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IN MEMORIAM BAZIEL BOEL

Met het overlijden van Baziel Boel op 3 januari 2002 heeft de
laatste pionier van onze vereniging ons voor goed verlaten. Als goede
vriend van Albert Van Lil stond hij in 1949, samen met Jozef Van
Overstraten, aan de wieg van ons tijdschrift. Tot zijn overlijden bleef
hij bestuurslid en beleefde hij de uitgave van niet minder dan 53 jaar-
gangen, al kon hij de jongste jaren de bestuursvergaderingen niet
meer bijwonen.

Baziel Boel werd geboren te Herdersem op 23 februari 1918, als
tweede zoon van Frans Boel, wagenmaker aan de Pontweg. en van
Maria-Philomena Willems.
Bazielliep eerst school te Herdersem en in 1929 één trimester in de
"Apostolische school" van de Missionarissen van het Heilig Hart te
Asse. Op het einde van december werd hem gevraagd om niet meer
terug te keren. Zijn studieresultaten bleken onvoldoende, zodat hij de
lagere school opnieuw te Herdersem volgde en er als eerste van de
twaalf leerlingen uitkwam.

Zijn humaniora doorliep hij in het Koninklijk Atheneum te
Aalst. Hij volgde er de Grieks-Latijnse richting. Van 1937 tot 1941
studeerde hij aan de Gentse Universiteit en behaalde er op 17 juli het
licentiaat in de Germaanse Talen, samen overigens met zijn aggre-
gaatsdiploma. Zijn licentiaatsthesis handelde over de metriek in de
Middelnederlandse poëzie. Tijdens zijn studententijd was hij lid van
het St.-Thomasgenootschap dat onder de leiding stond van pater L.J.
Calewaert. Tijdelijk gaf hij les aan het Atheneum te Aalst. Hij wou
echter meer.

In overleg met één van zijn professoren, Dr. F. Baur, zou hij ver-
der studeren en zijn doctoraat voorbereiden. De oorlog besliste er
anders over. De enige mogelijkheid om een doctoraat te behalen was,
volgens de Duitse bezetter, zich in te schrijven aan de universiteit van
Bonn. Hij verbleef er van 29 oktober 1941 tot 28 juli 1944 en volgde
er cursussen van o.m. prof. Dr. K. Tackenberg, Schuleman,
Rothacker en Naumann. P. de Pillecijn, toenmalig directeur van het
Middelbaar Onderwijs, maande hem aan de lessen aan het Aalsterse
Atheneum te hervatten, wat hij ook een korte periode heeft gedaan.

In Bonn leerde hij ook zijn echtgenote kennen, Maria Tenhaeff
(0 Dortmund, 2 augustus 1914, tAsse, 3 augustus 2000), met wie hij
vier zonen en twee dochters kreeg. Het echtpaar nam ook een
Koreaanse stiefdochter aan.

Het Land van Aalst, jaargang UV, 2002, nr.
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Na de bevrijding werd Baziel Boel gevangen genomen en
ondergebracht in achtereenvolgens de "Pupillenschool" te Aalst
(oktober 1944 tot 3 januari 1945), in het Interneringskamp te Lokeren
(4 januari 1945-mei of juni 1945) en te Gent (mei of juni 1945 -juli
1945).
Na zijn vrijlating kreeg hij veel steun van vrienden en kennissen maar
vooral van zijn oud-prof. F. Baur, Albert Van Lil en dom Bonifacius
van de abdij te Affligem. Dankzij de bemiddeling van A1bert Van Lil
kon hij in 1951 les geven aan het lmelda-instituut te Molenbeek. Hij
oefende deze functie uit tot 1983. Van Lil bezorgde hem ook vertaal-
werk voor de Rechtbank te Brussel, waardoor hij de materiële pro-
blemen in de naoorlogse tussenperiode kon overbruggen. Hij was
toen ook actief als auteur van kinderboeken.

Baziel was ook een zeer religieus man, met een bijzondere ver-
ering voor Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Jaarlijks nam hij deel aan
de Hallebedevaart, een nachtelijke voettocht vanuit Herdersem op de
eerste zaterdag van september. Tot voor enkele jaren reed hij vaak in
het ochtendgloren met de fiets naar Halle, om er de vroegmis bij te
wonen.

In onze vereniging was Baziel vele jaren verslaggever, eerst van
de gouwdagen en later van de bestuursvergaderingen. Lange jaren
gebeurde dit in stenografie. De bestuursvergaderingen, steeds op zon-
dagnamiddag, begonnen toen steevast met de ontcijfering van het
verslag in kortschrift van de voorgaande vergadering. Pas sedert 1985
werden de verslagen in keurig ederlands uitgeschreven in een ver-
slagboek.

De bestuursleden behouden een dankbare en respectvolle herin-
nering aan deze tille, vasthoudende, stipte en wijze man, die een
ascetische leven houding uitstraalde. Hij behoort bij de vaste
waarden aan wie de vereniging haar eerste 50 jaar mee te danken
heeft. *

L. Robijns en G. Van Bockstaele

'" Dankzij een gelukkig toeval en de hulp van collega J. Janssens kon Geert Van
Bockstaele een deel van het archief van Baziel Boel recupereren. De gegevens die
betrekking hadden op zijn periode in het Koninklijk Atheneum te Aalst en de
Rijksuniversiteit te Gent zijn vorig jaar aan de respectieve instellingen geschonken. De
zeer uitgebreide briefwisseling en gedichten, die een periode omvatten van 1929 tot
1985, zijn nog niet gedeponeerd, De hierboven verwerkte gegevens steunen voor een
deel op dit fonds.

Voor de rol die hij speelde in het bestuur van de vereniging verwijzen wij naar:
L. ROBIJNS, Historiek van de Geschiedkundige Vereniging "Het Land van Aalst", in:
Het Land van Aalst, 50, 1998, p. 8-23.

Voor de volledige lijst van publicaties in het tijdschrift verwijzen we naar G. VANDE
WINKEL en W. VERNAEVE, Her Land van Aalst, 1949-1998. Systematisch register
op de jaargangen 1-50 van het geschiedkundig tijdschrift, met indices op auteurs-, per-
500ns- en plaatsnamen, Aalst. 1999.
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Gevangen jeugd

Ze zitten geknield met hun vijven,
in de zaal op het hooge bed,

voor het raam, met staven bezet;
ze staren naar wolken, die drijven!

Ze mogen niet lezen, niet schrijven;
het staren is 't eenig verzet...

Er is niets dat 't verlangen belet,
verlangen naar moeder haar kijven!

Gevangen jeugd in de groote zaal;
gevangen menschen, ze wandelen rond ...

't Is 't lijden voor het ideaal!

Hoog het hoofd! Een lachende mond!
Het offer blijmoedig gedragen;

ik weet, dat de zon weer zal dagen!

Baziel Boel

Aalst, Pupillenschool, november 1944.
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EEN ADEMPAUZE IN DE ZESJARIGE OORLOG
DE GERAADSBERGSE BURGERS DOEN EEN KNIE-

VAL VOOR LODEWUK VAN MALE
(25 FEBRUARI 1381)

Mareel COCK
Geert VAN BOCKSTAELE

De oorkonde waarin de Geraardsbergse burgers zich op 25
februari 1381 (n.s.) aan graaf Ledewijk van Male onderwerpen is ter-
nauwernood bekend in de studies over de Zesjarige Oorlog (1379-
1385) tussen de graaf en de Vlaamse steden en zelfs in de bijdragen
over de stadsgeschiedenis van Geraardsbergen. Deze bijdrage wil
door de uitgave en de hertaling van de akte en door de duiding ervan
in historische en zelfs volkskundige zin enige leemtes opvullen.

1. Uitgave

De akte, waarbij negenenzestig burgers oorkonden dat de stad
Geraardsbergen zich op 25 februari 1381 (n.s.) aan de graaf, die op dat
ogenblik te Rijsel was, onderwerpt, wordt nog steeds in dezelfde stad
bewaard. Zij berust er in de Archives départementales du Nord, Trésor
des chartes onder het nummer B 1399-10.851. Het is merkwaardig dat
een dergelijk 'pronkstuk' nog steeds niet is opgenomen in een gedruk-
te inventaris en alleen in een hand schriftelijke lijst ter plaatse kan
geraadpleegd worden. Deze moeilijke toegankelijkheid is ermee de
oorzaak van dat de oorkonde tot op heden nooit het voorwerp van een
ernstige studie is geweest. Toch had de akte reeds in de 19de eeuw de
aandacht getrokken van G. Demay, die ze opnam in zijn werk over de
zegels van Vlaanderen [1]. Hij beschreef er 68 van de 69 uithangen-
de zegels, die nog steeds aan de oorkonde vasthangen [2].
De scribent, mogelijk een Geraardsbergse stadsbeambte [3], schreef

[I)

[2)

[3)

G. DEMAY, Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépöts darchives,
musées et collections particulières du Departement du Nord, Parijs, 2 delen, 1873.
Een-verdere beschrijving der zegels met foto's, aangevuld door een prosopografie van
de corkonders, zal verschijnen in de volgende nummers van deze jaargang.
De ouds! bewaarde stadsrekening van Geraardsbergen (1392-1393) werd geschreven
door Jan van der Overdutsen, de klerk van de ontvangers. In 1397 schreef dezelfde klerk
nog de stadsrekening. een poortersboek en een renteboek van de stad; nadien werd zijn
functie overgenomen door Pieter Loot; zie L. COCK, De "Poorters" en het "Gemeen" te
Geraardsbergen. Momentopname uit het dagelijks leven van 1392-1393, onuitgegeven
seminarie-oefening, Katholieke Universiteit Lenven, 1994, p. 25, n. 12 en 26.

Het Land van Aalst, jaargang LN, 2002, nr. 1
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de tekst van de oorkonde uit op een perkamenten drager over veertien
lange lijnen in een verzorgd, gelijkvormig Gotisch cursief met een
versierde initiaal en met slechts enkele afkortingen door suspensie
(b.v. Woutere, r. 15; ornme, r. 41). Verder verduidelijkte hij de struc-
tuur van de tekst door het invoegen van leestekens na grote tekstge-
deelten (o.m. Pietere lnghels. Doen te wetene, r. 24; up hemlieden /
Ende hebben, r. 42) en door het consequent schrijven van een hoofd-
letter bij de aanvang van hoofdzinnen en ook van bijzinnen. Voor de
verschillende formulieronderdelen gebruikte hij de geijkte uitdrukkin-
gen die sinds het verschijnen van de volkstaal in de ambtelijke beschei-
den van de dertiende eeuw ingang hadden gevonden; dit is ondermeer
vast te stellen in de notificatio (doen te wetene, r. 24), in de corrobo-
ratio (dat alle de voers[ eideJ dinghen bliven goet, vast ende ghesta-
de ... , soe hebben wij ... dese presente letteren bezeghelt, r. 64) [4].
De tekst is uitgegeven volgens de Voorschriften bij het uitgeven van
geschiedkundige teksten van de Koninklijke Belgische Academie.
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Omwille van de leesbaar-
heid is de schrijfwijze van de letters u en vaan het huidige spellings-
systeem aangepast (bv. Godeuert wordt Godevert, vp wordt up, bliu-
en wordt bliven, nv wordt nu).

* *
*

Regest

Negenenzestig burgers van Geraardsbergen oorkonden dat zijzelf en
de andere inwoners van de stad hun meningsverschillen over de te
voeren politiek in de Zesjarige Oorlog van de Vlaamse steden tegen
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, bijleggen en dat ze zich-
zelf en de andere inwoners van de stad onderwerpen aan de graaf

[4) Voor een vergelijking met de Middelnederlandse oorkondentaal, zie M. LEROY, De
oorkondentaal van een dertiende-eeuwse Middelnederlandse scribent uit Brugge, in:
Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse
Nederlanden. Handelingen van een colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-
Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (Handelingen
53), Brussel, 1999, p. 137-166.
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Oorkonde waarbij 69 burgers van Geraardsbergen hun stad in 1381 onderwerpen aan
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen (Rijsel, Archives départernentales du Nord, Trésor

des chartes, B 1399-10.851).
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s.l.; 25 februari 1381 (n.s.)[5]

A. ORIGINEEL. Perkament (hoogte: 21,5 cm; breedte: 67,5 cm; plica: 7 cm). Zegels van alle
oorkonders op dubbele staart van perkament door spleet in de plica, Rijsel, Archives départe-
mentales du Nord, Trésor des chartes, B 1399-10.851.

Wij, Claus Bosscaert, Symoen de Ruwe, Mattheus van den
Noekerstocke, Willem van Steenbeeke, Jan de Haghemutere,
Gheeraert Pinte, Jan Vranxs de Jonghe, Goessiin Waeytop, Zeghere
de Meyere, Raesse van Bulleghem, Jan Gheylineh, Symoen de Pelic,

5 Raesse de Boede, Jan van Planken, Gheeraert Vranxs, Gillis de
Broedere, Jan de Vaech, Heinric Bosscaert, Heinric van der Gracht,
Jan van der Gracht, Jacop Steckaert, Wouter Gaffelkiin, Adriaen van
Bulleghem, Gheraert van Schendelbeeke, Godevert van
Lammersvelde, Symoen de Crane, Yzac Millot, Heinric de Meestere,

10 Adriaen de Ruwe, Symoen de Haec, Jan de Baerbier, Franse van der
Muelen, Jan Gaffelkiin ser Gheerts, Jan de Pelije, Maes van Middel-
hoven, Adriaen de Blauwere, Adaem de Walsche, Jan Zoetiin, Jan
Scoudeharinc, Gheraert Paddepoel, Jacop de Steekere, Jan van
Gavere, Clerbout van Piperzele, Wouter Steenputte, Jan van

15 Bulleghem Claus zone, Pieter Soymans, Woutere van der
Mindsbrugghen, Symoen van der Scueren, Cornullis van der
Seueren, Claus Neeten, Jan Noeyaert, Boydiin van Scavenberghe,
Adriaen van Viane, Willem de Nattemakere, Meehiel Kockiin, Coel
Raes, Jan Mercant, Jan Hergoets, Jan van Boeterdale, Cornullis de

20 Preyt, Adriaen van den Borre, Lievin Vranxs, Philips Roelants,
Woutere van den Dale, Jan de Brakeleere Jans zone, Willem van den
Inde, Jan Tsoncke die men seit de Bake, Jan van der Berekouteren
ende Pietere Inghels

doen te wetene ende maken kenlijc allen lieden wije dese pre-
25 sente letteren zullen zien ofte hoeren leesen dat tghemeene van der

poert van Gheeroudsberghe te gadere ghewest heeft ende raet ende
avijs ghehadt hoe men best ten paeyse ende ter vrienscepe van onsen
gheduchten heere ende prinche, miin heere van Vlaenderen, commen
souden rnoghen, van dat wij ons mesleet ende mesuseert hebben met-

30 tien van Ghent in eontrarien van onsen gheduchten heere ende prin-

[SJ n.s. = ieuwe Stijl. De Nieuwe Stijl of hedendaagse jaartelling laat nieuwjaar beginnen
op I januari. Tijdens de Middeleeuwen was in onze gewesten de Paasstijl in voege,
waarbij het jaar wisselde met Pasen. Dit heeft tot gevolg dat bij middeleeuwse daterin-
gen die vóór het Paasfeest vallen, wat hier het geval is (25 februari 1380), in onze jaar-
telling een jaar moet bijgeteld worden.
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che voers[eit],·
ende ziin so vene veraccoerdeert ende over een ghedreghen om

orbore ende profijt van den goeden lieden ghemeenlike van
Gheroudsberghe, voer oeghen hebbende hoe dat zij hem upgaven

35 eedelen ende moghenden Wouteren, heere van Eedinghen, in den
name van onsen gheduchten heere ende prinche voers[eit] , doe hij
achteerst quarn in Gheroudsberghe met sinen here ende dat hij doe de
poert te ghenaden ontfinc ende bescudde datse niet met allen ghe-
destruwert was, dat zij eendrachtelike bleven ziin ter oerdenancie van

40 onsen gheduchten heere voers[seit] van allen zaken die voerleeden
ende gheschiet siin toten daghe van heden, daer omme hij mespaeyt
mach wesen up hemlieden,

ende hebben gheloeft alle ghemeenlike te houdene ende te vul-
commene al tghoene dat hem ghelieven sal, daer af te wijsene ende te

45 ordineerene ende der jeghen niet te gane noch te done in eenegher
rnannieren.

Ende daer in hebben wij ende al tghemeene ons verbonden ende
onse nacommers, afgaende van allen bescudde die men der jeghen
souken soude moghen in welc mannieren dat ware,

50 supplierende oemoedelike onsen gheduchten heere voers[eit]
dat hem ghelieven wille voer oeghen te hebbene den aermen staet van
den goeden lieden ghemeenlike, hemlieden mids desen tontfane tsie-
re gracie ende ghenaden ende daer in so gracihueslike voert te gane
dat zij siere ghenadecheyt ghevoelen moghen, want zij niet moghen-

55 de siin bij velen beteringhen te done naer de mesdaet.
Ende wij over ons ende al tghemeene voers[eit] beloven ende

verbinden ons mids desen eendrachtelike te wesene ende te blivene
voertane goet ende ghetrouwe tonsen gheduchten heere weert
voers[eit] tsinen oere ende naecommersïe) ende al te done dat goede

60 ghetrouwe liede ende ondersate sculdech ziin te done te haren ghe-
rechten heere ende prinche.

Ende om dat de voers[eide] stede van Gheroudsberghe als nu
gheenen ghemeenen zeghel heeft ende dmeenen es van den goeden
lieden ghemeenlike dat alle de voers[eide] dinghen bliven goet, vast

65 ende ghestade teeuweliken daghen, soe hebben wij ten versouke ende
begheerten van den ghemeenen voers[eit] over ons ende over hem-
lieden dese presente letteren bezeghelt elc onser met zinen properen
zeghele huuthanghende.

Ghegheven ende ghemaecht den vive ende twinctechsten dach
70 van loumaende int jaer ons Heeren als men screef dusentech drie-

hondert ende vierwarventwinctech.

Ca)naecommeers A.
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2. Historische en taalkundige duidingen

Om tot een duidelijk tekstbegrip te komen behoeven enkele tekstpas-
sages een nadere verklaring [6].

- Wij (r. 1,29,47,56,65), tghemeene (r. 25, 47, 56, 66), de goede lie-
den ghemeenlike (r. 33, 52, 63): de akte maakt een onderscheid tus-
sen deze drie groepen:

• wij: zijn de 69 oorkonders als leden van de stedelijke elite die
de dragers van het politieke en economische leven in de stad
omvatten, de stedelijke poorters [7].
• tghemeene: de vertegenwoordigers van de neringen/ambach-
ten, die (nog) niet zijn doorgedrongen tot de stedelijke elite,
• goede lieden ghemeenlike: de verzameling van alle 'welden-
kende' stadsbewoners.

De actieve partijen in het gebeuren zijn de leden van het gemeen, als
initiatiefnemende groep, en de oorkonders-poorters. Het gemeen ver-
gadert (r. 25), overlegt (r. 25) en vraagt de bezegeling van de oor-
konde (r. 65). De poorters erkennen een collaboratie met de Gentse
opstandelingen (r. 29), komen na de vergadering van het gemeen tot
een overeenkomst met deze geleding (r. 32), besluiten samen met het
gemeen tot de onderwerping aan graaf Lodewijk van Male Cr.43),
herhalen de onderdanigheid (r. 57) en zegelen de oorkonde met hun
eigen zegel (r. 67). De inbreng van de goede lieden is passief: ze
gaven zich over aan Wouter van Edingen Cr.34), bleven eensgezind
tegenover de grafelijke beschikkingen (r. 39) en kwamen door de oor-
log in de verarmde staat die de graaf tot mildheid moet stemmen (r.
51).
- met ende avijs ghehadt (r. 26): de betekenis is niet zozeer 'raad en
advies krijgen' van een derde (i.c. van de poorters), maar wel
'beraadslagen, overleggen'.

[6] Voor de taalkundige duidingen en de Hertaling werd o.m. gebruik gemaakt van E. VER-
WIJS - J. VERDAM. Middelnederlandsch Woordenboek, 11 delen, Den Haag, 1885-
1952; K. STALLAERT, Glossarium van verouderde rechtstermen uit Vlaamsche,
Brabantsche en Lirnburgsche oorkonden, 2 delen, Leiden, 1886; A. VAN LOEY,
Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer, 8ste druk, Groningen, 1976: J. HEER-
SCHE - H. HERMKENS, Woordenschat. Woorden die bij hertaling van Nederlandse
literaire teksten uit vroeger eeuwen struikelblokken vormen, etymologisch en logisch
geordend, Utrecht, 1988; F. STOEIT, Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis, 3de
druk. Den Haag, 1923 (anast, herdruk, 1974).

[7] Alhoewel de stedelijke bevolking in de middeleeuwse periode wordt opgedeeld in de
stedelijke elite of de poorters en de neringen/ambachten, is deze opdeling vaak niet een-
duidig. Over de wisselwerking tussen deze stedelijke groepen in Geraardsbergen o.m. L.
COCK, De "Poorters" en het "Gemeen" te Geraardsbergen, p. 8-20 en S. GIERTS,
Geraardsbergen 1392-1443, in: Het Land van Aalst, 49, 1997, p. 3-52. Over de moei-
lijkheid om het begrip 'poorter' in Gent te omschrijven in deze periode, zie ook A. VAN
OOST, Sociale stratificatie van de Gentse opstandelingen in 1379-1385. Een kritische
benadering van konfiscatiedocurnenten, in: Handelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks, 29 (1975), p. 68 e.v.
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- wij hebben ons mesleet ende mesuseert mettien van Ghent (r. 29):
vooral de poorters zijn blijkbaar met de opstandige Gentenaars in het
verzet tegen de graaf gegaan. Op initiatief van het gemeen, dat de
vrede wil herwinnen, komt de 'democratische' besluitvorming tot
stand om zich totaal aan de graaf te onderwerpen [8].
- ende ziin so verre veraccoerdeert ende over een ghedreghen (r. 32):
'overeendragen' in de vervoeging met hulpwerkwoord 'zijn' wordt
vaak gebruikt in de betekenis van 'het met iemand over iets eens wor-
den', hier dus blijkbaar het bijleggen van een geschil tussen de twee
partijen, de oorkonders-poorters en het gemeen. Verder stelt de
woordgroep een taalkundig probleem. Er wordt na so verre normali-
ter een gevolgaanduidende dat-zin verwacht, zoals bv. in de zin so
gracihueslike voert te gane dat zij siere ghenadecheyt ghevoelen
moghen (r. 53); de eerstvolgende dat-zin (r. 39) na so verre komt er
pas na de lange redengevende participiumzin voer oeghen hebbende
(r. 34); de inhoud van deze dat-zin is trouwens niet gevolgaandui-
dend; bovendien sluit de dat-zin met hetzelfde onderwerp (de goede
lieden ghemeenlike) en met de tijd van het vervoegde werkwoord
(voltooid tegenwoordige tijd) eerder aan, weliswaar in een asyndeti-
sche verbinding, bij de indirecte vraagzin hoe dat zij hem upgaven (r.
34). De betekenis van de woordgroep so verre en van de zin is dus
eerder als volgt te begrijpen: so kan verbonden worden met de reden-
gevende participiumzin, waarin de loyale houding van de
Geraardsbergse burgers tegenover de graaf wordt meegedeeld, een
houding die het gemeen en de poorters dichter bij elkaar heeft
gebracht; verre geeft de maat aan van de bereikte eensgezindheid.
- hoe dat zij hem upgaven eedelen ende moghenden Wouteren, heere
van Eedinghen (r. 34): Wouter van Edingen was voor de eerste maal
in de stad in oktober-november 1380; in tegenstelling met de versie
hierover in de meeste kronieken, wordt nu duidelijk dat hij toen niet uit
de stad schandelijk moest wegvluchten, maar wel de inwoners in gena-
de ontving en de volledige verwoesting van de stad verhinderde [9].
- dat zij eendrachtelike bleven ziin ter oerdenancie van onsen ghe-
duchten heere (r. 39): de oerdenancie kan de vredesbepalingen van 11
november 1380 omvatten [10].

[8] In de huidige stand van het onderzoek is het bij gebrek aan een exhaustief prosopogra-
fisch onderzoek naar Geraardsbergse burgers in deze periode onmogelijk om vast te stel-
len hoe ornvattend de groep Gentsgezinden was en uit welke lagen van de stedelijke
bevolking de Gentsgezinde partij in de stad reeruteerde. Hoogst waarschijnlijk zal deze
partij zoals te Gent niet uit een 'monolitische' groep bestaan hebben, maar zal er in de
verschillende fasen van het oproer tegen de graaf een wisselende houding zijn geweest;
voor het Gentse patriciaat, zie M. VANDERMAESEN, M. RYCKAERT en M. COOR-
NAERT, De Witte Kaproenen. De Gentse Opstand (1379-1385) & De Geschiedenis
van de Brugse Leie, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen,
Nieuwe Reeks 10, Gent, 1979, p. 18.

[9) Hierover ook infra, 4. Historische situering.
[10) Zie eveneens infra, 4. Historische situering.
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- supplierende Cr.50): het participium heeft een toegevende beteke-
nis; de inwoners onderwerpen zich aan de graaf, maar moeten hem
toch om een bijzondere behandeling smeken.
- als nu gheenen ghemeenen zeghel heeft Cr.62): het groot zegel van
de stad is blijkbaar ontvreemd in de voorafgaande onlusten [11].
- ghemaecht den vive ende twinctechsten dach van loumaende Cr.69):
de oorkonde werd uitgevaardigd op maandag 25 februari 1381, d.i.
onmiddellijk voor het begin van de Vasten op Aswoensdag 27 febru-
ari 1381 [12].

3. Hertaling

Wij, Claus Bosscaert, Symoen de Ruwe, Mattheus van den
Noekerstocke, Willem van Steenbeke, Jan de Haghemutere,
Gheeraert Pinte, Jan Vranxs de Jonghe, Goessiin Waeytop, Zeghere
de Meyere, Raesse van Bulleghem, Jan Gheylinch, Symoen de Pelic,
Raesse de Boede, Jan van Planken, Gheeraert Vranxs, Gillis de
Broedere, Jan de Vaech, Heinric Bosscaert, Heinric van der Gracht,
Jan van der Gracht, Jacop Steckaert, Wouter Gaffelkiin, Adriaen van
Bulleghem, Gheraert van Schendelbeeke, Godevert Van
Lammersvelde, Symoen de Crane, Yzac Millot, Heinric de Meestere,
Adriaen de Ruwe, Symoen de Haec, Jan de Baerbier, Franse van der
Muelen, Jan Gaffelkiin ser Gheert , Jan de Pelijc, Maes van
Middelhoven, Adriaen de Blauwere, Adaem de Walsche, Jan Zoetiin,
Jan Scoudeharinc, Gheraert Paddepoel, Jacob de Steekere, Jan van
Gavere, Clerbout van Piperzele, Wouter Steenputte, Jan van
Bulleghem Claus zone, Pieter Soymans, Woutere van der
Mindsbrugghen, Symoen van der Scueren, Cornullis van der
Scueren, Claus Neeten, Jan Noeyaert, Boydiin van Scavenberghe,
Adriaen van Viane, WilJem de Nattemakere, Meehiel Kockiin, Coel
Raes, Jan Mercant, Jan Hergoets, Jan van Boeterdale, Cornullis de
Preyt, Adriaen van den Borre, Lievin Vranxs, Philips Roelants,
Woutere van den Oale, Jan de Brakeleere Jans zone, Willem van den
Inde, Jan Tsoncke die men seit de Bake, Jan van der Berekouteren en
Pietere Inghels

laten weten en maken bekend aan al wie deze oorkonde zal zien
of horen lezen dat het gemeen van de stad Geraardsbergen, in verga-
dering bijeengekomen, heeft overlegd en beraadslaagd hoe men het

[11] Over het stadszegel. zie J. MELKENBEECK, De Gemeentewapens van het Land van
Aalst, in: Het Land van Aalst, 4, 1954, p. 244-246. Het oudste stads zegel dateert uit
1244. Ook in 1477 zou het stadszegel gestolen zijn.

r 121 Voor een volkskundige duiding van deze periode in verband met het Krakelingenfeest
en het Tonnekensbrand te Geraardsbergen. zie infra, 5. Volkskundige situering.
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best tot vrede en vriendschap met onze geduchte heer en prins, de
graaf van Vlaanderen, zou kunnen komen, omdat wij ons samen met
de Gentenaars hebben misdragen en in opstand zijn gekomen tegen
onze geduchte heer en prins.

Wij hebben <samen met het gemeen> voor ogen gehouden dat de
goede burgers van Geraardsbergen zich gezamenlijk in de naam van
onze geduchte heer en prins hebben overgegeven aan de edele en ver-
mogende Wouter, heer van Edingen, toen hij onlangs in
Geraardsbergen met zijn leger kwam, de stad in genade ontving en
voor volledige verwoesting vrijwaarde; <verder ook> dat de goede
burgers, in verband met alles wat in het verleden en tot op heden is
gebeurd en waarover onze geduchte heer ontstemd kan zijn tegeno-
ver hen, zich eensgezind hebben onderworpen aan de grafelijke voor-
waarden.

Zo zijn wij <met het gemeen> in hoge mate overeengekomen en
zijn wij het eens geworden omwille van het nut en het voordeel van
al de goede burgers.

Wij hebben samen beloofd om alles wat de graaf believen zal, te
onderhouden en te volbrengen, daarover afkondigingen te doen en
maatregelen uit te vaardigen en daar op geen enkele wijze tegen in te
gaan.

Daartoe hebben wij en ons nageslacht ons verbonden, met afwij-
zing van alle voorwendsels die men daartegen, op welke wijze ook,
zou kunnen zoeken.

Toch smeken wij ootmoedig bij onze geduchte heer dat hij de
arme staat van al de goede burgers wil voor ogen houden, hen daar-
om in zijn gratie en genade zou opnemen en daarin zo minzaam zou
verdergaan dat ze zijn welwillende gezindheid kunnen ervaren; ze
zijn immers na hun misstap niet in staat hem met zijn allen schade-
loos te stellen.

In naam van onszelf en van het gemeen beloven wij hierbij en ver-
binden wij ons ertoe voortaan eensgezind te zijn, goed en trouw te
blijven tegenover onze geduchte heer en zijn nazaten en alles te doen
wat trouwe burgers en onderdanen moeten doen tegenover hun wet-
tige heer en prins.

Omdat de stad Geraardsbergen op dit ogenblik geen groot zegel
heeft en omdat het de mening is van alle goede burgers dat al deze
afspraken voor altijd goed, vast en duurzaam moeten blijven, hebben
wij op verzoek en verlangen van het gemeen deze oorkonde voor ons
en voor hen, elk met ons eigen zegel, gezegeld.

Gegeven en gedaan op de vijfentwintigste dag van februari in het
jaar Ons Heren toen men schreef duizend driehonderd en viermaal
twintig.
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4. Historische situering

De onderwerping van de stad Geraardsbergen aan Lodewijk van
Male (1346-1385) op 25 februari 1381 (n.s.) is een momentopname
uit de Zesjarige Oorlog (1379-1385) tussen de Vlaamse graaf en de
steden, waarbij vooral Gent een hoofdrol speelde [13]. Gent poogde
in de strijd een ruim hinterland, waaronder de toenmalige kasselrij
van het Land van Aalst, politiek en economisch onder controle te
houden. Van zijn kant streefde Lodewijk van Male ernaar om een
sterk gecentraliseerd bestuur uit te bouwen dat onvermijdelijk in con-
flict moest komen met de macht van de drie 'groten': Gent, Brugge
en Ieper.

In dezelfde periode waren er eveneens sociale spanningen in
zowel de grote als de smalle steden, waaronder Geraardsbergen. Door
de muntpolitiek van de graaf was de levensstandaard van heel wat
dagloners gedaald. Hiervan waren de volders of lakenbereiders de
grootste slachtoffers [14]. De wevers, van wie de rijkdom gebaseerd
was op de verkoop en de export van de weefsels door de lakenhan-
delaars, hadden er alle belang bij om de lonen van de volders te mati-
gen, waardoor deze nog in grotere financiële moeilijkheden kwamen.
De volders stonden vrij machteloos tegenover de situatie temeer
omdat rijke lakenhandelaars en wevers in het stedelijk bestuur waren
doorgedrongen.

Een andere factor in de strijd was de poging van de graaf om de
macht van wevers evenals die van de grote en de smalle steden te
beperken. Op de vooravond van het militaire conflict waren er dus
binnen Vlaanderen diverse spanningsvelden. Het graven van de
Zuidleie, een verbindingskanaal tussen de Leie en Brugge, met min-
der scheepvaart naar Gent tot gevolg, wordt meestal als aanleiding
van de strijd aanzien. In feite was de aanhouding op 5 september
1379 van een lid der Gentse stoottroepen, een Witte Kaproen [IS],
het eigenlijke startsein van de oorlog. De aanhouding druiste regel-
recht in tegen de stedelijke autonomie. De reactie liet niet lang op
zich wachten en de Gentenaars vermoordden de grafelijke baljuw.
Kort nadien verwoestten ze onder leiding van Jan Yoens het pas

[l3] Over dit alles G. VA BOCKSTAELE, A.-M. VANDEN HERREWEGEN en L. DE
eOeK, Krakelingen en Tonnekensbrand in Geraardsbergen, een eeuwenoud verhaal,
Geraardsbergen, 1994, p. 102-116, met verwijzing naar de bronnen en literatuur over het
onderwerp.

[14] De textiel sector met aan de top van de sector de lakenhandelaars stelde drie beroepsca-
tegorieën te werk: de wevers, de volders of vollers en de droogscheerders; de volders
deden het wollen weefsel vervilten zodat de vezels tot een dichte egale massa ineen
gewerkt werden; hierdoor kon het weefsel tot 25 à 50 % van zijn groene verliezen.

[15] De leden werden genoemd naar hun wit hoofddeksel, o.m. overgenomen van de Gentse
stadswacht door Jan Yoens, deken van de schippers, en een der leiders van de opstan-
delingen, zie V. FRlS, Geschiedenis van Geeraardsbergen, Gent, 191 I, p. 95-96.
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Vijftiende-eeuwse miniatuur die de moord uitbeeldt op de Gentse baljuw door de Witte
Kaproenen (Besançon, Bibliothèque municipale, kroniek van 1. Froissart, hs. 865, F 15vO).
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gebouwde slot van de graaf in Wondelgem. Vanuit Gent trokken ze
daarna door Vlaanderen om in meerdere steden, ook in
Geraardsbergen, het graafgezinde bestuur door Gentse aanhangers te
vervangen. Na een korte wapenstilstand (einde 1379-begin 1380)
hernam de strijd in alle hevigheid.

In het zuidelijke deel van Vlaanderen speelde vooral Wouter
van Edingen als bondgenoot van de graaf en verdediger van
Oudenaarde een grote rol. Na de slag bij Ename op 22 oktober 1380
kreeg hij van de graaf de opdracht om naar het opstandige
Geraardsbergen op te rukken. Volgens een aantal toenmalige kronie-
ken bleek het voor Wouter van Edingen en zijn 300 ruiters geen pro-
bleem om in het begin van november de stad in te nemen; hij werd er
immers als vazal van de graaf ontvangen. Toen hij de Gentsgezinde
leiders onder een vals voorwendsel naar de Sint-Adriaansabdij had
gelokt en er reeds enkele had laten onthoofden, zouden de
Geraardsbergenaars in opstand zijn gekomen en vele soldaten van de
heer van Edingen hebben vermoord; hijzelf zou langs de abdij tuin
zijn ontkomen en over de Dender zijn gezwommen om zijn leven te
redden. Volgens een andere versie zou hij in die strijd gevangen zijn
genomen en tegen een hoog losgeld zijn vrijgelaten. Anderzijds be-
weert Jean Froissart in zijn kroniek dat dankzij de inspanningen van
Wouter van Edingen de stad eind 1380 opnieuw trouw geworden was
aan de graaf.

De hier uitgegeven oorkonde, die voor het eerst als bron in het
onderzoek van de Zesjarige Oorlog wordt opgenomen, geeft samen
met de reeds bestudeerde Oudenaardse baljuwrekeningen en de
Gentse stadsrekeningen, nu een historisch juister beeld van deze oor-
logsfase. Na 17 september en vóór 26 november l380 stuurde Wouter
van Edingen een bode naar de graaf om hem de stand van de militai-
re acties mee te delen. Aangezien de slag bij Ename op 22 oktober
plaats vond, mogen we aannemen dat het bericht kort nadien ver-
stuurd werd. Een weinig later gaf de krijgsheer zowel mondeling als
schriftelijk aan de Oudenaardse baljuw de opdracht om 12 taergen te
laten maken, die hij nodig had om naar Geraardsbergen te trekken.
De taergen, grote langwerpige schilden, waren vlij duur en kostten
één pond per stuk. Ze werden door soldaten gedragen, die door ijze-
ren borst- en rugstukken beschermd waren; VOOltsdroegen de solda-
ten een helm met een beweegbaar vizier en beenplaten. Wouter van
Edingen had zich duidelijk goed voorbereid op een militair treffen
met Geraardsbergen.

Op bevel van Lodewijk van Male begeleidde Wouter de baljuw
van Oudenaarde naar Geraardsbergen om de stad over te halen de
zijde van de graaf te kiezen. Klaarblijkelijk slaagde de onderneming,
die begin november 1380 plaats vond. Volgens de oorkonde gaven de
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inwoners zich over, werden door de krijgsheer in genade ontvangen
en behoedde Wouter de stad voor volledige verwoesting. De andere
bronnen vermelden verder dat de baljuw toch 43 gijzelaars meenam
naar de gevangenis in Rijsel, waar de graaf toen verbleef [16].

Nog voor de zaak met de gijzelaars opgeklaard was, had
Lodewijk van Male op 11 november 1380 met de steden Ieper,
Kortrijk en ook Geraardsbergen een wapenstilstand gesloten. Indien
de stad zich officieel aan de graaf zou onderwerpen, de schuldigen
zou straffen en de graafgezinde burgers ongemoeid zou laten, zou de
graaf geen sancties nemen. Nogmaals volgens de oorkonde schikten
de Geraardsbergse burgers zich eendrachtig naar de vredesvoor-
waarden van de graaf. Meer nog, nu ook is duidelijk geworden hoe in
de winter van 1380-1381 op initiatief van het gemeen de politieke
tegenstellingen in de stad werden opgelost en hoe de stad zich eens-
gezind onderwierp aan de goedertierenheid van haar heer.

De vrede zou echter van korte duur zijn. De Gentenaars bleven
na de winterstop regelmatig raids uitvoeren op het platteland en in de
kleine steden. Zo stuurden ze van 21 maart tot 2 mei 1381 voortdu-
rend manschappen, wapens en voedsel naar Geraardsbergen, dat ze
opnieuw innamen. Het machtsvertoon stond onder de leiding van
Raas van Liedekerke en Gillis van den Hole. Het totale transport
omvatte 67 boogschutters, SOO sergeanten, een grote groep 'gezel-
len', 52 kanonniers, 3 banierdragers en een groep begeleiders. De
voedselbevoorrading omvatte niet minder dan 12 pijpen wijn (ca.
7000 flessen), 24 stopen wijn (ca. SS liter), 8 vaten bier, brood, ton-
haring, droge haring, kaas, look, ajuin, vijgen en rozijnen. Later volg-
den er nog meer versterkingen naar de stad. De graaf, die de Gentse
militaire acties niet langer duldde, gaf opnieuw aan Wouter van
Edingen de opdracht om de stad te heroveren. De kronieken beweren
dat hij met 4000 soldaten de stad belegerde. Tegenover hem stonden
hooguit een negenhonderdtal krijgers uit Gent en de nog weerbare
mannen uit Geraardsbergen. Het resultaat van deze ongelijke strijd is
bekend. Op zondag 7 juli 1381 kon Wouter van Edingen de stad
binnenstormen en hij liet ze meteen in brand steken. Veel inwoners
werden vermoord, anderen vluchtten naar de nabijgelegen dorpen en
bossen. De graaf liet de stadsmuren en de Denderbruggen slopen.

Echte vrede zou er pas komen na de dood van Lodewijk van
Male en met de regering van Filips de Stoute, die huwde met
Lodewijks dochter Magaretha. Deze eerste Bourgondische hertog

[16) Sommige kronieken plaatsen deze inname en overgave op I tot 3 november (zie FRIS,
Geschiedenis van Geeraardsbergen, p. 98-99). De onderneming was dus in tegenstelling
met sommige kronieken allesbehalve een nederlaag voor Wouter van Edingen, die
bovendien de kopstukken van het verzet aan de graaf kon uitleveren. Anderzijds lijkt de
versie in de kroniek van 1. Froissart met de werkelijkheid overeen te stemmen.
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Vijftiende-eeuwse miniatuur mei de uitbeelding van de moord op Wouter (Walter) van
Edingen, vóór de poorten van Gent (Berlijn, Staatsbibliotheek, Pruisisch Kultuurbezit,

Kroniek van 1. Froissan, het zogenoemde Breslauer hand chrift).
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sloot op 18 december 1385 met de Vlaamse steden de vrede van
Doornik. Na zes jaar kon de stad aan de wederopbouw denken.

5. Volkskundige situering

Het eeuwenoude Geraardsbergse feest van Krakelingen en
Tonnekensbrand bij het begin van de Vasten, waarbij krakelingen in
de menigte worden gegooid en visjes in wijn worden gedronken,
heeft behalve een religieus geïnspireerde interpretatie ook een histo-
rische ontstaanssage [17]. Ze dook op in de eerste helft van de 19de
eeuw: eerst in een gemeenteraadsverslag van 10 november 1821 door
stadssecretaris François Rens, en daarna in een artikel van Gustave
Rens,[lS] uit 1836, waarin voor het eerst de figuur van Wouter van
Edingen opduikt [19]. Deze sage kende een bijzonder groot succes.
De figuur van de Edingse ridder werd voor velen onverbreekbaar met
het feest van Krakelingen en Tonnekensbrand verbonden. Tijdens de
bestorming van de stad zouden de inwoners heel wat brood en vis
over de muren hebben gegooid om de belegeraars te tonen dat al hun
inspanningen om de stad uit te hongeren gefaald hadden. Toen
Wouter van Edingen dit vaststelde, trok hij zijn troepen weg, zodat de
stad aan de verwoesting ontsnapte. Verheugd over het succes van hun
overmoed, herdachten de inwoners sindsdien elk jaar dit gebeuren
met krakelingen, vis en wijn.

Uit het historisch onderzoek is evenwel duidelijk geworden dat
de edelman uit Edingen minstens tweemaal met zijn troepen in de
stad was en er nooit een nederlaag opliep. Integendeel, volgens de
hier voorliggende oorkonde verliep zijn intrede in de stad van novem-
ber 1380, behalve voor de gijzelaars die werden meegenomen, eer-
der vreedzaam en op 7 juli 1381 behaalde hij een volledige overwin-
ning. In de legende is hoe dan ook de nederlaag een overwinning
geworden en wordt er het tegenovergestelde van de historische wer-
kelijkheid voorgehouden.

Voor wie ervan uitgaat dat elke legende een historische kern kan
bevatten en voor wie de legende rond het Krakelingenfeest toch met
de historische figuur van Wouter van Edingen wil verbinden, blijft er
de volgende vaststelling. Uit het verdere verloop van de oorlog blijkt
dat Wouter van Edingen enkele dagen na zijn roemrijke overwinning
in Geraardsbergen in de omgeving van het cisterciënzerinnenklooster

[17) Zie hiervoor G. VAN BOCKSTAELE, A.-M. VANDEN HERREWEGE en L. DE
COCK, Krakelingen en Tonnekensbrand in Geraardsbergen, Geraardsbergen, 1994.

[18) RIJKSARCHIEF RONSE, Modern Gemeentearchief, Geraardsbergen, nr. 78; voor de
tekst van het verslag, zie G. VAN BOCKSTAELE, A.-M. VANDEN HERREWEGEN
en L. DE COCK, Krakelingen, p. 19-21.

[19) G. RENS, Le carnaval de Grammont, in: L' Emancipation, 22 februari 1836.
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Nonnenbosch bij Heusden (Gent) in een hinderlaag viel en er op 15
juli 1381, een week na de verwoesting van Geraardsbergen, ver-
moord werd. De moordenaars hadden, volgens de kronieken en de
stadsrekeningen, niet alleen piekeniers, die uit Geraardsbergen
gevlucht waren, maar zelfs een Geraardsbergse buitenpoorter uit
Dikkele in hun rangen. De legendarische oorsprong van het
Krakelingenfeest wordt dan niet een herinnering aan een overmoedi-
ge houding van de belegerde stad, maar het memoreren van de uit-
eindelijke moord op de verwoester van de stad.

Nu biedt de oorkonde een nieuw element in de problematiek
van de mogelijke oorsprong van de legendevorming. Het is niet onbe-
langrijk vast te stellen dat de onderwerping van de stad aan graaf
Lodewijk van Male op maandag 25 februari 1381 gebeurd is, de
vooravond van Aswoensdag en van het groot vastenavondfeest op de
eerste zondag van de Vasten. Op die zondag werd van oudsher en tot
in 1960 te Geraardsbergen bet feest van Krakelingen en
Tonnekensbrand gevierd. De vraag kan worden gesteld of de onder-
werping een soort stedelijke godsvrede moest inluiden teneinde het
feest sereen te kunnen vieren. Dat Wouter van Edingen bij het tot-
standkomen van die onderwerping betrokken is geweest, kan de aan-
wezigheid van zijn naam in de legendevorming rond het feest mis-
schien verklaren.

6. Epiloog

De oorkonde van 25 februari 1381 (n.s.) beeft, afgezien van een
mogelijke volkskundige waarde, minstens de historische rol van
Geraardsbergen in de Zesjarige Oorlog duidelijker gesteld. Vooral als
historische bron van eerste orde verduidelijkt ze de bijna tragische
strijd tussen de landsheer en de grote en smalle steden om het ver-
werven of behouden van macht binnen de middeleeuwse maatschap-
pij. Onder Gent e druk meegesleurd in een niet te ontkomen opstand
werd Geraardsbergen, ondanks de onderwerping aan de graaf - ironie
van het lot - totaal verwoest.

M. Cock
Pijlestraat 103
9506 Schendelbeke

G. Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem

Een kleurenreproductie van de oorkonde (p. 8) is als bijlage bij dit artikel door onze
vereniging uitgegeven (formaat 40 x 60 cm). Ze wordt op 25 april 2002 op het Stadhuis
te Geraardsbergen voorgesteld. Voor verdere inlichtingen. zie folder in het tijdschrift.
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DE NEOGOTISCHE INRICHTING VAN DE ABDIJ VAN
AFFLIGEM NA HET HERSTEL IN 1870

Wilfried VERLEYEN

Bij het eeuwfeest in 1970 van de laatste restauratie van de abdij
van Affligem was de ondergang van het neogotische patrimonium, dat
vooral in de laatste decennia van de XIXe eeuw tot stand kwam, al gro-
tendeels bezegeld. En juist op dat moment verscheen de eerste publi-
catie over het neogotische erfgoed dat al verdwenen was, of op het punt
stond te verdwijnen. In Honderd Jaar Affligem, dat in 1970 het licht
zag dankzij de Affligemse archivaris Dom DL Cyprianus Coppens
O.S.B., werd een kort historisch overzicht ingelast van de neogotiek te
Affligem [1]. Een ondankbare taak voor de auteur ervan!

In Affligem Roem van ons Land, dat nog geen twee decennia
vroeger verschenen was, had Dom Albertus Van Roy [2] nauwelijks

De voormalige· neogotische abdijkerk van Affligem: algemeen binnenzicht tijdens tweede helft
twintigste eeuw. Tussen het schip en het koor bevond zich de koorafsluiting met in het midden

de triomfboog en het triomfkruis en links en rechts [wee zijaltaren; rechts de preekstoel van
Leonard Blanckaert (foto Abdijarchief Affligem)

(1) W. VERLEYE , De neogotische kerk eD de k.Ioostervleugel (1880), 76-80.
[2) Leuven, 1953,217-218.

Het Land van Aalst, jaargang UV, 2002, nr. 1
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een bladzijde aan de toen zo verguisde neogotiek gewijd en dan nog
enkel aan de architectuur. Bij het negende eeuwfeest van de abdij in
1983 lieten wij de neogotiek eer wedervaren in onze geschiedenis van
de abdij, behoorlijk geïllustreerd [3]. Voor de Iconografie van de
Sint-Pieters-en-Paulusabdij Affligem, die in 1990 te ieuwkerken-
Waas verscheen [4], werden zestien foto's geselecteerd i.V.m. de neo-
gotiek te Affligem.

Dankzij abt Godehardus Heigl, de voornaamste promotor van de
neogotiek te Affligem, zijn er heel wat gegevens bewaard gebleven,
vooral rekeningen en ook wat correspondentie. Daarenboven heeft
deze abt een dagboek bijgehouden, wat nagevolgd werd door enige
confraters: D. Gabriël Willems, D. Urbanus Hendrickx, D. Ursmarus
Van Haver, e.a. Bovendien was Dom Urbanus Hendrickx de enige
monnik van Affligem die bijna twee decennia lang van 1906 tot 1923
registers van zijn uitgaande correspondentie heeft bijgehouden.
Daarin treft men ook interessante gegevens aan over de latere neogo-
tiek in de eerste decennia van de XXe eeuw.

In de XIXe eeuw wendde men zich te Affligem bij voorkeur tot
de kunstenaars van de zogenaamde Bethunestijl, die zich te
Maaltebrugge (Sint-Denijs-Westrem) rond het landgoed van Joseph
De Hemptinne, stichter van de Gentse Sint-Lucasschool, gevestigd
hadden. Dit was ongetwijfeld te danken aan de architect van de neo-
gotische abdijkerk, Arthur Verhaegen [5], zelf een leerling van J.B.
Bethune en promotor van Sint-Lucas te Gent. Op zijn initiatief ont-
stond overigens de zogenaamde Sint-Lucasschool van Merelbeke,
nabij zijn landgoed in dit dorp. Verscheidene oud-leerlingen van deze
scholen werkten voor de abdij.

DE KUNSTENAARS EN HUN WERK TE AFFLIGEM

1. Leopold (1832-1913) en Leonard (1834-1905) Blanchaert

Zij waren de zonen van een timmerman uit Melle en vestigden
zich in de kunstenaarskolonie te Maaltebrugge en werden samen met
hun schoonbroer, de schilder Adrien Bressers, de vaste uitvoerders
van Bethune's ontwerpen. Zij hadden deel aan de belangrijkste
opdrachten zoals die van het kasteel van Caloen te Loppem, de kerk

[3] W. VERLEYEN, Negen eeuwen Affligem, Aalst 1983, 163-166, 188-191,215-216,218-
220.

[4] Co-productie van W. VERLEYE en L VAN EECKHOUDT, Nieuwkerken-Waas, 23-
26,78-79

[5) J. DE MAEYER, De rode baron. Arihur Verhaegen (1847-1917), (Kadee Studies 18),
Leuven, 1994; W. VERLEYE ,De bouw van de neogotische Affligernse abdijkerk en
de westvleugel, 1879-1881, in: Het Land van Aalst, dl. lil, 2000,135-149.
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Gezicht op het monnikenkoor. vooraan het hoofdaltaar met baldakijn, links en rechts de koorze-
tels en op de voorgrond de twee zijaltaren van de koorafsluiting (foto Abdijarchief Affligem)

van Vijvekapelle (Damme) en de abdij van Maredsous. Leopold nam
het figuratieve gedeelte en Leonard het decoratieve snijwerk voor
zijn rekening. De typische archaïserende, op de vroeg- en hooggotiek
geïnspireerde stijl van Bethune treft men ook in hun werk aan. De
figuren werden in verstarde houdingen weergegeven, met geïdeali-
seerde gelaatstrekken en gehuld in hoekige gewaden zodat ze eerder
symbolen lijken van religieuze en ideologische voorstellingen dan
afbeeldingen van levende wezens. Vooral het werk van Leopold werd
verspreid tot in het buitenland toe: München, Londen, Boma
(Kongo), enz. [6].

In 1882 deed G. Heigl, toen nog prior van Affligem, een beroep
op hen voor het hoogaltaar van de nieuwe kerk. De drie treden en de
altaarsteen waren vervaardigd uit arduin van Zinnik. Het overige was
bekleed met witte steen. Aan de voorkant bevonden zich zeven nis-
sen met gebeeldhouwde taferelen uit het Oude Verbond, voorafbeel-
dingen van het H. Misoffer: de offers van Abel en Melchisedech,
Abraham offert Isaäk, het paaslam in Egypte, het manna in de
woestijn, Mozes doet water ontspringen uit de rots en de paal met de
koperen slang [7].

(6] J. VANCLEVEN, Sint-Lucas-ateliers in de plastische kunsten en de toegepaste kunst,
in: De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, 1862-1914 (Kadee Studies 5), Leuven,
1988,307,341.

(7] VERLEYE r De neogotische kerk, 78.
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G. Heigl had scrupules i.v.m. het voorgeschreven baldakijn bij
de uitstelling van het Allerheiligste. Hij vroeg raad aan Arthur
Verhaegen, die hem op 1 april 1882 geruststelde. Volgens J.B.
Bethune, die al 25 jaar altaren ontwierp en aan wie hij de brief van G.
Heigl had getoond, volstond een verplaatsbaar baldakijn. Zelfs een
conopeum was volgens de Romeinse ritencongregatie niet vereist bij
zo'n kostbaar tabernakel als dat van Affligem [8].

G. Heigl liet ook een retabel ontwerpen in eikenhout, gepoly-
chromeerd, met drie taferelen: het Laatste Avondmaal, de H.
Benedictus ontvangt de teerspijs en Jezus geeft zijn hart aan de H.
Gertrudis. Aan de zijkanten waren gordijnen voorzien die het altaar
buiten de diensten konden insluiten. Op de draaibare metalen met
loofwerk versierde armen, waaraan ze bevestigd waren, stonden kaar-
sen. Op 4 maart 1885 verwees Leonard Blanchaert i.v.m. het
gevraagde bestek naar een soortgelijk altaar voor Essen in Duitsland,
waarvan de kosten op 5400 fr. geraamd waren. De Affligemse plan-
nen werden echter niet gerealiseerd [9].

Op 28 juni 1887 zond Leopold Blanchaert een bestek voor het
altaar van O.-.L.-Vrouw in het benedenkoor: trappen in gepolijste
blauw arduin, suppedaneum in gekoleurde ingelegde tichelkens, de
gradin van de kandelaars in gepolijst marmer van Comblanchien, een
beeld van O.-L.- Vrouw in eikenhout en een retabel met twee groepen,
eveneens in eikenhout, voor de som van 2790 fr. Op 9 juli 1887 zond
Leonard Blanchaert de tekening van een retabel door A. Verhaegen
voor de kapel van de Zusters van Liefde te Gent, dat goed overeen-
kwam met dat van Affligem. De kostprijs werd geraamd op 1500 fr.

In 1889 werd het altaar echter anders uitgevoerd. Langs de voor-
zijde kwamen er vier nissen met beeldhouwwerk in de trant van het
hoogaltaar. Hier waren het echter taferelen over voorspellingen en
voorafbeeldingen van O.-L.-Vrouw in het Oude Verbond: de gods-
spraak aan Adam en Eva, Judith, koningin Esther, ... Het geheel werd
uitgevoerd in witte steen uit Caen. Charlotte Blanchaert zond op 20
april 1889 de rekening van haar broer Leopold i.V.m. de voorsteen die
998,46 fr. bedroeg. De brief begint heel godvruchtig met G.z.J.Chr.
en eindigt met Uwe ootmoedige dienares. De altaarsteen en de trap-
pen werden in arduin uitgevoerd door A. Birmant-Prieels van
Ninove.

Op 23 april 1889 volgde de wijding door G. Heigl die toen al abt
was. De plechtigheid duurde meer dan 3 uur. Daarna celebreerde de
novicenmeester, Dom Herman Reuzel, die zowat als prior fungeerde,
nog een plechtige mis. Vaneen retabel kwam er hier evenmin iets

[8] Arellief Abdij Affligem (AAA.), 50 I.
(9] VERLEYEN, Negen eeuwen Affligem, 188; AAA., 2 S 4 - 2 S 6.
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terecht ondanks de dromen van G. Heigl: de H. Benedictus voor het
fresco van O.-L.-Vrouw in Rome, het mirakel van de H. Bernardus in
Affligem, O.-L.-Vrouw leidt de H. Mechtildis naar de mystieke brui-
loft met Christus, de opdracht van Maria in de tempel, de presentatie
van Maria in de hemel, de groet van de engel.

Op 21 december 1898 kwam Leonard Blanchaert de kaarsen-
bank en het houten tabernakel met de pinakels plaatsen [10]. Was het
traantje van O.-L.-Vrouw van Affligem ook zijn werk?

Het altaar van de H. Benedictus, rechts in het benedenkoor,
werd door G. Heigl gewijd op 1 oktober 1890. De voorkant in witte
steen was versierd met een voorstelling van de legendarische martel-
dood van de H. Placidus, zijn zuster Flavia en andere monniken door
de Saracenen te Messina op Sicilië. 't Was een zeer dramatisch tafe-
reel: Placidus en zijn zuster zaten geknield voor de woeste aanvoer-
der, terwijl een trawant al het zwaard zwaaide om hen te onthoofden.
Een andere droeg een koffer als buit weg en op de grond lagen dode
monniken [11].

Het altaar was een gift van juffrouw Plas. Er waren nog twee
andere weldoensters i.v.m. deze altaren: Julie Joostens van
Baardegem, die religieuze werd, schonk 4000 fr. en juffrouw
Hortense Van Auwermeulen van Lokeren gaf 2000 fr. [12].

De eikenhouten communiebank was versierd met doorzichtig
maaswerk en medaillons, waarin emblemen van de Eucharistie.
Waarschijnlijk werd die geplaatst in 1886.

In 1889 vervaardigde Leonard Blanchaert vier eikenhouten
reliekkasten voor de schedels van de H. Victoria, een Trierse marte-
laar, een gezellin van de H. Ursula en een gezel van de H. Gereon.
Die zijn uitgevoerd in de vorm van gotische kapelletjes. G. Heigl
vond de prijs van 408,48 fr. te hoog. Leonard Blanchaert gaf toe dat
hij had gesproken van 50 à 75 fr. per stuk, maar later wilde de abt ver-
sierde kolommetjes en daar die zo klein waren, had het fijne werk
hem veel tijd gekost. Goede kenners zouden het niet duur vinden,
betoogde hij. Br. Bavo Van Lierde van Dendermonde kwam de
reliekschrijnen polychromeren. Ze waren een geschenk van de fami-
lie Raes uit de Langestraat te Hekelgem. Tot in de jaren zestig van de
vorige eeuw werden ze op de grote feestdagen op het hoogaltaar uit-
gesteld [13].

[JO] AAA, 5 0 I.
[11] Het model van G. Heigl werd door Leopold Blanchaert nog meer gedramatiseerd door

broer en zuster naast elkaar te plaatsen, maar tevens minder macaber gemaakt door het
uitrukken van de tong van een monnik weg te laten (AAA., 3 T 26).

[12] AAA., 5 0 1.
[13] W. VERLEYE ,De relikwieënverering in de abclij Affligem, in: De Brabantse

Folklore, nr. 234, 1982, 106, 109-110; ID., Necrologium van Affligem (1083-1992),
Brussel, 1993,363; AAA, 5 0 I.
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Leonard Blanchaert leverde ook het baldakijn van de abtstroon
en het faldistorium in eikenhout voor de pontificale plechtigheden.
Op 21 november 1889 verzekerde hij dat hij dit laatste zeer goedkoop
had gemaakt, want de zetel had hem ongeveer 80 fr. gekost van bou-
rure, kopere monture, glazen cristale bolen etc. en toen nog wat aan
verguit (sic). Aan het met rozetten versierde baldakijn hingen de gor-
dijnen in de verschillende liturgische kleuren. Buiten de plechtighe-
den bleef de troon volgens de voorschriften ontmanteld.

De achtzijdige preekstoel met dito klankbord en smalle onder-
bouw uit dunne kolommen, rustte op een arduinen voetstuk. Heel
waarschijnlijk was dit ook een werk van Leonard Blanchaert, dat
geplaatst werd op 21 maart 1890. Weldoeners, onder wie de pastoor
van Jumet, gaven 600 fr. G. Heigl dacht aan acht taferelen voor de
zijwanden: de zending van de apostelen, de H. Benedictus geeft
geloofsonderricht aan de herders van Subiaco, hij predikt het evan-
gelie aan de heidenen van Montecassino, de H. Amandus predikt het
christendom aan de Belgen, de monnik Wedericus predikt te Aalst,
o.m. voor de ridder-stichters der abdij, de H. Bernardus predikt de
kruistocht, de HH. Amandus, Ursmarus en Willibrordus krijgen de
opdracht van de paus het evangelie te prediken aan de Belgen en de
prior van Montserrat leert aan de H. Ignatius de geestelijke oefenin-
gen. De realisatie bleef echter uit. De kosten van de preekstoel zon-
der het houtsnijwerk werden door Leonard Blanchaert op 2000 fr.
beraamd.

Op 9 juli 1887 had Leonard Blanchaert al de prijs voor de tri-
omfboog met het triomfkruis en de twee voetstukken boven de
ingang van het hoogkoor op 550 fr. beraamd. Leopold Blanchaert
schatte de kosten voor de drie beelden, omtrent 1,25 m hoog, in
eikenhout ieder op 325 fr., in rood delenhout op circa 265 fr.

Er werd ook een ontwerp gemaakt met het orgel aan beide zij-
den van het triomfkruis en een ander met een koorhek eronder tussen
de twee altaren in het benedenkoor. De realisatie bleef echter uit.

Pas op 18 juli 1892 ging Leonard BJanchaert over tot het oprich-
ten van de triomfboog, het triomfkruis en de twee ciboria in het bene-
denkoor. Op de dwarsbalk stond een banderol met de volgende tekst
in sierlijk uitgesneden vergulde gotische letters: Christus Pontifex
introivit semel in Sancta (Christus is als Hogepriester eenmaal in het
Heilige binnengetreden. Op 27 augustus 1894 kwam hij met zijn
knechten het ciborium boven het hoogaltaar plaatsen. De kosten van
de kleine ciboria aan eikenhout, ijzerwerk en arbeid waren door hem
op 2300 fr. per stuk geraamd.

Op 20 oktober 1897 verklaarde Leopold Blanchaert van G.
Heigl 530 fr. te hebben ontvangen voor een beeld op het ciborium van
het hoogaltaar en twaalf consolen (draagstenen). Op 30 januari 1901
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aanvaardde hij de beelden van O.-L.-Vrouw en Sint-Jan naast het tri-
omfkruis te maken, in eikenhout, grootte zoals die van Maredsous,
voor de som van 1000 fr., het vervoer en het plaatsen niet inbegrepen.
Deze waren een geschenk van een broer van de abt, Michael Heigl,
pastoor te Wolnzach in Beieren.

Leonard Blanchaert werd in 1899 al vertegenwoordigd door zijn
zoon Jozef [14] die blijkbaar bevriend was met Dom Petrus
Lambrecht, monnik van Affligem en actief als architect. Op 27 sep-
tember 1899 liet hij hem zijn groeten overmaken. Op 12 december
1899 was Leonard Blanchaert al opgenomen in het rusthuis van Sint-
Maria-Oudenhove. De laatste twee neogotische biechstoelen uit
Tsjechische eik, respectievelijk geplaatst op 27 juni 1901 en 26 okto-
ber 1908 waren dus het werk van Jozef Blanchaert die nog lang de
zaak van zijn vader voortzette. De laatste biechtstoel was een
geschenk van de familie van de Affligemse monnik, Dom Hubertus
Callebaut van Sint-Katherina-Lombeek [15].

(14) VAN CLEVEN, Sint-Lucasatelier , 340 : hier niet als zoon vermeld, maar enkel als
opvolger.

[IS) AAA., SOl; VERLEYEN, Necrologium, 233.
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Het hoofdaltaar met baldakijn, werk van Leonard Blanckaert in 1882 en 1894
(foto Abdijarchief Affligem)
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2. Adrien Hubert Bressers (1835-1898)

Deze kunst- en decoratieschilder was afkomstig van Tilburg.
Door J.B. Bethune opgeleid in neogotische zin, werd hij een van de
vaste uitvoerders van zijn ontwerpen. Hij stichtte het Maison de Saint
Luc pour la propagation d'oeuvres d'art en style Moyen Age, was
leraar in Sint-Lucas Gent en had een atelier te Maaltebrugge. Hij
werkte nauw samen met de gebroeders Blanchaert met wier zuster hij
gehuwd was. Hij schilderde meestal naar ontwerpen van J.B. Bethune
in de kerken van Dadizele, Vijvekapelle, Oostakker-Lourdes, enz.

In 1886 werd te Affligem een beroep op hem gedaan voor het
vergulden en schilderen van de emblemen op de communiebank [16].
Op 27 juni gaf hij een bestek voor de versiering van de twee altaren
in het benedenkoor met hun ciboria en hun Calvarie boven de ingang
van het hoogkoor. De kosten werden op 300 fr. geraamd [17]. De
altaren en ciboria bleven echter onbeschilderd.

3. De gebroeders Edmond, Octaaf en Julius De Clercq

Opgeleid in het Gentse Sint-Lucasinstituut, werden zij de voor-
naamste protagonisten van de zogenaamde Sint-Lucasschool te
Merelbeke, in 1880 gesticht op initiatief van A. Verhaegen en onder-
pastoor Van Rijsselberghe. Deze beeldhouwers en kunstschrijnwer-
kers vervaardigden zowel burgerlijk als kerkelijk meubilair. Zij wil-
den wedijveren met ingevoerde producten uit Tirol. Het grootste deel
van hun werk ging naar Engeland, o.m. een kolossaal O.-L.-
Vrouwbeeld met sokkel te Glasgow.

Voor de abdij Affligem vervaardigden zij een eikenhouten koor-
gestoelte dat uit 38 zetels bestond. Op 16 april 1887 kwam Leonard
Blanchaert de eerste zes zetels plaatsen achter de altaren vóór het
hoogkoor met de rug naar de kerk zoals het gebruikelijk was bij de
cisterciënzers en premonstratenzers. De kostprijs van de sittingen, het
vervoer met een verhuiswagen inbegrepen, bedroeg 3787,80 fr.

Op 30 april 1900 werden de overige zetels geplaatst die een wei-
nig smaller waren dan de vorige. Op advies van abt-generaal
Domenico Serafini werden toen ook de oudere zetels tegen de zijmu-
ren van het hoogkoor opgesteld. De hoge achterwand was versierd
met baldakijnen en talrijke pinakels. De zetels van de abt en prior
onderscheidden zich door een rijkere ornamentatie. Alle misericor-
den waren versierd met bloem- en loofwerk [18].
[16] VAN CLEVEN, Sint-Lucasateliers, 343-346; AAA., 5 01.
[17] VAN CLEVEN, art. cit., 237; VERLEYEN, Negen eeuwen Affligem, 188; AAA., SOl.
[18] J. DE MAEYER, Kunst en politiek, in: De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, 1862-

1914 (Kacloc-Stuclies 5), Leuven, 1988, 104-105; VAN CLEVEN, Sint-Lucasateliers,
367,372.
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4. Albert Jozef Sinaeve (1868-1953)

Deze beeldhouwer en kunstschrijnwerker was leerling van Sint-
Lucas te Gent, waar hij zich ook vestigde. Hij huwde de weduwe van
Petrus Pauwels, wien atelier hij overnam. Werk van hem kwam
terecht in de parochiekerken van Nieuwpoort en Eeklo en ook in de
abdijkerk van Dendermonde.

G. Heigl deed op hem een beroep voor een altaar van de H.
Jozef, zijn dooppatroon, voor een zijkapel van de Affligemse abdij-
kerk. A. Sinaeve maakte twee ontwerpen met retabels, beide met een
groot beeld van de heilige als vrij jonge man, respectievelijk omge-
ven met drie en vier taferelen uit zijn leven: de verloving voor een
Joodse priester, de vlucht naar Egypte, het werk met het Kind Jezus,
het overlijden bijgestaan door Jezus en Maria. De compositie was tel-
kens drieledig, maar het grotere ontwerp had twee niveaus en ook een
afbeelding van de gekruisigde Christus met ernaast O.-L.- Vrouwen
Sint-Jan. Een paar kolommen ondersteunden de altaarsteen, waaron-
der zich in het kleinere ontwerp ook een tafereel bevond. Het laatste
retabel was onderaan versierd met zwevende engelen en onder-
scheidde zich door talrijke pinakels [19].

5. Huis Beyaert-Storie

Deze groothandel in de Mariastraat te Brugge exporteerde op
grote schaal naar Engeland. Louis Beyaert vervaardigde o.m. geschil-
derde kruiswegen.

Dit huis leverde de Affligemse kruisweg die 1600 fr. kostte, wat
door een weldoener betaald werd. De achtergrond van de taferelen
was verguld. Op 24 november 1889 volgde de wijding door P.
Clemens Pellemans, minderbroeder. Abt G. Heigl had door bemidde-
ling van Br. Mathias De la Croix, directeur van Sint-Lucas te Gent,
de bekende Rerni Rooms gepolst i.v.m. de lijsten. Deze antwoordde
op 6 december 1888 dat de prijs ervan in eikenhout 36 fr. per tuk
bedroeg, maar dat vereenvoudiging mogelijk was. Blijkbaar werd er
niet op ingegaan. R. Rooms zou het meeste meubilair van de abdij-
kerk van Dendermonde vervaardigen: het retabel van het hoogaltaar,
de retabels met de beelden van de H. Benedictus en de H. Antonius,
de predikstoel, de orgelkast, het portaal en het koorgestoelte [20].

[19] AAk 22 S 1.
[20] VAN CLEVEN, Sini-Lucasateliers, 292, 294; AAA., 5 0 1. We danken onze confrater

D. Ambrosius De Cock voor deze en volgende gegevens i.V.m. het meubilair van de
abdijkerk van Dendermonde.
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6. Br. Bonifatius Hilfert O.S.B. (1828-1914)

Johann Hilfert werd te Gross-Burlo in Westfalen geboren op 28
januari 1828. Op 31 juli 1861 trad hij in te Dendermonde, waar de
Affligernse communiteit toen verbleef. Hij ontving het habijt op 11
maart 1862 maar bleef meer dan acht jaar postulant tengevolge van
de onzekere juridische situatie van de lekenbroeders. Pas op 5 okto-
ber 1871 kon hij te Affligem zijn eeuwige geloften afleggen. Op 26
augustus 1878 kwam hij in verband met de bouw van de kerk defini-
tief naar Affligem, daar hij schrijnwerker was. Hij hielp ook bij de
inrichting van Steenbrugge. Op 11 november 1878 ging hij naar het
atelier van Leonard Blanchaert te Maaltebrugge de gotische houtsnij-
kunst leren. G. Heigl was er op 21 oktober i.v.m. de kerkbouw [21).

Circa 1885 vervaardigde hij het gestoelte in pitchpine van het
nachtkoor dat bestond uit 48 zetels. De lage lambrizering was ver-
sierd met briefpanelen. Samen met zijn helper Jozef De Coster ver-
vaardigde hij in 1888 ook twee eikenhouten biechtstoelen versierd
met briefpanelen, maaswerk en pinakels. Mogelijk waren ook de
leesstoel in de refter, de koorlessenaars voor het zingen van de pas-
sie, een paar kasten en stoelen en een bed in neogoti che stijl even-
eens zijn werk. Op 26 december 1892 vertrok hij naar de Duitse stich-
ting in Merkelbeek (Nederlands Limburg), waar hij tot zijn laatste
dagen als schrijnwerker actief bleef en nog meubilair maakte [22].

7. Fidelis De Coster

Deze meubelmaker uit de omgeving van de abdij vervaardigde
de kasten van de nieuwe sacristie (1908). Het briefpaneelmotief
domineerde er haast overal, zowel in de hoge kasten tusen de steun-
beren van het koor als in de lagere ladenkasten met daarboven de
afzonderlijke kastjes voor de bonnetten en het mislinnen van de
priesters. Tegen de oostmuur stond de grootse reliekenkast, versierd
met maaswerk, pinakels en een mooi beeld van de H. Benedictus,
alles in eikenhout. Geïnspireerd door de buffetkasten deed zij met
haar predella en pseudo-tabernakel voor de HH. Oliën toch aan een
altaar denken [23]. Mogelijk was dit nog een werk van de
Blanchaerts. In de lambrizering van de westmuur was de drieledige
lavabo ingewerkt met wasbekken en plaatsen voor de handdoeken,
ook een neogotisch geheel, met onderdelen van een oude biechtstoel.

[21) AAA., 4 H 6, Joumal van G. Heigl.
[22) VERLEYE, Necrologium van Affligem, 43-44.
[23) Deze kast is met een gedeelte van de reliekhouders in de abdij bewaard gebleven.
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In 1873 verkreeg men een beeld van de H. Gertrudis de Grote,
vervaardigd door Prosper Jacobs van Ninove. Het Benedictusbeeld,
dat dateerde van 1892, was een werk van Gérard Javaux van Luik.
Een houten beeld van de H. Jozef, gemaakt door Frans Deckers van
Antwerpen, siert nog steeds de kleine kruisgang, maar de polychro-
mie werd jammer genoeg verwijderd [24].

8. Louis de Pues

In 1905 vervaardigde deze Mechelse beeldhouwer de eikenhou-
ten draaghemel voor het Allerheiligste. Franciscanessen-
Missionarissen borduurden de behangsels. Het was een geschenk van
prinses Maria Ludovica von Hohenzollern-Sigmaringen, gravin van
Vlaanderen en moeder van de latere koning Albert 1. Langs de
Benedictus' Kalender en Almanak van O. -L. -Vrouw van Affligem,
gepubliceerd door de bovenvermelde U. Hendrickx, kwam zij in rela-
tie met de abdij. Deze zorgde jaarlijks voor foto's van de koninklijke
familie als illustratie van zijn kalender. Hij deinsde er niet voor terug
prinses Elisabeth van Beieren, later koningin, in te schakelen om een
schets van de draaghemel aan haar schoonouders te bezorgen. Deze
laatste had door zijn toedoen haar landgenoot, abt Godehardus Heigl
van Rottenburg aan de Laaber in Beieren samen met de bemiddelaar
een privé-audiëntie verleend. Op 8 april 1907 zou de abt, dankzij haar
bemiddeling, van de H. Stoel de cappa magna verkrijgen. De draag-
hemel beantwoordde niet aan de verwachtingen en U. Hendrickx
poogde nog een verandering op kosten van de prinses te bewerken,
maar de privé-secretaris ging niet in op zijn verzoek [25].

9. Leopold Lemaître (1875-1962)

Hij was afkomstig van Lede. Op 23 juli 1911 behaalde hij in
Sint-Lucas te Gent de tweede prijs in het zevende jaar beeldhouw-
kunst [26]. Hij vestigde zich in Aalst in de Veldstraat.

In 1912 vervaardigde hij, eveneens door toedoen van U.
Hendrickx, een eikenhouten paaskandelaar in vroeggotische stijl.
Deze was 1,80 m. hoog en kostte 115 fr. Hij maakte tevens drie sedi-
liën (koorstoelen) [27]. Op 30 juli 1926 leverde hij een van de zijal-
taren in arduin en witte steen met twee kolommetjes aan de voorkant
voor de prijs van 7400 fr. [28].

[24) ID., egen eeuwen Affligem, 191; De abdijgebouwen, 79.
[25) AAA. 5 L 7, Correspondentie van U. Hendriekx, F 197, 198, 199; 1 F 1, Relaties met de

koninklijke familie, brief van U. Hendrickx aan prinses Elisabeth van Beieren; De
Mariagroet uit Affligem, dl. VI, 143; VERLEYEN, Necrologium van Affligem, 415-416.

[26] Fotokopie van zijn diploma in AAA., 5 0 I.
[27] AAA., 7 G 6, Dagboek van U. Hendrickx, 14-3-1912.
[28) AAA., 5 0 1.
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10. Jozef Janssens de Varebeke (1854-1930)

Geboren te Sint-Niklaas, broer van de benedictijner-theoloog
Laurent Janssens van Maredsous [29], onderscheidde hij zich vooral
als schilder van religieuze taferelen, o.m. voor de kathedraal van
Antwerpen, en portretten o.a. van de pausen Leo XIII en Pius X. Hij
werd sterk beïnvloed door J.B. Bethune [30].

Blijkbaar maakte hij ook beelden, want op 8 maart 1912 deed U.
Hendrickx een beroep op hem voor een artistieke afbeelding van het
genadebeeld van O.-L.- Vrouw van Affligem. Daarbij vroeg hij ook
twee beelden van de H. Benedictus, 60 cm hoog, respectievelijk in
cement en gebakken aarde. Op 17 april 1912 zond hij een prent i.v.m.
de polychromie van het genadebeeld. Op 19 maart 1913 vroeg hij
informatie over de Benedictusbeelden. Hij had er twee besteld die
buiten konden geplaatst worden [31].

11. Atelier Osterrath

De stichter, Joseph Osterrath (1845-1898), was de belangrijkste
glasschilder die opgeleid werd in het atelier van lB. Bethune. In
1870-1872 bracht hij zijn atelier uit Xanten over naar België.
Heropgericht te Tilff bij Luik, groeide het uit tot een van de bloei-
endste Waalse glazeniersbedrijven. De voorkeur van de stichter ging
uit naar de vroeggotiek. De anatomie van de figuren onder baldakij-
nen en het perspectief werden archaïsch opgevat en het koloriet bleef
tot enkele hoofdkleuren beperkt [32].

Zijn zoon Pierre werd monnik te Affligem onder de naam
Frederik en later missiebisschop van Pietersburg in Zuid-Afrika. Op
10 augustus 1903 werd in de Affligemse abdijkerk een drieledig glas-
raam geplaatst achter het hoogaltaar. Volgens De Mariagroet uit
Affligem [33] was het een geschenk van zijn moeder, die toen met
haar zoon Joseph het atelier beheerde. Er bleef nochtans een ont-
vangsbewijs van 2560 fr. bewaard [34]. Het geheel dat uit drie lan-
cetvensters bestond, stelde de opdracht van Maria in de tempel voor
tussen de HH. Joachim en Anna, daar de kerk als patrones O.-L.-
Vrouw Presentatie had. Bovenaan bevonden zich de drie personen
van de H. Drievuldigheid en onderaan de H. Jozef en Sint-Jan de
Doper, alsook de HH. Petrus en Paulus.
[29] Rector van Sant'Anselmo, de benedictijnse hogeschool te Rome, secretaris van de Con-

gregatie van de Religieuzen, titulair abt van Sint-Pieter te Gent en titulair bisschop. Ook
artistiek begaafd R. AUBERT, art. Janssens (Laurent), in: Dictionnaire d'Histoire et de
Géographie Ecclésiastiques, dl. XXVI, 1997,969-973.

[30] VAN CLEVEN, Sint-Lucasateliers, 296, 361. Beiden hadden kritiek op de slaafsheid
van de school bij het nabootsen van middeleeuwse werken.

[31] AAA,5 L 8, F 373, 380, 443.
[32] VAN CLEVEN, Sint-Lucasateliers, 302, 303, 336.
[33] Dl. IV, 1903, 182-183; VERLEYEN, Necrologium van Affligem, 259-260.
[34] AAA., 5 0 I.
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12. Armand Bourdon-De Bruyne (1818-1903)

Geboren te Dourbes, vestigde deze edelsmid en kopergieter zich in
1840 te amen en in 1854 te Gent, waar hij de zaak van zijn schoon-
vader De Bruyne overnam. Door J.B. Bethune en Florimond Van de
Poele in de neogotiek ingewijd, werd hij een vaste uitvoerder van hun
ontwerpen. Hij had ook een werkhuis met stoomaandrijving en een
kopergieterij in Maaltebrugge. Hij werd een van de meest productie-
ve leveranciers van kerkelijke edelsmeedkunst, wat gepaard ging met
een belangrijke bijdrage tot het herontdekken van oude technieken,
waaronder die van het email. Hij voerde de titel van Orfèvre de Sa
Majesté la Reine des Belges. Hij maakte een tiara voor paus Pius IX,
staven voor verscheidene Gentse bisschoppen en kronen voor O.-L.-
Vrouw van Halle en andere genadebeelden. Hij werd bekroond in
Parijs, Wenen, Amsterdam en Gent. In 1888 liet hij de zaak aan zijn
zoon Eduard Bourdon over [35].

In 1886 leverde hij aan de abdij Affligem een kandelaber in
gepolijst en gevernist koper. Bij de abstwijding van G. Heigl op 16
juli 1887 vervaardigde zijn zoon Eduard een zogenaamde chapelle
d'évêque: een staf, een borstkruis in verguld zilver, een kan en een
bekken voor de pontificale handwassing, een blaker en een schaal om
het borstkruis op te leggen. De prijs bedroeg 712,50 fr. Op 6 maart
1890 leverde hij nóg een borstkruis in verguld zilver van 70 fr., een
ring en een stempel voor 100 fr. [36]. Een derde neogotisch verguld
borstkruis was versierd met edelstenen. De maker is niet gekend.

13. Leopold Firlefijn rt 1910)

Deze edel mid en koperbewerker had evenals Bourdon een zeer
belangrijk atelier te Maaltebrugge. Dit atelier vervaardigde de mensa
in verguld koper van het hoogaltaar van de Sint-Maartenskerk te
Kortrijk, de retabels van het O.-L.- Vrouw- en H. Sacramentsaltaar in
de abdijkerk van Dendermonde, enz. [37].

In 1905 vervaardigde hij een zilveren kelk voor de abdij
Affligem, 23 cm hoog, met op de voet Christus, Maria, de H.
Clemens en de Z. Johanna van Mont-Comillon. Hij maakte een ont-
werp voor een rijkversierde blaker, dat echter niet uitgevoerd werd
[38].

[35] VAN CLEVE ,Sint-Lucasateliers, 343.
[36] AAA., 5 02, Sacristie.
[37] VAN CLEVEN, Sint-Lucasateliers, 355-356.
(38) AAA., 18 S I
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14. Billaux-Grossé

Dit Brussels huis leverde in 1905 een zilveren kelk, versierd met
de wapenschilden van de abdij en van abt G. Heigl. Op de voet zijn
O.-L.-Vrouw en de H. Benedictus gegraveerd. Een inscriptie verwijst
naar de familie Van Caeter die deze kelk schonk op 20 augustus 1905
bij gelegenheid van de priesterwijding van hun zoon Dom Paulus.

15. Benziger Brothers

Sinds 1885 had deze internationale uitgeverij van Zwitserse her-
komst al een afdeling voor christelijke kunst: beelden, paramenten,
enz. Hun filiale te New Vork leverde in 1905 de mooie vergulde zil-
veren kelk die de Affligemse monnik Willibrordus Vooghden ten
geschenke kreeg van de leerlingen van de Saint-Joseph's School te
Perry (Oklahoma U.s.A.) bij gelegenheid van zijn zilveren priester-
jubileum. Deze kelk is 25,8 cm hoog en bezet met sierstenen.

16. Atelier Heursel

Dit Gentse huis leverde in 1906 de zilveren kelk die door de
familie Dooreman geschonken werd bij gelegenheid van de priester-
wijding van hun zoon Dom Romaricus. De kelk is 21,5 cm hoog en
versierd met email. Op de voet staan Christus, O.-L.-Vrouw en het
kruis afgebeeld [39].

17. Théodore Bisschop

Deze edelsmid was te Brussel in de Justus Lipsiusstraat
gevestigd. Op 11 en 12 januari 1910 werd de middeleeuwse
Bernarduskelk van de abdij Affligem in het museum van het
Jubelpark te Brussel onder toezicht van Th. Bisschop en de
Affligemse monnik U. Hendrickx gefotografeerd en afgegoten. Deze
laatste bleef er steeds bij en nam 's nachts de kelk mee naar het huis
van de edelsmid waar hij logeerde. Op 1 april 1910 kreeg Th.
Bisschop een afgietsel. Na herhaalde verzoeken werd hem op 4 janu-
ari 1912 door abt G. Heigl de toelating verleend kelken te vervaardi-
gen naar den grondvorm of type van de Bernarduskelk met verbod
aan ieder andere edelsmid deze kelk in zijn bijzonderste onderdelen
of in zijn geheel na te maken, op straf van gerechtelijke vervolging
door de abt en zijn opvolgers. Hij was er wel toe gehouden gratis een
zilveren kopie voor de abdij te maken zoals hij er al een had ver-
vaardigd. De toelating was persoonlijk en ging niet over op zijn
opvolgers [40].
[39) De kelken worden nog in de abdij bewaard.
[40) AAA., 7 G 6, Dagboek van U. Hendrickx,
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Op 10 januari 1911 leverde hij een zeskantig zilveren voetstuk,
14 cm hoog, voor het beeld van O.-L.-Vrouw van Affligem. Het was
versierd met engelen en met het wapenschild van de abdij. Een
inscriptie verwees naar de schenkers, de bedevaarders van Aalst-
Mijlbeek en ijveraar H. De Strooper. U. Hendrickx die alles bered-
derde, weigerde het kunstwerk eerst, omdat het niet voldeed aan de
gestelde voorwaarden en de prijs, 315 fr., te hoog was. Men geraak-
te toch tot een akkoord. U. Hendrickx was nogal twistziek, want op
17 april 1912 bleek het 665 fr. gekost te hebben. Soms waren de rela-
ties nochtans zeer hartelijk [41].

18. Hyacinthe Böss

Deze edelsmid, eveneens een leerling van Sint-Lucas, had een
Fabriek van kerkornamenten in middeleeuwsehen stijl in de
Priesterstraat te Gent [42].

In 1913 vervaardigde hij voor de abdij twee zilveren bloemen-
vazen, versierd met de wapens van Affligem en Aalst. De oren waren
verguld. Een inscriptie herinnerde aan de schenkers, eveneens bede-
vaarders van Aalst-Mijlbeek en hun ijveraars: Th. Muyllaert, M.
Crick en H. De Strooper. U. Hendrickx, die weer als tussenpersoon
fungeerde en de schets keurde, merkte op dat de handvatten elegan-
ter mochten zijn [43].

In 1914 vervaardigde H. Böss een 51 cm hoog processiekruis uit
zilver, email en koper, eveneens versierd met de wapenschilden van
de abdij en Aalst. De inscriptie verwees naar dezelfde schenkers als
boven vermeld. Een eikenhouten kruis werd door U. Hendrickx
geweigerd tot pijnlijke ontgoocheling van de kunstenaar die zoiets
nog nooit ervaren had [44].

19. Fr. Festraets

Deze Mechelse edelsmid, die ook een bijhuis in Brussel had,
vervaardigde in 1921 een zeskantig wierookvat, 27,5 cm hoog, met
bijhorend scheepje, in gedreven zilver. Op de voet van het wierook-
vat zijn O.-L.-Vrouw van Affligem en de wapenschilden van de abdij
en Aalst gegraveerd. Het was eveneens een geschenk van de bede-
vaarders van Aalst-Mijlbeek onder leiding van Maria Crick en ande-
re ijveraarsters, aan wie de inscriptie herinnert. U. Hendrickx slaagde
erin 50 fr. reductie op de kostprijs van 1850 fr. af te dingen [45].
(41) 5 L 8, f" 85, 90, 139, 156,241,359; 5 0 I.
(42) VAN CLEVEN, Sint-Lucasateliers. 342.
[43] AAA., 5 L 7, f" 14; 5 L 8, f" 381, brief van U. Hendrickx aan H. Böss, 27-4-1912.
[44] AAA., 5 0 2, Correspondentie H. Böss met U. Hendrickx, 24-4-1913, 26-3-1914,

10-5-1914.
[45] AAA., 5 0 2.
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20. Henri Ivon Bernard de Tracy (1866-1951)

Deze kunstschilder, miniaturist en tekenaar was leerling van Br.
Mathias De la Croix in het Sint-Lucasinstituut te Gent, waar hij zich
ook vestigde. Hij was er leraar, archivaris en bibliothecaris. Tot diep
in de XXe eeuw zette hij de neogotische traditie verder. Hij groeide
op in het Prinsenhof te Gent, waar zijn vader Henri Charles, uit ver-
armde Franse adel, als voornaamste tekenaar van lB. Bethune en
diens huisbewaarder fungeerde. Hij schilderde o.m. musicerende
engelen voor een koperen altaar in de abdijkerk van Dendermonde
[46].

In 1887 deed abt G. Heigl een beroep op hem voor het tekenen
en kleuren van vier wapenschilden, waarvan twee op bristol (glad
karton) en twee op papier, voor de som van 45 fr. [47].

21. Kunstatelier Grossé

Dit paramenten atelier op het Simon-Stevinplein te Brugge
dankte zijn grote bloei aan Louis Grossé (1811-1899). Hij was
bevriend met August Welby Northmore Pugin (1812-1852), de groot-
meester van de neogotiek in Engeland en architect van de abdijkerk
der benedictijnen te Ramsgate. In 1880-1881 opende L. Grossé een
bijhuis in Londen. Zijn dochter Antoinette-Ernilienne (1862-1954)
volgde hem op en bouwde het bedrijf verder uit [48]. Onder haar lei-
ding werden twee ornamenten voor de abdij Affligem vervaardigd
[49].

Te Affligem was Dom Hadelinus Herkenne (1883-1941) van
Trembleur de eerste promotor van de neogotische gewaden. Bij gele-
genheid van zijn priesterwijding op 18 augustus 1907 schonk zijn
familie een wit pontificaal ornament met gotisch kazuifel, drie dal-
matieken, een tuniek en vier koorkappen [50]. Op 19 maart 1912
bestelde hij langs de abdij Keizersberg een wit pontificaal ornament
voor de abtswijding van Dom Benedictus Van Schepdael [51]. Hij
publiceerde in het Liturgisch Tijdschrift een artikel Over kerkgewa-
den, waarin hij heftig reageerde tegen de ontaardende Renaissance
... de verknipte, verminkte en mismaakte misgewaden. Hij wenste dat
de liturgische beweging, heden zo intens, ons wat juistere gedachten
over paramentiek moge brengen [52].

[46] VAN CLEVEN, Sint-Lucasateliers. 376.
[47] AAA., 5 01, rekening 16·7-1887.
[48] A. GYSELEN, De Brugse tak van de familie Grossé en haar kunstatelier, Brugge 1969

(Overdruk uit Biekorf, 1969). Op de kaft foto van de pretiosa-mijter van abt J.
Goetghebeur die in 1962 bij Grosse te Brugge vervaardigd werd.

[49] Brief van M. Vernimmen van Arte/Grossë, 11-7-2001, in AAA., S 0 2.
[50] VERLEYEN, ecrologium van Affligem, 480-481.
[S I] AAA., 7 G 6, Dagboek van U. Hendrickx.
[52] DI. Il, 1912,344-349,473-478; dl. TH, 1913,203-210; Ibid, 349
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22. Paramentenfabriek Gotzes

In Krefeld, een textie1centrum met weverijen van zijde en flu-
weel, waren sinds de XIXe eeuw drie paramenten ateliers van de
familie Gotzes gevestigd. De firma van Josef Gotze in de Neue
Linnerstrasse bleef bestaan tot 1973 [53]. In 1919 werd de
Affligemse monnik en legeraalmoezenier Dom Hildebrand De Bie
(1884-1955) van Baardegem ingekwartierd in het ouderlijk huis van
de toen nog ongehuwde J. Gotzes. Twee zusters waren ook actief in
de confectie van kerkgewaden.

Na zijn demobilisatie verbleef H. De Bie opnieuw van 11 sep-
tember tot 25 november 1919 in Duitsland om er kerkgewaden te
kopen. Waarschijnlijk werd toen het paars ornament met vier koor-
kappen in fijn borduurwerk, voorzien van afbeeldingen van de vier
evangelisten, aangeschaft, mogelijk ook een rood ornament met cir-
kelvormig kazuifel en koorkap. Later ging hij nog, vergezeld van
Dom Albertus Van Roy (1888-1966) van Turnhout, hoofdredacteur
van het Tijdschrift voor Liturgie, naar Krefeld terug. Hier werd het
rood (1927) en zwart pontificaal ornament in damastfluweel ver-
vaardigd naar middeleeuwse Keulse voorbeelden [54].

23. Anonieme kunstwerken

eogotische kruisbeelden hingen er in de kerk achter het hoog-
altaar, in de sacristie boven de ladenkast, in het nachtkoor achter het
altaar en in de oude refter achter de abtstafel [55].

In 1871 kreeg men een beeld van de H. Benedictus. Het stond in
1889 onder een door Dom Ildefons Lanslots vervaardigd baldakijn op
het rechteraltaar in het benedenkoor, tussen de beelden van de HH.
Scholastica (zuster van de H. Benedictus) en Placidus [56]. Het H.
Sacramentsaltaar was getooid met beelden van O.-L.- Vrouw, de H.
Bernardus met lijdenswerktuigen en nog een cisterciënser(in). Tot
1948 stonden er in de kerk beelden van de HH. Bernardus, Placidus,
Antonius van Pad ua, Gertrudis de Grote en Wivina.

In 1892 schonk de geëxclaustreerde Affligemse monnik, Dom
Livinus Van Nuffel van Aalst, die als huiskapelaan in verscheidene
kastelen fungeerde, een levensgroot beeld van O.-L.- Vrouw van de
Rozenkrans, vervaardigd in Luik. Het was een geschenk op het naam-
feest van abt G. Heigl. Het stond tot 1927 achteraan in de oude refter

(53] Brief van de Heer Hangebruch van het stadsarehief te Krefeld, 22-10-1999, in AAA.,
502.

[54] W. VERLEYEN, Dom Hildebrand De Bie (1884-1955) monnik van de abdij Affligem,
in: Heemkundige Kring De Faluintjes, dl. xm, 2000, 284-287.

[55] Volgens oude foto's.
[56] VERLEYEN, De abdijgebouwen, 79.
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en vervolgens in de kleine kruisgang waar de statio werd gehouden.
Daar hing ook op een voetstuk een Mariabeeld met het Kind Jezus.
Hetzelfde jaar kwam er nog een H. Hartbeeld uit Luik [57].

Bij de oprichting in 1913 van de kapel van O.-L.- Vrouw van
Smarten aan de Vijfhoek bij het begin van de Abdijstraat, waar eens
de Voorpoort met het schepenhuis van de oude abdij stond, werd
daarin een grote piëta geplaatst. Men gaf er de zegen met het H.
Sacrament onder de jaarlijkse processie van O.-L.-Vrouw van
Affligem. a het slopen van de kapel in 1968 kwam het beeld in het
mariaal jaar 1987 terecht in de herstelde grot naast de Kalvarieberg in
de abdij tuin, waar er een verering opbloeide [58).

De grote vergulde zilveren torenremonstrans, versierd met edel-
stenen, werd in 1878 in Keulen vervaardigd voor de som van 1500 fr.
Op de voet zijn het wapenschild van de abdij met de spreuk Felix
Concordia, de HH. Petrus en Paulus, Scholastica, Bernardus en
Gertrudis gegraveerd. Bovenaan staan in gotische nissen O.-L.-
Vrouwen aan weerszijden de HH. Jozef en Benedictus. Superior G.
Heiglliet deze remonstrans vervaardigen.

Het grote vergulde tabernakel dat op 11 juni 1885 op het hoog-
altaar werd geplaatst, was oorspronkelijk voor de Sint-
Baafskathedraal bestemd. Mgr. Lambrecht, bisschop van Gent, ver-
kocht het voor 3000 fr. aan de abdij [59].

In 1899 ontving de abdij van paus Leo XIII een zilveren kelk die
dateert van 11 juni 1881. Dom Constantinus Bosschaerts van
Antwerpen kreeg bij zijn eerste mis op 14 augustus 1914 een
prachtige imitatie van de middeleeuwse Bernarduskelk in zilver met
filigraanwerk. Deze kelk wordt toegeschreven aan A. De Haan van
Antwerpen.

In 1898 schonk de bovenvermelde L. Van Nuffel de twee grote
kandelabers naast het hoogaltaar [60).

De kerk was ook rijk voorzien van ander neogotisch koperwerk:
altaarkruisen, kandelaars, ... De zes grote kandelaars op het hoogal-
taar gingen in stijgende hoogte naar het tabernakel toe.

Er zijn twee grote en twee kleinere bidstoelen, versierd met
negotisch maaswerk en bekleed met rood fluweel. Ook de processie-
troon van O.-L.-Vrouw van Affligem is neogotisch evenals het grote
voetstuk waarop het beeld vroeger gedurende het octaaf in het
midden van de kerk werd uitgesteld [61].

[57] ID., egen eeuwen Affligem., 191.
[58] ID., De abdijgebouwen, 84.
[59] ID., egen eeuwen Affligem, 215, 217; AAA., 501, Kwijtschrift 6-4-1886.
[60] VERLEYEN, egen eeuwen Affligem, 217.
[61] Later verminkt tot onderstel van T. V.

-----_ .._---"" --------_. ---------------
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24. Latere aanwinsten

In de laatste decennia waren er enige schenkingen van neogo-
tisch meubilair en beelden in dezelfde stijl. Een grote weldoener van
de abdij, Franciscus Pée Ct 1860), aalmoezenier van het Sint-
Jansziekenhuis van Brussel en oblaat van de abdij, schonk een hoge
kast met neogotische glazen deuren. Een mooi eikenhouten wastafel-
tje versierd met briefpanelen is wellicht ook van hem afkomstig.

Na de diefstal van het Benedictusbeeld van Jef De Somer uit
Erpe schonk de abdij van Dendermonde in 2000 een neogotisch werk
van Leo Speiser, dat er vele jaren in de zegenkapel stond. Een derge-
lijk beeld werd ook geschonken aan de basiliek van Koekelberg, waar
het zich in de Benedictuskapel rechts in de noorderbeuk bevindt. L.
Speiser behaalde in 1908 de grote prijs voor beeldhouwwerk in Sint-
Lucas Gent. Hij was een van de voornaamste medewerkers van de
bovenvermelde R. Rooms en in de jaren 1922-1927 gevestigd in Sint-
Amandsberg. Hij werkte onder meer aan de stoffering van de Sint-
Pieterskerk in Ieper en aan de gestoelten van de kapel van Sint-Lucas
Gent en de abdijkerk van Dendermonde, waar hij het in 1914 ver-
brande gedeelte in 1922 reconstrueerde, o.a. de zetels van de abt en
de prior [62].

In 2001 kreeg men van de benedictinessen van Ste-Gertrude te
Louvain-Ia-Neuve een mooi neogotisch Mariabeeld in Franse steen.
Het is 80 cm hoog en staat nu in een nis op de eerste bovenverdieping
van het gastenverblijf [63].

Besluit

In harmonie met de bouwstijl werd het kerkrneubilair vooral uit-
gevoerd in vroeggotiek, wat het. geheel een grote eenheid verleende.
Naaste medewerkers van J.B. Bethune, de broeders Blanchaert, druk-
ten hun stempel op het geheel. Drie altaren, waaronder het hoogal-
taar, de ciboria, de calvarie, de communiebank en twee biechtstoelen
kwamen immers uit hun atelier te Maaltebrugge, waar de bekwame
Affligemse lekenbroeder B. Hilfert ook het vak leerde. De eerste
twee biechtstoelen en het gestoelte van het nachtkoor waren het werk
van deze laatste. Abt G. Heigl, die zich persoonlijk inzette zowel voor
de financiering als voor de uitvoering, stond vooral in contact met
Leonard Blanchaert en schroomde niet op de prijzen te vitten. Het
beeldhouwwerk van Leopold Blanchaert was verstard en de anatomie

[62) VAN CLEVEN, Smt-Lucasateliers, 373.
[63) De Schakel, dl. XXXlI, 2001, I1r. 1
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Beelden van Leopold Blanckaert (1894 en 1901) afkomstig van de vroegere triomfbalk en
thans opgesteld inde pandgang van de abdij (Abdijarchief Affligem)
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van de personages verdoezeld, want de neogotiek had een afkeer van
de 'heidense' Renaissance en de eigentijdse academies waar naar de
natuur werd gewerkt. Dit kwam vooral tot uiting in de bijbelse tafe-
relen en symbolen, minder in de marteldood van de H. Placidus,
waarin zich wel een zekere dramatiek manifesteerde. Wellicht fun-
geerde de abdijkerk van Maredsous met haar neogotisch meubilair
min of meer als voorbeeld, bv. wat de ciboria en het triomfkruis op
de koorafsluiting betrof. In Maredsous waren de beelden ernaast ech-
ter symbolische figuren van de Kerk en de Synagoge, terwijl men in
Affligem opteerde voor historische personen.

Abt G. Heigl had het grootser gedroomd. Heel wat plannen wer-
den niet of slechts gedeeltelijk verwezenlijkt: de retabels, het koor-
doksaal, het koorhek, de altaren in de zijkapellen, het polychromeren
van de altaren en de ciboria, ... Hij werd echter geremd door de
beperkte geldmiddelen ofschoon hij weldoeners vond, maar geen met
groot vermogen. Naarmate hij ouder en ziekelijker werd verminder-
de bovendien zijn invloed op de communiteit en hij was niet gesteld
op dynamische priors na het vertrek van zijn landgenoot Dom
Herman Renzel naar de Duitse stichting te Merkelbeek in Nederlands
Limburg. Anderzijds begon de invloed van de Liturgische Beweging
zich te laten gelden bij de jongere intellectuele elite als Dom Franco
de Wyels en Dom Willem van de Kamp. Nog vóór zijn wijding liet
zijn opvolger de afsluiting van het bovenkoor achter de zijaltaren ver-
wijderen om het volk beter de plechtigheden te laten volgen.
In de XIXe eeuw wendde abt G. Heigl zich haast uitsluitend tot kun-
stenaars uit het Gentse: Maaltebrugge te Sint-Denijs-Westrem,
Merelbeke en de stad zelf. Enkel de kruisweg kwam van een Brugs
atelier. In de eerste decennia van de XXe eeuw opteerde men in
tegenstelling met de abdij Dendermonde meer voor kunstenaars en
ateliers van Aalst, Brussel en Mechelen. De introductie van het
Waals glazeniersatelier Osterrath was wel aan familiale relaties te
danken en de bijdrage van het paramentenbedrijf Gotzes in Krefeld
aan het toeval, dat er een Affligemse monnik-legeraalmoezenier deed
belanden. In de paramentiek bleef de neogotiek lang nawerken, zelfs
nog in gewaden van na de Tweede Wereldoorlog. Wat de overige
kunsttakken betreft zijn de zijaltaren van het interbellum wel de laat-
ste specimens van de neogotiek te Affligem, zij het al geëvolueerd.
De laatste gekende beeldhouwer, Leopold Lernaître van Aalst, was
oud-leerling van Sint-Lucas te Gent. Nog zeven andere kunstenaars
die de Affligem werkten, hadden daar lessen gevolgd.

Nog geen halve eeuw was aan de laatste neogotische kunstwer-
ken beschoren. Het koorgestoelte werd al in 1962 verminkt door het
verwijderen van drie zetels om er het orgelklavier te installeren. Met
de onbesuisde liturgische vernieuwingen in de jaren zestig geraakte
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de aftakeling van het neogotisch meubilair in een stroomversnelling.
Op 13 april 1965, twee dagen vóór Witte Donderdag, verdween de
communiebank, op 7 november de pontificale troon en met Kerstmis
was het hoogaltaar verborgen achter een gordijn. Met het slopen van
de kerk verdween haast al het overige meubilair: de helft van het
koorgestoelte en de ladenkasten van de sacristie kwamen terecht in de
kerk van Opbrakel, twee zijaltaren respectievelijk in Ronse en
Moorsel, een biechtstoel in de kerk van Hekelgem, een gedeelte van
de glasramen boven het hoogaltaar in een villa te Asse ... En een aan-
tal zetels van het gestoelte van het nachtkoor lagen in 1989 te vergaan
bij een antiquair in Maaseik ! De gekruisigde Christus met de beel-
den van Oi-LvVrouw en Sint-Jan van Leopold Blanchaert fungeren
nu als grafmonument van het hertogelijk geslacht in de grote kruis-
gang. Het edelsmeedwerk bleef, tenminste gedeeltelijk, bewaard in
de abdij.

Toen men de neogotiek opnieuw ging waarderen was haast alles
teloorgegaan wat de abdij na haar laatste restauratie gedurende een
halve eeuw zo moeizaam had verworven. En het verloren patrimoni-
um werd niet zoals in vroegere eeuwen door andere kunstgewrochten
vervangen, maar door louter functioneel meubilair, een ware verar-
ming op cultureel gebied !

Dom Wilfried Verleyen O.S.B.
Abdij Affligem

Abdijstraat 6
1790 Affligem
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KWEEN GERBERGA C 913/914 t 984)

K.G. VAN ACKER

In of voor 964 schonk Gerberga, koningin van Frankrijk door
haar huwelijk met Lodewijk IV van Overzee (936 - 954), het domein
Krombrugge in Merelbeke aan de graaf van Vlaanderen Arnulf I de
Oude. Vermoedelijk kort nadien, op 29 juni 964, schonk de graaf het
domein Krombrugge aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Hij overleed op
27 maart 965. In zijn testament herhaalde hij die schenking die ver-
volgens bevestigd werd door de Duitse koning-keizer Otto I op 22
januari 966, en door de Franse koning Lotharius, zoon van Gerberga,
op 5 mei 966 [IJ.

In de oorkonde van Otto I leest men: " ... Crumbrugga in pago
Bragbatinse, quam villam carissima nos tra soror Gerbirgis regina
monachis ob remedium animae fidelis comitis sui reddidit
Arnulphi ..." (vert.: Krombrugge in de Brabantgouw, welk domein
onze liefste zuster Gerberga, koningin, aan de monniken schonk voor
het zieleheil van haar trouwe graaf Arnulf ).

De voorstelling van zaken door Otto 1 is duidelijk onjuist: daar
graaf Arnulf Krombrugge reeds bezat in 964 kan Gerberga de schen-
king niet hebben verricht ter gedachtenis van de graaf die op 27
maart 965 overleed. Vervolgens was het niet Gerberga maar wel
graaf Arnulf die het domein aan de Sint-Pietersabdij had geschonken!

Hier stellen zich duidelijk twee vragen:
1/ Waarom die onjuiste voorstelling van Otto I?
2/ Waarom schonk Gerberga het in het Duitse rijk liggend domein
Krombrugge niet aan haar broeder keizer Otto I?

In een korte schets over Middeleeuws Merelbeke beperkte ik
mij, als antwoord op de eerste vraag, tot de uitleg dat keizer Otto toch
niet openbaar kon verklaren dat de graaf van Vlaanderen over een
domein in het Duitse rijk zou hebben kunnen beschikken. Daarom
stelde hij dat het zijn zuster was die de schenking had verricht.

[I] Schenking van graaf ArnuJf op 29 juni 964: Diplomara Belgica.i.ed. M, Gysseling en
A.C.f. Koch, Brussel, 1950, nr. 57 - Oork.van Ono I op 22 jan. 966: M,G.H., Urk. §
Dok, Deutsche Könige und Kaiser, DO 1,317 - Oork, Lotharius op 5 mei 966: Dipl, Belg"
nr,63,

Het Land van Aalst, jaargang UV, 2002, nr. 1
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De juiste toedracht der gebeurtenissen kennen wij uit de oor-
konde van koning Lotharius van 5 mei 966 waarin deze omstandig
beschreven werden.

Er waren echter nog heel wat meer redenen die het gedrag van
keizer Ouo hebben bepaald, en daarin ligt ook het antwoord op de
tweede vraag waarom Gerberga Krombrugge niet aan haar broeder
heeft geschonken.

Stellen wij echter eerst duidelijk dat er geen twijfel over bestaat
dat koningin Gerberga het domein Krombrugge daadwerkelijk in
bezit heeft gehad. Niet alleen de twee aangehaalde oorkonden
bevestigen dit, maar er zijn te Merelbeke ook sporen blijven bestaan
van haar bezit. Nadat koning Lodewijk IV in 954 overleed bleef
Gerberga achter als de koningin-weduwe. In het Oudnederlands
bestond daar een term voor: "kween". Het Engels equivalent Queen
had oorspronkelijk dezelfde betekenis. In het domein Krombrugge
bestond o.m. een bos dat reeds lang niet meer bestaat, maar dat is blij-
ven doorleven als het toponiem Kwenenbos, een wijk van Merelbeke.
Ooit bestond er ook een "Quenebrouck" maar noch het broek noch
het toponiem zijn bewaard gebleven [2].

Hoe is Kween Gerberga in het bezit gekomen van Krombrugge?
Er zijn tot nog toe geen geschreven bewijzen voor, maar het antwoord
op de gestelde vraag is niet moeilijk te bedenken: in 928 huwde
Gerberga een eerste maal met Gislebert, hertog van Lotharingen. Het
is ongetwijfeld bij die gelegenheid dat zij van haar vader, de Duitse
koning Hendrik I, Krombrugge als huwelijksgift heeft gekregen [3].
Dat koning Hendrik I haar juist Krombrugge schonk was ongetwij-
feld niet toevallig.

Volgens een latere oorkonde, van Graaf Karel de Goede in
1122, stond te Krombrugge een "castellum", een versterking dus, die
toen geambieerd werd door de voogd van de abdij in het "Brabantse",
Boudewijn van Aalst. In het Landboek van 1782 staat dit getekend
met de erbij horende grond of erf er omheen. Die grond omheen het
castellurn besloeg 11 bunders (13 à 14 ha). Opvallend is de rechthoe-
kige vorm van het geheel, alsook de verdere omgeving daarbuiten:
deze laatste bestond voornamelijk uit poelen, vijvers en moeras
gevormd door het overtollig water dat van de Hollebeekvijvers zijn

[2] R.A.G., Fonds St.-Pietersabdij, Leenhof, nr. 3039: In 1472 hield Joris van Crombrugghe
een hof "te Crombrugghe ... ende heet Scheppers-stede metten voerhoefde an den
Queenbrouc't.Jn 1749 hield Frederic de Crombrugghe de Scheppersstede in een "an den
Meulenacker zuytjeghens den Quenebrouck" (R.A.G., Familiefonds 216, nr.423).

[3] Ook gravin Mathildis van Saksen, echtgen. Van Boudewijn III van Vlaanderen, kreeg
van haar vader een domein (in Saksen) als huwelijksgift: Zie mijn art. Ida van
Ename.(L.v.A., 1987, pp. 281 - 291, zie p. 290).
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- De Schelde en de stippellij n vormen de grenzen van de heerlijkheid
- De vierschaar stond waar de St Elooistraat uitkomt op de "straere'tof Gaversesteenweg.
- Het Meerschsrraetien is IJll de Oude Pontweg.
- De Herwech of HundeJgemsesleenweg liep doorheen dit geheel.

Deze kaart is een onvolledige kopie van R.A.G., krt 522 (1670).
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weg zocht naar de lager liggende Schelde [4]. Het castellum, tijdens
de Middeleeuwen bekend als het Hof ten Hove, lag in dit moerassig
gebied op een lichte verhevenheid, een rug, waarnaar het genoemd
werd Kromb-rugge.

Versterking, rechthoekige grond die doet denken aan een kam-
pement, ontoegankelijke en goed te verdedigen omgeving doen den-
ken aan de versterkingen die in de 2de helft van de 9de eeuw opge-
richt werden tegen nieuwe aanvallen van de Noormannen. Deze wer-
den in 891 definitief verslagen nabij Leuven, waardoor de verster-
kingen geen direct nut meer hadden.

Wat Krombrugge betreft: behalve de hoger genoemde kwalitei-
ten lag dit op een militair gezien zeer gunstige plaats die daar de 18
m. lager voorbijkronkelende Schelde domineerde. Er is o.i. geen twij-
fel dat Krombrugge een der versterkingen was tegen de Noormannen.

Door Krombrugge in 928 aan zijn dochter te schenken mocht
koning Hendrik I verwachten dat die oude versterking de rol zou ver-
vullen van uitkijkpost tegen eventuele aanvallen vanuit het gebied dat
over de rijksgrens lag en aan West-Francia toebehoorde. Daar was
ook reden toe. Pas in 925 had hij Lotharingen, dat voordien afwisse-
lend aan West-Francia en aan Oost-Francia had toebehoord, onder
zijn gezag gebracht doordat Gislebert die door de West-Frankische
koning Karel III de Eenvoudige als hertog over Lotharingen was aan-
gesteld in 925 het gezag van de Duitse vorst erkende. Diens huwelijk
met Hendriks' dochter Gerberga bezegelde dit.

De Rijksgrens, hier de Schelde, diende bijgevolg onder besten-
dig toezicht te staan. De oude versterking Krombrugge bood gele-
genheid daartoe. Zo begrijpt men ook dat Otto I, die in 936 zijn vader
had opgevolgd, helemaal niet opgezet kon zijn met het verlies van
een uitkijkpost die zijn vader in 928 had bedacht [5].

Vandaar dat hij het bezit ervan door graaf Arnulf ignoreerde en
alleen de schenking aan de "monniken" erkende!

Nu blijft nog de vraag te beantwoorden waarom Gerberga
Krombrugge in Loharingen niet aan haar broeder Otto 1 heeft
geschonken.

Haar echtgenoot, hertog Gislebert van Lotharingen, had zich in
938-939 aangesloten bij de tegen Otto I opstandige broeders van

[4]

[5]

De moerassige strook met poelen en vijvers staat getekend op de kaart van het Land van
Aalst bij A. Sanderus, Flandria illustrata, alsook op die van 1. Harenbout van 1596.
Volgens de Duitse historici verwezenlijkte alto I in 965 een herinrichting van de grens-
verdediging langs de Schelde door het oprichten van de grensmarken Valenciennes en
Ename. Het beleid ervan en de bouw van burchten werden aan markgraven toever-
trouwd. -Volgens wijlen Prof. J. Dhondt was het Otto II die de marken oprichtte in 973.
Daarover: H. Franz-Reinhold, Die Marken Valenciennes, Eename und Antwerpen ... (In:
Rhein. Vierteljahrsbl., 1940, pp 229-276). - J. Dhondt, Nate critique sur les corntes de
Hainaut au lOme iècle. (In: Armales du Cercle archëol. de Mans, 1945, p.136 ...)
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Otto, Thankmar en Heinrich. Beiden voelden zich gekrenkt,
Thankmar die als oudste zoon van Hendtik I niet in aanmerking was
gekomen om koning te worden, en evenzo Heinrich die, gesteund
door zijn moeder Mathilde, zich beriep op het feit dat hij geboren was
na 919, d.i. toen zijn vader reeds koning was geworden. Otto was
voordien geboren, in 912, toen zijn vader nog hertog van Saksen was.
Gislebert sloot zich bij hen aan omdat hij zoals zij in hun gebied er
naar streefde Lotharingen zelfstandig te maken.

In 938 werd Thankmar verslagen en gedood in de kapel van zijn
burcht waarin hij gevlucht was. Het jaar nadien vond Gislebert, die
steun had bekomen van Lodewijk IV van Overzee, de dood door ver-
drinking in de Rijn doordat zijn boot kantelde op vlucht voor het
leger van Otto L Heinrich vluchte toen naar zijn zuster Gerberga in
Chêvremont. Zij dierf hem echter geen hulp te bieden uit vrees voor
weerwraak van haar broeder OUo I, en vluchtte zelf naar Parijs.
Hetzelfde jaar huwde zij met Lodewijk IV van Overzee.

Bij alle wrok die zij moest voelen voor de dood van haar echt-
genoot, dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat zij als
echtgenote van de Franse koning, die vanaf 938 meermaals tegen
Otto I was opgetreden, moeilijk Otto I kon begunstigen door hem
Krombrugge te schenken.

Daar het domein dat bij Krombrugge hoorde vrij groot was en
als een wig het voorheen bestaand groot-domein praktisch in tweeën
verdeelde, waardoor Schelderode/Bottelare in het zuiden, en
MerelbekelLemberge in het noorden als twee nieuwe heerlijkheden
ontstonden, dient aan de handeling van Kween Gerberga de nodige
aandacht besteed te worden. Daarom deze kleine bijdrage tot haar
biografie.

K.G. Van Acker
C. Buyssestraat 7
9820 Merelbeke
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AALST 1677-1678: GEESTELUKHEID EN
STADSMAGISTRAAT RUZIEËN OM EEN PROCESSIE

Freddy CAUDRON

En nu is het genoeg [1], zeggen burgemeester, schepenen, ede-
len en notabelen van de stad Aalst: we schrijven naar de koning. En
dus gaat op 30 juni 1678 een rekwest naar Zijne Majesteit, waarin
burgemeester, schepenen, edelen en notabelen (voortaan de stadsma-
gistraat geheten) verklaren dat ze in proces zijn met de eerwaarde
proost, deken en het kapittel van de collegiale kerk van Sint-Maarten
binnen Aalst en dit omwille van de generale processie.

Sedert immemoriale tijden, schrijven ze, hebben ze er altijd vre-
delievend, op de jaarlijkse kerkwijding, die op de lste zondag na de
feestdag van de heilige Petrus en Paulus valt, aan deelgenomen. Deze
processie is door de aartsbisschop van Kamerijk ingesteld in 1429 en
sedertdien onafgebroken doorgegaan. In de processie wordt het H.
Sacrament rondgedragen door de pastoor van de stad samen met de
beelden van de H. Maagd en Moeder Gods Maria én de beelden en
relikwieën van andere heiligen.

u hebben de proost, deken en kapittel enkele jaren geleden op
eigen initiatief zoveel aan de processie veranderd dat de stad zich bij
Zijne Majesteit hierover beklaagd heeft. Omdat raadsheer Blondeel
door zijn langdurige ongeschiktheid en door zijn overlijden de zaak
niet aangegeven heeft en daar door de laat te oorlogsjaren geen voor-
uitgang meer geboekt is, heeft Zijne Majesteit toegestaan - op vraag
van de stadsmagistraat - om de processie, die bedreigd was door het
kampement van verschillende legers, voor één keer niet te laten door-
gaan. Maar nu de vrede er weer is, vallen deze belemmeringen
uiteraard weg.

Omdat de klacht echter nog altijd niet doorgegeven is aan een
andere raadsheer en het feest van de kerkwijding nader komt, wenden
ze zich andermaal tot Zijne Majesteit. De stadsmagistraat vraagt als
dankzegging aan de genadige God omwille van het verlenen van de
vrede aan proost, deken en kapittel te bevelen dat in de komende
generale processie het H. Sacrament zal rondgedragen worden samen
met de beelden van de Moeder Gods en de beelden en relikwieën van
de andere heiligen. Deze processie is er immers omwille van de her-
denking van de kerkwijding en wordt betaald door het volk van Aalst
zoals met de nodige documenten aangetoond wordt.
(I] Stadsarehief Aalst, Oud Archief St-Martinuskerk 1Jr.388.

Het ganse artikel is op dit nummer gebaseerd.
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Een jaar eerder, op 7 juli 1677 heeft de stadsmagistraat een
rekwest gestuurd aan proost, deken en kapittel (voortaan de rescri-
benten geheten) naar aanleiding van de gebeurtenissen in de voorbije
processie. Hebben de rescribenten niet geantwoord of was het ant-
woord niet bevredigend, in elk geval wil Zijne Majesteit naar aanlei-
ding van de brief die de stadsmagistraat hem stuurt ook wel eens een
andere klok horen en dus komt er een Antwoorde Capitularis met
dezelfde aanhef: Aen den Coninck. En hier houdt de vergelijking tus-
sen de twee brieven op.

Valt de brief van de stadsmagistraat, ondanks herhalingen, bom-
bastische taal en draaien-rond-de-pot met zijn vijf bladzijden lengte
nog binnen de gewone administratieve correspondentie, dan tappen
de re scribenten uit een heel ander vaatje. Zesendertig bladzijden lang
gaat het door, netjes verdeeld in 173 (!) hoofdstukjes, compleet met
Latijnse volzinnen, citaten uit de bijbel, wierooksalvo's voor Zijne
Majesteit, scheldtirades en retorische vragen. En dat alles in een
meesterlijke stijl, met overvloed aan details en opbouwend naar de
verpletterende climax.

Zijne Majesteit wordt al dadelijk van in het eerste hoofdstuk in
de gepaste stemming gebracht en het spreekwoordelijke objectieve
gras wordt hem voor de voeten weggemaaid. Mocht -zo schrijven de
rescribenteri- iets van wat we U berichten overdreven zijn, dan kan
Zijne Majesteit zich nog altijd wenden tot de aartsbisschop in
Mechelen, waarmee Uwe Majesteit en zijn glorieuze voorvaderen
altijd de beste betrekkingen hebben gehad. Uit dit schrijven zal trou-
wens overvloedig blijken met hoeveel dubbelzinnigheden de stads-
magistraat zijn verzoek volgestopt heeft om U te misleiden en ons
tot schande te maken. Zodoende zullen wij (proost, deken en kapittel)
alleen maar de waarheid, de zuivere waarheid en niets dan de waar-
heid verhalen.

We vatten hun betoog kort samen.

Tijdens de laatste kermisdag heeft de stadsmagistraat een groot
schandaal veroorzaakt, dat het nu valselijk in onze schoenen wil
schuiven. Maar mogen de voornaamste autheurs gestraft worden als
voorbeeld voor anderen.

De aartsbisschop van Mechelen heeft in 1674 een decreet uitge-
vaardigd, waarbij hij een ordonnantie van het Concilie vernieuwd en
opgelegd heeft. Daar wordt o.a. in vastgelegd dat het H. Sacrament
niet mag rondgedragen worden in dit soort processies, waarnaar het
volk meer uit nieuwsgierigheid dan uit godsvrucht komt kijken. Een
kermisprocessie is daar een voorbeeld van. Verder is het ook verbo-
den om relikwieën of heiligenbeelden (ook dat van de Maagd Maria)
samen met het Allerheiligste rond te dragen.
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Wanneer in 1675 de kermisdag nadert, wendt de stadsmagistraat
zich tot de rescribenten opdat ze bij de aartsbisschop zouden pleiten
dat de processie weer zou mogen doorgaan op de oude manier, dus
mét beelden en Sacrament. De rescribenten doen hiervoor de nodige
stappen, maar de aartsbisschop antwoordt dat het ofwel het een,
ofwel het ander is: ofwel alleen het Sacrament, ofwel alleen de beel-
den. Daarop heeft de stadsmagistraat toegestaan dat alleen het
Sacrament zou gedragen worden. Zo is in 1676 de processie verlopen
tot grote voldoening van het volk en de stadsmagistraat die aanwezig
was met de flambouwen.

Op de laatste kermisdag van 1677 neemt de stadsmagistraat ech-
ter een besluit. Nadat ze in de Geheime Raad van Zijne Majesteit
geprobeerd hebben tegen de synode-ordonnantie en het bisschoppe-
lijk decreet in te gaan (wat niet gelukt is), hebben ze met valse rede-
nen besloten de processie te belemmeren. Er wordt dus plots een
resolutie uitgevaardigd, die de wereld met verwondering en murmu-
ratie slaat. De dag voor de laatste kermisdag. wanneer op de middag
de stadsklok geluid wordt als teken dat de burgers de straten moeten
kuisen en zich klaarmaken voor de generale processie heeft de klok
niet geluid. Tijdens diezelfde dag is er nergens en nooit enig gerucht
geweest dat de Fransen in de nabijheid waren. Daar was trouwens
geen enkele reden voor. Dat gerucht is door de stadsmagistraat tij-
dens de nacht en de volgende dag verspreid.

Op kermis dag zelf, laat de stadsmagistraat in het college de
deken ontbieden met de mededeling dat de processie -omwille van de
Franse vijand en het gevaar daaraan verbonden- zou uitgesteld wor-
den, behalve wanneer de pastoor en het kapittel zouden toelaten dat
het H. Sacrament én de beelden zouden omgedragen worden. Een
duidelijk teken dat er van vrees voor de vijand geen sprake was, maar
dat het hier om pure koppigheid gaat.

En er is nog meer! Gaspar Van der Meersche, een oud-schepen
komt kort voor het uitgaan van de processie in de sacristie, zogezegd
in zijn persoonlijke naam, maar ongetwijfeld gestuurd door de stads-
magistraat. Daar probeert hij met alle middelen de deken ervan te
overtuigen de processie op de oude manier te laten vormen, in welk
geval hij de stadsmagistraat wel zou kunnen overtuigen om de pro-
cessie op het gewone uur te laten vertrekken. Het komt zelfs zover,
dat Van der Meersche voorstelt om de beelden zogezegd toevallig
voor de kerk te plaatsen, dat men het H. Sacrament zou dragen en dat
de beelden -zonder medeweten van de rescribenten- in de processie
zouden ingeschoven worden. Een voorstel waarop natuurlijk niet. .ingegaan IS.

Daar ook heeft de oud-schepen verklaard, dat het gerucht van de
naderende vijand maar een pretext was om de processie tegen te hou-
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den. Parallel hiermee zijn de bekentenissen van pensionaris Luycx,
die kort na de schandalen aan iemand van het kapittel gezegd heeft,
dat ze geen ruzie met de aartsbisschop moesten vrezen want dat de
tadsmagistraat deze zaak wel zou regelen. Kortom, alles wijst erop

dat het hier om een opgezette zaak gaat.
Komt daarbij, dat de provisors van de confrerie van de H.

Rozenkrans én de stadsmagistraat het beeld van O.-L.-Vrouw tijdens
de hoogmis verplaatst hebben, om zo -wanneer de processie gestart is
en de priester met het Sacrament in de hand deze luit- de beelden te
laten meegaan.

Op het ogenblik dat de priester dit gemerkt heeft, neemt de
deken in plaats van het Sacrament het H. Kruis om zo niet te zondi-
gen tegen het bisschoppelijk decreet. Nochtans heeft de geestelijk-
heid zich alleen geschikt naar de voorschriften en de flambouwen die
dienen om het Sacrament te vereren in de sacristie al klaar gezet. Nu
de processie met het H. Kruis zich in gang zet en vooraan in de kerk
aankomt, geeft de proost het teken om het beeld van O.-L.- Vrouw op
te nemen en mee te dragen. Daarop roept de knaap van de confrerie
met luide stem, dat hij het beeld niet mocht laten meedragen als het
H. Sacrament er niet was. En vervolgens is het beeld, in opperste
verwarring, ten aanzien van het hele volk weer naar zijn plaats gedra-
gen. Deze gebeurtenis heeft grote tweedracht onder de bevolking
teweeg gebracht, waarbij gemompeld, gelachen en zelfs gespot werd.

Hier, na het 27 te hoofdstuk, pauzeert de schrijver even om
Zijne Majesteit op adem te laten komen en het schokkende van de
gebeurtenis te laten verwerken. De scribent leidt daarbij de gedach-
ten van Zijne Majesteit langs vaste banen. Is het toelaatbaar, vraagt
hij, dat de stadsmagistraat met zulke sinistere praktijken het volk
opjut tegen zijn geestelijke overheid en daarna alles op de hals van
onnosele persoonen schuift, die zich alleen om rust en vrede bekom-
meren, en die bij Zijne Majesteit beschuldigd worden omdat ze zich
- zogezegd- verzet hebben tegen een politieke ordonnantie?

Maar, voortsvarende met de geschiedenisse. In vroegere tijden
is het beeld van O.-L.- Vrouw dat in de kapel van de Wed staat op de
kermisdag naar de kerk gebracht. Wanneer de processie begint, wordt
het samen met dat van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans meegedra-
gen. Wanneer het regenachtig weer is, wordt er een fioes ofte faille
overgehangen. Vorig jaar, in 1676 is dit beeld voor de Werfkapel
geplaatst, versierd met de mooiste ornamenten en is daar ter verering
van de processie blijven staan, waarbij het niet getooid is met een
voele, faille ofte escherp,
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Op de laatste kermisdag is er geen sprake van regen of wind
geweest, integendeel het is dan lieflijck; stil ende getempert weder. Er
is dus zeker geen reden geweest om het te tooien met eenjoffrauwen
escherp. Die dag dus, is het beeld voor de deur van de kapel geplaatst
en nadat de processie vertrokken is, werd het beeld gekleed met een
escherp. Niet om het te beschermen tegen regen of stof, maar uit pure
geckernye, met de bedoeling om het volk op te ruien en te tonen dat
O.-L.- Vrouw de rouw draagt, omdat zij en haar zoon niet in de pro-
cessie mogen gaan.

Een zekere Anthonius Charite, die nu schepen en provisor van
de Werfkapel is, heeft het bevel gegeven om het beeld te bekleden.
Daarbij is men op verscheidene plaatsen naar eenfaile gaan zoeken,
iets wat vele personen -als ze de bedoeling van Charite gehoord heb-
ben- geweigerd hebben. Tenslotte heeft zijn dochter met een hef ti-
cheyt haeren eyghen haar sjerp aangeboden. Tijdens het bevestigen
heeft het volk ook lasterlijke taal gesproken in de aard van: "de deken
zal nu wel staan zien". Er is zelfs een advocaat geweest, die midden
in deze komedie naar pen en papier gevraagd heeft, om op het voor-
hoofd van het beeld de woorden MATER DOLOROSA te hechten.
Nog maar een bewijs dat alles met kwaad opzet gebeurd is. Hierbij
moet nog worden opgemerkt, dat het beeld eerst een paar uur onbe-
dekt heeft gestaan en dat men aan het aankleden maar begonnen is als
de processie in het begin van de Molenstraat gekomen is. We laten
dus Zijne Majesteit oordelen of er op een half kwartier tijd zoveel stof
of regen gekomen i , dat het beeld moest bedekt worden, en waarom
de burgemeester gevraagd heeft om te gaan kijken hoe het spel zou
aflopen?

Vervolgens hebben Anthonius Charite en de andere schepenen
van op afstand en met gedeckte hoofde de processie gevolgd. Laat
Zijne Majesteit nu in alle onpartijdigheid overdenken of de priester
met het H. Kruis in de handen deze misdaad tegen de ware devotie,
synodale en episcopale ordonnantie zo maar moet ondergaan of zich
hiertegen moet verzetten. Hij is dus - het schandaal en de bespotting
bemerkend- onsteken met den Iver van 't huys Godts en heeft bevo-
len dat men de zwarte escherp dadelijk van het beeld zou verwijde-
ren. Enkele voornamen van de clerus hebben zich daarop gepeynight
om de sjaal te verwijderen. Omdat deze echter sterk vastgehecht is en
de processie intussen stilstaat en omdat de priester niet wil verder-
gaan vooraleer de reden van het schandaal verwijderd is, is bij het
losmaken van de sjaal de kroon van het beeld gevallen, wat eigenlijk
alleen aan het toeval te wijten is.

Bij het oordelen hebben de rescribenten het grootste vertrouwen
in Zijne Majesteit, zodat hij de wispelturigheid en het kwade opzet
van de stadsmagistraat zal bestraffen.
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Nu Zijne Majesteit geïnformeerd is over de waarachtigheid, zul-
len de rescribenten de beschuldigingen weerleggen.

De stadsmagistraat beweert op een lasterlijke wijze dat de bis-
schop van Kamerijk in 1429 binnen Aalst een plechtige processie
ingesteld heeft op de zondag na de feestdag van St.-Pieter en Paulus
met het Sacrament, de beelden van de Moeder Gods en de relikwie-
ën van andere Gods lieve heiligen.

Hier al begint de tegenspraak in hun verklaring. Uit de docu-
menten blijkt duidelijk dat de bisschop deze processie ingesteld heeft,
maar dat deze moet geregeld wordt door de pastoor en de clerus van
de parochiale kerk van Aalst met kruisen, vanen, bellen, relikwieën
en beelden van heiligen (mannelijke en vrouwelijke) en dat het volk
buiten de kerk en het kerkhof deze zou volgen op een wijze die door
clerus en schepenen zou geregeld worden. Nergens wordt daarbij ver-
meld dat het H. Sacrament zou meegedragen worden. Het is dus nooit
de bedoeling van de bisschop geweest om de processie op zo'n
manier te laten verlopen, anders zou het H. Sacrament zeker als eer-
ste genoemd worden.

Nog duidelijker is het feit, dat in vroegere tijden door de toen-
malige stadsmagistraat voorgesteld is om de gewone processie, waar-
bij op Sacramentsdag het H. Sacrament rondgedragen wordt, te ver-
leggen naar de zondag na Sint Pieter en Pauwel, nl. op de kermis of
de kerkwijding van de parochiale kerk van Aalst, terwijl het in de
hele Kerk alleen maar de gewoonte is om het venerabel te dragen op
Sacramentsdag en het octaaf hiervan.

De stadsmagistraat beweert ook dat dit reeds gebeurt van 1430
tot 1675. Hierbij wordt niets gezegd over het jaar 1570 wanneer alle
misbruiken gestopt zijn [2]. Door de opkomende ketterij en de moei-
lijkheden heeft na de reconciliatie en het herstel van de katholieke
godsdienst de Synode van Mechelen in 1606 uitdrukkelijk verboden
om het Allerheiligste in kermisprocessies rond te dragen. Deze
beslissingen komen alleen toe aan de aartsbisschop van Mechelen,
omdat het hier om een pure spirituele dienst en kerkelijke ceremonie
gaat. De stadsmagistraat heeft in deze zaak niets te beslissen, maar
zich te schikken naar de decreten van zijn overheid. Deze maatrege-
len zijn lang overdacht en de aartsbisschop dient aan zijn onderdanen
geen rekening te geven.

Andermaal verwijzend naar de pastorale brief van 1675 geschre-
ven door de aartsbisschop, is het duidelijk dat zijn decreet niet nieuw
maar oud is, dat zijn ambt en zorg meebrengen dat er moeten decre-
ten gemaakt worden, en dat deze dienen, niet tot vermindering, maar
tot vermeerdering van godsdienst, devotie, respect en onderdanig-
[2] Tussen de regels door leest men dat vóór 1570 Sacrament en beelden wel werden samen

rondgedragen ..
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heid die de gelovigen verschuldigd zijn aan het Sacrament. Een eer-
bied en een respect dat in de kermis processie van Aalst ver te zoeken
is.

Vooreerst lopen de burgers er gewapend rond. Dan wordt het
tros beyaert in de processie meegevoerd. En dan is er de hellewagen,
die getrokken wordt door de buildragers [3], gemaskerd en in dui-
velskieren gestoken. Twaalf of nog meer in getal, luid schreeuwend
en met spokerijen, waar het vreemd volk op afkomt om zich te ver-
maken. Naar dit komen ze kijken en niet naar het Sacrament om het
te vereren.

Om dit te beletten heeft het Provinciaal Concilie van Mechelen,
met goedkeuring van paus Paulus V en in samenwerking met de glo-
rieuze voorouders van Uwe majesteit beslist dat processies waarnaar
het volk niet komt om te bidden, maar om van het spektakel te genie-
ten, worden afgevoerd. Een gelijkaardig verbod doet ook Joannes
Malderie, bisschop van Antwerpen in 1610: in processies waarin
beledigingen voor de godsdienst te zien zijn, wordt het Sacrament
niet meegevoerd.

Zelfs in Mechelen worden (lang voor het genoemde decreet uit-
gevaardigd is) in de kermisprocessie alleen de relikwieën van de H.
Rumoldus meegedragen zonder Sacrament. Ook daar is men met de
traditie gestopt.

De rescribenten zijn dus gerust, dat Zijne Majesteit hen niet de
gehoorzaamheid, die ze verschuldigd zijn aan hun geestelijke over-
heid, zal afnemen. Het zijn de woorden van de stadsmagistraat die vol
valsheden en lasterlijke aanklachten zitten, en nu durft Hij nog
schrijven dat de clerus de processie naar hun fantasie veranderd heeft.
Hierbij herinneren we Zijne Majesteit eraan, dat de processie in 1676
met volle devotie en tevredenheid gehouden is en dat de burge-
meester en schepenen deze vereerd hebben met licht en in corpore en
dat wij bij de aartsbisschop stappen gedaan hebben - op hun verzoek-
opdat Hij eventueel zou toelaten beelden én Sacrament samen te laten
dragen.

Moet het nog herhaald worden, dat het hier niet gaat om een
nieuwigheid, maar om een aloud gebruik van de Roomse Kerk, zoals
blijkt een decreet van de H. Carolus Borrorneus, aartsbisschop van
Milaan luidende: "In die plechtige processies, waarbij het Heilig
Lichaam van Christus door de stad wordt rondgedragen overeenkom-
stig de godsdienstige tradities, in die zin dat geen relikwieën worden
meegedragen, maar alleen dit symbool dat uitgaat voor de godsdien-

[3] De scheepslossers van Aalst hadden de reputatie van 'zware jongens'.
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stige pracht en praal, zoals het de gewoonte is van het aloude insti-
tuut van Onze Moeder de H. Kerk [4]". Ook de overleden paus
Clemens X heeft in 1630 een dergelijk gebod uitgevaardigd. In heel
Italië, Frankrijk en alle andere koninkrijken van Spanje is het nooit
op een andere manier gebeurd. Van de stadsmagistraat mag men toch
aannemen, dat men zulke uitnemende prelaten respect toedraagt en
met meer eerbied over hun geestelijke overheid dient te spreken, die
niets anders gedaan heeft dat in de voetstappen van deze prelaten
stappen en steeds het woord van de apostel voor ogen houden zoals
geschreven staat in de Brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën
hoofdstuk 13 : gehoorzaam aan Uw oversten en wees Hen onderda-
nig.

Wat betreft hun beweringen over de dreiging van het Franse
leger, dat zogezegd met 3 tot 4.000 man van Ninove oprukt naar de
stad en dat men voor ongevallen vreest terwijl de processie aan het
uitgaan is, moeten de rescribenten met nadruk melden dat het hier om
pure fantasie gaat en dat de stadsmagistraat dit alleen maar heeft ver-
spreid om zijn beslissing een beter coleur te geven. Zelfs met het
Franse kamperende leger in de buurt, is de generale processie op
Sacramentsdag uitgegaan den grooten tour met de geestelijke en
wereldlijke overheid. Ook zo op de zondag onder het octaaf en nog
eens (tot twee maal toe, voor en na de middag) op de dag van het
octaaf. Op die dagen was er veel meer reden tot vrees voor de Franse
troepen dan op de kermisdag. Toen was er zelfs het gerucht dat de
hertog van Luxemburg door de stad zou trekken, wat nadien gebeurd
is, maar waarbij niet de minste schade aan de burgers berokkend is.

Wanneer de deken bij de stadsmagistraat ontboden is, heeft hij
met manieren geantwoord en is niet -zoals ze beweren- uit het
College weggelopen. Hij heeft er gezegd dat deze zaak niet alleen
door hem moest beslist worden, maar dat het kapittel daarin ook
moest gekend worden, waarop de stadsmagistraat geantwoord heeft
dat het hem alleen toekomt om hierin beslissingen te nemen en dat
het zijn bedoeling is om alles te laten ronddragen. Hieruit kan weer-
al afgeleid worden, dat men niet van plan is geweest om de processie
uit te stellen. Wanneer de deken herhaalt dat de kermisprocessie moet
geregeld worden door stadsmagistraat én clerus en dat hij niet zou
ingaan tegen een ordonnantie van de aartsbisschop en daarop naar
buiten gaat, komt hij daar de overste van de paters mendicanten
tegen. De oversten zijn dus al geroepen en aangekomen vooraleer de
deken vertrokken is en vooraleer de stadsmagistraat kon weten wat
hij zou antwoorden.

We herhalen andermaal dat 's morgens om half tien de pensio-

[4] Met dank aan Wouter De Bruyne voor de vertaling van de Latijnse teksten.
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naris Luycx en de griffier Waesberghe in de tresoriekamer de deken
en de heer proost komen spreken zijn en daar beweren dat bij deze
processie het kapittel niets te beslissen heeft, waarop de proost ver-
trokken is en de deken gevraagd heeft geen schandalen te veroorza-
ken.

Het is niet de bedoeling van de rescribenten om de macht of
autoriteit van de stadsmagistraat in twijfel te trekken of zich te ver-
zetten tegen ordonnanties die uitgevaardigd worden, waartoe de
omstandigheden zoals pest of oorlog kunnen dwingen. Maar deze
mogen niet dienen als voorwendsel om tegen de geestelijkheid in te
gaan!

De stadsmagistraat beweert ook dat ze de notaris naar de deken
gestuurd hebben met de mededeling dat - wanneer hij samen met het
kapittel een beslissing neemt- ze zich naar het College moeten bege-
ven, wat de pastoor zou geweigerd hebben waarmee hij tegen de
beslissing van de Raad in Vlaanderen handelt. Deze aanmaning valt
echter buiten het recht van de stadsmagistraat en bovendien wordt dit
gedaan terwijl de pastoor reeds gekleed is met albe en stool en klaar
staat om de hoogmis te beginnen.

Op deze derde schriftelijke akte, opgemaakt door de notaris,
staat niets nieuws vermeld, andermaal een bewijs dat de stadsmagi-
straat goed weet dat zijn handelingen niet gesteund zijn op het recht
maar op intimideren. De beslissing van de Raad in Vlaanderen, die
over onkosten gaat, heeft ook niets te maken met deze zaak.

De rescribenten zijn dus begonnen aan de processie op de gewo-
ne manier, conform aan het decreet van hun geestelijke overheid en
omdat er geen reden was om deze uit te stellen. De stadsmagistraat
heeft dus geen reden om de clerus zo vals af te schilderen en te bewe-
ren dat de clerus tegen Zijne Majesteits autoriteit wil ingaan. Zowel
de stadsmagistraat als de rescribenten vertegenwoordigen de wet,
maar zoals de bijbel zegt: Geef aan Caesar wat Caesar toekomt en
aan God wat God toekomt.

Zo wordt de clerus er ook van beschuldigd dat ze de gewone,
oude processies willen teniet doen. Wil Zijne Majesteit nu oordelen
of het hun geoorloofd is de bisschoppelijke ordonnanties weg te gooi-
en en hun eigen verbeteringen op te dringen?

Hierbij moet nog gezegd worden, dat het de enige provisor van
de Werfkapel Anthonius Charite is geweest, in die tijd ook schepen,
die zelfs een schriftelijke protest afgegeven heeft, door hem per-
soonlijk geschreven. Hoe durft de stadsmagistraat dan nog beweren
dat het geen opgezet plan was? Het buiten plaatsen van het beeld, het
aankleden met een zwarte sjaal om te spotten met de rescribenten is
zijn werk geweest.

Nog met een andere beschuldiging poogt de stadsmagistraat de
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pastoor te kleineren. In de processie van de octaafdag zou hij geroe-
pen hebben dat een meisje dat gekleed is als O.-L.- Vrouw uit de pro-
cessie moest verwijderd worden. Het is de stadsmagistraat wel zeer
goed bekend dat de aartsbisschop in 1674 van op de predikstoelen
laten omroepen heeft, dat het uitdrukkelijk verboden wordt in de pro-
cessie kinderen toe te laten die geen gewone kleren dragen, ten hoog-
ste zijn Engelse kleren toegelaten. De deken, die zo een naeckte
inbreuk tegen deze ordonnantie constateert, kan niet anders dan dade-
lijk ingrijpen. En dit heeft niets te maken met een gebrek aan eerbied
voor de Moeder Gods, zoals ze het picantelyck en lichtveerdelyck
voorstellen.

En dan is er nog de zogenaamde imformatie (sic) preparatoire,
die door de stadsmagistraat gehouden is op 5 juli 1677. Wat die
waard is, ziet men dadelijk als men weet dat hierin alleen maar hun
partijdigheid wordt bevestigd. Alle personen die daarbij getuigenis
afleggen zijn personen van geringhe conditie becleedt met de quali-
teyt van sack ofte buyldraghers. Die personen hebben alleen maar
verteld wat hun voorgekauwd is en ze weten zelfs niet wat ze getuigd
hebben. De rescribenten herhalen hierbij dat, als Zijne Majesteit de
waarachtige geschiedenis wil weten, Hij zich alleen maar moet wen-
den tot de aartsbisschop. Daaruit zal overvloedig blijken dat wat de
clerus moest doen, gedaan is.

In 1555 is tussen de voorzaten van beide partijen een plechtige
overeenkomst gesloten met medewerking van Jan de Mommorency,
souverain-baljuw van de stad en het graafschap Aalst, waarbij o.a.
bevestigd wordt dat, mocht het Zijne Koninklijke Majesteit behagen
om een generale processie te laten uitgaan of een goddelijke dienst te
doen celebreren, burgemeester en schepenen eerst met de clerus moe-
ten overleggen hoe dit moet gebeuren. Mocht dit dan echt geschied
zijn en was de stadsmagistraat zijn eed getrouw gebleven, dan zou de
stad nu niet in verwarring gebracht zijn en was er rust en vrede.

Tenslotte trekt de stadsmagistraat uit hun schrijven de conclusie,
dat Zijne Majesteit de pastoor, de proost en het kapittel moet ver-
plichten om zich naar de uitgevaardigde politieke ordonnantie te rich-
ten en omdat ze hiermee nog niet tevreden zijn, willen ze zelfs nog de
dag. kiezen waarop de processie na het vertrek van de Franse vijand
zal moeten rondgaan.

Zo een ongefundeerd voorstel, riekende naer de Engelsche
wolle, is een aanslag op de immuniteit van de clerus en heeft één
bedoeling : zich meester maken van de kerk van Aalst. Met zulke
acties is de stadsmagistraat al een hele poos bezig : Hij hindert de
clerus in het bestuur van de suppoosten, de diensten, de koorplaatsen,
de kerkgoederen, de particuliere stichtingen, enz ... zodat beide par-
tijen moeten verschijnen zijn voor raadsheer de Coxie, waar de afge-
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vaardigden van de stadsmagistraat beweren dat zij zich beschouwen
als de opper-gouverneurs van de kerk van Aalst, dat zij de kerkfa-
briek bestuurd hebben en het gezag over de zangers én de quotidia-
nen én de kerkdienaars hebben.

Het is niet te verwonderen dat Jan van der Varent, opperprovisor
van de kerk en huidige burgemeester van de stad zich met de door
hem aangestelde kerkmeesters wil meester maken van de kerk.
Volgens hen bestaat de opdracht van de pastoor er alleen erin het
woord Gods te verkondigen en de sacramenten uit te reiken. Ze wil-
len duidelijk alle functies (ook de pure geestelijke) overnemen,
behalve deze die met de kazuifel of de stool moeten gebeuren, welke
ze zich tot nu toe schamen zelf aan te doen.

Wil Zijne Majesteit nu overdenken wat een venijn er in deze
bedoelingen schuilt? Mocht de stadsmagistraat voldoening krijgen,
dan zien de rescribenten niet in hoe ze aan de gedurige vernederingen
weerstand kunnen bieden, wel hoe de ordonnanties zullen vermeer-
deren en aangroeien tot uiteindelijk de aanval komt op hun laatste
doelwit: de kazuifel!

Zijne Majesteit vraagt daarop - zoals overvloedig gesuggereerd
is - op 3 juni 1679 aan de aartsbisschop binnen de acht dagen een
advies te verlenen. Op 16 juni 1679 valt het verdict: Zijne Majesteit
beveelt aan zijn onderdanen om zich te richten naar de beslissingen
van de synode van Mechelen en naar het decreet van de aartsbis-
schop. a 1679 blijven de beelden op stal.

F. Caudron
Suikerstraat 99

9340 Lede
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EEN AALSTERSE WINKELINBOEDEL UIT
DE LATE ACHTTIENDE EEUW [1]

Sven DE SCHRYVER

Grasduinen in het archief van de Aalsterse winkeliers, aan-
wezig in het stads archief van Aalst, leverde een bevreemdend docu-
ment [2] op dat ons inlicht over wat een doorsnee winkelier zoal in
huis had op het einde van het Ancien Régime. Het uniek archiefstuk
betreft een prijsij [3] van de winkelwaren van Dendermondenaar
Hendrik Collier, gehuisvest op de bovenkamer van het Hótel
d'Angleterre in de Nieuwstraat te Aalst [4]. Op verzoek van enkele
Aalsterse winkeliers werden op 21 december 1786 de goederen van
Hendrik Collier aangeslagen. Omtrent de juiste omstandigheden van
dit gebeuren bieden de archiefdocumenten geen uitsluitsel.
Vermoedelijk was Hendrik Collier een niet-Aalsterse kramer, die
buiten het ambachtelijk circuit er een lucratieve handel probeerde op
na te houden. Dergelijke praktijken betekenden een regelrechte
inbreuk op het monopolie van de Aalsterse winkeliers. De ambachten
werden immers gelijkgeschakeld met een rigoureuze arbeidsregle-
mentering. Zo was het in principe voor niet-ambachtsleden verboden
een artisanale stiel uit te oefenen [5]. Ons prosopografisch onderzoek
toonde bovendien aan dat er tijdens de periode 1734-1793 geen

[I] Onderhavig artikel is gebaseerd op de weerhouden appendix in onze onuitgegeven the-
sis: S. DE SCHRYVER, Aspecten van sociale mobiliteit binnen de ISde-eeuwse
Aalsterse ambachtswereld. Een prosopgrafische benadering, 2 delen, ROG, 2000-200 I,
pp. 161-166.
SAA, OAA, nr. 217: diverse stukken i.V.m. winkeliers en kramers, 1729-1787.
Een prijsij is een schattingslijst waarin diverse onroerende goederen, maar vooral roe-
rende goederen geschat worden naar geldwaarde.
Terloops vermelden we dat in 1783 Petrus-Jozef Leclercq, postmeester van beroep,
samen mer een zekere Daverne, dit hotel gekocht had van de weduwe van Frans Boone.
De familie Leclercq richtte tevens omstreeks deze periode in de nabijheid van het hotel
een paardenposterij op (P. VAN NUFFEL, Historiek der Oude Straten, Gent, 199 I, p.
59), wat de interregionale uitstraling van het hotel zeker ten goede kwam. Met betrek-
king tot het handelsverkeer reed er elke dag door Aalst een diligentie en een reiskoets,
die de vervoerdienst deden tussen Gent en Brussel. Het aantal rijtuigen en wagens werd
later gevoelig opgedreven tot meer dan 30 per dag. Verder deed de eigenaar van dit hotel
in april 1785 bij de magistraat zijn beklag over hel feit dat hij enkel Aalsterse bieren
mocht schenken terwijl zijn verwende gasten (buitenlandse bezoekers, hoge militairen,
leden van het hof) duidelijk de voorkeur gaven aan de Leuvense, Hoegaardse en alle
vremde bieren. Een duidelijk bewijs overigens van de toenmalige tanende Aalsterse
bierindustrie (E. AERTS, Hop en bier. Handelsrelaties tussen Aalst en Lier (17de-18de
eeuw), in: Het Land van Aalst, 51 (1999), p. 109.). Deze korte anekdotes zijn geheel ter-
zijde, toch verdienden deze toevallige literatuurverwijzingen over het Hötel
d' Angleterre even onze aandacht, te meer daar het de context van de aangeslagen goe-
deren verduidelijkt.
De economische realiteit diende zich evenwel dikwijls anders aan. In een later artikel
gaan we hier dieper op in.

[2]
[3]

[4]

[5]

Het Land van Aalst, jaargang LIV, 2002, nr. 1
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Hendrik Collier was toegetreden tot het ambacht [6]. We kunnen dus
stellig aannemen dat hij geen deel uitmaakte van het Aalsterse Sint-
Nicolaasambacht. Omwille van het feit dat het hotel op een belang-
rijk handelscircuit tussen Gent en Brussel gelegen was, is de aanwe-
zigheid van clandestiene winkeliersgoederen niet verwonderlijk. Uit
het document kunnen we opmaken dat elk geïnventariseerd artikel
voorzien werd van een zegel van de stad. Na de verzegeling werden
de goederen gesekwestreerd in de kleyne pensionarie van het stadhuis
d.w.z. de betwiste goederen werden van rechtswege door derden (het
stadhuis) in bewaring gesteld.

Wat ons als historici vooral interesseert, is niet zozeer de
gerechtelijke procedure of de exacte context van de inbreuk, maar
wel de inhoud van de inboedel. De inventaris leverde in totaal 18 arti-
kels op. We geven hierna het document in quasi ongewijzigde vorm
weer in een tabellarisch overzicht. De prijs van de geïnventariseerde
goederen werd berekend per el [7] in guldens en stuivers. Teneinde
de artikels in een helder comparatief kader te kunnen plaatsen, zetten
we alle bedragen om in groten Vlaams.

ARTIKEL

art. 1

art. 2

2 stukken gestreepte bombazijn [8] van
86 3/4 el aan 80 gr.
1 stuk effen dito van 48 el aan 84 gr.
2 stukken dito met kleine strepen van 96
el aan 84 gr.
2 stukken dito met kleine strepen van 100 el
lang aan 76 gr.
2 stukken gestreepte dito van 96 el aan 84 gr.

2 krappen [9] dito (1 gestreept, 1 effen),
van 79 el aan 84 gr.
1 stuk dito gestreept van 46 el aan 80 gr.
1 stuk dito van 46 el aan 74 gr.
2 stukken dito met kleine strepen van
87 3/4 el aan 76 gr.
1 stuk dito van 49 1/4 el aan 84 gr.

PRIJS

6940 gr.
4032 gr.

8064 gr.

7600 gr.
8064 gr.

6636 gr.
3680 g1'.
3404 gr.

6669 gr.
4136 gr.

(4137 gr.?)

(6] Voor dit prosopografisch overzicht verwijzen we naar het tweede deel van onze thesis,
waarvan een exemplaar gedeponeerd werd op het stadsarchief van Aalst.

[7] Een el is een oude lengtemaat waarvoor de menselijke onderarm de grondslag vormde.
In de manufacturenhandel werd deze lengte gesteld op 69 cm.

(8] Bombazijn is een sterk weefsel, thans van katoen, of met linnen ketting en katoenen
inslag, aan de achterzijde geruwd, veel gebruikt voor voering, werkmansondergoed enz.
vaak verward met pilo.

[9] Een krap is een afgesneden stuk of een overblijvende lap textiel.
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art. 3 1 stuk serviet van 62 el aan 22 gr. 1364 gr.

art. 4 2 stukken effen zwarte velours de cotthon
van 100 el aan 72 gr. 7200 gr.

art. 5 2 coupons garen velours gepakt met gouden
mutskens van 41 1/2 el aan 80 gr. 3320 gr.

art. 6 4 stukken bast in verschillende kleuren van
46 el aan 39 gr. 1794 gr.

art. 7 1 krap Brusselsche mousalyn [10] van
6 1/2 el aan 28 gr. 182 gr.
6 krappen mousalyn de luifvan 61
el aan 30 gr. 1830 gr.

art. 8 1 stuk neteldoek [ll] van 19 el aan 22 gr. 418 gr.
1 krap dito met kleine strepen van 9 1/2 el
aan 44 gr. 418 gr.
1 krap dito met brede strepen van 12 el
aan 44 gr. 528 gr.
1 krap dito met strepen van 12 el aan 52 gr. 624 gr.
1 krap dito effen van 13 el aan 36 gr. 468 gr.
1/2 stuk dito effen van 11 el aan 48 gr. 528 gr.
1 krap dito effen van 9 1/4 el aan 32 gr. 296 gr.
1 krap dito effen van 18 1/4 el aan 40 gr. 730 gr.
1 krap dito manchetten be taande in 2 paar 126 gr.
1 krap dito van 3 paar aan 56 gr. het paar 168 gr.
1 krap gebloemde dito van 13 1/2 aan 68 gr. 918 gr.

art. 9 1 stuk meubelkatoen blauw gebloemd van
27 1/2 el aan 48 gr. 1320 gr.
1 stuk meubelkatoen rood gebloemd van
15 1/2 el aan 44 gr. 682 gr.

art. 10 11 zijden neus- en of halsdoeken van
verschillende soorten 1038 gr.

art. 11 7 halve zijden doeken 308 gr.

[10] Mousseline is los geweven stof van katoen, wol of zijde, genoemd naar de stad Moscel
in Irak.

[I I] Een neteldoek was oorspronkelijk een uit netelgaren (i.e. garen vervaardigd uit de vezels
van enige netelplanten), later van licht katoen of mousseline vervaardigd los stuk weef-
sel in effen binding.
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art. 12 3 ontgonste stukken florence [12] van 54 el 2240 gr.

art. 13 2 stukken gebloemde tierlantan [13) van 48
el aan 60 gr. 2880 gr.

art. 14 7 1/4 gouden gemanchetteerde velours 110 gr.
6 1/2 el crosé in 3 lappen 520 gr.

art. 15 1 zijden gestreepte vest 120 gr.
16 paar zijden kousen in verschillende kleuren 2400 gr.

art. 16 71 katoenen neusdoeken van verschillende
kleuren en soorten 3456 gr.

art. 17 16 Oost-Indische neusdoeken van
verschillende kleuren en soorten 752 gr.

art. 18 5 gebloemde gazen halsdoeken 270 gr.

De totaalwaarde van deze stock werd geschat op 96 233 groten
Vlaams.

We stellen vast dat er in Aalst effectief een gevarieerd gamma
aan textiel voorhanden was en te koop aangeboden werd in diverse
winkels. Teneinde deze bron op haar juiste waarde te kunnen schat-
ten, zouden we graag aanknopen bij de historische literatuur hierom-
trent. Het is een algemeen gegeven dat de materiële cultuur zich tegen
het einde van de 18de eeuw liet kenmerken door een grotere diversi-
ficatie. Men kreeg meer oog voor kleurschakeringen, voor frissere
tinten, voor lichtere stoffen. De monotonie van weleer werd ingeruild
voor een grotere opvallendheid en voor een toenemend modebewust
gedrag [14). A priori kunnen we aannemen dat deze nieuwe leefge-
woonten ook in bepaalde Aalsterse ambachtelijke (stedelijke)
middens doordrong. De toenemende verfijning van het dagelijks
leven te Aalst maken we o.m. op uit de aanwezigheid in de stock van
de zgn. snuitdoekjes, hetgeen een gevoelige verbetering van hygiëne-
besef aantoont. De gebloemde tierlantijntjes verwijzen naar een
modegebonden fenomeen, terwijl het verschil in prijs tussen de dui-

[12] We vermoeden dat "florence" te maken heeft met florentine of Florentijnse zijde, het-
geen zoveel betekent als voeringtaf.

[IJ] Tierlantijn: zinloos versiersel.
[14] C. VANDENBROEKE, Hoe rijk was arm Vlaanderen? Vlaanderen in de l8de eeuw:

een vergelijkend overzicht, in: Vlaamse Historische studies, 8 (1995), pp. 99-100.
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delijk duurdere gebloemde neteldoekjes (68 gr. Vl. per el) tegenover
de goedkopere effen neteldoekjes (tussen 32 en 48 gr. Vl. per el) ver-
duidelijkt dat luxe en comfort zijn prijs heeft. Eenvoud en raffine-
ment bestonden naast elkaar. Het feit dat men als klant in een 18de-
eeuw se textielwinkel al de keuze had tussen blauwe en rode katoenen
meubelovertrekken, licht de zorg voor een eleganter interieur toe.
Leuzen als "het oog wil ook wat" en "het nuttige aan het aangename
koppelen" waren ongetwijfeld al courant in het 18de-eeuwse klimaat.
De aanwezigheid in de aangeslagen textielstock van Oost-Indische
neusdoeken reveleert dan weer het bestaan van internationaal getinte
verkoopsartikelen en een koloniale invloed.

Deze bescheiden bloemlezing laat toe het fenomeen van de
18de-eeuwse surplusmentaliteit in Vlaanderen te staven en te affir-
meren. Dankzij ruimere bestedingsmarges werd medio 18de eeuw
immers een ontluikende consumptiemaatschappij en een tijdelijke
welvaartsstijging in de hand gewerkt.

H. Deceulaer geeft in zijn studie over de kledingsector in
Antwerpen, Gent en Brussel enkele prijzen van kousen en vesten,
gebaseerd op inboedels van kousenmakers en -handelaars. Kan Aalst
een vergelijking doorstaan? Artikel 15 van onze geïnventariseerde
stock geeft de prijs van 1 zijden gestreepte vest met een waarde van
120 gr. Vl. en 16 paar zijden kousen in verschillende kleuren ter
waarde van 2400 gr. Vl. Wat het vest betreft, lijkt ze ons alleszins
enorm prijzig. H. Deceulaer geeft geen enkele vest hoger dan 38 gr.
VI. De aard van het materiaal zal hier ongetwijfeld een rol spelen.
Zijden stoffen staan immers hoger aangeschreven dan de vesten in
lijnwaad waar H. Deceulaer naar verwijst. Voor de kousen kunnen
we hetzelfde opmerken. We hadden 16 paar zijden kousen aan 2400
gr. VI., dus 150 gr. VI. het paar. H. Deceulaer stelde dat op 9196 paar
kousen slechts 56 paar (0,6 %) in een prijscategorie hoger dan 120 gr.
Vl. voorkwamen. De kousen uit de Aalsterse winkelstock waren zon-
der meer van dure kwaliteit [15].

Verhelderend en illustratief voor deze mentaliteitswijziging is
het citaat van de Zuid-Nederlandse economist N. Bacon in zijn werk
Réflexions uit 1765: ... I' on ne connoit plus cette riche mode du crû
et du pais, il faut que ce soit de la mousseline, du coton ou autres

fabriques des lndes ou de la France ... il n 'y a pas une femme qui
porte à présent autre chose que des étoffes des lndes, même justes
aux villageoises ... [16J. De mentale heroriëntatie manifesteerde zich

(15] Voor dit vergelijkingsmateriaal raadplege men H. DECEULAER, Pluriforme patronen
en een verschillende snit. Sociaal-economische, institutionele en culturele transforma-
ties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, 1585-1800, Amsterdam, 2001,
pp.41-42.

r 16] Citaat opgenomen in C. VANDE BROEKE, Hoe rijk was ..., p. 99.
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overigens niet enkel op het vlak van textiel, maar ook in tal van ande-
re a peeten van het dagelijks leven. We halen in deze context de
fabrikanten- vennoten van karotten voor snuiftabak Laureys
Callebout - winkelier sinds 1735 - en Egidius Frans Hofmans -
boekhouder van de winkeliers van 1734-1757 nota bene - aan, even-
als een zekere Dhooge (n.), die sinds 1780 in Aalst als verkoper van
snuyfin Aalst aan de bak kwam [17], hetgeen toch belangrijke vast-
stellingen zijn. Genots- of geneesmiddel, heilzaam of gevaarlijk, het
snuiven, roken of zelfs kauwen van tabak was in elk geval populair.
Ook andere snobistische artikelen als thee, koffie en chocolade raak-
ten sinds de 2de helft van de 18de eeuw snel ingeburgerd. Belangrijke
consumptie vernieuwingen deden zich ook elders voor en niet in het
minst bij de Antwerpse meerseniers. Zo telde de Scheldestad in 1792
85 tabak- en snuifverkopers en 61 handelaars in thee enJof koffie
en/of chocolade [18].

Uiteraard kan dit ene document bezwaarlijk als representatief
voor heel Aalst bestempeld worden, vooral omdat we geen aanvul-
lend onderzoek naar boedelbeschrijvingen en staten van goed deden.
Waar we evenwel naartoe willen, is dat dit document zonder twijfel
een belangrijke indicatie aan het licht brengt. Een eerste indruk laat
vermoeden dat de winkeliers in het 18de-eeuwse Aalst mensen van
hun tijd waren, die handig inspeelden op vraag en aanbod. Er zijn sig-
nalen die gewagen van een commerciële vernieuwing. De voorzich-
tig geformuleerde extrapolaties betreffende het commercieel moder-
niseringsproces in de 18de eeuw zijn uiteraard vatbaar voor verder
onderzoek. Een grondige studie naar bedrijfsvoering, verkoopstech-
nieken, sociale netwerken van de Aalsterse winkeliers e.a. dringt zich
op. Desalniettemin affirmeert deze toevallige archiefvondst een
gangbare visie nl. een attitude van verhoogd comfort in bepaalde
l Sde-eeuwse sociale kringen. De bron laat toe om zich een concreet
beeld te vormen van de heersende materiële cultuur en dan in het bij-
zonder van bepaalde verfijningstendensen in de gangbare consump-
tiepatronen in de textielsector. Binnen de modernistische historiogra-
fie stellen we immers vast dat het micro-onderzoek, dat teruggaat op
de boedelbeschrijvingen en staten van goed, analoge bevindingen
oplevert. Deze beperkte, doch niet onbelangrijke kennis verruiming is
zonder meer illustratief om aan te tonen dat in de 18de eeuw een nieu-
we - en in het verlengde hiervan, een proto-industriële - levensstijl

[17] Ter verificatie verwijzen we hiervoor opnieuw naar deel twee van onze thesis. In het
stadsarchief troffen we tevens een proces aan waarbij enkele fabrikanten van karotten en
tabak betrokken waren. (SAA, OAA, nr. 1030).

[18] B. BLO DE en H. GEERTS, Werk aan de winkel. De Antwerpse meerseniers: aspec-
ten van kleinhandel en verbruik in de 17de en 18de eeuw, in: Bijdragen tot de
Geschiedenis, 84 (2001), p. 220.
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in de maak was. Of hoe een schijnbaar onbenullig archiefstuk die de
tand des tijds doorstond, een verdedigbare ondertoon kan verhullen *.

S. De Schryver
Dreef 56

9400 Ninove

* Gehanteerde afkortingen:
SAA: stadsarchief Aalst
OAA: oud archief Aalst
(n.): nëant (voornaam onbekend)
gr. VI.: groten Vlaams

Muntwaarden :
I stuiver = 2 groten Vlaams
1 gulden (courant) = 40 groten Vlaams
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WATERGEUS UIT LETTERHOUTEM PLUNDERT IN
ZIJN GEBOORTESTREEK (1591-1592)

WL BRAEKMAN

Nadat de Zeventien Provincies zich, althans in feite, van de
Spaanse koning Filips II hadden afgescheiden, ondernamen de
Spanjaarden gedeeltelijk succesrijke pogingen om deze opstandige
provincies terug onder het hun gezag te brengen. Na de val van
Antwerpen in 1585 ging de herovering echter steeds moeilijker. De
moerassen ontstaan door onder water gezette landerijen belemmerden
grote veldslagen. De oorlog verschaalde tot kleine schermutselingen
met heel beperkte resultaten waarbij de terreinwinst van de ene al
vlug door de andere weer werd tenietgedaan.

Vanuit de rebelse gebieden over het water drongen geregeld
kleine groepen soldaten en op plundering beluste schurken in het
door de Spanjaarden heroverde gebied door. Dikwijls waren hierbij
ook lieden die uit het Zuiden afkomstig waren en dus de streek goed
kenden.

Een voorbeeld van een dergelijke strooptocht waarbij de
rovers zich tot in het Land van Aalst waagden, moge hier volgen [1]:

Voor het Leenhof van St.-Baafs werd in 1592 een vrijbuiter
tot de doodstraf veroordeeld. De man, Symoen Vekeman fs Lieven,
was afkomstig uit Letterhoutem, een klein dorp dat, zoals bekend aan
de St.-Pietersabdij te Gent toebehoorde. Toch had het proces voor de
vrijbuiter plaats voor de vierschaar van het leenhof van St.-Baafs. Dit
is te verklaren door het feit dat de Letterhoutemnaar gevangen werd
op het naburige St.-Lievens-Houtem, een dorp dat afhing van de St.-
Baafsabdij bij Gent.

Symoen Vekeman woonde met vrouwen kinderen te
Letterhoutem. Breed hadden ze het niet en van schulden waren ze
helaas niet vrij. Dit was wellicht de oorzaak van de groeiende onrust
die gloeide in de as van zijn schijnbaar rustig voortkabbelend en alle-
daags leven. De steeds zwaardere schuldenlast, maar wellicht ook de
zucht naar avontuur, afwisseling, weelde, kortom het verlangen naar
een beter leven hakten de knoop door. Op vastenavond 1592 verliet
hij zijn gezin en trok in het gezelschap van Hans Roels van Gijzegem
naar "Calis", de havenstad Calais, die toen deel van het Franse
koninkrijk uitmaakte. Zoals hij later op zijn proces verklaarde, was
hij inderdaad uit Letterhoutem weggevlucht om aan zijn schuldeisers

[i] R.A. Gent, St.-Baafsleenhof, nr. 1225, rol. i23v-i25v.

Het Lancl van Aalst, jaargang LIV, 2002, nr. 1
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te ontsnappen. Met een schip bereikte hij "Ernmijen", Arnemuide.
Daar komt hij in aanraking met andere Vlamingen die daar eveneens
een onderkomen hadden gevonden. Een zekere Lieven de Muldere,
"die ghij wiste te zijne openbaer vrijbuutere" brengt Vekeman in con-
tact met Raphel de Geytere, "mede vrybuutere by u ook wel bekant".
Om in hun levensonderhoud te voorzien, trokken deze ontheemden
geregeld het nabije, vijandelijke gebied binnen om er zoveel moge-
lijk buit te halen.

Na enkele dagen reeds trekt Vekeman met de genoemde ken-
nissen en nog andere, "oock openbaere ende fameuse vrybuuters, vij-
anden van Godt, den Coninck onsen gheduchten heere ende u eygen
vaderlandt", in totaal negentien mannen naar het zuiden. Door de
"droochte van Ysendijcke" geraken ze gemakkelijk de Spaanse
Nederlanden binnen, waarna ze tot in het verre Land van Aalst door-
dringen. Dat zal wel op aanstichten geweest zijn van Vekeman en van
Roels van Gijzegem, die deze streek natuurlijk goed kenden.

In het Land van Aalst splitste de bende zich in twee groepen.
De ene nam te Nederbrakel een tiental landslieden en voorbijgangers
gevangen. Die werden door hen "te rantsoene" gesteld, d.w.z. dat hun
familie, buren of vrienden hen tegen betaling konden vrijkopen.
Lukte dit niet, dan leidden de rovers de gevangenen mee naar
Zeeland.

Symoen Vekeman, Raphel de Geytere en anderen vormden
de tweede groep. Ze begaven zich naar St.-Lievens-Houtem,
Bavegem en daar omtrent. Ook zij namen gijzelaars en eisten losgeld
van hen. Vekeman heeft, naar eigen zeggen, van het betaalde geld
tien ponden groten "gheproffiteert".

Eenmaal dat de rovers de smaak van het gemakkelijk ver-
diende geld te pakken hadden, waren ze "vallende van d'een quaet in
dander". Omtrent de "palmweke", de week van Palmzondag (de
week vóór Pasen), is dezelfde bende weer naar het Zuiden afgezakt.
Te Destelbergen vinden ze een tiental bondgenoten. Ze steken te
Wetteren de Schelde over en begeven zich naar het Land van Aalst.
Te Hillegem "rantsoeneerden" ze vijf boeren die ze met stokken sloe-
gen en bedreigden. Vier kanen met goederen worden op de weg van
Geraardsbergen door hen tegengehouden en geplunderd. Een deel
van de buit, zeep en lijnwaad, wordt te Serskamp in een huisje ver-
stopt, een ander deel wordt dadelijk naar Zeeland gebracht.

Bij een volgende rooftocht doodde een "complice" bijge-
naamd Cleerken een zekere Melcal met een "mes se of cotelasse" en
een andere keer werden een paar leden van de bende door een groep
boeren gevangen genomen. De andere leden verspreidden zich en
doolden langs de wegen. Vekeman was één van hen. Hij heeft twee
dagen niet gegeten wanneer hij is "hendelinghe ghecomen in handen
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van de justitie" te St.-Lievens-Houtem, die belast "es gheweest u in
de vanghenesse deser vierschaere te bringhende". De vierschaar van
het leenhof van St.-Baafs veroordeelt Vekeman om gevoerd te wor-
den "ter ghecostumierde plaetse patibulaire ende aldaer gheexecu-
teert te wordene mette coorde". Het vonnis werd dezelfde dag, 21 mei
1592 ook uitgevoerd.

W.L. Braekman
Eeklostraat 69

9030 Mariakerke
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DE FACSIMILE UITGAVE VAN HET
CARTULARIUM VAN AFFLIGEM

Op 11 oktober werd te Affligem de uitgave van Het cartularium vall Affligem door het
Algemeen Rijksarchief voorgesteld. De drijvende kracht achter hel uitgaveproject van de
Affligemse bronnen is dr. J aak Ockeley. Dit cartularium is ook van belang voor de geschiede-
nis van het Land van Aalst. Vandaar dat wij deze uitgave aan onze lezers willen voorstellen.
Hiertoe konden we beroep doen op de tekst die Jaak Ockeley uitsprak op de voorstelling van
de uitgave. De historische inleiding op de abdij geschiedenis in deze tekst werd door ons inge-
kort (De redactie).

Een clooster weert en wel bekant,
staet op die marcke van Brabant,

die Haffelghem genamet es.
Ic dar! mi wel vermeten,

des al over waer dat die gelike
in Brabant noch in Frankerike,
nierwen en staet in ene stede,

noch in dat Ylaenderlarult alsmede.

Zo stak: rond 1340 Willem, abt van St-Truiden, in zijn Leven
van Sinte Lutgart de loftrompet over de St.-Pieter- en Paulus abdij te
Affligem. Die wierook is wel niet overdreven. Affligem staat bekend
als oudste benedictijnerabdij in Brabant, om de voorbeeldige klooste-
robservantie die er heerste, als necropool van de hertogen van
Brabant, om zijn wonder van Sint-Bemardus, ... Affligem staat ook
bekend om zijn scriptorium, ten tijde van Guicciardini (567) om zijn
handschriftenverzameling en om zijn Benedictus Haftenus (t 1648).

In Affligem heeft ook altijd grote belangstelling voor de
geschiedenis bestaan. In het voetspoor van de Mauristen onder-
scheidde zich Beda Regaus, de laatste proost van Affligem voor de
opheffing van de abdij in 1796. Zijn monumentaal werk heet
Hafflighemum Illustratum. Het is een zeer uitvoerige geschiedenis in
zeven delen van de abdij en haar dochterkloosters met aansluitend
een biografisch gedeelte van 1339 gekende monniken. Als handlei-
ding voor zijn opvolgers schreef Beda Regau in 1786 het
Directorium Abbatiae Hafflighemensis waarin allerhande gegevens

Het Land van Aalst, jaargang UV, 2002, nr. 1
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over de gebouwen, de kloosterfunctionarissen, het dienstpersoneel,
het voedsel, de kleding, de wereldlijke jurisdictie en de charters voor-
komen. Belangrijke bron voor de geschiedenis van de vele dorpen
waar de abdij goederen bezat en tienden inde, is zijn Bona et Jura
Monasterii Hajjlighemensis uit 1790. Beda' werk blijft van uitzon-
derlijk belang voor de geschiedenis én van de abdij én van de streek.

Dichter bij ons vermelden we Dom Cyprianus Coppens, tot zijn
overlijden archivaris en bibliothecaris van de abdij. In 1945 stichtte
hij het tijdschrift Affligemensia. Bijdragen tot de geschiedenis van de
abdij Affligem vanaf haar stichting tot aan het Concordaat van 1801,
waarvan tot 1950 - Dom Cyprianus vertrok toen naar de missies -
zeven afleveringen zijn verschenen. Diezelfde Dom Cyprianus
Coppens startte in 1966 met de publicatie van de Fontes
Affligemenses. Bouwstoffen voor de geschiedenis van de abdij. Tot
1981 zijn er niet minder dan 25 delen verschenen. De bedoeling was
bronnen die voor de onderzoeker niet zo gemakkelijk toegankelijk
waren via publicatie ter beschikking te stellen. Zelf heeft Dom
Cyprianus Coppens 20 delen verzorgd, o.a. de voortzetting van de
uitgave van het Cartulariurn van Edgard de Mameffe tot 1309, en met
regesten zelfs tot 1710, een paar cijns- en leenboeken, de kroniek van
Cambier en zijn opvolger, een reeks brieven van de proosten Estrix
en Regaus en documenten rond het herstel van Affligem in 1870.
Alles bij elkaar vormden deze eerste reeks Fontes Affligemenses een
uitgave van 1679 bladzijden. Gemakkelijk toegankelijk, blijven ze
van groot belang voor de geschiedenis van de abdij.

Na 20 jaar inactiviteit, wordt nu onder impuls van algemeen
rijksarchivaris Dr. Ernest Persoons gestart met de uitgave van een
nieuwe reeks Fontes Affligemenses. Als eerste in deze nieuwe reeks
verschijnt in facsimile het driedelige Cartularium van Affligem,
waarvan de originele exemplaren zich in het Rijksarchief te Leuven
bevinden, in het Fonds Kerkelijk Archief van Vlaams-Brabant, Reeks
Abdijen.

Voor hen die niet direct vertrouwd zijn met de 3.l·chiv~lische ter-
minologie wil ik even toelichten dat een cartularium een verzameling
is van oorkonden en eventueel andere documenten uit het archief die
in ons geval tot de abdij van Affligem werden gericht. Het gaat dus
niet om de originele oorkonden met hun uithangende of opgeplakte
zegels - die worden bewaard in wat men het cartarium of in het Frans
chartrier of trésor des chartes heet - maar om gewaarmerkte afschrif-
ten. Cartularia werden meestal samengesteld om te voorkomen dat de
originelen met hun broze breekbare zegel niet steeds weer uit de
archiefkisten moesten worden uitgehaald.

Voor de abdij Affligem bleven zes cartularia bewaard. Uit de
lSe eeuw dateren: het Liber diplomaticus, met documenten van 1086
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tot 1432 en het Registrum privilegiorum, met documenten van 1086
tot 1454. Verder waren er nog het nu verdwenen Registrum
Hafflighemense, uit de 16e eeuwen twee uit de 17de eeuw: de
Diplomatica, een cartularium in drie delen, met documenten van
1135 tot 1549 en het vijfde cartularium met documenten van 1086 tot
1521.

Op het ontstaan van het zesde cartularium, waarvan de uitgave
hier voor U ligt, wil ik wat dieper ingaan. Eind maart 1578 zochten
de monniken van Affligem met hun archief een toevlucht in het
Hooghuis op de Werf in Aalst. Bij de inname van de stad in 1582 viel
het archief in handen de Geuzen die het naar Antwerpen lieten voe-
ren. Daar lag het opgestapeld in het Steen toen Alexander Farnese in
1585 Antwerpen heroverde op de Hollandse troepen. Gelukkig kon
proost Livinus de Mulder in oktober 1585 het grootste deel recupere-
ren, maar aangezien Affligem gans verwoest was, moest hij het
archief uiteindelijk onderbrengen in de pastorie van de Sint-
Gorikskerk te Brussel. Rond 1600 liet aartsbisschop Hovius de char-
ters en andere documenten vanuit Sint-GOlik overbrengen naar de
residentie van de aartsbisschoppen in de Lange Ridderstraat te
Brussel (de huidige Rue de l'Escuyer). Daar konden buitenstaanders
er in snuffelen en er ook stukken uit ontlenen. Zo verdween bv. de
stichtingsoorkonde uit 1086. Ook Arnold Adriani, griffier van het
Land van Asse en procurator van Monseigneur Boonen, heeft meer
dan 50 jaar lang archief van Affligem bij hem thuis achtergehouden.
De Affligemse subprior en historicus Hubertus Phalesius daarente-
gen, mocht in 1637 van aartsbisschop Boonen er enkel onder toezicht
een blik op werpen.

Aartsbisschop Alfons de Berghes (1671-1689) was veel soepe-
ler. Hij stond toe -zoals in een clausule over het beheer van de goe-
deren in 1650 was overeen gekomen- dat alle charters mochten geko-
piëerd worden. Mede op initiatief van de nieuwe proost Rupertus
Beydaels en met instemming van de communauteit begon in 1682
Vedastus van Nuffel in de abdij met het kopiëren van alle originele
oorkonden. In 1683 meende hij rustiger te kunnen werken in de prio-
rij te Bornem, maar wat later vond hij een onderkomen in de nieuwe
Affligemse refugie te Brussel in het Warmoesbroek, dicht bij het
aartsbisschoppelijke archiefdepot. In 1685 echter werd Vedastus van
Nuffel tot proost verkozen en moest hij noodgedwongen zijn schrijf-
werk stoppen. Pas in november 1696 - hij verbleef toen opnieuw te
Brussel - kon hij zijn oude bezigheid weer opnemen. Nog geen drie
jaar later, in april 1699, had hij al genoeg katernen klaar voor een paar
boeken van het juiste gewicht. In een brief naar zijn broer die cister-
ciënzer was te St-Bemards-aan-de-Schelde schrijft hij dat nog enke-
le teksten met de originele rente brieven dienden vergeleken en daar-
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Aambisschop Humhert de Precipiano (l689-1711), portret geschilderd door Dom Wilfried
Jacmin, ca. 1900, doek, h. 110 x br. 77 cm, in de refter van de abdij te Affligem, Kopie van het
origineel bewaard in het aartsbisdom te Mechelen. Het Cartularium van Affligem werd samen-
gesteld door Dom Vedastus van Nuffel en opgedragen aan aartsbisschop de Precipiano, wiens
wapen voorkomt op de frontispice van deel Il.
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na geauthentiseerd te worden voor grotere bewijskracht. Op 24 okto-
ber 1699 en op 25 maart 1700 berichtte hij vanuit het kartuizer-
klooster te Brussel, waar hij toen verbleef bij het kopiëren, dat zijn
werk goed vorderde. Vedastus van Nuffel heeft niet alles alleen afge-
schreven. We weten dat hij zich liet bijstaan door een zekere Jaspar
Crussens die een aantal zegels en het frontispies tekende en dat
Francis Peronne in 1706 100 gulden ontving voor het kopiëren van de
Mechelse rentebrieven. In de jaren 1699-1702 werden de kopieën
door notaris Jan Baptist Van Laethem geauthentiseerd met de formu-
le Concordaruiam cum suo originali attestor, gevolgd door zijn hand-
tekening en dikwijls het jaartal. Het derde deel werd pas ingebonden
na de dood van Vedastus van Nuffel. want de laatste twee akten date-
ren respectievelijk van 1709 en 1710. Deze werden geauthentiseerd
door een zekere Herman, notarius ecclesiasticus. Het schrift van deze
laatste akten is trouwens minder verzorgd.

Het resultaat van het kopieerwerk van Vedastus van Nuffel mag
zeker gezien worden. Het verzorgde 17de-eeuwse handschrift leest
gemakkelijk. Enkel een tiental bladzijden is in hedendaags schrift.
Tot het midden van de 13de eeuw zijn alle akten in het Latijn opge-
steld, dan verschijnt het Oud-Frans en een twintigtal jaren later ook
het Middelnederlands. Het oudste document dateert uit 1086, het
jongste uit 1710. De eerste twee delen van het cartularium zijn voor-
zien van een frontispies in Lodewijk XIV -stijl, met o.a. het portret
van aartsbisschop Humbertus de Precipiano onder wiens bestuur twee
delen van het cartularium afgewerkt werden. In de lijst zien we het
wapenschild van de aartsbisschop met een neerliggend zwaard. Op
het frontispies van het derde deel bemerken we een waarheidsge-
trouw plan van de abdij site, waarop de laatste afbeelding van de
doolhof in de tuin. Het werd wellicht nagetekend uit Sanderus'
Chrorographia sacra Brabantiae.

Hoe is het cartularium van Affligem in het Algemeen
Rijksarchief te Brussel terecht gekomen? Bij de opheffing van de
abdij en de uitdrijving van de monniken in november 1796 diende
proost Beda Regaus het geconfisceerde archief achter te laten. Het
was de bedoeling van de Franse commissarissen om het archief over
te brengen naar Brussel naar het schiftingsbureau van het
Dijledepartement. Daar zijn de cartularia, 'à coins de cuivre' zoals de
Marneffe ze aanduidt, echter nooit beland, ook niet in de
Bibliothèque Nationale te Parijs waar een speciaal depot voor cartu-
laria was gecreëerd en waar ze normaal zouden moeten zijn heen
gebracht. In 1845 doken het eerste en derde deel op bij boekhande-
laar Feret te Parijs. Het tweede deel ontbrak. Hoe ze daar terecht kwa-
men blijft een open vraag. Meegenomen door een Franse officier of
commissaris en door diens elfgenamen te koop geboden? Op 29 april
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Titelbladzijde van het tweede deel van Hel Carrulariuni van Aff7igem. Bemerk onderaan het
wapen van aartsbisschop Humbert de Precipiano Ct 1711), bovenaan dat van de abdij en in het
midden tussen de patroonheiligen St.-Pieter (links) en St.-Paulus (rechts) de abdijgebouwen
voor de grote verbouwing ca. 1720 o.l.v. architect J.A. Anneessens. Jaspar Crus ens tekende dil
frontispice en gebruikte hiervoor een zicht in vogelvlucht op de abdij vanaf het zuidwesten,
door C. Lauwer. afgedrukt in A. Sanderus, Chorographia Sacra Brabantiae. dJ. I. Brussel.
1658.
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1845 zond de Belgische Ministre de l'Intérieur et de l'lnstruction
Publique Jean Baptiste Nothomb de te Parijs weergevonden delen
aan algemeen rijksarchivaris Gachard, die adviseerde om ze aan te
kopen voor 600 goudfrank.

De publicatie van het cartularium is als volgt verlopen. Bij de
inventarisatie van het Kerkelijk archief van Brabant door Alfred
d'Hoop in 1922 werden de drie delen van het Affligemse cartularium
-ze kregen de ms. 5404, 5405 en 5406 - ondergebracht in het deel Ill:
'tome -Abbayes'. Deze drie delen tellen respectievelijk 551, 412 en
403 akten. Al de akten zijn gegroepeerd volgens de ligging van de
goederen en naar bepaalde onderwerpen die determinerend waren:
Aalst, Aardenburg (Nederland), Anderlecht, Asse, Baardegem,
Baasrode, Beigem, Bornem, Buggenhout, Brussel, Denderbelle,
Denderleeuw, Dendermonde, Erembodegem, Essene, Frasnes-lez-
Gosselies, Gaasbeek, Gooik, Groot-Bijgaarden, Grimbergen,
Groede-Vroendijk (Nederland), Hamme (Brabant), Hekelgem,
Herdersem, Hingene, Itterbeek, Jette, Kampenhout, Kobbegem,
Kraainem, Laken, Leefdaal, Liedekerke, Lippelo, Londerzeel,
Loupoigne, Malderen, Mechelen, Meerbeek (Brabant), Meldert
(Brabant), Meldert (Oostvlaanderen), Melsen, Merchtem, Mollem,
Moorsel, Nattenhaasdonk, Neder-Over-Heembeek, Nijvel,
Oordegem, Ossegem, Oudenaken, Puurs, Rijmenam, Schaarbeek,
Sint-Agatha-Berchem, Sint-Katherina-Lombeek, Sint-Laureins-
Berchem, Sterrebeek, Teralfene, Vieux-Genappe, Vorst,
Waasmunster, Wemmel, Wieze, Winksele, Wolvertem-Meusegem,
amortissementen, octrooien, pitancies, pauselijke privilegies, bis-
schoppelijke privilegies, hertogelijke en grafelijke privilegies, renten
en tollen. Ik noem deze lokaliteiten om U het belang van het cartula-
rium aan te tonen niet alleen voor de abdij, maar ook voor de lokale
geschiedenis.

Archivaris René Laurent, verbonden aan het Algemeen
Rijksarchief, die bij de uitgave van dit Affligems cartularium een 100
bladzijden lange inleiding in het Frans schreef, start met de identifi-
catie van de auteurs van de akten en de zegels in twee lijsten: de ene
in de volgorde van het cartularium, de andere chronologisch, wat een
gemakkelijke vergelijking met de originelen toelaat. De eerste lijst
vermeldt ook de paginering, de datum van het document, de auteurs
en het eventueel getekend zegel (D.). Op het einde komt een alfabe-
tische lijst van de lokaliteiten. De tabel van de zegels vermeldt de
originele afdrukken in het oorkonden bestand en de tekeningen van de
zegels in het cartularium. Het belang van deze tekeningen is groot
omdat sinds 1710 meerdere zegels zijn verdwenen en bv. van het
zegel van Godfried van Bouillon, alleen deze tekening bewaard bleef.
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De uitgave bestaat uit drie zware boekdelen in A-3 formaat, samen
zo'n 1247 bladzijden. Het geheel kost 3900 BEF of 97 Euro.

De publicatie van het Cartularium van Affligem door het
Algemeen Rijksarchief, is maar een begin van de nieuwe reeks Fontes
Affligemenses. Als nummer twee wordt de uitgave van de kaartboe-
ken van de abdij goederen voorzien. Het betreft hier 8 kaartboeken
waarin al de onroerende eigendommen o.a. door landmeter De Deken
uit Asse in kleur werden gekarteerd met afbeelding van talrijke pacht-
hoven, kerken en andere oriënteringspunten. Terloops wil ik hierbij
een oproep doen om mij op het spoor te brengen van de twee ontbre-
kende boekdelen, m.n. dat van de bezittingen in het kwartier te
Leuven (o.a. het Hof te Rasselberg in Leefdaal) en te Mechelen met
o.a. de hoeven te Bomem en dat van de bezittingen in het kwartier
Aalst met o.m. de goederen te Hekelgem, te Herdersem, te Meldert,
te Moorsel, Oordegem, Denderbelle, Erembodegem, Welle, Aalst,
enz. Het is niet mijn bedoeling de huidige bezitters deze kaartboeken
te ontfutselen maar ik zou het enorm spijtig vinden als in de publica-
tie deze twee boekdelen zouden ontbreken. Als derde publicatie in de
nieuwe reeks Fontes Ajfligemenses komt het zevendelige werk van
Beda Regaus aan de beurt. Eerst de drie grote folianten met de
geschiedenis van de abdij zelf, dan de twee met deze van de dochter-
kloosters en tenslotte nog twee met de catalogus monachorum. Als
vierde deel volgen het Directorium en de Bona et Jura monasterii
Hafflighemenses. In het Algemeen Rijksarchief wordt hieraan hard
gewerkt, zodat men dit project tegen eind volgend jaar kan afronden.

Het belang van de nieuwe reeks Fontes Affligemenses voor de
geschiedenis van de abdij en vooral voor de lokale geschiedschrijving
is hiermee voldoende onderstreept. De heemkundigen die steeds op
zoek zijn naar bronnen voor de plaatselijke geschiedenis en de histo-
rici die zeer begaan zijn met het verleden van Affligem in het bijzon-
der, vinden de uitgave van de nieuwe reeks Fontes Affligemenses een
prachtinitiatief, waarvoor zij Algemeen Rijksarchivaris dr. Emest
Persoons dankbaar zijn.

DI. Jaak Ockeley
Kapellestraat 36

1730 Asse
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Het cartularium en het oorkondenboek van de abdij van Affligem,
bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Drie fasciculi: een
inleiding door dhr. R. Laurent, gevolgd door de facsimile van drie
cartularia (Kerkelijk Archief nr. 4627, 4628 en 4629) (Reeks
Reprints 168), Brussel (Algemeen Rijksarchief), 2001.

Bestelnummer: Publ. 3333
Prijs: € 97 (zonder verzenclingsonkosten)
Bestelling kan schriftelijk: Algemeen Rijksarchief - Dienst
Publicaties, Ruisbroekstraat 2-12, 1000 Brussel of via e-mail: publi-
cat@arch.be
Bij afhaling ter plaatse worden geen verzendingskosten aangerekend.

Oorkonde van abt Jan 1 en de Aff1igemse communauteit, juni 1250. Zij beloven aan Wouter
Benhout van Mechelen geen gronden of inkomsten te verkopen of te velwisselen tenzij met
zijn bijzondere toelating. Onderaan de zegels van de abt en de abdij. De originele oorkonde

bevindt zich in het Rijksarchief te Antwerpen, Mechelse schepenbrieven, nr. 2.
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het wapenschild van de twee steden Aalst en Geraardsbergen, op de achterzijde dat van de vijf
baronieën Rode, Gavere, Zottegem, Boelare en Schorisse.
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