 in Gent ook een
'Gheselschepe van den Drooghen' door de straten. Een van de opvallendste vastenavondvieringen had plaats in Brussel. In 1551 werd er
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door de plaatselijke rederijkerij een achtdaags zottenfeest georganiseerd. Uit heel Brabant kwamen gilden en rederijkers, die elk een
vaste zot in dienst hadden, naar Brussel om aan het festival deel te
nemen. De stedelijke bevolking was in eerste plaats toeschouwer, al
kreeg ze bij enkele onderdelen van feest wel degelijk een rol toebedeeld. Men duidde een feestaanvoerder aan, een 'dominus festi', die
op een ezel de stad werd rondgereden.
Hij werd aangesproken als Meester Oom of Oomken en werd
beschouwd als de koning der zotten. Onder aanmoedigingen van de
verzamelde toeschouwers, die hem daarna gehoorzaamheid moesten
beloven, werd hij officieel ingezworen. "In alle straten ende wycken
van bruessele'' werden grappen en grollen vertoond. Als overblijfsel
van de kerkelijke zottenfeesten werd in processie koers gezet naar de
Sint-Goedelekerk, waar de zotten de celebrant op burleske wijze
begeleidden. Tot slot werd op de Grote Markt een schijn-rechtszitting
gehouden, waar de zotten voor hun vermeende zonden werden
berecht. Het hele zottenfeest werd opgeluisterd met openbare dranken vreetpartijen.
4.4.2. De Gilde van de blauwe schuit
Het opvallendste kenmerk van de stedelijke vastenavondviering
is het gebruik van de scheepsallegorie. Op meerdere plaatsen werd
tijdens de vastenavonddagen
een scheepswagen rondgereden,
bemand door personen die 'verkeerd gedrag' uitbeeldden. Aan boord
waren personen die de rol van echte geesteszieken speelden. In het
begin van de vijftiende eeuw wordt de scheepswagen in een rijmtekst
genoemd als de 'blauwe schuit'. De tekst, gedateerd op vastenavond
1413, is gericht aan "alle ghesellen van wilde maniere om te comen
in die blauwe scuit ende in der blauwe scute gilde" en wordt
beschouwd als een soort reglement van een vastenavondgilde, waarin zo precies mogelijk omschreven wordt wie er op welke voorwaarden lid mogen worden, wie zeker niet en wanneer het lidmaatschap als beëindigd moet worden beschouwd [7], Daarbij zijn mogelijke leden opgedeeld in groepen, waarin de middeleeuwse standenindeling te herkennen valt. In de tekst wordt stevige kritiek geuit op
verschillende maatschappelijke geledingen, wiens gedrag wordt aangeduid als ongewenst binnen de stadsmuren, Dit gebeurt op ironische
wijze: de punten van kritiek worden gebracht als absolute voorwaarden om lid te kunnen worden van de gilde. Zo nodigt de tekst de
verarmde adel uit, met de aanbeveling dat binnen de gilde de behoef[7]

In het boek 'Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de
late middeleeuwen' gaat Pleij dieper in op het fenomeen van de 'Gilde van de Blauwe
Schuit'. Zowat alle actuele publicaties in het Nederlandse cultuurgebied over vastenavond en carnaval in de Late-Middeleeuwen zijn op deze studie gebaseerd.
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te naar drank, seks en gokken kan bevredigd worden. Ook kerkelijke
prelaten die misbruik maken van hun voorrechten, geile nonnen en
monniken, luie rijkeluiskinderen, vrouwen van lichte zeden, ... allen
zijn ze van harte welkom, op voorwaarde dat ze hun roekeloze en
negatieve gedrag zonder dralen voortzetten. Daarvoor is de gilde
immers opgericht. Het betreft steeds tekorten die teruggaan op onbezonnenheid en dwaasheid. Misdadigers als moordenaars, brandstichters en landverraders worden niet tot de gilde toegelaten.
De 'Blauwe Schuit' was ontegensprekelijk een van de bekendste
vastenavondattributen. De blauwe kleur van de scheepswagen vormt
een verwijzing naar de wereld van de schijn, de omgekeerde wereld
waarin alles onecht is. De scheepswagen werd in de vastenavondtijd
door de straten getrokken, met aan boord de vertegenwoordigers van
niet te tolereren gedrag, gespeeld door vermomde jongeren uit de stedelijke burgerij. Onder het oog van de stedelingen werd de schuit
ritueel de stad uitgereden. Dit toneelspel had een belerende functie:
het was een manier om aan de toeschouwers uit te beelden welke normen en waarden de burgerij in haar vaandel voerde. Het was een aanmoediging voor alle stedelingen: om de ordelijke maatschappij te
kunnen bereiken moet je gevestigd zijn, hetgeen volgt uit een huwelijk, bezit en vooral wijsheid.
De 'Blauwe Schuit' was in de Nederlanden van de vijftiende en
zestiende eeuw een zeer vertrouwd verschijnsel. Ze reed rond in SintTruiden (1133), Utrecht (1446), Metz (1510), Breda (1450),
Nijmegen (1550) en in Dordrecht (1594). In Aalst werden geen verwijzingen naar de 'Blauwe Schuit' teruggevonden.
Ook in de schilderkunst werd het thema aangesneden. Jeroen
Bosch wijdde al in 1484 een schilderij aan de scheepswagen. In 'De
strijd tussen Vasten en Vastenavond' van Pieter Breugel staat een herberg afgebeeld met op het uitgangsbord 'Dit is ind[ er J blau[ er J scuit'.
In de literatuur dook de scheepswagen eveneens op. In 1494 schreef
de Zwitser Sebastian Brant 'Das Narrenschif] . Het voorkomen van de
scheepswagen inspireerde sommigen ertoe het woord carnaval te verklaren als afgeleide van 'carrus navalis', Latijn voor scheepswagen.
4.4.3. Omgekeerde wereld en burgermoraal
Het ironisch uiten van kritiek op de andere hoort bij vastenavond. Denken we maar aan de pseudo-rechtspraak van de jongerencharivari's. Ook het gebruik van contrast is eigen aan de viering. De
tegenstellingen tussen winter en zomer, vasten en vastenavond,
onderdaan en leider, ... vormen essentiële kenmerken van de viering.
Het elkaar te grazen nemen was reeds aanwezig in de klassieke- en
kerkelijke zottenfeesten. Rolomkering, zot gedrag, spotten en het
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opvoeren van komedies zijn eigenschappen die steeds verbonden zijn
aan de vastenavondviering. Kritiek is aanwezig in elke wortel van de
middeleeuwse vastenavondviering. Waar kritiek de kop opsteekt,
wordt snel gesproken van sociaal protest. We kunnen ons echter
afvragen of de vastenavondviering niet werd gebruikt als middel voor
sociale controle.
De stedelijke burgerij speelt bij de bloei van de stedelijke vastenavondviering een grote rol. Vanaf de elfde eeuw namen kooplieden,
ondernemers en ambachtslieden tal van initiatieven om meer macht
in het bestuur van de steden te verwerven. Ze raakten daardoor vaak
verwikkeld in een machtsstrijd met adel en geestelijkheid. Het hoeft
ons dan ook niet te verwonderen dat juist deze standen in tal van
vastenavondteksten werden aangepakt. Het is des te opvallend dat
daar waar de stedelijke burgerij de meeste stadsrechten kon afdwingen, in Noord-Italië en in de Nederlanden, de meest uitbundige vastenavondvieringen voorkwamen. Vanaf de vijftiende eeuw werden
naast de adel en de geestelijkheid ook de jongelingen van de gegoede stand aangepakt. Blijkbaar maakte de gezeten burgerij zich zorgen
over haar opvolging bij het zien van de uitspattingen van haar jeugd.
Zoals uit hun teksten en mandementen blijkt, werden de zottengezelschappen en jongerenbenden ingezet als beschermers van een
bepaalde zeden- en levensleer die werd beschouwd als de burgerrnoraal van de nieuwe burgerlijke stand. Deze moraal was gericht op de
bescherming van de verworven rechten en de vermeerdering van het
bezit. De wijkgenootschappen speelden esbattementen waarbij met
behulp van 'omgekeerde wereld' de burgerbelangen toegelicht en verspreid werden. Ze werden hiervoor rijkelijk beloond met subsidies en
wijn. De spotvorsten maakten meer en meer gebruik van schijnrecht,
waarbij overtreders van de burgermoraal ritueel werden veroordeeld.
De 'Gilde van de Blauwe Schuit' ging het opvallendst te werk. Zij die
door hun gedrag de belangen van de burgerij in gevaar brachten, werden op karren en schepen geladen en symbolisch afgevoerd.
4.5. Vastenavond als instituut
Eerder werd beschreven welke rol de stedelijke jongerenverenigingen en de burgerij tijdens de vastenavondvieringen vervulden.
Ook het motief van de burgerij werd toegelicht. Als verklaring voor
het voorkomen van de feestvieringen kan dit niet volstaan. De deelname van de gewone stedeling die zich gedurende enkele dagen in
het jaar overgaf aan vreet- en drankpartijen of dans- en zangfeesten
kan moeilijk uitgelegd worden in relatie met het hierboven beschreven beschavingsoffensief van de stedelijke burgerij. De zogenaamde
ventielfunctie, het even uitrazen getolereerd door het gezag, was de
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eerste en misschien belangrijkste functie van vastenavond. Deze
opvatting was al in de Middeleeuwen in zwang. Wanneer op het
einde van de vijftiende eeuw de kerkelijke overheid de spotpraktijken
binnen de Kerk definitief wilde verbieden werd de ventielfunctie van
vastenavond als volgt verdedigd: "Wij vieren het feest niet in ernst,
maar louter als scherts, om ons als onze voorouders te vermaken,
opdat onze aangeboren zotheid tenminste eenmaal per jaar kan uit:razen. Wijnvaten zouden barsten, wanneer niet geregeld de sponningen
geopend worden om lucht te krijgen. Wij zijn niet anders dan slecht
gevoegde vaten en tonnen, waaruit de wijn der wijsheid dreigt weg te
lopen wanneer wij haar alleen maar met onafgebroken vroomheid en
vrees voor God zouden bewaken. Ze moet plaats hebben om niet te
vervluchtigen. Derhalve geven we ons enige dagen over aan zotheden, om daarna met des te meer ijver naar de dienst van God te kunnen terugkeren" [8]. Om de bestaande orde daarna des te beter weer
te aanvaarden, wat bevestigt dat een maatschappij niet zonder orde
kan bestaan, laat men enkele dagen de teugels los.
Een tweede functie van de stedelijke vastenavondviering was de
bezwering van de courante angsten in de stedelijke gemeenschap. We
beschreven reeds hoe de winter in het kader van de steekspelen een
aanzienlijke rol vervulde. Ook seks, de duivel, dood en wereldse liefde fungeerden als gepersonifieerde mikpunten. Door ze te ridiculiseren in spotteksten vol raadsels, wartaal en leugens die in de omgekeerde wereld het normale vervangen, werden de collectieve angsten
gereduceerd tot tastbare en hanteerbare grootheden. Humor was ook
los van de vastenavondviering het wapen waarmee de dood en de duivel in de burgerlijke cultuur bestreden werden. Bij voorkeur gebeurde dit op podia, in collectieve manifestaties.
De derde functie van de vastenavondviering staat eigenlijk
haaks op het in de eerste functie zo sterk aanwezige maatschappijbevestigende aspect. In de loop van de vijftiende eeuw werd immers
niet meer de feitelijke orde enkele dagen omgekeerd, maar wel de
gewenste orde. Deze overgang ging gepaard met de deelname aan de
feesten door jongerengezelschappen die, gecontroleerd door de stedelijke burgerij, hun stempel op de feestvieringen gingen drukken.
Als gegoede jeugd stonden ze achter de doelstellingen van de burgerij en gaven ze aan de vastenavondviering een duidelijke sociaal-politieke functie: het vestigen van eigen instituten en leefregels zoals
vooral jongelingen die ambieerden. Het verkrijgen van macht, een
sterke uitbreiding van de rijkdom en een ruime keuze in jonge meisjes waren hun voornaamste doelstellingen. De nieuwe opvattingen
werden tijdens de feestelijkheden getest, door in een omgekeerde
[8]
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wereld tijdelijk het tegenovergestelde toe te passen. De gecreëerde
chaos moest aantonen hoe noodzakelijk de nieuwe regels wel waren.
Verder werden de overtreders van de nieuwe normen, de bedriegers
van de nieuwe belangen, ritueel buiten de gemeenschap geplaatst met
behulp van de scheepswagen of schijnrecht. Met deze derde functie
kregen de vastenavondvieringen een bijna revolutionair elan. Men
wenste niet meer terug te keren naar de oude orde van voor het feest,
maar had een nieuwe orde gespeeld in omgekeerde zin en wilde daar
nu ook verder blijven vertoeven. Dit bevorderen van een betere orde
was het duidelijkste kenmerk van de stedelijke vastenavondviering in
de Late Middeleeuwen. Nooit eerder was het gebruik van vastenavond als instituut zo duidelijk.
5. De triomf van de vasten?
In de loop van de zestiende eeuw verdwijnen de getuigenissen
van uitbundige vastenavondvieringen in de Nederlanden. De oorzaak
hiervan is de strijd tegen de volkscultuur, aangevoerd door de Kerk
en gevolgd door de wereldlijke overheid. De aanval op de volkscultuur kan het best omschreven worden als een georganiseerde en
systematische poging van hervormingsgezinde intellectuelen om de
gebruiken en waarden van het andere deel van de bevolking naar een
hoger niveau te tillen. Onder invloed van het humanisme was in de
15de eeuw een nieuwe cultuur ontstaan, verspreid door de boekdrukkunst en beleefd door diegenen die vertrouwd waren met het schrift.
Redfield omschrijft deze nieuwe elitecultuur als "the great tradition
of the educated few" die werd opgebouwd naast de "the little tradition of the rest" [9]. Naarmate de elitecultuur zich verwijderde van de
volkscultuur distantieerde ook de burgerij, die ooit de motor van de
stedelijke vastenavondviering
was, zich van volksgebruiken als
vastenavond. Aan de rol die gespeeld werd door zowel de kerkelijke
overheden, in het kader van de reformatie en de contrareformatie, als
de wereldlijke overheden, kan niet voorbijgegaan worden.
5.1. De rol van de geestelijke overheid
Eerder zagen we hoe de kerkelijke zottenfeesten hun sporen
nalieten in de stedelijke vastenavondviering. Hoewel deze feestelijkheden in de loop van de vijftiende eeuw aan banden werden gelegd,
bleven er binnen de Kerk misstanden bestaan. Vele geestelijken
waren ver verwijderd van de christelijke idealen. Hun onkuisheid,
hebzucht en gebrek aan eerbied stuitte op steeds meer verzet, niet
enkel in geschriften van humanisten als Erasmus maar ook in de
[9]
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volksliteratuur. Men verweet de Kerk dat zij nog steeds gedoogde dat
kerkelijke ambten en diensten gekocht en verkocht konden worden.
Vele kerkvorsten, de paus voorop, baadden in weelde en maakten
daardoor het door de Kerk verkondigde ideaal van christelijke soberheid tot een scherts. Daar de Kerk geen werk maakte van diepgaande
hervormingen, gingen de bezwaren steeds luider klinken. De priesterlijke en pauselijke macht, de kerkelijke sacramenten, de heiligenverering, het gesol met relikwieën en de winstgevende aflatenhandel
werden aan de kaak gesteld [10]. De kritiek op de kerk als instelling
en de verandering van het geloofsleven onder invloed van het humanisme baanden de weg naar een situatie, waarbij de ene christelijke
kerk de greep op heel wat gelovigen verloor.
De hervormingsbeweging van het protestantisme, de reformatie,
beheerste de kerkelijke politiek in de Nederlanden vanaf 1520 gedurende de zestiende eeuw. De zeventiende eeuw werd getekend door
de contrareformatie, de hervormingsbeweging van de rooms-katholieke kerk die met het concilie van Trente (1546-1563) van start ging.
Beide bewegingen deden pogingen de menselijke zielen in hun kamp
te krijgen of te houden. De standpunten inzake volks cultuur, kerkelijke feestdagen en geloofsbeleving hadden grote gevolgen voor het
vastenavondvertier. Reformatie en eontrareformatie betekenden het
voorlopige einde van de uitbundige en door de burgerij gesteunde
stedelijke vastenavondfeesten in de Nederlanden.
5.1.1. Reformatie: Luther en Calvijn
Het was de augustijner Maarten Luther die het vuur aan de lont
stak toen hij in 1517 aan de deur van de slotkerk van Wittenberg
(Saksen) in 95 stellingen de aflatenhandel aan de kaak stelde. Luthers
betoog vond weerklank bij het publiek. Via de drukpers bereikten de
stellingen
onmiddellijk
belangrijke
steden als Leipzig en
Maagdenburg. In enkele maanden wist heel Europa ervan. Hoewel hij
al snel op tegenstand botste van de Kerkelijke overheid, bracht Luther
verhandelingen en pamfletten uit waarin hij de erfzonde, de biecht en
het gezag van de paus aanklaagde. Buiten zijn wil om werden zijn'
geschriften door Duitse vorsten politiek gebruikt teneinde hun vorstendommen los te maken uit de macht van de Kerk. Duitsland werd
het toneel van een godsdienstige strijd die in minder dan een halve
eeuw in heel Europa zou woeden. De reformatie was begonnen.

[10]

Aflaten verminderden de straf voor begane zonden. In ruil gaf de boetvaardige een bijdrage in geld aan de Kerk. Gods vergiffenis was niet lager afhankelijk van biechten,
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berouwen maakte zowel de plaatselijke kerken als Rome schatrijk.
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Van belang voor deze studie is de betekenis van de reformatie voor
vastenavond. Eén van de kemelementen van Luther was dat men de
hemel niet door goede werken kon verdienen, maar door zuiver geloof.
Dit hield in dat de kerkelijke vasten als louteringsperiode geen enkele
betekenis zou hebben en niet zou bijdragen tot het verkrijgen van de
eeuwige zaligheid. Daarmee werd samen met de vasten ook de vasten avondviering in vraag gesteld. De houding van Luther paste in de strijd
tegen de veelheid van kerkelijke feesten. Volgens de protestanten devalueerde deze veelheid aan feesten (gekerstende Germaans-Keltische
lentefeesten, heiligendagen, Mariavereringen, ... ) de oude ware christen
feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Hierdoor ontnamen ze de primaire feesten hun voomame plaats in de liturgie en de christelijke kalender (cf. 3.2.). Luther stond niet de verdwijning van volksfeesten als
vastenavond voor ogen. Zo schreef de beroemde Hans Sachs,
Lutheriaan, zonder gewetensbezwaren meer dan 100 vastenavondspelen. "Pueri etiam habeant suum lusum", vond Luther [11]. Voor zover
de feesten geen afbreuk deden aan de christelijke en menselijke
waardigheid, konden ze, althans buiten de kerkelijke kalender, blijven
bestaan.
Protestantse volgelingen namen een strenger standpunt in en gingen in hun strijd tegen de niet-christelijke feesten veel verder. Vooral de
houding van Calvijn, de grote hervormer uit Génève, was veel negatiever. Volgens zijn 'predestinatieleer' konden enkel de uitverkorenen het
Rijk Gods bereiken. De functie van de vasten, en dus ook van vastenavond, werd dan ook niet erkend. Waarden als vlijtigheid en soberheid
werden hoog aangeslagen, een enigszins royale levenswijze werd onder
het mom van verspilling al snel veroordeeld. Voor de calvinisten was
uitbundig vastenavondvertier dan ook uit den boze. Het feest werd afgedaan als een uiting van Roomse onbezonnenheid, strijdig met Gods
woord. Calvijn zelf vaardigde in Génève een reeks verbodsbepalingen
voor herbergen uit, die zich in het kader van vastenavond zeker lieten
gelden:
- Als iemand Gods naam lastelt of zegt: 'Bij het Lichaam, het Bloed, de
Wonden' of iets dergelijks, als iemand zichzelf aan de Duivel uitlevert
of soortgelijke gruwelijke vervloekingen uit, zal hij gestraft worden.
- Als iemand een ander beledigt, dient de waard hem aan het gerecht
over te geven.
- De waard is verplicht om iedere onbeschaamde of zedeloze daad, door
de gasten begaan, aan de overheid te melden.
- Hij zal geen enkele loszinnigheid dulden, zoals dansen, dobbelen of
kaartspelen, noch iemand ontvangen die men voor een losbol houdt.
- Hij zal geen onbehoorlijke liederen toestaan.
(11]

"Laat de kinderen hun spel spelen."
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In navolging van Calvijn werden er door heel wat protestantse
gemeenschappen verbodsbepalingen
uitgevaardigd, teneinde het
volksvermaak uit te roeien. In 1581 stelde de kerkvergadering of
synode van Vlissingen dat "alsoo dronckenschap ende danssen in
deze landen bijna ongeneschelic souden sijn". De synode van
Deventer catalogeerde in 1602 vastenavond bij de "veelvuldige abusen, die noch in desen lande syn".
Walich Sieuwersz vatte het in 1604 als volgt samen:
"Ghereformeert noemen ende daarvoor aanghesien willen zijn
[ende] vastenavonden vieren met allerley nerreye, sotternye, mommerie, dansen, speelen, dronckenschap, gulsicheyt ende al wat de
Heydenen op dezelve tijd als sy hare Bacchanalia hielden, plachten
te doen," dat kan niet. Voor de gereformeerden was vastenavond een
verboden "Paepsche stoutigheyt" [12].
5.1.2. Contrareformatie
De contrareformatie, de katholieke hervormingsbeweging als
antwoord op de reformatie, speelde in de evolutie van vastenavond
een zo mogelijk nog belangrijker rol. Onder druk van de protestanten
gingen ook de katholieken de vastenavond vieringen proberen in te
dammen. Na het Concilie van Trente (1545-1563) zou de katholieke
Kerk nog feller van leer trekken tegen volksfeesten als vastenavond,
dan de protestanten hadden gedaan. Een eerste bezwaar was de heidense oorsprong van het feest. De term vastenavond, verwijzend naar
de nu nog enkel katholieke vasten, werd hierbij aangepast in
Bacchanalia of Saturnalia. Ook de Germaans-Keltische aspecten werden uitvoerig belicht. Predikanten sloegen in scherpe preken het
volksfeest in de ban. Alle mogelijke argumenten kwamen hierbij van
pas. Een augustijner, Ignatius Ertl, verklaarde in die lijn de Duitse
term 'Fasznacht'
als ontleend aan Fasz, drinkvat. Hij stelde:
"Fasznacht houden, dat is niets christelijks maar iets heidens, niets
menselijks maar iets duivels. Waaraan heeft de Fasznacht zijn naam
anders ontleend, dan aan vat, geledigd in duistere nacht? Van een vat
stamt de naam, want het is een heidens vreugdefeest. ter ere van de
dikbuikige zuip-God Bacchus". Verder werd vastenavond aanzien als
een broedplaats van zonde, het tweede bezwaar tegen het volksfeest.
Dronkenschap, gulzigheid en ontucht waren misbruiken die de
geestelijken met alle mogelijke middelen bestreden. Want, "Wat is
dit overmatig eten en drinken en daaruit het voorkomende godslasteren, het lichtzinnig dansen, kussen en zich verkleden, anders dan een
opnieuw bespotten en kruisigen van Christus?" [13]
[12]
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Gepubliceerd bij 1. FRANSEN en G.GOMMANS,
Ibidem ... , pp. 22-23.

Alaaf. Carnaval. .., p. 22.

69

Kerkelijke rechtbanken stelden dan ook alles in het werk de traditionele volksvermaken aan banden te leggen. Niet enkel mysteriespelen en parochiefeesten met een uitgesproken profaan karakter,
maar ook kermissen, danspartijen, drinkgelagen, maskerades en
andere zondige praktijken. Naast deze kerkelijke verboden was het
middel waarmee men de vastenavondgekte probeerde in te perken de
instelling van het veertigurengebed, in de tweede helft van de zestiende eeuw. Gelovigen werden opgeroepen om gedurende de vastenavonddagen zo vaak mogelijk naar de kerk te komen om aan de aardse
beproevingen te kunnen weerstaan en om te bidden voor de afgedwaalde medebroeders.
5.2. De rol van de wereldlijke overheid
De protestantse hervorming en de katholieke eontrareformatie
moeten we in een ruimer historisch kader plaatsen. Beide bewegingen
passen in een politiek, sociaal en cultureel proces dat samenhangt met
de ontwikkeling van het kapitalisme, gebaseerd op handel en grootschalige productievormen. Dit kapitalisme ontstond buiten de traditionele stedelijke ambachten en bevorderde de vorming van gecentraliseerde nationale staten en de opkomst van de absolute monarchieën.
Deze evolutie begon in de vijftiende eeuw. Toen onderging de
staatshuishouding
in de
ederlanden heel wat veranderingen.
Centralisatie van het bestuur werd het hoofdwoord. De spanningen
tussen de lange traditie van autonomie en de tendens tot een centralistisch monarchaal bestuur, zowel door Bourgondiërs, Habsburgers
als Spanjaarden, stegen in de loop van de zestiende eeuw tot een climax. Het streven naar eemnaking van het grondgebied en de centralisatie van het bestuur stuitte op felle weerstand van de vertegenwoordigende instellingen van steden en standen. Deze bleven immers
hardnekkig hun machtsposities die verankerd lagen in hun rechterlijke en fiscale bevoegdheden verdedigen. De repressie van talrijke
lokale opstanden bood de regering op haar beurt opnieuw de gelegenheid om die lokale macht terug te dringen. Zo verloor de burgerij
haar bevoorrechte positie als wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
macht binnen de stedelijke gemeenschap.
De centrale overheden beschouwden feesten als vastenavond
steeds meer als subversief. Het nieuwe gezag voelde zich bedreigd
door het toenemend aantal jongeren dat het spelen van de omgekeerde wereld steeds meer in dienst stelde van de ambities om een andere orde na te streven dan die van de voorvaderen, of zelfs om de wanorde te handhaven. Het is dan ook niet te verwonderen dat er in de
loop van de 16de eeuw heel wat verbodsbepalingen werden uitgevaardigd. Wereldlijke en geestelijke overheid konden het in deze
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goed met elkaar vinden. Beiden waren het erover eens dat het voor
het behoud van hun invloed noodzakelijk was zoveel mogelijk van
het private en openbare leven te beheersen. Zo konden ze het politiekideologische kader in stand houden. Hun vrees voor onrust en rebellie was geenszins ongegrond, want de processen van economische en
demografische veranderingen hadden armen en rijken verder van
elkaar verwijderd dan ooit tevoren.
De verbodsbepalingen hielden dus een politieke vrees in. Waar
we eerder zagen dat de stedelijke burgerij het optreden van jongerenbendes bijstuurde door ze in te kapselen, werd door de overheden
vanaf de zestiende eeuw vooral repressief opgetreden. Nadat hun
functie door nieuwe instituten als de rederijkerskamers waren overgenomen, hadden de opnieuw als bendes opererende genootschappen
voor de stedelijke burgerij immers geen maatschappelijke functie
meer. Opvallend is dat de verbodsbepalingen vooral de laagste regionen van de samenleving troffen, terwijl de eigen burgerlijke jeugd,
die zich amuseerde binnen de gilden en de kamers, eerder met een
zachte hand werd bejegend.
Zoals eerder aangehaald speelden er sinds het ontstaan van het
kapitalisme bij het indijken van het volkse plezier ook economische
belangen een rol. In de loop van de zestiende eeuw leefden groeiende aantallen mensen onder het bestaansminimum. Velen onder hen
waren volledig of gedeeltelijk afhankelijk van loonarbeid. Daar proletarisering en verarming door de leidende elites beschouwd werden
als gevolgen van wanorde en immoraliteit bedreven tijdens volksfeesten als vastenavond, werd dergelijk volksvermaak door de leidende elites steeds meer als vijand van de economische vooruitgang
beschouwd. Politiek-economische belangen gingen in de strijd tegen
de volkscultuur bijgevolg hand in hand met de kerkelijke opvattingen. Dit blijkt eens te meer uit de ordonnanties die door de aartshertogen Albrecht en Isabella in de Spaanse Nederlanden werden uitgevaardigd. In 1601 bevalen ze de lokale autoriteiten het aantal drinkgelegenheden drastisch te verminderen. Deze politiek werd in heel
West-Europa, zowel in protestantse als katholieke landen gevoerd.
Overal werden vervolgingen ingesteld tegen onfatsoenlijke herbergiers, bandeloze herbergbezoekers, onregelmatige kerkgangers en
andere overtreders van de uitgevaardigde strafwetten.
5.3. Intussen in Aalst ...
Net als in andere West-Europese steden verschenen in Aalst tijdens de zeventiende eeuw de eerste verbodsbepalingen. In 1635, in
de slotfase van de Tachtigjarige Oorlog, de strijd tussen de Spaanseen de Noordelijke Nederlanden die werd beslecht met de Vrede van
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Munster (1648), werd het verbod uitgevaardigd "... te maecken, stroyen ofte singhen schimpachtighe pasquillen, balaeden, refreynen ofte
liedekens ... ", wat later herhaaldelijk ter gelegenheid van vastenavond
zou verboden worden. Enkele jaren later verscheen, op 9 februari
1637, de eerste Aalsterse verbodsbepaling in verband met vastenavond en vermommen:
"Alsoo ter kennesse van heer & weth gekommen is vande ongheschictheden die daeghelycx bij diversche p[er]soonen sijn gheschieden int ommeloopen van vermommerijen en[de] mascaraden
met trommelen & andersins waerdeure niet alleenel[yck] en sijn
geschieden [de] groote schandaelen maer oock onghelucken soo ist
dat heer ende weth voorn[ oemd] o[mm]e dusdanighe ongeregheltheden te voorsien hebben geinterdiceert, soo sij interdieeren bij desen
gelijcke ommeloopin[ghen] mommerijen & mascaraden niet meer te
doen op arbitraire correctie en[ de] gestraft te worden met sulcke
peine als Burgm[eestr]e en[de] Schepenen sullen vinden te behoiren,
ordonnerenlde] d[aer]o[mm]e aen alle officieren d[aer]op regardt
te nemen o[mm]e de overtreders te achterhaelen en [de] daedelyck te
apprehenderen en[de] te stellen in vanghenesse. " [14]
Dat ook het internationale kader een rol speelde, valt op te
maken uit het verbod van 11 februari 1665, waar naar aanleiding van
een gevecht tussen gemaskerde stedelingen en "eenighe officieren
van het garnisoen deser stede gheschiet op de publicque merct" het
verkleden en vermommen verboden werd.
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn georganiseerde vastenavondfeesten in de Nederlanden zo goed als verdwenen.
Uiteraard speelde hierbij het langdurige conflict tussen de Spaanseen Noordelijke Nederlanden en haar godsdienstige motieven een aanzienlijke rol. Ook Aalst leed onder de situatie. Het enige vermaak dat
toegelaten werd, waren opvoeringen van de twee rederijkerskamers
van de stad. De laatste door de overheid gesteunde vastenavondspelen van Barbaristen en Catharinisten dateren van 1642 en 1643. De
overheid deed niet enkel pogingen paal en perk te stellen aan het
volkse vermaak, ook de door de plaatselijke burgerij gerespecteerde
rederijkers werden in hun vrijheid beperkt. In 1601 verbood de regering van de Spaanse Nederlanden in naam van het katholieke geloof
geestelijke spelen omdat deze te veel nutteloze, oneerbare en onaanvaardbare zaken zouden bevatten die "corrumperen ende bederven
alle goede manieren".
Het gevolg was dat de quasi officiële vastenavond vieringen niet
meer georganiseerd werden. Toch verdween vastenavond niet van de
feestkalender. De uitgevaardigde verboden duidden aan dat er nog
(14)
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steeds vastenavond werd gevierd, en dit op een manier die reeds vroeger voor-kwam. Jongeren van de minder gegoede klasse gingen de
straat op in "mommerijen enede) mascaraden met trommelen" onder het
zingen van "schimpachiige pasquillen, balaeden, refereynen ofte liedekens", In de loop van de achttiende eeuw zal deze charivareske vorm
van vastenavond vertier karakteristiek worden.
Het volkse vastenavondvieren in de straten van de stad stond in
schril contrast met de familiale feesten die in burgerlijke middens
werden georganiseerd. Daar werd vastenavond een feest binnenskamers. De wijk werd vervangen door het gezin, de straat door het huis.
Iemand van de huisgenoten werd gekozen als koning door middel van
lootjes of een boon in gebak. Hij kreeg een papieren kroon op het
hoofd en diende met alle respect door het huispersoneel en de andere
inwonenden behandeld te worden. Waar eertijds ook de ouderen aan
de privé-feestjes deelnamen, werden het al snel echte kinderfeesten.
Vooral kerkelijke kalenderfeesten als driekoningen, Maria Lichtmis
en vastenavond werden in de burgerlijke huizen gebruikt als achtergrond voor verkleedpartijen en wafelslag. De aristocratische burgerij
nam, in navolging van de koninklijke hofhouding en de adel, tijdens
de vastenavonddagen deel aan pralerige feestelijkheden. Hier ontstond de mode van het 'Bal Masqué', enkel ten behoeve van de welstellende en niet toegankelijk voor de gewone burger.
De scheiding tussen een volkse en wilde vastenavond op de
straat, gepaard met getier en gezang, en een georganiseerd burgerlijk
vastenavondfeest in de herenhuizen en paleizen was daarmee een feit.
6. Vastenavond

in Aalst (18de eeuw)

6.1. Luidruchtige straattochten tijdens de achttiende-eeuwse
avond

vasten-

Het is geen sinecure een volledig beeld op te hangen van vastenavond in de achttiende eeuw. Een bespreking van de verbodsbepalingen door Baert en een vermelding uit het archief van de Paters
Jezuïeten door Van Der Hulst niet te na gesproken, is de achttiendeeeuwse vastenavond een onbeschreven blad [15]. Ook literatuur uit
vergelijkbare Vlaamse steden is schaars. Bovendien kunnen we de
viering in Aalst niet zonder meer vergelijken met de situatie in steden
als Gent, Brussel of Antwerpen, die een meer burgerlijk en verstedelijkt karakter hadden. Aalst had, zowel wat haar grootte als haar uitzicht betrof, nog veel weg van de middeleeuwse stad (cf. "une petite
ville qui ne consiste qu'en cinq petites rues et quelques ruelles").
(15]

J. GHYSENS en K. BAERT, op.cit., pp. 28-31 en J. Y AN DER HULST, 'Bijdrage tot de
geschiedenis ...', in: Het Land van Aalst, p. 284.
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Kenmerkend voor de achttiende-eeuwse vastenavond in Aalst
zijn groepen of bendes van jongeren uit de minder gegoede klasse die
onder geroep, getier en gezang en begeleid door tromgeroffel en
trompetgeschal, zowel 's nachts als overdag door de straten trokken.
Dergelijke straattochten waren vaak overgoten met alcohol en
ontaardden meer dan eens in scheld- en vechtpartijen. De plaatselijke
ambtenaren reageerden met uitvoerige verbodsbepalingen teneinde
deze volksvermaken uit te roeien. Het steeds terugkeren en uitbreiden
van de bepalingen duiden aan dat dit niet al te goed lukte. In 1712
verscheen de eerste achttiende-eeuwse verbodsbepaling naar aanleiding van vastenavond in Aalst:
"Omme te verhoeden alle soorten van insolentien, broodtdronckenschappen ende moetwillicheden, die gedurende desen toecommenden vastenavont souden connen gebeuren ende omdat het geensins en conveniert in dese tegenwoordighe conjoncture van tijdt, te
permitteren de ordinaire quaede gewoonte van lanx de straeten, soo
bij nachten als bij daeghen, te loopen in sotte cleederen, tsij ghemasqueert ofte ongemasqueert, met trommelen, blaesen ofte andere
instrumenten, soo ist dat heer ende weth wel ende serieuselijek verbieden ende interdiceeren aen allen ende een ighelijck int besonder,
van op heden af ende dese toecommende vastenavont daeghen gheduerende eenighe publique mommerijen te doen ofte langs de straeten te Loopen in sotte cleederen ofte andersints met blasen ofte andere instrumenten, op pene vanden gonnen contravenierende te verbeuren eene boete van ses ponden parisis in proffijte vande maiesteyt ende faictelyck daervoren geëxecuteerd te worden, ende bij faulte
van recouvre bij vanghenisse ande andersins gestraft te worden naer
merite van saecke." [16]
De "conjoncture van tijdt" verplichtte de Aalsterse ambtenaren
in deze periode tegen elke vorm van mogelijk oproer op te treden. In
onze streken woedde immers de Spaanse Successieoorlog (17021713), waarbij de Zuidelijke Nederlanden bezet en gecontroleerd
werden door Engeland en de Verenigde Provinciën. Deze droegen ten
gevolge van het Verdrag van Antwerpen (1715) het gebied over aan
de Oostenrijkse Habsburger Karel VI, die economisch zware beperkingen opgelegd kreeg. Pas vanaf 1740, met het bewind van MariaTheresia, kon er een soevereine handelspolitiek worden gevoerd. Het
doel van haar beleid was, in de geest van de Verlichting, te rationaliseren en daartoe te centraliseren, nieuw leven te wekken op alle
gebied: administratief, economisch en ook cultureel.

[16]

Gepubliceerd bij F. DE POTIER
Deel 1, pp. 325-326.

en J. BROECKAERT,

Geschiedenis

der Stad Aalst...,
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Het Oostenrijkse bewind had niet de ambitie het Aalsterse
vastenavond uit te roeien. Wel trad ze op tegen allerhande uitwassen.
Tussen 1729 en 1739 vaardigde de stedelijke overheid daartoe jaarlijks - enkel in 1734 niet - de volgende verbodsbepaling uit:
"Omme te eviterende groote desorders die de vastenavont mascaraden desen teyde commiteren soo met het worpen van semelen, swartigheden als andere vuyligheden, midsgaders met het slaen met cortisaenstocken ofte andere stocken waer uyt men seer dickwils bevonden
heeft groote desorders ende vechtingen te resulteren soo ist dat heer
ende weth statueert ende interdieeert aen ieder wie het sy te worpen met
semelen, swartigheden ofte andersints te slaen men eenighe cortisaenstocken, vuyle blaesen, ofte eenige andere instrumenten tsy van houdt
ofte yser op de boete van bij ieder vande contravenienten te verbeuren
ses ponden parisis.(. ..) Verbiedende voorts heer ende weth aen ieder
wie het sy smorgens voor den 7 uren ende savonts naer den zes uren te
trommelen tsy met trommel ofte of tonnekens ofte andere instrumenten
op boete van zes ponden parisis (. ..). " [17]
Opvallend is dat het vastenavondgebruik op zich niet meer verboden werd. Enkel de elementen die konden leiden tot ongeregeldheden werden aangepakt. De vastenavondvierders liepen bijgevolg nog
steeds als volleerde lawaaischoppers door de straten. Dat ze daarbij
toeschouwers en collega's besmemden met zemelen en roet werd
door de overheid minder geapprecieerd. Men vreesde vooral de
vechtpartijen die naar aanleiding van het rondgooien van allerhande
rotzooi meer dan eens ontstonden. Daarom verbood men ook het dragen van stokken als wapen. Verder waren er heel wat klachten in verband met lawaaihinder. In l733 dienden de Jezuïeten een klacht in
tegen het helse lawaai dat de feestvierders voortbrachten. In een verslagboek noteerden ze:
"De gewoonte heeft zich hier vastgezet, heel en al belachelijk en
elders niet gebruikelijk, namelijk dat acht dagen lang voor vastenavond, de gemaskerden in de stad rondlopen, allen voorzien van
trommels. Men zou denken dat de dag van het laatste oordeel was
aangebroken, zoveel lawaai maakten ze met hun instrumenten.
Ondertussen verergerde de ziekte, welke in die tijd overal bekend en
verspreid was. Omwille van de algemene klachten van de zieken en
steunende op de eensgezinde ondervinding van de heren chirurgijnen, heeft iemand van ons met zorgzame ijver voor het welzijn van
anderen een verordening van de magistraat bekomen. Het trommelen
zou verboden worden, wegens de grote last hierdoor veroorzaakt. Er

[17)

S.A.A., O.A.A., Ordonnanties en resoluties nr. 17, fol. 86. Gepubliceerd
en K. BAERT, op.cit., pp. 28-29.

bij J. GHYSENS
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ontstond wel een lichte verontwaardiging bij de gemaskerden, maar
bij de zieken anderzijds was er volledige rust." [18]
Het trommelen werd verboden tussen 18.00u en 7.00u. We kunnen stellen dat het gemaskerd en verkleed rondlopen door de stadsmagistraten werd gedoogd. Het zou immers tot 1756 duren vooraleer
een nieuw verbod werd uitgevaardigd. De reden voor deze bepaling
lag overigens niet bij het feestvieren zelf. In februari 1756 werd de
streek van Aalst tot twee maal toe getroffen door een aardbeving. De
wethouders van de stad hadden biddagen ingesteld, teneinde meer
rampen af te weren. Ze waren van mening dat de maskerades van
vastenavond en de "verscheyde wulpsheden" waarmee deze gepaard
gingen, onverenigbaar waren met de ingestelde biddagen en verboden dan ook "gedurende den voorseyden tijt van biddagen, het loopen
van mascaraden, slaen met trommels, ofte daermede te gaen langs de
straeten, 't zij vercleet ofte andersints, op wat maniere het soude
moghen wesen ''.
In de tweede helft van de achttiende eeuw konden de vastenavondvieringen op minder appreciatie rekenenen. Bijna jaarlijks werden verbodsbepalingen uitgevaardigd. Tussen 1760 en 1764 werd
vooral de wapendracht geviseerd: op het rondlopen met degens,
pistolen en geweren tijdens de vastenavonddagen stond voortaan een
flinke boete. In de jaren zeventig werd het aantal dagen dat het maskeren was toegelaten ingeperkt. Vermommen mocht voortaan nog
enkel op donderdag, zondag, maandag en dinsdag voor Aswoensdag
[19]. Ook de klachten over lawaaihinder namen toe. In 1768 zorgde
het vastenavondvertier voor een "stoornisse inde devocie, ten teyde
van de goddelycke dienste.
De jaren tachtig kenmerkten zich door de strijd van verontruste
ouders tegen het spijbelen van de schoolgaande jeugd. Dit probleem
beleefde haar jaarlijkse hoogtepunt tijdens de vastenavonddagen.
Voor de vastenavonddagen van 1781, 1785 en 1789 werd de volgende verordening afgekondigd:
"Heer ende weth geconsideert hebbende hoe schaedelijk het is
voor de studerende Jonkheyd te frequenteren de herbergen ende dat
niet sonder groote reden de regels de studenten voorgeschreven van
alle tijden aen hun hebben strictelyk geinterdiceert de frequentie van
herbergen ende andere suspecte huysen dat er voorders klachten zijn
gedaen dat vele herbergiers de studerende jonckheyd niettegenstaende het voorschreven, in hunne herbergen admitteren, hun aldaar laerr

[18]

[19]

J. VAN DER HULST, loc. cit. Vertaling door Dom. Cyprianus Coppens. Baert situeert het
fragment in 1773. Tn 1773 werd echter geen verordening uitgevaardigd die het trommelen verbood. In 1733 werd een verordening uitgevaardigd die het trommelen beperkte.
S.A.A., O.A.A., Ordonnanties en resoluties nr. 18, fol. 195. De verordening werd herhaald in 1771, 1772, 1774, 1775, 1776, 1777 en 1778.
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tende blijven drinken dikwijls ook met suspecte persoonen waer in
willende voorsien. Zoo ist dat heer ende weth verbied aen alle herbergiers ende taverniers soo binnen dese stad als praterye eenige studenten frequenterende de scholen in het collegie binnen dese stad
ofte in het zelve collegie woonende, in hunne herbergen ofte tavernen
te admitteren op wat pretext het soude wesen sonder schriftelijke permissie van iemant vande overste der selve studenten" [20).
6.2. Volkse charivari of charivaresk volksvermaak?
De beschrijvingen van het vastenavondvermaak in de achttiende eeuw doen denken aan charivari, een fenomeen dat ook in de vorige eeuwen tijdens de vastenavonddagen voorkwam. Het achttiendeeeuwse vastenavond vertier in Aalst kunnen we echter niet zonder
meer onder de term charivari catalogeren. Een charivari was immers
een "un acte de désordre social pour combattre un désordre sociaL."
[21]. Sporen van te bestrijden sociaal onaanvaardbaar gedrag zijn in
de verbodsbepalingen niet terug te vinden. Ook gerechtelijke bronnen
die zouden kunnen aantonen dat het hier charivari's betreffen, zijn
ons onbekend. Wellicht was het charivareske straatgebeuren een
overblijfsel van de middeleeuwse vastenavondviering op de straat, nu
de stedelijke burgerij het volkse vastenavond aan zich voorbij liet
gaan en zich amuseerde binnen de geslotenheid van verkleedpartijen
en bals. Dat het vermaak door de Aalstenaars als vanzelfsprekend
werd beschouwd, kunnen we opmaken uit het verslag van de Paters
Jezuïeten. Dit stelt dat er bij de gemaskerden een lichte verontwaardiging ontstond toen de stadsmagistraat het trommelen aan banden legde (cf. supra).
Al even opvallend in bovengenoemde tekst is het insinueren dat
de Aalsterse vorm van vastenavondvieren elders niet gebruikelijk zou
zijn geweest. Er is echter geen enkele aanwijzing dat er in andere steden niet op een dergelijke manier vastenavond werd gevierd. In de
literatuur stelt men al te vaak dat in de strijd van de wereldlijke en
geestelijke overheid tegen de volkscultuur, volksfeesten als vastenavond het onderspit moesten delven [22]. Deze stelling komt voort
uit het tot nu toe geleverde onderzoek naar vastenavond, dat in de
[20]
[21]

[22]

S.A.A., O.A.A., Ordonnanties en resoluties nr. 18, fol. 130.
I. CmVA et F. ZONABEND, 'Le rituel: macro-analyse. Rapport inductif.', in: J. LE
GOFF el J.-e. SCHMITI (ed.), Le charivari. Acres de la tablerende organisée à Paris
(25-27 avriI1977)., Paris, s.n., 1981, pp. 365-368.
Fransen en Gommans stellen dat vastenavond in de achttiende eeuw in de Nederlanden
sterk verwaterd of volledig uitsterft. De invloed van Burke laat zich hierbij duidelijk gelden. In zin werk 'Popular culture..;' legt hij uit welke klappen volksfeesten als vastenavond naar aanleiding van de strijd tegen de volkscultuur van geestelijke en wereldlijke
overheden te verduren krijgen. Hieruit afleiden dat de vastenavondviering
totaal verdween is echter de geschiedenis geweld aandoen.
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Lage Landen gemonopoliseerd
wordt door het gereformeerde
Nederland.
Het is aannemelijk, zeker met het succes van de contrareformatie, dat er sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw in de protestantse gebieden strenger tegen feesten als vastenavond werd opgetreden dan in de katholieke. Getuigenissen uit Italië en Frankrijk laten
echter verstaan dat de vastenavondfeesten daar in de achttiende eeuw
in alle hevigheid bleven doorgaan, zelfs een hoogtepunt bereiken. In
het grensgebied tussen gereformeerden en roomsen - Nederland
beneden de grote rivieren, de Zuidelijke Nederlanden en de Duitse
Rijnvallei - veranderde inderdaad het uitzicht van het feest, maar verdwijnen deed het niet.
6.3. Van Jozef 11tot de Franse Periode
Met de dood van Maria Theresia in 1780 ontstond in de
Zuidelijke Nederlanden opnieuw een woelige periode. Jozef TI, die
zijn moeder opvolgde, voerde een beleid waarbij hij de vele landen
van de Donaumonarchie op kort termijn wou omvormen tot een
moderne eenheidsstaat. Na de hervorming van de kerk, kondigde de
Habsburgse soeverein in 1787 een totale vernieuwing van het gerechtelijke en administratief apparaat aan, waarbij de oude vorstendommen hun instellingen zagen verloren gaan. Hendrik Van der Noot
(Brussel, 1731-1827) en Jan Frans Vonck (Baardegem, 1743-1792)
organiseerden de oppositie. Er werd een burgerwacht opgericht die al
snel verwikkeld raakte in gevechten met keizerlijke troepen. Op 24
oktober 1789 werd in een Manifest van het Brabantse Volk de revolutie uitgeroepen en werd Jozef TI vervallen verklaard als hertog van
Brabant. Dit voorbeeld werd gevolgd door de andere provincies.
Samen vormden ze in januari 1790 de Unie van de Verenigde
Nederlandse Staten, de 'Etats Belgigues Unis'. De Brabantse
Omwenteling ging uiteindelijk ten onder aan onenigheid tussen de
twee voormannen. Aalst, dat een patriottische koers had gevoerd,
werd op 4 december 1790 opnieuw door de Oostenrijkse soldaten
ingenomen. In de daaropvolgende jaren kwamen de Zuidelijke
Nederlanden in handen van door de Brabantse revolutionairen
gesteunde Franse troepen (november 1792), opnieuw onder het
Habsburgse regime (maart 1793) en uiteindelijk onder Frankrijk (juli
1794). De Zuidelijke Nederlanden zouden bijna negentien jaar bij het
revolutionaire Frankrijk en het napoleontische keizerrijk worden
ingelijfd, van 1794 tot ] 815.
Uiteraard hadden deze bewogen tijden een invloed op de vastenavondactiviteiten in Aalst. Het begon al met de dood van MariaTheresia, waarop het stadsbestuur op 23 januari 1781 verklaarde dat
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het gezien de omstandigheden niet passend was "te bedrijven eenighe vreugde ofte publicque divertissementen". Het gemaskerd of ongemaskerd trommelen, alsook het musiceren in de herbergen werd verboden. Enkele weken later werd deze bepaling afgezwakt. Het maskeren werd toegelaten op donderdag, zondag, maandag en dinsdag
voor Aswoensdag. Het was verboden zich te verkleden in geestelijke
alsook het "draegen ofte lezen eenighe afdraegende injurieuse aft
andere [aemroerende woorden, liedekens ofte pasquillen ofte doen
eenige schimpachtige vertooningen", De overtreders werden getrakteerd op drie dagen en nachten gevangenis op water en brood. Het
meest opvallend is de verordening die het gemaskerd of ongemaskerd
met paarden of koetsen door de stad rijden, verbood. Moeten we hieruit afleiden dat er gedurende de vastenavonddagen reeds vastenavondstoeten door de stad trokken? Bij gebrek aan duidelijke bronnen
terzake kunnen we dit niet.
Van enige officiële erkenning van vastenavond is ook onder
Jozef II geen sprake. Integendeel, de gevoerde sociaal-economische
politiek was het feest niet gunstig gezind. Aangespoord door de economisch leidende klasse werden steeds meer maatregelen genomen
tegen het alcoholverbruik bij de talrijke werklieden. Men was immers
van mening dat het alcoholverzet, wat leidde tot arbeidsverzuim, in
Vlaanderen schade berokkende aan de plattelandsnijverheid. In 1779
werden dan ook maatregelen getroffen. Vooreerst werden heel wat
drankslijterijen gesloten. Verder mocht niemand zich in de zomer na
negen uur ' s avonds, in de winter na acht uur, in een kroeg bevinden
op straffe van een boete voor de klant en de kastelein. Uit dezelfde
periode stammen maatregelen om de schoolgaande jeugd uit de herbergen te houden. Meer gevolgen voor het vastenavondfeest had het
besluit dat in iedere parochie nog enkel de kerkwijding en het feest
van de lokale patroonheilige mochten gevierd worden. Voor vastenavond was op de feestkalender officieel geen plaats meer.
Ook de woelige revolutiejaren 1787-1793 drukten hun stempel
op het vastenavondgebeuren. De politieke toestand beroerde voor het
eerst ook het gewone volk, dat door een stroom van pamfletten,
volksliederen, feesten, processies en betogingen overtuigd werd van
de goede zaak. De opeenvolgende besturen deden er dan ook alles
aan volkse uitingen als vastenavond zoveel mogelijk te controleren.
In 1788 werd, gezien de gespannen toestand, het vermommen in militair uniform verboden. Vastenavond 1790 was de eerste vastenavond
onder een eigen bestuur. Bewust van de kwetsbaarheid van de overwinning op de Oostenrijkers werd de volgende verordening uitgevaardigd:
"In aendagt genomen dat men naer de gelukkige overwinning
deezer provintie nog altijd in het geval is te moeten afsmeeken van de
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hemel het gevolg van synen zegen over de vaderlandsche troupen,
ende dat het in dit order onbetaemelijk schijnt sig in de aenstaende
vastenavonddagen gemasqueert op de straeten te verthoonen, het
gone ook contrairie is aen de heylsaeme inzigten van sijne Eminentie
de Artsbisschop van Mechelen, aenmoedigen alle heure inzetene van
dese verfoeyelijke soorten vermaeken in de actuele tijdsomstandigheden teenemael te willen afzien ende gemerkt de publique rus te niet
min vereyscht dat er ten aanzien van die, de gone hun naer deze aenradingen niet en zullen beschikken krachtige maetregelen worden
genomen (, ..)"[23]
Onder de Franse revolutionairen werd op 5 februari 1793 zowat
alles wat er tijdens de vastenavonddagen zou kunnen gebeuren, verboden. Verkleden en maskeren, het organiseren of bijwonen van
feesten of bals, het maken van muziek binnenshuis, in de herbergen
en in de straten of "eenige andere teekenen, eygen aen den selven
tijd" werd verboden, op straffe van zes pond en "dadelijke apprehentie ende collocatie in vangenisse" .
Vastenavond stond hierin niet alleen. Eerder was al een verordening verschenen die gedurende de nieuwjaarsdagen en driekoningen het zingen na 21.00u verbood. Het zingen van "insaeme en eerschendende liedekens" aan het adres van de godsdienst of ten opzichte van medeburgers was eveneens uit den boze.
Vastenavond 1794 werd opnieuw onder het bewind van de
Habsburgers gevierd. Zij waren het feest blijkbaar beter gezind: volgens
een verordening van 3 februari 1794 werd het verkleden opnieuw toegestaan op de onder het Oostenrijkse bewind gebruikelijke dagen: donderdag, zondag, maandag en dinsdag voor Aswoensdag. Wel werden,
op straffe van internering, enkele zware beperkingen ingevoerd:
- Wapendracht ("fusieken, pistolen, sabels, degene, stocken en diergelycke") tijdens de vastenavonddagen was verboden.
- Trommelen ("met cortisaenstocken, vuyle blaesen ofte andere instrumenten") mocht enkel tussen 7.00u en 19.00u.
- Het zich verkleden in geestelijke, militaire of "indescente" kleding was
strikt verboden.
- Verkleedfuiven "ofte andere divertissementen" waren niet toegelaten.
- Het voorlezen of voordragen van "afdragende, injurieuse, ofte andere saem krenkende woorden, liedekens ofte pasquillen, ofte te doen
eenige schimpachtige vertoogingen" was verboden [24].

[23)
[24)

S.A.A., O.A.A., Ordonnanties en resoluties nr. 18, fol. 158-159.
S.A.A., O.A.A., Ordonnanties en resoluties nr. 18, fol. 179-180.
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Het enige wat toegestaan werd, was het onder begeleiding van
ketelmuziek rondlopen in de straten tussen 7.00u en 19.00u, en dit
zolang men niet verkleed was in militair, geestelijke of straatmadelief
en zolang men geen aanstootgevende proza produceerde.
De laatste vastenavond onder Oostenrijks bestuur ging echter
gebukt onder de dreiging van de Franse Republiek. Begin maart verklaarde de stadsmagistraat het reeds uitgevaardigde besluit nietig en
besliste hij alles wat te maken had met vastenavond te verbieden.
Zich beroepende op een "tractate vande Beroepen Souvereyne dewelke uut advyse van Edele ende Notabele hebben geordoneert en ges tatueert" werden op 1 maart 1794 niet enkel het maskeren en verkleden,
maar ook alle danspartijen en openbare feestelijkheden verboden.
Vastenavond werd eens te meer afgeschaft.
Wim Beerlaert
Voskenslaan 393
9000 Gent

BEKNOPTE BrnLIOGRAFIE
1. Onuitgegeven bronnen
Stadsarchief Aalst (S.A.A.)
A. Oud Archief Aalst (O.A.A.)
l. Stadsrekeningen:
-

Stadsrekening
Stadsrekening
Stadsrekening
Stadsrekening
Stadsrekening
Stadsrekening
Stadsrekening

2. Ordonnanties

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

345
346
353
392
397
404
405

(1443)
(1448)
(1525)
(1638)
(1635)
(1642)
(1643)

en resoluties:

- Ordonnanties en resoluties nr. 16 (1635 /1637)
- Ordonnanties en resoluties nr. 17 (1665 /1729-1739)
- Boeeken van politieke ordonnantiën, 14 maart 1752 - jaar Y brumaire 2, nr. 18.
B. Modern Archief Aalst (M.AA)
Verslagen van het schepencollege

van de stad Aalst:

Register 164: 29 fructidor IV - X prairial 15

81

2. Uitgegeven

bronnen

en werken

BURKE (P.), Popular culture in early modern Europe., London, Temple Srnith, 1978.
CHIV A (1.) en ZONABEND (F.), 'Le rituel: macro-analyse. Rapport inductif.', in: LE GOFF
(J.) en SCHMITT (J.C. )(ed.), Le charivari. Actes de la tableronde organisée à Paris (25-27
avriI1977)., Paris, s.n., 1981, pp. 365-368.
CLEMENT (M), Histoire des fëtes civiles et religieuses. Usages anciens el modemes de la
Flandre et d' un grond nombre de villes de France., Avesnes, s.n., 1845, pp. 369-372.
DAVIS (N.z.), 'The reasous of misrule: youth groups and charivaris
France'., in: Past and present., 50, 1971, pp. 41-75.

in sixteenth-century

DE LA GRANGE (A.), 'A propos de I' ëvêque des fous à Tournai.' , in: Bulletin de la Sociëté
historique ei littéraire de Tournai., 22, 1889, pp. 268-27l.
DE MOOIJ (c.) Red., Vastenavond-Carnaval.
Feesten
HertogenboschJZwolle,
oordbrabants Museurn/Waanders,

van de omgekeerde
1992.

wereld.,

'5

DE POTTER (F.), 'Schets eener geschiedenis van de gemeentefeesten in Vlaanderen.', in:
Annales de la Société royale de Beaux-Arts el de Liuérature de Cand., 12, 1869-1872, pp. 44188.
DE POTTER (F.) en J. BROECKAERT (J.), Geschiedenis der Stad Aalst, voorafgegaan van
een historischeschets van 't voormalig land van Aalst., Gent, C. Annoot-Braeckman, 1873,4
Delen.
DE VLAMINCK
Museum., 5,1863,

(A.L.), 'Jaarboeken
pp. 1-245.

der Thieltsche

Rhetorijkkamer',

in: Vaderlandscb.

D'HONDT (V.), Geschiedenis van het toneel te Aalst en bijzonderlijk van de Koninklijke
Rederijkkamer de Catharinisten. onder kenspreuk 'alvîor VinCI!'., Aalst, Van SchuylenberghLuca, 1908.
ERASMUS,

'Supputatio Errorurn in Censuris Beddae.', in: Opera IX., Leiden, 1706.

FRANSEN (T.) en GOMMANS
1984,176 p.

(G.), Alaaf

Carnaval in Nederland

& België., s.l., Spectrum,

GHYSENS (1.) en BAERT (K.), Aalst Carnaval., Tielt, Veys, 1975.
GLOTZ (S.), 'Carnaval et légendes explicatives.',

in: Yolkskunde., 79,1978,

LEFEBVRE (L.), L' Evèque des [ous et lafere des lnnocents à Lille du XlVe
Lille, s.n., 1902.

nr. 1, pp. 19-29.
au XVle siècle.,

M1GNE (J.P.), Patralogiae cursus completus sive bibliotheca universalis omnium SS. Patrum.,
Parisiis, s.n., 1844-1864.
PLEU (H.), 'Volksfeesten toneel in de middeleeuwen.
Spektator 5,1975-'76, pp. 108-127.
PLElJ (H.), Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur,
middeleeuwen., Amsterdam, Meulenhoff, 1979.
PLEIJ (H.), Dromen van Cocagne.
Amsterdam, Prometheus. 1997.
PLElJ (H.), De sneeuwpoppen
Prometheus. 1998.

Middeleeuwse

van l5l l . Stadscultuur

1. De zot draait de rollen om.', in:

volksfeest en burgermoraal

fantasieën

over het volmaakte

in de Late Middeleeuwen.,

REY -FLAUD (H.), Le charivari. Les rituels [ondamentaux

in de Late

leven.,

Amsterdam,

de la sexualitë., Paris, s.n., 1985.

SOLY (H.) e.a., Op vrije voelen. Sociale politiek in West-Europa (/450-1914).,
1985.

Leuven, Kritak,

82

V
GILST (A.P.), Vaste/avond en Carnaval. De geschiedenis
Midgaard, 1974.

van een volksfeest., Veenendal,

VA
DE
ABEELE (A.), Geschiedenis der stad Deinze., Brussel, Uitgeverij Kultuur en
Beschaving., 1975.
VAN DER HULST (J.), 'Bijdrage tot de geschiedenis van Karnaval te Aalst.', in: s Land van
Aa/st., 21, 1969, nr. 6, p. 284.
VA EEGHEM rw.), 'Rhetores Bruxellensis
d'histoire., 15, 1936, pp. 47-78.
VA

(l6e eeuw).' in: Revue beige de philologie

et

NUFFEL (P.), Historiek der oude straten, markten, pleinen en gebouwen der stad Aalst.
Aalst, De Vooruitgang, 1914.

MeI sagelt en vertellingen.,

WllLEMS
(J.F.), 'Vervolg der oude stadsrechten
museum., 10, 1846, pp. 99-117.

van Brussel

(1368-1386).',

in: Belgisch

83

SIGNALEMENT

TWEE NffiUWE TOEGANGEN

TOT HET

NOTARISARCHIEF VAN HET LAND VAN AALST
Nogmaals kunnen we u twee inventarissen signaleren die betrekking hebben op het Land van Aalst en die een nieuw opzoekingsdomein
ontsluiten dat vooral voor de sociaal-economische geschiedenis van de
19de en 20ste eeuw van groot belang is: de archieven van notarissen.
1. H. VAN ISTERDAEL, Notariële Archieven. Deel 1: Repertoria en
Minuten (Rijksarchief te Ronse. Inventarissen 26), Brussel, 1999,288 p.
De inventaris bevat eerst (p. 1-27) een inleiding waarin de geschiedenis van het notariaat in het algemeen en die van de notarissen in het
gerechtelijk arrondissement Oudenaarde in het bijzonder geschetst
worden.
Daarna volgen er vier naamregisters. De eerste lijst biedt een overzicht van de huidige notarisstudies (30 in getal) met de aanduiding per
kantoor waar het archief van vroegere studies, waarvan het huidige kantoor de opvolger is, bewaard wordt (in het Rijksarchief gedeponeerd of
ten kantore bewaard). De tweede lijst geeft een alfabetisch overzicht
van alle notarisnamen (ca. 450) met aanduiding van de plaats waar hun
archief bewaard wordt (te Ronse, in een ander archief, in een notarisstudie). De derde lijst geeft een geografisch overzicht van de notarisnamen per gemeente (opgesplitst naar de deelgemeenten). De vierde lijst
geeft een chronologische rangordening van de namen te beginnen bij
Heuvick Joos (Oudenaarde; 1621-1622).*
Vervolgens komt de eigenlijke Inventaris aan bod. In alfabetische
volgorde wordt per notarisstudie een overzicht gegeven van die archieven die te Ronse bewaard zijn. Voor elke studie wordt het archief
beschreven en worden de voorwaarden voor de raadpleging opgesomd.
Van de pakken en katernen is de inhoud niet geëxcerpeerd. De stukken
zijn per jaartal gegroepeerd en genummerd. Deze inventaris leert ons
alleen of van een bepaalde notaris de minuten van een bepaald jaar
bewaard zijn. Maar gelet op de gigantische hoeveelheid archief is dit al
een eerste, belangrijke oriëntering.

* De inleiding en de registers zijn eveneens afzonderlijk uitgegeven onder de titel: De bewaring van de notariële minuten in hel gerechtelijk

arrondissement

Oudenaarde.

(Algemeen Rijksarchief. Miscellanea archivistica manuale 33), Brussel, 1999, 89 p.
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2. M. DECRITS en H. VAN ISTERDAEL, Notariële Archieven.
Deel II: Dossiers (Rijksarchief te Ronse. Inventarissen 31), Brussel
1999, 393 p.
Deze inventaris verschilt van de vorige doordat hier een beperkt
aantal studies (zes) wel volledig, stuk per stuk, beschreven zijn. Het gaat
om de studies van:
- Edmond De Beer (Oudenaarde); 471 ms. (1664-1924)
- Jacques Delouvroy (Ronse); 1213 ms. (1780-1982)
- Jean Louis Rens (Geraardsbergen); 3 ms. (1780-1898)
- Joost Vanderlinden (Nederbrakel); 24 ms. (1903-1966)
- Luc Van Vaerenbergh (Lierde); 700 ms. (1895-1980)
- Kathy Wygaerts (Oudenaarde); 759 ms. (1699-1883).
Na elke studie volgt een register van persoons- en plaatsnamen.
Uit deze dossiers blijkt hoe rijk en gevarieerd een notarisarchief kan zijn
(contracten allerlei van personen, instellingen en bedrijven; statuten,
verkopen, faillissementen, ...). Bovendien kan een studie die bv. te
Lierde gevestigd is, dossiers bevatten van personen of bedrijven uit
Ninove, Aalst, enz.
Beide inventarissen zijn te Ronse eveneens op computer raadpleegbaar.

*

*

*

H. VAN ISTERDAEL, De archieven van de heer, het Leenhof en de
schepenbank van Voorde (1483-1812) (Rijksarchief te Ronse.
Inventarissen 30), Brussel, 1999,41 p.
Van deze inventaris verscheen de omgewerkte inleiding in onze
vorige jaargang (De heerlijkheid Voorde. De instellingen en zijn heren,
Het Land van Aalst, LI, 1999, p. 292-297). Toen het artikel verscheen,
was de inventaris nog niet uit. Vandaar dat we nu de inventaris signaliseren, die 238 ms. bevat.
Dirk Van de Pene
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