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Editoriaal

Bij het verschijnen van het eerste nummer van de jaargang 2011 wenst het
bestuur de trouwe leden en lezers te danken voor hun vernieuwd vertrouwen,

In deze 63'" jaargang wordt opnieuw de neerslag van jarenlang historisch
onderzoek en studie voor het voetlicht gebracht. In dit nummer wordt de lezer
geconfronteerd met de vernieuwende opvattingen van Dirk Van de Perre over
de stadsontwikkeling van Aalst, inove en Geraardsbergen, inzichten waaraan
de publicatie bij onze zestigste jaargang van de kaarten van Van Deventer ten
grondslag liggen en met een studie van Guy Liagre over het protestantisme
te Denderleeuw. Het tweede nummer zal toegespitst zijn op het kapitalisme
te Aalst tijdens de tweede helft van de 18de eeuw. En verder volgen het
themanummer over op het classicisme, een ander aspect van dezelfde periode,
en de jaarlijkse bibliografie samen met nog enkele andere kortere bijdragen.
De uitgave van een historisch tijdschrift en het stimuleren van het historisch
onderzoek dat eraan ten grondslag ligt, veronderstellen een gedegen en
volhardende bestuursploeg. De statuten schrijven voor dat het bestuur om
de vijf jaar wordt herkozen. De verkiezing van december 2010 werd een
bevestiging van de natuurlijke evolutie die zich de jongste tijd binnen het
bestuur heeft voorgedaan.

Vooreerst dienden twee verdienstelijke bestuursleden hun actieve
medewerking te beëindigen. Bart Van Langenhoven moest reeds voor
2010 zijn engagement terugschroeven wegens de eisen van zijn drukke
beroepsbezigheden. En Freddy Caudron wordt genoodzaakt het wat kalmer
aan te doen. Hij wil zich voortaan nog meer toeleggen op archivalisch
onderzoek en publicatie. Het bestuur dankt beide vrienden voor hun jarenlange
geëngageerde inzet in het bestuur en voor de gedegen en vriendschappelijke
medewerking. Wij durven te hopen dat hun pennevruchten wellicht ook in de
toekomst niet aan onze lezers zullen worden onthouden.

Het bestuur is verheugd twee nieuwe medewerkers te mogen verwelkomen,
die beiden reeds hun professionele sporen hebben verdiend op bet culturele
veld in de regio. Het betreft kunsthistoricus Luc Geeroms, conservator van
het Stedelijk Museum Gasthuis te Aalst, en historicus Michel Igual Pacheco,
archivaris bij het Aalsters Stadsarchief. Zonder enige twijfel zal hun kennis en
inbreng de resultaten van het historisch onderzoek in de streek en de publicatie
van de resultaten ten goede komen. Daarenboven versterken zij de banden met
het archief- en museumwezen.

Begin 2010 nam Mieke Van Damme het beheer over van Wilfried
Vernaeve. Zij werd bevestigd in haar functie die ze voorbeeldig ter harte
neemt. Het bestuur dankt Wilfried voor het vele administratieve werk dat hij
in opvolging van Geert Van Bockstaele gedurende meerdere jaren heeft verzet.
Hiermee gaat ook zijn wens in vervulling om zich nog meer toe te leggen op
het archivalisch onderzoek, met de de zeer gewaardeerde publicatie van de
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regesten op de Wettelijk Passeringen van Aalst. Zo treedt hij in de voetsporen
van zijn voorganger Geert van Bockstaele, die zich ten volle inzet voor de
inventarisering van bedreigde kerkarchieven.

Naast het streven naar verjonging is stabiliteit in een bestuur een voorwaarde
voor continuïteit en verdere bloei. Dirk Van de Pene, de onvermoeibare
en onverschrokken redactiesecretaris, blijft zijn belangrijke taak voor het
tijdschrift verder behartigen. Als initiatiefnemer en spilfiguur van de komende
acties rond bouwmeester Jan-Baptist Simoens en het classicisme te Aalst
en in het Land van Aalst biedt hij boeiende perspectieven op een bijzonder
najaar, met een themanummer in de herfst (nr. 3), een tentoonstelling in het
Stedelijk Museum van Aalst en de uitgave van een bevattelijke synthese in
de reeks 'Kleine Cultuurgidsen' van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij wordt
hierin ten volle bijgestaan door Wenceslaus Mertens, Marcel Cock, Geert Van
Bockstaele, de andere bestuursleden en Ignace De Temmerman, die reeds
eerder in dit tijdschrift over Simoens, als bouwmeester van het kasteel van
Leeuwergem, publiceerde.

Georges Vande Winkel en Wilfried Vernaeve blijven de jaarlijkse
bibliografie coördineren, die dit jaar éénmalig naar nr. 4 wordt verschoven.
Ook de verslaggeving door Lieve De Meeheleer en het beheer van de collecties
door Marc Uyttersprot blijven in dezelfde handen.

Tenslotte zijn de voorzitter en de ondervoorzitter in hun functie bevestigd.
Als voorzitter wil ik mij ten volle inzetten voor de coördinatie van het geheel en
voor de goede gang van zaken, hierin bijgestaan door ondervoorzitter Marcel
Cock. De echte doelstellingen van de vereniging samen te helpen realiseren
in een dienstbare, vriendschappelijke en collegiale sfeer, waarin elkeen zijn
gading kan vinden, zijn hierbij het streefdoel.

Het Land van Aalst is één van de negen kringen van het Verbond van de
kringen voor geschiedenis van Oost-Vlaanderen. Onze kring is de enige van de
negen die niet is overgeschakeld op een jaarboek en die halsstarrig vasthoudt
aan de tijdschriftformule. Brengt deze formule meer werk, samenwerking en
kosten met zich, ze levert toch het voordeel van nauwere contacten met de
lezers en met het veld en maakt gezamenlijke acties zoals gepland in het najaar
mogelijk.

Langs het Verbond geniet onze vereniging van een wezenlijke steun van
het Provinciebestuur. Zonder deze steun kunnen regionale kringen moeilijk
standhouden. Wij willen niet nalaten hier gedeputeerde JozefDauwe bijzonder
te danken voor de wezenlijke verhoging van de materiële steun aan het Verbond
en voor de voortdurende morele en inhoudelijke stimuli die ons vakgebied van
hem mag ontvangen.

Aalst, 14 februari 2011 Luc Robijns
voorzitter
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NOTITIE OVER VEERTIG JAAR
GEREFORMEERDE PRESENTIE TE

DENDERLEEUW (1923-1963) EN DE MISLUKTE
EVANGELISATIE IN NINOVE

GuyLIAGRE
Opgedragen aan onze Denderleeuwse
kleinkinderen Sam en Fien

Blakerend ligt het kleine dorpken ...

In 1957 verscheen bij uitgeverij van Keulen te Den Haag (Nederland)
een merkwaardig en stilaan vergeten boek, getiteld « De Tempel
- Roman van een protestantse gemeente in Vlaanderen ». Met de
hoofdpersonen Coraal en Leonie beleeft de lezer het moeilijke ontstaan
en de ontwikkeling van de protestantse gemeente te Denderleeuw. Het
285 bladzijden tellende boek ademt een sprankelende Vlaamse humor
en een sterke geloofsovertuiging. Deze laatste was ook nodig, toen
in 1923 de eerste protestantse evangelist naar de kleine Denderstad
afzakte. Dit artikel beschrijft het ontstaan en de ontwikkelingen van
de daarop gestichte protestantse gemeenschap tijdens de eerste veertig
jaar van haar bestaan. Het besteedt ook aandacht aan de stichting van
de protestantse school. I

Hoe het ~lIemaal begon ...

Toen in 1894 een groepje ontevredenen zich afscheidde van de
protestantse kerk in Brussel, kon niemand vermoeden dat dit het begin
was van een epos dat zelfs in Denderleeuw vruchten zou afwerpen.
Het is de ederlandse minister en theoloog dr. Abraham Kuyper (1837-

Dit artikel heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie. Het hanteert een klas-
sieke chronologische beschrijving van de geschiedenis en loopt om de lengte te
beperken slechts tot 1963, datum van het vertrek van ds. Schuddebeurs. Tom-Eric
Krijger werkte in opdracht van het departement geschiedenis van de Universi-
teit Utrecht aan een sociaal-demografische en soclOlol;;ische doorlichting van de
gereformeerde kerken in Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Dat aspect blijft in deze bijdrage verder onaan~eroerd. We concentreren on op
de historisch-heemkundige kant. Men dien! zien hierbij ook met het oog op de
periodisering bewust te Zijn dat het leven van een gemeenschap niet noodzakelijk
samenvalt met dat van zijn voorgangers. Dit overziehtsartikel wil vooral inzicht
bieden in de ontstaanszeschiedenis en de verdere opbloei van de gemeenschap,
naar analogie en vervofledigend met wat we eerder o.a. voor de regiogemeenten
Dendermonde, Aalst en Geraardsbergen deden.

Het Land van Aalst, jaargang LXIII, 2011, nr. 1



6

1920) zelf, die de lont in het Brusselse kerkelijke kruitvat aansteekt.'
Kuyper is de 'auctor intellectualis' van een geestelijke vernieuwing,
die in Nederland enkele jaren eerder een kerkscheuring tot stand
brengt.' De gereformeerde kerken (die later onder andere ook de Vrije
Universiteit van Amsterdam stichten) keren hierbij de hervormde kerk
de rug toe." Ook een groepje gemeenteleden van de hervormde kerk in
Brussel, constateert in het fin-de-siècle dat hun gemeenschap van de
rechtzinnigheid afwijkt.' De klassieke dogma's en geloofsbelijdenissen
krijgen steeds minder nadruk en dat zint hen niet. Ze wensen tevens
de langzaam weggedeemsterde gemeenschap - op haar hoogtepunt telt
de kerk 1.800 voornamelijk Nederlandse leden - tussen de kerkleden
te herstellen. Van preekkerk - waar de leden consumptief het geloof
opnemen - terug naar een échte 'familia Dei' (familie Gods) dus. Het
werk van de predikant dient te verschuiven van de kansel naar het
pastoraat. Niet langer verwacht men in gereformeerde kring dat de
dominee door zijn eruditie en theologische kennis ver boven de mensen
verheven is. Men ziet hem als een 'vriend des volks' (de uitdrukking
dateert uit die jaren), die door zijn hechte band met de kerkleden
vertrouwen inboezemt. Kuyper kiest hierbij nadrukkelijk voor
democratie, ook in de kerk. De lagere volksrangen krijgen - het is de
periode van de opkomende sociaal-democratie - alle plaats en aandacht.
Vanuit die gedachte zullen de gereformeerde kerken later ook in België
evangeliseren en lagere scholen oprichten - we komen er hieronder op
terug. In Brussel ontstaat onder invloed van de Kuyperiaanse gedachte
ondertussen een briefwisseling tussen een paar ontevreden kerkleden
en de plaatselijke kerkenraad (d.i. het verantwoordelijke beleidsorgaan
van een plaatselijke protestantse gemeenschap). Het mag echter niet
baten. Zijn de gereformeerde eisen klaar en duidelijk, de kerkenraad
van de hervormde kerk weigert er op in te gaan. Zo wensen de eisers
bijvoorbeeld de ondertekening van de ondertussen in de hervormde kerk

3

DE RAAF A., 'De instituering van de Gereformeerde Kerk van Brussel (1891-
1896), begeleid door Kuyper zelf', in: Jaarboek voor de geschiedenis van de Ge-
reformeerde Kerken in Nederland, jg. 2, Kok Kampen, 1988, blz. 69-96. Een bio-
grafische notitie in: BOUDI H.R., 'Kuyper Abraham' , in: Belgische Protestantse
Biografieën, B-KUYP, 1987,8 blzn.
DE RAAF A., 'De Gereformeerde Kerken in Nederland herdenken dit jaar de do-
leantie van 1886', in: De Stem, 4 mei 1986.
DE RAAF A., 'Vanwaar Gereformeerden?', in: De Stem, 11 januari 1995.
DE RAAF A., Inventaris van het archief van de Guido de Brèskerk van Brussel
(voorheen Gereformeerde Kerk) over de periode 1890-1984, Uitgave Guido de
Brèskerk, Brussel 1984.

2

4
5
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naar de achtergrond verschoven drie 'Formulieren van Enigheid'." Van
bij het begin van de Reformatie heeft men namelijk behoefte om in het
veelstemmige koor van protestantse stromingen en strekkingen eenheid
te brengen. Dat doet men tijdens de synode van Dordrecht (1618-1619)
door het uitvaardigen van een aantal geloofsbelijdenissen, die de kern
van het geloven samenvattend op een rij zetten. Eenmaal ondertekend,
neemt men de gewoonte aan te spreken van een 'formulier des geloofs'.
Drie van deze teksten krijgen in de loop van de eeuwen een hoofdrol
toebedeeld: de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Confessio Belgica)
van de Doornikse theoloog Guido de Brès (1522-1567), de op verzoek
van keurvorst Frederik III van de Palts door Caspar Olevianus en
Zacharias Ursinus geschreven en reeds door Petrus Dathenus vertaalde
Heidelbergse catechismus (officieel verklaard in 1563) en de Dordtse
leerregels of 5 artikelen tegen de remonstranten (een anticalvinistische
protestantse stroming). Laatstgenoemden bekampen onder andere de
calvinistische leer over de wilsvrijheid, maar dat uitwerken voert ons
te ver. Een andere vereiste, naast de verplichte ondertekening van de
drie net genoemde formulieren, houdt verband met het weer algemeen
invoeren van catechismuspreken. In de middagdienst (men heeft in
die tijd nog twee kerkdiensten op zondag) wenst men week na week
de Heidelbergse catechismus te horen. Deze is er voor gemaakt, want
dit belijdenisgeschrift uit 1563 is geschreven als leerboek in vraag-
en-antwoord-vorm. In 52 hoofdstukken (voor iedere zondag één) vat
hij de Bijbelse leer samen, vaak op een persoongerichte en vooral ook
religieus-utilitaristische manier ('wat heb ik er aan ...?'). Iedere vraag
dient als basis voor een middagpreek.?

Met deze niet ingewilligde eisen in het achterhoofd, besluiten
enkele Nederlandse gezinnen zich naar analogie van het Nederlandse
voorbeeld van de Brusselse hervormde kerk af te scheuren. Daar deze
Brusselse geschiedenis in het in de noten geciteerde artikel van A. de
Raaf uitvoerig werd toegelicht, laten we het verder rusten. Als het in
protestants Nederland regent, drnppelt het echter in Vlaanderen en dat
is wél belangrijk. Zo blijft het namelijk de hele geschiedenis door, tot op
vandaag. Een Nederlandse kerkelijke plensbui ligt aan de basis van de

6 BORSIUS J., 'Overzigt van het trapsgewijze toegenomen en bekrachtigde gezag
der,~eloofsbelijdenis en van den Catechismus, als Formulieren van Eenigheid in
de Nederlandsche Hervormde Kerk. Van den aanva~ der Hervormin&, tot o~ de
synode van Dordrecht, in 1618-1619, in: 'KIST N.L. en ROYAARD:-; H.J., Ar-
chief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, vol. 9, Leiden
1839, blz. 285-376.
LIAGRE G., 'Het belang van de catechismus', in: A. Rambaut & J. Temmerman
(red.), Gaspard de ColignyschooI1934-2009, Gent 2009, blz. 25-26.

7
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stichting van de Gereformeerde Kerken in België en gedurende zowat
de hele twintigste eeuw zullen dan ook hoofdzakelijk Nederlandse
predikanten de gereformeerde kerken bedienen." Denderleeuw vormt
hierop zoals we nog zullen zien, een gelukkige uitzondering.

Reeds in 1889 begint de familie van de Nederlandse kaashandelaar en
Zuid-Afrikaanse consulArtur van Deth thuis afzonderlijke kerkdiensten
te houden. Na Brussel volgt Antwerpen, waar men na afscheuring van
de bestaande hervormde kerk in 1899 eveneens een nieuwe protestantse
kerk sticht." Zodra de gereformeerden in België voet aan de grond
hebben, beginnen ze om de zojuist genoemde redenen dat ze vooral de
lagere bevolkingslagen wensen aan te spreken, ook te evangeliseren.'?
Vanuit Brussel start men vanaf 1902 het evangelisatiewerk op. Het doel
is klaar en duidelijk: zoveel mogelijk nieuwe kerkgangers, doorgaans
mensen van eenvoudige komaf, winnen. De Brusselaars gaan
evangeliseren in Jette en Ganshoren, tot er zich in 1923 toevallig een

.nieuw arbeidsveld aandient: Denderleeuw. Het is Albert Lauwers die
als eerste de pelgrimsstaf ter hand neemt en regelmatig in Denderleeuw
neerstrijkt. 11

8 LIAGRE G., Anders geloven: Geschiedenis van het Nederlandstalig protestan-
tisme te Brussel en zijn organisaties, Brussel 2004, blz. 180-183.
HILLAERT M.J., De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Antwerpen,
eigen beheer, 1965.

10 Het Belgische voorbeeld toont aan dat de gereformeerde kerken in de twintig-
ste eeuw niet wars zijn van evangelisatie, zoals men te lanz heeft beweerd. De
geestelijke vader van de gereformeerde kerken Johannes C'alvijn (1509-1564),
staat vooral bekend voor zijn kerkleer en theologie, minder voor de missionering.
Dankzij het calvijnjaar (1509-2009) werd dit vergeten aspect weer onder het stof
vandaan gehaald. BUCKLER A., Jean Calvin et la mission de I' Eglise, Lyon 2008.
DE BRAEKELEER P. & GEERTS G.K., Vijftigjarig bestaan van de Evangeli-
sche kerk te Denderleeuw, gestencilde brochure uitgegeven door de plaatselijke
gemeenschap, 1983. We putten uit deze brochure en maken verder gebruik van de
verslagen die de predikanten regelmatig aan de moedergemeente Brussel moeten
overmaken. Om een overvloed aan voetnoten te vermijden, volstaan we met enkele
verwijzingen naar deze brochure.

12 DE R:AA1l A., 'Een open poort naar het Zuiden. Geschiedenis van het deputaat-
schap voor de 'Zaken van de Belgische kerken' van de Gereformeerde kerken in
Nederland (1927-1992), eigen uitgave, Delft 1997, blz. 29-33. DE RAAF A., Gui-
do de Brès-kerk van Brussel (voorheen Gereformeerde kerk) - Historisch overzicht
1884-1984, eigen uitgave, Tervuren 1984, blz. 102-107.

Albert Lauwers stichter van de gemeente

De uit Jette afkomstige Albert Lauwers (1870-1955) doorloopt een vrij
a-typisch biografisch parcours. Aanvankelijk lid van de Orde van de
paters Karmelieten in Brugge en in 1893 tot priester gewijd, doceert hij
eerst in het Vlaamstalig college van zijn Orde in Gent. Later verhuist
bij naar Brussel, om er in het Franstalig college kerkgeschiedenis en
wijsbegeerte te doceren." Het is echter de periode waarin Paus Pius

9

11
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X de rust komt verstoren. Met brede maar theologisch eerder slappe
motiveringen, neemt hij in 1907 in de encycliek Dominici gregis positie
tegen de verspreiding van het modernisme. Modernistische katholieke
theologen zoeken in die jaren toenadering tot de moderne wetenschap
en wijsbegeerte en tot het moderne geestesleven in het algemeen.
Dat zint de pauselijke curie echter niet. Rome vreest onder andere
protestantiserende invloeden en datzelfde jaar (3 juli 1907) publiceert
het Heilig Officie het decreet Lamentabili. Het bevat een syllabus met
65 door de Kerk verworpen modernistische stellingen. Paus Pius X sluit
naar veier aanvoelen zo echter de deur naar de moderne wereld, de
arbeidersbeweging en de wetenschap. 13 Op 8 september 1907 volgt de
militante encycliek Pascendi en in 1910 het motu proprio Sacrorum
Antistitum. Dat vraagt van alle clerici een anti-modernisteneed. De
onderdrukking van het modernisme en de bevestiging van de kerkelijke
autoriteit is hiermee volledig. Lauwers, die ondertussen door studie van
de kerkgeschiedenis vragen bij deze ontwikkelingen begint te stellen,
ziet met lede ogen aan hoe de Kerk hiermee haar anti-modernistische
autoriteit definitief bevestigt. Na een periode van innerlijke strijd,
verlaat hij, mede uit protest, discreet de rooms-katholieke kerk. Vooral
zijn studie van de kerkvaders noopt hem om terug te keren naar het
zijns inziens zuiverder evangelie, zoals verkondigd in de protestantse
kerken. Met deze laatste komt hij vrij toevallig in contact.

Er is uiteraard de studie, maar op zekere dag passeert hij in 1914
over de Nieuwe Graanmarkt in Brussel, waar hij op nummer 5 een bord
'Gereformeerde Kerk' ziet staan. De Nederlander ds. Chrétien Warner
(1880-1919) staat die zondag op de preekstoel en Lauwers komt onder
de indruk van zijn prediking. 14 Enkele maanden later legt hij belijdenis
van het geloof af, waardoor de gemeenschap hem officieel als lid
aanvaardt. Gezien de structuur van de gereformeerde kerken, met een
drieledige ambtsstructuur van ouderlingen (voor de geestelijke zorg),
diakenen (voor de materiële zorg) en predikanten (voor de verkondiging
door Woord en sacramenten), krijgt Lauwers al snel een kans om zich
als ouderling - dit zijn altijd leken - te laten benoemen. Hij toont zich
bereid om het evangelisatiewerk ter hand te nemen en doet hierover in

13 Op 19 juli 1907, twee weken na de uitvaardiging van het decreet Lamentabili, zei
de exegeet en oriëntalist prof. P. Ladeuze, die twee jaar later rector van de KU
Leuven zou worden: "Nooit was de reactie heviger te Rome. Zelfs kardinaal Ram-
polla is voor nieuwere opvattingen ontoegankelijk. De historische en filosofische
scholen worden als moedwillig door mekaar geworpen en gelijkelijk verworpen."
Geciteerd in: WILS L., De Messias van Vlaanderen, Frans van Cauwelaert 1880
-19JO,Antwerpen 1998, blz. 1n, noot 364.

14 Voor Warner zie DE RAAF A., Guido de Brès-kerk van Brussel (a.w.), blz. 54-55.
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de gemeentevergadering van 10 april 1916 verslag aan de gemeente.
De gemeentevergadering (een vergadering waarin alle lidmaten van
de gemeenschap zich democratisch kunnen uitspreken over het reilen
en zeilen binnen de gemeente en die ook bij meerderheid ouderlingen,
diakenen en predikanten verkiest) is erg enthousiast. Vooral dan over
de wijze waarop hij "degenen die geheel van de dienst des Heren zijn
vervreemd en in het schemerlicht van Rome's kerk en leer verkeren",
weer tot Christus wil brengen. Tijdens de oorlogsjaren belegt hij
samenkomsten voor wat hij zelf "eenvoudige Vlaamse broeders en
zusters" noemt. Een tegenwicht en welkome aanvulling bij de prediking
van de Nederlandse dominee Warner, die meer dan tien jaar in de
Brusselse houten broek (een typische Nederlandse uitdrukking voor
de houten kansel) staat. Lauwers richt zich tijdens deze periode met
name op de Menense vluchtelingen (ook in Menen is ondertussen een
protestantse kerk ontstaan) die in de later naar hen vernoemde straten
in de buurt van Ganshoren en Sint-lans Molenbeek een onderkomen
hebben gevonden. Niet alles loopt echter over rozen, want door de
oorlogsomstandigheden besluit de Brusselse gemeente bij gebrek aan
middelen om op 16 april 1917 de arbeid van de evangelisatiecommissie
stop te zetten. Lauwers ontvangt op dat moment (met ingang van 1
juni 1917) een salaris van 30 frank per maand. De kentering van de
oorlogssituatie enkele maanden later, geeft echter nieuwe moed en
men blaast de evangelisatiecommissie nieuw leven in." Het salaris van
Lauwers gaat meteen de hoogte in, want de 100 frank die hij vanaf
december. 1917 ontvangt steken schril af tegen de 30 frank van enkele
maanden eerder.

Ds. Warner, bewust van Lauwers' lacunes in zijn protestantse
theologische bagage, besluit om hem in die periode persoonlijke lessen
te geven en hem de beginselen van de gereformeerde (protestants-
calvinistische) theologie en kerkleer bij te brengen. De kerkenraad wil
hem gebruiken, maar wie niet studeert is volgens een gereformeerd
gezegde niet bekeerd. En dus trekt Lauwers een tijdje naar de Vrije
Universiteit te Amsterdam om er zijn theologische kennis bij te spijkeren
en zich voor te bereiden op een aanstelling als predikant. Op 18 september
1919 volgt in Dordrecht het kerkelijke examen, een verplichting om bij

15 Kerkenraadnotulen 10 december 1917. De archieven bevinden zich thans in de
Protestantse Kerk, Nieuwe Graanmarkt 8 te 1000 Brussel.
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de Nederlandse Gereformeerde kerken aan de slag te gaan." Daar de
financiële middelen ontbreken om hem meteen weer voltijds aan het
werk te zetten krijgt hij aanvankelijk slechts een deeltijdse opdracht,
maar dat verandert snel. Zijn preekvoorstel (de kandidaat moet een
schriftelijk preekvoorstel indienen en daarna voor een commissie van
hoogleraren een mondelinge proeve afleggen) handelt over Romeinen 5
vers 1: "Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij
God door onze Heer Jezus Christus". Een kemtekst van de Reformatie,
die de leer van de genade als hermeneutische sleutel (leesbril) bij het
lezen van de Bijbel hanteert. In 1920 is het zover dat alle examens
achter de rug zijn en men Lauwers in Brussel als evangelisatiepredikant
kan benoemen, met de zekerheid hem een salaris te kunnen aanbieden.
Op 6 april 1920 beroepen (het beroep is in de protestantse traditie de
beslissing waardoor een kandidaat voor een bepaald ambt solliciteert),
gaat hij op 8 juni officieel en met veel enthousiasme als hulppredikant
in bijzondere opdracht aan de slag. Kennelijk met succes, want een
jaar later al, op 19 juli 1921 besluit men hem van de paar taken die
hij nog in de Brusselse gemeente heeft volledig vrij te stellen. Hij
kan zich daardoor ten volle aan de evangelisatie geven. Hij zal deze
evangelistentaak uiteindelijk tot 1juni 1941 vervullen.

De Open Poort

Lauwers, die op 10 februari 1925 trouwt met de uit de rooms-
katholieke kerk afkomstige Louise Pee, lanceert in 1921 een eigen
evangelisatieblad: De Open Poort." Hij blijft hoofdredacteur tot
september 1944, als hij na 24 jaargangen de fakkel doorgeeft aan ds.
B.W. Ganzevoort. De (op 7 oktober 1947 opgerichte) stichting De Open
Poort zal de jaren door vooral steun uit Nederland ontvangen en dat
is geen toeval. Het blad komt er immers om enerzijds in Nederland
bekendheid aan het evangelisatiewerk in België te geven en anderzijds
om financiële steun te verkrijgen. Het eerste nummer versehij nt injanuari
1921 nog als "Orgaan van den Evangelisatie-arbeid uitgaande van de.

16 Gereformeerde 'kerken' en niet 'kerk', daar door het respect voor de locale au-
tonomie iedere kerk een eisen entiteit is, bovenlokaal via de synode verbonden.
De bovenstructuur komt echter op uit de onderstructuur en niet omgekeerd. Ergo:
de plaatselijke gemeente primeert op de bovenlokale kerk. Die bovenlokale kerk
functioneert slechts als de plaatselijke gemeenschappen daarvoor ouderlingen en
predikanten (met andere woorden: ambtsdragers) afvaardigen. De structuur is dus
deze van een omgekeerde piramide, waarbij de lijnen zowel van onder naar boven
als van boven naar onder lopen.

17 DE RAAF A. beschrijft in Een open poort naar het Zuiden (a.w.) op blz. 191-230
in extenso de geschiedenis van dit evangelisatieblad.
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Gereformeerde Kerk te Brussel". De ondertitel is een citaat uit de Bijbel
en spreekt boekdelen: "Zie ik zeg u: heft uwe ogen op en aanschouwt
de landen, want zij zijn alreede wit om te oogsten" (Johannes 4 vers
35). De geschiedenis toont aan, dat het uitgeven van dit blad een goed
initiatief is geweest. Onder sterk gewijzigde vorm bestaat het immers
nog steeds. IS Het is momenteel een blad, uitgegeven in vierkleurendruk
en eerder maatschappijkritisch, ook geschikt voor gespreksgroepen
in de rooms-katholieke basisbeweging. Lauwers heeft bij de stichting
echter een andere bedoeling. Die is duidelijk antithetisch. Hij wil zich
afzetten tegen de leer van Rome en "haar religieus, bijgelovig denken".
Hij becommentarieert hiervoor artikelen uit rooms-katholieke bladen
en doet dat in ondubbelzinnige bewoordingen. De lezers kunnen in zijn
blad

... een blik werpen op de religieuze sfeer waarin hun gedachten
zweven. Niets is beter geschikt om de armoede van hun evangelie aan
te tonen. Niets kan onze lezers beter doen inzien hoe nodig het is om het
evangelie van Gods genade onder het volk te brengen". /9

Dat men daar in rooms-katholieke kring niet kan mee lachen, spreekt
voor zich. In Zeelandia, nieuws- en advertentieblad voor Zeeuws-
Vlaanderen, van 3 februari 1927 staat het volgende bericht:

"Aan verschillende Katholieke adressen wordt verzonden 'n tijdschrift
'De Open Poort', afkomstig uit Brussel. De leiding van dit blad
berust in anti-katholieke handen en geeft alzoo artikelen tegen onze
godsdienstige opvattingen. De lezers dienen dus op te passen of beter
nog, deden goed 't blad met den postbode terug te geven. "

Veel duidelijker kan de afwijzing in rooms-katholieke kring niet zijn.
Dankzij de offervaardigheid van de plaatselijke gereformeerde kerken,
stuurt men het blad in Zeeuws-Vlaanderen aan 900 rooms-katholieke
.inwoners toe." Er komt voor dat doel overigens een aparte Nederlandse
editie, met als opdruk "alleen voor Nederland". Een marketingstrategie
die werkt, want de oplage gaat meteen de hoogte in. De in 1947 tot
stand komende Nederlandse Stichting De Open Poort geeft later naast
een periodiek, ook brochures uit. Men kondigt ze aanvankelijk aan "om

i8 Info via www.vpkb.be
19 De Open Poort, jg. 5 nr. 3, maart 1925.
20 De Open Poort,]g. 7 nr. 3, maart 1927.
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te lezen en te laten lezen" en "uitstekend evangelisatiemateriaal voor
weinig geld". Uiteraard zijn de tbema's van vóór bet Tweede Vaticaanse
Concilie - bet is en blijft een periode van scberpe polemieken tussen
Rome en de Reformatie - nogal eenzijdig. Ze bandelen bijvoorbeeld over
de rooms-katholieke kerk in het licht van het evangelie; over Mana's-
ten-hemel-opneming of ze bespreken het leven van de protestantse
hervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn. Er is echter ook
plaats voor boekjes zoals "De klokkenluider van Denderleeuw" van
H.A. Jonkers, waarover dadelijk meer. Het boekje beschrijft in haast
hagiografische termen bet leven van één van de leden van de gemeente
in de Denderstad."

De aanvang van de evangelisatie

Lauwers weet via giften voor 12.000 frank een auto voor 12 personen
(we zijn nog maar in 1921!) te versieren." Met zijn evangelisatiemobiel
trekt hij de stad door, een marktkraam en Bijbelse literatuur in de koffer.
En zo gebeurt bet dat bij in 1923 voor bet eerst ook in Denderleeuw
langskomt. De werkmetbodiek is in Anderlecht, Brussel, Ganshoren,
Grimbergen, Idegem, Jette, Laken, Lebbeke, Ninove en Denderleeuw
steeds dezelfde: bijbelverkoop, verspreiding van allerlei traktaten,
huisbezoek, straatprediking en hier en daar samenkomsten. Ook de
plaatselijke 'tegenwind' is meestal dezelfde: de katholieke clerus
die boos reageert; de bevolking die tijdens de samenkomsten soms
de orde probeert te verstoren; deuren die dicht blijven of worden
dichtgeslagen. De reden waarom Lauwers naast alle andere genoemde
plaatsen uiteindelijk ook naar Denderleeuw afzakt, is de volgende.
Begin 1923 verneemt hij toevallig dat een probleem over een niet-
kerkelijke begrafenis in de Denderstad heel wat commotie heeft
veroorzaakt. Na de Eerste Wereldoorlog dienen de daensisten (er vindt
in Denderleeuw onder andere reeds een bewogen congres van christen-
democraten plaats op 14 februari 1909) immers een kieslijst in. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in april 1921 veroveren ze mede dankzij
de verandering van de kieswet, zes van de elf zetels." De daensisten
schuiven hierop Désiré Boriau als burgemeester naar voor, maar de

21 Een volledige lijst van publicaties van Stichtinz De Open Poort in BOUDIN H.,
Bibliografie van het Belgisch protestantisme 1'781-1996, Brussel 1998, blz. 567-
568.

22 DE RAAF A., Een open poort naar het Zuiden (a.w.), blz. 37.
23 Later, in 1926, vormen de daensisten een eenheidslijst met de fronters onder de

naam Vlaamsche Dernokraten en behalen met zes zetels opnieuw de volstrekte
meerderheid in de Denderleeuwse gemeenteraad.
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katholieke minister van binnenlandse zaken weigert op die post een
daensist te benoemen en zelfs de provinciegouverneur moet af en toe
tussenbeide komen om de Denderleeuwse gemoederen te bedaren." Als
Boriau anderhalf jaar later overlijdt, is het hek van de dam. Pastoor

.Louis De Vos weigert een kerkelijke begrafenis, volgens zijn zeggen
omdat Boriau zijn Pasen niet heeft gehouden. Of dat zo is of niet laten
we in het midden, feit is in elk geval dat hij daensist is en het de pastoor
wellicht dwars zit dat de daensisten de bijdrage van de gemeentekas
aan pastoor en onderpastoor, hun zogenaamde nieuwjaar, hebben
afgeschaft. Boriau krijgt uiteindelijk een burgerlijke begrafenis, maar
veel daensisten wensen voortaan uit solidariteit met 'hun' burgemeester
geen voet meer in de kerk te zetten en ook burgerlijk begraven te worden.
De spanningen die hierop in het 7000 inwoners tellende stadje ontstaan
tussen de plaatselijke clerus en de bevolking, lopen hoog op. Pastoor
Frans De Wolf heeft daar tijdens de Eerste Wereldoorlog overigens al
een aanzet toe gegeven. In 1905 als onderpastoor naar Denderleeuw
gestuurd om er samen met pastoor Louis De Vos het daensisme te
bestrijden, sticht hij een katholieke Jonge Wacht van mannen tussen de
achttien en vijfentwintig om de katholieke meetings te beschermen en de
daensistische aanwezigheid te verstoren. In Huissegem en Leeuwbrug
moet hij de daensisten terugbrengen tot de officiële Katholieke Partij en
ze opnieuw onderwerpen aan het gezag van de pastoor. Maar De Wolf
leert er het programma en de strijd van de daensisten beter kennen en
bekeert zich zelf tot het daensisme. Als straf stuurt de bisschop hem
in 1919 als pastoor naar Moregem tegen Oudenaarde, een dorpje van
amper driehonderd parochianen."

Lauwers, die kennis neemt van al deze feiten, gaat daarop begeleid
van "een jonge broeder" poolshoogte nemen. Ze concluderen dat
Denderleeuw rijp is voor de protestantse evangelisatie (het welbekende
'gat in de markt') en voegen onmiddellijk de daad bij het woord." Op
tweede paasdag 1923 trekken ze voor het eerst met veertig personen,

24 De daensistische onderwijzer en volksvertegenwoordiger Karel-Leopold Van Op-
denbosch heeft in zijn roman De Keikoppen van Zevendries (uitgeverij Excelsior
Bru~ge, 1930) deze turbulente brok geschiedenis van Denderleeuw uit de jaren
1920 uitvoerig beschreven. Weliswaar - zoals ook voor de protestantse roman De
Tempel- Roman van een protestantse gemeente in Vlaanderen onder gefingeerde
namen, maar de gelijkenissen met Denderleeuw zullen vele tijdgenoten niet ont-
gaan zijn. De katholieken leveren van 1899 tot 1925 de minister van binnenlandse
zaken. In de naoorlogse jaren zijn dat Charles de Broquevillé (1918-1919); Jules
Renkin (1919-1920); Henri Jaspar (1920); Henri Carton de Wiart (1920-1921);
Paul Berryer (1921-1924) en Pro sper Poullet (1924-1925).

25 We ontlenen deze geschiedenis aan www.daens.org/Artikels/Denderieeuw. (in-
gang 10-10-2009).

26 De Open POOrl,jg. 3 nr. 4, april 1923.
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een klein orgeltje en opgepakt in twee geleende vrachtwagens
en een personenauto, naar de Denderstad. Bij de Sint Annakapel
in het gehucht Leeuwbrug houden zij de allereerste protestantse
evangelisatiesamenkomst. De plaats is niet toevallig gekozen. Om de
daensisten te pesten, maken de katholieken tijdens de rumoerige dagen
van de strijd tegen het daensisme op diezelfde plaats een levensgrote
pop die priester Daens voorstelt. In Leeuwbrug stoppen ze die met
veel fanfaregeschetter en ketelmuziek in de grond onder een hoop
mest, zingende: "Ratten, ratten, ratten in de Donsjen hun patatten / en
hun haar moet af en hun haar moet af'. Een paar dagen later halen de
daensisten de pop echter met evenveel muziekgeschetter van onder de
mest, maken haar proper en geven haar een ereplaats. Ds. Lauwers gaat
er daarna telkens terug. En ....

"Denderleeuw rumoert en hijgt. Pastoor, Burgemeester, Nonnekens,
Kajotters kwezels en alle andere goede Roomsehen zetten zich schrap
om de Protestanten uit hun dorp te weren. Tegen deze coalitie in vecht
de protestantse pionier-dominee zijn moeilijke strijd. "

aldus Comeel van Adinkerke in zijn hagiografische roman De Tempel?'
Met het oog op de ophanden zijnde winter, gaat evangelist Lauwers op
zoek naar een zaal. In zijn kerkblad roept hij om hulp: "Wie helpt een
zaal-later kerk - te bouwen?"?" Eén zwaluw maakt echter de lente niet
en dat moet Lauwers weldra ondervinden. Vooral pendelaars blijken
in de beginjaren belangstellend de prediking van Albert Lauwers te
volgen. De goedgekozen tijdstippen voor zijn predikaties (doorgaans
nadat de pendelaars uit het café komen) en het steeds terugkeren naar
dezelfde plaatsen, zorgen in combinatie met het zingen van vlotte
liederen voor een snelle aanwas van het aantal belangstellenden. In
stilte verplaatst Lauwers zijn arbeidsveld naar de Landuitstraat en het
Huisegemsas, een gehucht van kadelossers en pendelaars. Het succes is
navenant, want de belangstelling van deze eenvoudige bevolking voor
Lauwers' boodschap blijft niet uit. Op 6 november van dat jaar tekent
burgemeester K. de Bruyne een brief, waarin hij met ondubbelzinnige
bewoordingen daarom aan Lauwers het zwijgen oplegt:

27 VAN ADINKERKE c., De Tempel - Roman van een protestantse gemeente in
Vlaanderen, Den Haag 1957, blz. 7.

28 DE RAAF A., Een open poort naar het Zuiden (a.w.), blz. 39.
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"Mijnheer,
Wij hebben de eer Ued. te laten weten dat er ons, van wege de bevolking,
klachten toegekomen zijn nopens de voordrachten welke gij hier zijt
komen geven.
Het Gemeentebestuur is van oordeel dat het geven van dergelijke
predikatieën op markten of openbare wegen niet meer kan geduld
worden en heeft bijgevolg bevel gegeven aan de plaatselijke politie
hiertegen streng op te treden. Ten einde moeilijkheden te vermijden,
hebben wij de eer Ued. te verzoeken uwe voordrachten langsheen de
openbare wegenis te willen staken.
Aanvaard, Mijnheer; onze beleefde groeten,
Op bevel:
De secretaris Asscherick en de d.d. burgemeester K. De Bruyne,"

Echter: iemand de handschoenen toewerpen kan soms het omgekeerde
effect teweegbrengen en dat is ook in Denderleeuw het geval. De
Brusselse evangelisatiecommissie grijpt het verbod aan, om vrijwel
onmiddellijk een actie te starten voor de aankoop van een stuk grond.
Men wil zo snel mogelijk een eigen gebouw. Alle havens schutten
echter lang geen wind, dat zal men vrij snel ondervinden. Zelfs voor
een eenvoudig evangelisatielokaal ontbreekt het geld. En dus gaat men
gewoon zonder gebouw verder met colportage, traktaatverspreiding en
huisbezoek. Soms komt men samen in een kolenschuur in de nabijheid
van het sas van Huisegem, een andere keer in een achterhuis. Tot Jozef
De Neef (in de volksmond Jevis) met de winter in zicht besluit om
zijn huis ter beschikking te stellen. Aanvankelijk op zaterdagavond,
organiseert Lauwers vanaf maart 1925 ook op zondagmiddag
bijeenkomsten. Korte tijd later - De Neef kampt met ziekte - krijgt de
gemeenschap beschikking over een ondertussen als danszaal ingerichte
oude stokvisbeukerij van Jean-Baptiste Snel, in de volksmond Tist
lange Jaan genoemd. Zijn dochter Jeanne is later één van de eerste
leerlingen van de protestantse school in Denderleeuw, maar ze overlijdt
op jonge leeftijd. Ondanks tegenstand en zelfs publieke bespotting
neemt de kleine gemeenschap zo snel in aantal toe, dat ze korte tijd later
tot filiaal van Brussel uitgroeit. De aanvangsjaren zijn niet makkelijk
en latere hagiografie verduistert de échte geschiedenis. Doorheen de
opgetekende verhalen proeft men echter de wil om als protestantse
gemeenschap met een eenvoudige prediking kort bij de mensen te

29 Provincie Oost Vlaanderen. Arrondissement Aalst. Gemeente Denderleeuw. Nr.
32.6 november 1923.
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staan. Nestwarmte, warme geloofsijver en persoonlijke contacten
doen de rest. In zijn rapport uit 1926 meldt Lauwers dat ongeveer 150
mensen in het zaaltje een plaats kunnen vinden. Echter: er hangen wel
bijbelteksten aan de muren en een grote uit Nederland komende Bijbel
ligt op de tafel, maar er zijn geen banken! Lauwers verzoekt daarom
met aandrang aan het Brusselse evangelisatiecomité om geld voor de
aanmaak van een zestal banken van ieder zes zitplaatsen, à 125 frank per
stuk. Zijn de verwachtingen hoog gespannen, de realiteit is dat slechts
een dertigtal regelmatige bezoekers de samenkomsten bijwonen. Een
aantal dat blijkens Lauwers' rapport van februari 1927 soms oploopt
tot een vijftigtal, maar toch nog onvoldoende om onmiddellijk van
een groot succes te spreken. Teleurstellingen en successen wisselen
elkaar in de beginjaren af. Het rapport van 11 april 1927 vetmeldt dat
in Denderleeuw twee en veertig mensen de diensten bijwonen en in
het pas gestarte evangelisatiewerk te Iddergem nog eens een twintigtal.
Tegen de zomer 1927 zijn drie personen klaar om als eersten 'belijdenis
van het geloof' af te leggen. Met deze belijdenis (we maakten reeds
melding van de openbare geloofsbelijdenis in verband met ds.
Lauwers), afgelegd tijdens een reguliere zondagsdienst, wordt men in
de gereformeerde kerken als lid opgenomen. Voor de voorbereiding
maakt de predikant, blijkens zijn verslag uit augustus 1927, gebruik
van het zogenaamde "Kort Begrip". Het Kort Begrip der Christelijke
Religie geeft, zoals het woord al aangeeft, een kort overzicht van de
grondlijnen van het christelijk geloof. Het werkje komt tot stand op
verzoek yan de kerkenraad van de protestantse (gereformeerde) kerk te
Middelburg, in 1608. Het is in feite een soort eenvoudige en populaire
bewerking van de in 52 vragen en antwoorden gestelde Heidelbergse
catechismus en vindt juist daarom van meet af aan in ederland - en
via de gereformeerde kerken in die periode dus ook in België - een
goed onthaal. Hoewel het door de protestantse kerken nooit als
officieel belijdenisgeschrift zal worden aanvaard, verkrijgt men door de
bestudering en de hierop volgende openbare geloofsbelijdenis het recht
om de kerkelijke ambten van ouderling en diaken te vervullen. Lauwers
is echter sceptisch:
... Ik ben wat schroomvallig op dat gebied. Er is zo weinig beslistheid
onder de mensen. Ik ben huiverig, om mensen tot belijdenis des
geloofs aan te nemen, die later weer in hun rooms bijgeloof zouden
terugvallen .... 30

30 Geciteerd in DE BRAEKELEER P. & GEERTS G.K., Vijftigjarig bestaan van de
Evangelische kerk (a.w.), blz. 6.
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Toch gebeurt het dat mensen toetreden, die later tot steunpilaren van
de Denderleeuwse gemeenschap zullen uitgroeien. Eén van hen is
Achiel Michiels, een dynamische en veelbelovende kleinhandelaar.
Onder andere via zijn toedoen burgeren zich bij de bezoekers van
de samenkomsten langzaam nieuwe protestantse gewoonten in. Zo
bijvoorbeeld voor de maaltijd: men maakt geen kruisteken meer,
maar spreekt met gevouwen handen en neergeslagen ogen een gebed
uit. .. In de notulen van de gereformeerde kerkenraad te Brussel van
april 1929, lezen we dat dertien mensen tegelijk belijdenis van hun
geloof zullen afleggen. Dat bewijst dat Lauwers ondanks zijn scepsis
verdergaat met het geven van catechisatie en het opleiden van mensen
op de weg van het gereformeerde belijden. En in de notulen van 30
maart 1930 lezen we weeral van zestien nieuwe catechisanten die zich
voorbereiden op de belijdenisdienst. We vernemen er tevens dat telkens
er een bijzondere kerkdienst plaatsvindt een delegatie van de Brusselse
kerkenraad aanwezig is om volgens de gereformeerde geplogenheden,
als ambtsdragers de predikant bij deze ambtshandeling (de predikant
"neemt de belijdenis af' en de catechisant "doet belijdenis") bij te
staan." Aan deze belijdenisdienst gaat volgens de gereformeerde
traditie een gesprek met de voltallige kerkenraad vooraf. Deze doet
dan dienst als examencommissie, die het nieuwe potentiële lid dient te
toetsen op zijn of haar rechtzinnigheid en kennis van de catechismus.
In Denderleeuw is men echter pragmatisch. Het is slechts een kleine
delegatie van de Brusselse kerkenraad die aanwezig is bij het "examen"
en daarna .aan de voltallige kerkenraad verslag uitbrengt.

De eerste problemen duiken op ...

Men heeft het evangelisatiewerk amper aangevangen, of de eerste
problemen duiken al op. De naam van evangelist en lijstenmaker
Johannes Hermanus Scheps (1900-1993) kan hierbij niet onvermeld
blijven." Hij maakt later naam als sociaal-democratisch publicist en
Tweede Kamerlid voor de Nederlandse Partij van de Arbeid." Per 1
november 1923 krijgt Albert Lauwers in zijn persoon een eerste helper
in het evangelisatiewerk. Scheps krijgt een definitieve aanstelling
van de Brusselse kerkenraad in mei 1924. Als instructie geeft men

31 Ambtshandelingen zijn in de protestantse traditie de bediening van de sacramenten
(doop en avondmaal), de preekdienst, huwelijk, belijdenis en soms ook begrafenis.

32 Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Neder-
land. www.iisg.nllbwsaJbios/scheps.html (ingang 27-9-09).

33 In het eerste deel van zijn boek Scheps inventariseert, Apeldoorn 1973, beschrijft
hij op blz. 37-45 zijn ervaringen in België.
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hem - voor 600 frank per maand - mee: het colporteren met bijbels,
verspreiden van traktaten en christelijke geschriften en het spreken in
samenkomsten. Catechisatie mag hij niet geven." Het korte verblijf
in België (van mei 1923 tot augustus 1924 is hij als gereformeerde
zendeling actief in Vlaanderen) opent zijn ogen niet alleen voor het
nationalisme als niet te verwaarlozen maatschappelijke kracht, maar
scherpt tevens - de korte bezoeken aan Denderleeuw bevestigen hem
hierin nog meer - zijn antiroomse gevoelens verder aan. Tijdens en
na zijn Belgische tijd ontplooit Scheps zich ook als een getalenteerd
publicist. Meerdere boeken en pamfletten vloeien in die jaren uit zijn
pen: Materialisme en levensinzinking (z.pl. 1926); Slavendienst of
heldendom? (Amsterdam 1926); Nationalisme en arbeidersbelangen
(Amsterdam 1926); Wat Rooms Vlaanderen ons te zeggen heeft
(Uitgeverij De Steendrager, 1926); Bijbel, vrijden ken en vrij-denken
(Amsterdam 1928); De belangen van het proletariaat en het nationaal
gevoelen (Rotterdam 1928); Aristokraties en demokraties kristendom
(Amsterdam 1928) ... 35 Amper in België aangekomen, ontstaat in
de schoot van de gemeente al een conflict waarvoor Scheps een
behoorlijke verantwoordelijkheid draagt. In een gedrukt pamflet richt
hij zich tot de leden van de Gereformeerde kerk in Brussel. Hij vat zijn
grieven kort samen: de evangelisatieauto staat zogoed als ongebruikt
aan de kant, en maar weinigen is het veroorloofd om er op zondag mee
naar Denderleeuw te rijden. Schep twijfelt ook of het bouwfonds voor
de evangelisatie in Denderleeuw nog wel bestaat? Hij is verder van
mening dat de kerkenraad zijn collega Lauwers tegenwerkt en deze
onvoldoende steun voor zijn evangelisatiewerk krijgt." En Scheps laat
het er niet bij zitten. Later stuurt hij nog twee open brieven, die hij zelfs
richt 'Aan alle leden der Gereformeerde Kerken in Nederland'. "Irop'
is, naar een typisch Brussels gezegde, echter 'te veel'. Zijn openlijke
aanvallen op de kerkenraad dwingen hem uiteindelijk de valiezen te
pakken. Een gekwetste kerkenraad constateert dat Scheps (die in
tegenstelling tot zijn gereformeerde geloofsgenoten geen graten ziet in
een Zondags autoritje) "in menig opzicht afwijkt van de Gereformeerde
beginselen". Een goedkope truc van de - achteraf bekeken - strenge en
onbuigzame gereformeerden, om hem uiteindelijk te doen vertrekken."

34 Kerkenraadnotulen 14 mei 1924.
35 Scheps is ook auteur van een Open brief aan den Eerwaarden Heer Th. van Tiche-

len. Naar aanleiding van diens aanvallen op het protestantisme en de hervorming.
Met een naschrift: Wat willen de Protestanten in Vlaanderen", Vol. 57 van Uitgave
van de "Garve", serie F, Uitgever Evangelisatie-Drukkerij 1927, 24 blzn.

36 Kerkenraadnotujen 11 juli 1924.
37 Kerkenraadnotulen 21 juli 1924.
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Scheps wordt vanuit Nederland wel actief in de juist opgerichte
fondsenwervende Vereniging voor Protestants Vlaanderen. Rijp, en
na een mooie politieke carrière met voldoening terugblikkend op zijn
rijkgevulde leven, schrijft hij in 1973 in zijn reeds geciteerde memoires
(blz. 43):

De bouw van een nieuwe kerk

"ik heb de kerkenraad van Brussel zonder veel moeite vergeven en heb
alleen de verwondering overgehouden dat wijze mannen, geroepen tot
een kerkelijk ambt, zo weinig geduld met jonge, toch in wezen eerlijke,
leden van hun kerk toonden ... "

Ook in Nederland (waar via kerkelijke collecten de centen vandaan
komen) is de demon nu uit de fles. Ook dr. H. van Es, lid van het
gereformeerde steuncomité aan deBelgische kerken in Leiden, protesteert
dat de Belgische broeders 300.000 frank durven vragen voor de bouw
van een nieuwe kerk te Brussel (die er uiteindelijk ook komt), terwijl
er voor het werk in en rond Denderleeuw geen geld meer overblijft."
Uiteindelijk komt er een Nederlandse bemiddelingscommissie om het
ondertussen ontstane geschil tussen de verschillende protagonisten -
voornamelijk kerkenraad en evangelisatiecornmissie - bij te leggen.
De ruzie dreigt ondertussen de verworteling van de evangelisatie in de
Brusselse gemeente echter fataal te worden. Een nijlpaard dat je kan
zien werpt - zoals een Zuid-Afrikaans gezegde luidt - gelukkig echter
de boot niet zo snel om. Er volgt een breed debat, dat uiteindelijk voor
het werk in Denderleeuw nieuwe perspectieven opent. Lauwers beslist
te blijven en het pas begonnen werk in Denderleeuw vindt voortgang.

In enkele jaren tijd groeit Denderleeuw uit tot een centrum van de
Gereformeerde werking in Vlaanderen. Langzaam ontstaat een hechte
groep. Met veel liefde schrijft en spreekt Albert Lauwers over "onze
kleine gemeente". Brussel is naar zijn zeggen de "ecclesia matrix"
(de moederkerk) van Denderleeuw. Gezien de uitbreiding van het
evangelisatiewerk en de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen
door het tot stand komen van een nieuwe wet op de VZW's, besluit
de kerkenraad van Brussel op 10 december 1923 tot de oprichting van

38 KerkenraadnoruJen 1 mei 1925. Zie ook SCHEPS J.H., Open brief nr. 3 aan alle
Leden der Gereformeerde Kerken in Nederland, Archieven Protestantse Kerk
Nieuwe Graanmarkt 8 1000 Brussel, blz. 14.
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de VZW Calvijn, "Vereniging tot verbreiding van het evangelie in
België". Lauwers trekt na het Brusselse getouwtrek op bedeltournee
naar Nederland, om gelden in te zamelen voor de bouw van een eigen
kerk. Hij geeft er namens de VZW spreekbeurten in gereformeerde
kerken, en wekt de Nederlanders zo op tot offervaardigheid voor de
realisatie van zijn grote droom. De kerkenraad van Brussel zorgt
ondertussen dat de kerkdiensten in Denderleeuw ongestoord kunnen
verdergaan. Gezien niemand aan protestanten grond wil verkopen,
gebruikt de gemeenschap stromannen om de koop te onderhandelen.
Men kijkt uit naar een stuk vrij land, dat men vindt in wat later de
Koningin Astridstraat zal worden. Op 9 mei 1928 maakt Lauwers
de bouwtekeningen - belangeloos getekend door een Nederlandse
Gereformeerde architect - aan de gemeente bekend. Geen zaal meer,
maar een heuse kerk staat de nieuwe gemeenschap als het allemaal lukt
te wachten. Men dient enkel nog een aannemer te vinden. En dat blijkt
een nieuwe hindernis. Sommigen weigeren de klus te klaren en anderen
drijven (uit anti-protestantse gevoelens? - dat is althans wat Lauwers
sugereert) de prijs op. De protestantse dominee beslist dan maar zelf
het heft in handen te nemen. De zonen van Henry Wilkens ("Den
dikken") en Augusta Snel bieden uiteindelijk uitkomst. Werkzaam in
Brussel als bouwvakkers, verklaren René en Jean zich akkoord om het
grote werk aan te vatten. Met als helpers Louis Arijs en Jozef Pots,
materiaal geleverd door de firma Vijverman en plakwerk uitgevoerd
door de stukadoors Adolf Timmerman en Jozef Guldemont, zetten
ze op korte tijd een nieuw kerkgebouw neer. De kerkenraadnotulen
van 9 juni 1929 laten weten dat de nieuwe 'droomkerk' klaar is en
de inhuldiging nakende. We zullen er niet te lang bij stilstaan, maar
vermelden toch dat Denderleeuw, naast Horebeke, de eerste Vlaamse
kerk met toren is. Tot die tijd maakt men gebruik van omgebouwde
fabrieken, zalen en andere plaatsen van samenkomst, niet van echte
en van buiten herkenbare 'kerken'. Zelfs vanuit de buurgemeenten (de
gemeente Aalst en Geraardsbergen zijn nochtans lid van een ander -
concurrerend - kerkgenootschap!) is men bij de bouw betrokken. Zo
collecteert Jan Bruggeman uit Aalst (we schreven over hem in een
eerdere aflevering) voor de gemeente Denderleeuw en kan uiteindelijk
een klokkenzee1 cadeau doen. De eerste klokkenluider is Romanus (in de
volksmond Mein) van der Fraenen, het oudste gemeentelid en op eigen
verzoek aangesteld. Over hem verschijnt het eerder geciteerde boekje
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De Klokkenluider van Denderleeuw." Ook van der Fraenen is een
typische exponent van die tijd. Opgeleid bij de jezuïeten, verlaat hij de
orde en trouwt. Zijn dertien kinderen (waarvan hij er minstens 4 op jonge
leeftijd verliest) geeft hij de kost door als nachtwaker in een brouwerij
zijn brood te verdienen. Op zondagochtend werkt van der Fraenen in
de katholieke kerk als "Suisse". Is er een stoet in de (katholieke) kerk,
dan gaat hij - de hellebaard in de hand - voorop. Hij heeft aanvankelijk
voor zijn bekering tot het protestantisme zelfs verantwoordelijkheden
op het kerkhof, om de graven te onderhouden. Kortom: zijn leven bevat
voldoende stof voor latere gereformeerde hagiografen om de genade
Gods die hem uit de duistere ketenen van Rome heeft bevrijd, in een
aparte populistische brochure dik in de verf te zetten! Interessant als
onderdeel van de mentaliteitsgeschiedenis, maar we zullen er in het
kader van dit historisch-descriptief artikel over de geschiedenis van de
gemeenschap van Denderleeuw niet te lang bij stilstaan. Vermelden we
alleen dat bij een volwaardige kerk ook een volwaardige huisbewaarder
(koster) hoort. Die komt er in de persoon van Desiré d 'Haeseleer en zijn
vrouw Hortense, vanuit Brussel aangesteld en meteen ook één van de
belangrijke stemmen in het nieuw gestichte zangkoor.

De voortgang van het evangelisatiewerk ...

Ondertussen gaat het gemeentewerk gestaag verder. We maakten reeds
melding van de grote groepen belijdeniscatechisanten (13 in 1929 en
16 in 1930) die tot de gemeente toetreden. Enkele jaren daarvoor, op 11
augustus !928, heeft in de kleine Denderstad ook de eerste protestantse
begrafenis plaats. Overledene is de zestienjarige zoon van één van de
oudste leden, Achiel Michiels. Vanuit Brussel zakken velen af om deze
uitvaart - een hele gebeurtenis nadat Denderleeuw enkele jaren eerder
voor het eerst een niet-kerke lijke begrafenis heeft gekend - bij te wonen.

adat de predikant een grafrede heeft uitgesproken vormen ze aan het
graf een zangkoor, dat di t keer geen psalmen - in de gereformeerde
traditie zingt men in die periode doorgaans alleen psalmen - maar
evangelisatieliederen aanheft. Een nieuwe impuls krijgt het werk ook via
toedoen van Elisa (Lisa) de Vuyst, dochter van een groot gezin. Ze stelt
haar huis open voor de zondagavondbijeenkomsten, waar men gezellig
keuvelt, kaart en ook andere gezelschapspelen speelt. Anderzijds is
er Franciscus de Braekeleer, stamvader van een protestantse familie
39 JONKERS H.A., De Klokkenluider van Denderleeuw , ook verschenen in de Gids

voor het Gereformeerde leven in België en Frankrijk, Uitgave van de Gerefor-
meerde kerken in België, 1938, 16 blz.
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en hoekpijler van een geslacht dat tot op vandaag in de protestantse
gemeente actief is. In Denderleeuw bekend als "Goeien Sooi" of "De
goeien", is hij aan het einde van de twintiger jaren één van de trouwe
luisteraars van de samenkomsten in Landuit en Huisegem-sas.

Eerste doop, avondmaalsviering en huwelijk

Amper is de vreugde voor de bouw van een eigen kerk gestild, of een
nieuwe heugelijke gebeurtenis staat de gemeenschap te wachten. De
zoon van Jean-Baptist de Braekeleer en Louise Evenepoel geven de
wens te kennen protestants te willen trouwen. "Tistjen en zijn Lowis"
zijn welkom in de kleine gemeenschap, die de huwelijksdienst - de
eerste protestantse huwelijksdienst in Denderleeuw - op 19 oktober
1929 met belangstelling volgt.

De eerste avondmaalsviering vindt plaats korte tijd later, in maart
1930.40 De gereformeerden vieren doorgaans slechts vier keer per
jaar het Heilig Avondmaal, waardoor iedere avondmaalsdienst in
die periode gepaard kan gaan van een voorbereidingszondag en een
zogenaamde "nabetrachting". Vooral de laatste vormt een interessant
exempel van een typisch gereformeerde geplogenheid. Men treft ze in
die periode nergens anders in Vlaanderen aan. Hoewel kerkordelijk niet
voorgeschreven, kan men de nabetrachting (een aparte kerkdienst waarin
men nogmaals op de betekenis van de Maaltijd des Heren terugkomt)
gerust beschouwen als een soort pastorale zorg rond het Avondmaal.
Reeds in de synode van Dordrecht (1574) spreekt men van deze post-
communie, die de dankzegging en de toerusting van de gelovigen
tot doel heeft. De avondmaalsdienst is in de gereformeerde kerken
in die periode dus geen lichtzinnige zaak Men beeft om te beginnen
een voorbereidingszondag, een zondag met de avondmaalsdienst en
tenslotte om af te ronden nog een nabetrachting. Voor de allereerste
Denderleeuwse avondmaalsdienst staan 23 avondmaalgangers - allen
dus belijdende leden - rond de tafel. Ze dienen de drie diensten bij te
wonen om volwaardig aan de 'Tafel des Heren' te mogen aanzitten.

En nog is het niet gedaan, want amper zijn we enkele maanden
verder of ook de eerste doopdienst kondigt zich aan. Valerie Snel en
zijn vrouw Celina verheugen de gemeenschap met de geboorte van een
dochter Delphina, de eerste dopeling te Denderleeuw, gedoopt op 21
juni 1930.

40 Kerkenraadnotulen 21 en 31 maart 1924.
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H.A. Jonkers te Ninove

Omdat Lauwers zelfhet vele werk (hij combineert de evangelisatiearbeid
in Laken en Denderleeuw) niet meer aankan, doet de Brussele
gemeente beroep op een nieuwe kracht: Hendrik Arnold Jonkers (1891-
1960). Jonkers blijft als gereformeerd evangelist in België werkzaam
van begin juni 1930 tot einde 1959.41 Hij is aanvankelijk inzetbaar
zowel in Brussel, Antwerpen, Denderleeuw als Gent. Men draagt hem
tevens de administratie van De Open Poort op. Jonkers vestigt zich
in eerste instantie in Antwerpen. Hij verlaat deze havenstad echter
al twee jaar later, wanneer een nieuw arbeidsveld lonkt in Ninove.
Evangelist Scheps is "ten einde 't terrein eens te verkennen", na eerdere
evangelisatiepogingen in de negentiende eeuw, in januari-februari
1924 al enkele keren naar Ninove afgezakt." Hoewel men daar na
de Eerste Wereldoorlog een eigen evangelisatiewerk (de nog steeds
bestaande 'Vergadering van Gelovigen', een in de negentiende eeuw
ontstane Engelse opwekkingsbeweging) opstart en in de twintigste
eeuw nog eerdere evangelisatiepogingen plaatsvinden, is Jonker van
mening dat er nog andere mogelijkheden liggen." En dus huurt men
een groot huis in de Statiestraat 48 dat kan dienen als evangelisatiepost
en woning voor colporteur Jonkers en zijn vrouw. Samenkomsten zijn
er op zondag- en vrijdagavond. "Aanvankelijk komen hier gemiddeld
ongeveer 20 personen onder het gehoor", zo rapporteert men aan
de synode van Middelburg in 1933.44 Het komt evenwel niet tot de
gehoopte resultaten en uit bezuinigingsoverwegingen - het is volop
crisis - besluit het ondertussen gestichte Gereformeerde deputaatschap
voor de zaken van de Belgische Kerken (de verbinding tussen het
Belgische evangelisatiewerk en Nederland, dat het werk in Brussel
en Denderleeuw aanvankelijk financieel voor zijn rekening neemt)
de huurovereenkomst op te zeggen. Jonkers gaat voortaan alleen in
Denderleeuw werken en wordt zo de eerste vaste predikant in deze
kleine en jonge gemeente. In Ninove zal men nog enige tijd bij elkaar
komen in een woning van één van de leden, maar met de tijd deemstert

41 BOUDIN H., Synodaal Gedenkboek 1839-1992, Brussel 1992, blz. 291.
42 Eerdere pogingen zijn onder andere beschreven in: het 5"' rapport van het Comité

Synodal d''F:vangélisation, (1855, blz. 28) onder de titel: Ninove: Voskamp y évan-
gélise les jours de marché.

43 We hopen dit ooit in een afzonderlijke bijdrage toe te kunnen lichten, maar over de
evangelische gemeenschap te Ninove is weinig archiefmateriaal voorhanden. Po-
gingen tot het inplanten van een protestantse gemeenschap zijn er in de twinti,este
eeuw onder andere in 1912 en in 1922: 'Marktwerk' , Christelijk Volksblad (2/-4-
1912), blz. 3. 'Colporta~e aldaar' ,Idem (11-3-1922), blz. 2. Idem (8-4-1922), blz.
3. Idem (15-7-1922), blz. 2.

44 Acta Generale Synode van Middelburg 1933, artikel 224.
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dit initiatief weg en dooft als een nachtkaars uit.

De protestantse school

Nu Denderleeuw beschikt over een vaste kracht, kan het werk eindelijk
volop tot ontplooiing komen. En met het werk in de gemeente ook het
werk voor de oprichting van een eigen lagere school." Het onderwijs
staat in het protestantisme immers reeds sinds de reformatietijd hoog
op de kerkelijke agenda. We zijn nog in de zestiende eeuw als men in
reformatorische kring reeds naar wegen zoekt om de religieuze, politieke
en intellectuele ontwikkelingen op elkaar afte stemmen. De christelijke
"humanitas" of door het geloof gevoede medemenselijkheid moet
immers zegevieren en die laat zich niet in één levenssfeer opsluiten.
Wil men van de mensen goede burgers maken, dan is opvoeding - en
dus intellectuele en algehele vorming - een eerste vereiste. Het nieuwe
protestantse geloof met zijn woord- en zangcultuur is hiervoor een
uitstekend vehikel. Wie - thuis of in de kerk - psalmen wil zingen
moet ze immers ook kunnen lezen! En wie wil lezen, dient het te
leren. Hoe? Aan de hand van de Bijbel. Veel theologische literatuur
dient in de zestiende eeuw daarom eerst en vooral een pedagogisch
doel. Men wil de gelovigen de Bijbel leren lezen, om ze zo tot betere
burgers te maken. Dat probeert men te realiseren door onder andere
in een lectio continua (doorlopende lezing) gehele bijbelboeken door
te preken, daarmee afwijkend van de katholieke praktijk waar men
tijdens de eredienst kleinere passages in een vaststaand liturgisch kader
behandelt. De protestantse hoorders raken in de loop van de tijd zo
vertrouwd met de taal en inhoud van de Bijbel. Een ontwikkeling die
verder toeneemt met de alfabetisering van de bevolking en de steeds
bredere verspreiding van het Heilige boek. Ook de humanisten blazen
naast de reformatoren overigens hun toontje als pleibezorgers voor
degelijk onderwijs mee. Voor de bekende humanist Erasmus - die het
onderwijzersberoep hoog waardeert! - is 'beleefdheid' (later wordt
dat 'beschaving') het doel van de christelijke opvoeding. Niet aan de
norm beantwoorden, was 'onbeschaafd'. Niemand hangt tegenwoordig
nog die stelling aan, maar ze wijst er wel op dat opvoeding te maken
heeft met de gehele mens, met beleefde omgangsvormen maar ook met

4S Voor een beknopte samenvatting van de evolutie van het protestants lager onder-
wijs in de voorafgaande periode verwijs ik naar: LIAGRE G., 'Voorlopers van de
Gaspard de Colignyschool in de negentiende eeuw', in: A. Rambaut & J. Ternmer-
man (red.), Gaspard de Colignyschool 1934-2009, Gent 2009, blz. 39-41.
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verzorgd taalgebruik, met kennis van de literatuur, de wetenschappen en
de kunsten. Humanisme en protestantisme brengen zo, met de bijbel en
het gezangenboek als voornaamste wapen, na de Reformatie ongemerkt
een beschavingsoffensief op gang en in die traditie wenst de kleine
gemeenschap van Denderleeuw zich in te schrijven. De grondwettelijke
vrijheid van onderwijs biedt hiervoor alle ruimte. Die zal in protestantse
kring al in de negentiende eeuw leiden tot een groei van het particuliere
onderwijs. Het heeft geen zin om hier alle protestantse schoolinitiatieven
te inventariseren. Vaak gaat het in de negentiende en twintigste eeuw
om heel kleinschalige initiatieven, die nauwelijks levensvatbaar blijken
en reeds na enkele jaren weer verdwijnen. Toch zijn ze aanleiding tot de
publicatie van een aantal onderwijskundige handboeken, onder andere
over de kerkgeschiedenis en het leven van Jezus. Pas in de twintigste
eeuw duiken in België ook zuiver didactisch of breder georienteerde
publicaties op. Dat de protestantse scholen, hoe klein ook, in de
evangelisatie en daarmee in de verspreiding van het protestants
gedachtegoed in België gedurende de negentiende en de twintigste
eeuw echter een belangrijke schakel vormen, staat buiten discussie.
Telt Antwerpen in 1880 twee protestantse lagere scholen, Brussel doet
het met een vijftal scholen (in beide landstalen) van uiteenlopende
kerkelijke signatuur in de negentiende eeuw merkelijk beter. Maar ook
Charleroi, Courcelles, Dour, Douvrain, Fontaine-l'Evêque, Frameries,
Gent, Luik, Rongy, Jumet, Grivegnée, Horebeke, La Bouverie, Leers-
Fosteau, Lodelinsart, Marcinelle, Mechelen, Ménil-Tillet, Mont-sur-
Marchienne, Montignies-Ie-Tilleul, Morville, Néchin, Nessonvaux,
Páturages, Ransart, Roeselare, Rollegem, Seraing, Sprimont, Verviers-
Hodimont, Taintignies, en Wasmes (méér dan 500 leerlingen in
1856 !) blijven niet achter. Zonder de middelbare schoolprojecten
mee te rekenen en de in de twintigste eeuw gestichte scholen, zoals
de schooltjes te Denderleeuw en Geraardsbergen. De oprichting van
een vereniging voor de instandhouding van de protestants-christelijke
scholen in België in 1922, is van deze evoluties een logisch gevolg. De
vereniging heeft vooral tot doel om fondsen in te zamelen voor het werk
van de protestantse scholen op het grondgebied. Ze doet dat door het
organiseren van collectes, maar ook door publicatie van bedelbrieven
en ander fondsenwervend materiaal. In die geest - de zojuist genoemde
vereniging behoort toe aan een concurrerend kerkgenootschap, waarvan
de gereformeerden zich juist hebben afgescheiden - drukken de
stichters van de protestantse gemeenschap in Denderleeuw omstreeks
1927 voor het eerst hun verlangen uit om een school te stichten. De
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ouders tellen hun kinderen en komen tot de conclusie dat er genoeg
kleintjes zijn om een eigen school te starten. Uiteraard met de nodige
moeilijkheden: Wie zal het geld bij elkaar brengen? Hoe zal men
het materiaal bekostigen? Waar kan men een protestantse leerkracht
vinden? De nieuwe voorganger krijgt al deze vragen op zijn bord en
hij trekt er meteen mee naar Brussel. Daar heeft men oren naar dit
initiatief, waarvoor men ondertussen in Denderleeuw en Nederland al
de nodige fondsen aan het inzamelen is. Zoals ook thans bij de stichting
van protestantse scholen vaak het geval is, ontbreekt aanvankelijk (voor
de komst van Jonkers) echter het wettelijk minimum van 14 kinderen,
om officiële erkenning te krijgen.

Het bestuur, behept met een geloof als een mosterdzaad (dat
volgens de Bijbelse parabel kan uitgroeien tot een boom waaronder
men voor de hitte kan schuilen) besluit na enkele jaren van twijfel en
aanvechting toch maar van start te gaan. De kalender staat op 1935,
wanneer Jonkers de gemeente na de kerkdienst het heugelijke nieuws
kan melden: "Het Gereformeerde deputaatschap voor de zaken van de
Belgische Kerken heeft besloten in het voorjaar van 1936 een school op
te richten in Denderleeuw voor protestants christelijk lager onderwijs".
En hij heeft nog nieuws: de heer Neven, hoofd van de Nederlandse
school in Brussel, heeft al een kandidaat-onderwijzer geselecteerd in de
persoon van Gerard van Vliet, een 22-jarige onderwijzer uit Gouda, die
de uitdaging aanvaardt om in Denderleeuw een school op te starten."
Op 19 mei 1936 gaat het schooltje van start. Vele jaren later schrijft van
Vliet ave! zijn ontvangst:

"In mei naar Brussel afgereisd, door de familie Lauwers opgevangen
en begeleid, volgt al spoedig een aangename kennismaking in
Denderleeuw. En op 19 mei 1936 startten we met een 14-tal blijde
leerlingen, gezeten op 8 gloednieuwe tweepersoonsbanken in de kerk
van Dender/eeuw. Welhaast 43jaar geleden, maar één ding ligt ons nog
duidelijk in de herinnering: iedereen was gelukkig die dag, Miesterke
en zijn leerlingen welk aantal opliep tot 17. Met dank herdenken we
de kosterfamilie Désiré en Hortense D 'Haeseleer waar Miesterke
onderdak gevonden had en die voorbeeldig zorgden voor verwarming,
onderhoud en wat dies meer zij ... "

Alle begin is moeilijk, maar het opstarten van een nieuwe school onder

46 Voor de korte geschiedenis van de Brusselse school verwijs ik naar LIAGRE G.,
Anders geloven (a.w.), blz. 191 ev.
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deze omstandigheden is extra moeilijk. De onderwijzer is geconfronteerd
met het nemen van een aantal praktische hindernissen, zoals het bekomen
van de nodige leermiddelen. De Brusselse gemeente richt hiervoor een
commissie op, met de heren J. Rooze als voorzitter en J. Geervliet, L.
Lenders en A. Vanhaelen (al deze families zijn tot op vandaag actief
in de gereformeerde kerken in België) als leden. Aanvankelijk staan
de schoolbankjes bij gebrek aan een eigen lokaal in de kerkzaal.
De Belgische overheid betaalt de onderwijzer en de gereformeerde
kerken betalen de overige kosten. Het leerprogramma is op bijbelse
leest geschoeid. Elke dag begint met een bijbelse geschiedenisles."
Bovendien moeten de leerlingen - zoals gebruikelijk in gereformeerde
kring - iedere maandag een psalmvers van buiten kennen. De meisjes
(protestantse scholen zijn van bij aanvang gemengd, ook dat is een
typische protestants principe, want alle mensen zijn gelijk voor God)
krijgen handwerklessen van de dochter van Arthur van Deth, de in
de inleiding geciteerde Brusselse kaashandelaar en Zuid-Afrikaanse
consul, stichter van de Brusselse gereformeerde gemeenschap." En in
september 1937 is ook de naam van de school bekend: "De Guido-
de Brèsschool", naar de eerder vernoemde Doornikse hervormer. Het
maandblad ten dienste van de gereformeerde Kerken in België hierover:

H ••• Het in 't klein begonnen werk begint gelukkig te groeien. Al is t
dan niet hard, toch gaat 't in stijgende lijn en hoopvol slaan we den
blik vooruit. Als we 't eens tot een school met twee leerkrachten konden
brengen ...."

Uit dit artikel kunnen we afleiden dat op het moment dat de school
haar tweede levensjaar ingaat, ook enkele katholieke kinderen de
lessen volgen. We schrijven 1938 als het schoolinitiatief volledig tot
bloei IS gekomen. Vanuit Gent en Brussel komen belangstellenden voor
het schoolfeest naar Denderleeuw afgezakt. Het leerlingenaantal blijft
echter een knelpunt en zal dat tot aan de sluiting van de school in de
tachtiger jaren van de twintigste eeuw (het schooltje functioneert van
1936 tot 1942 en na enkele jaren onderbreking weer van 1954 tot 1988)
blijven. Amper een jaar later oppert het maandblad van de gemeente (jg.
15juli 1939) haar zorg over het uitblijven van een eigen schoolgebouw.
Een schooltje met één lokaal blijkt niet langer houdbaar te zijn. Hét

47 LIAGRE G., 'Leren lezen met de Bijbel', in: A. Rambaut & J. Temmerman (red.),
Gaspard de ColignyschooI1934-2009, Gent 2009, blz. 19-21.

48 Over de achtergrond schreef ik in: LIAGRE G., 'Gemengd onderwijs', in (idem),
blz. 56-58.
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gevaar is volgens de inrichters dat de gebrekkige accommodatie roet
in de toekomst van de school komt strooien. Enkele maanden voor
het uitbreken van de vijandelijkheden die zullen leiden tot de Tweede
Wereldoorlog, blijkt het leerlingenaantal volgens het verslag met twee
gestegen, waardoor de nijpende situatie van het schoolgebouw erg acuut
dreigt te worden. De grond is gekocht, maar als de Duitsers voor de deur
staan ontbreken de centen voor het bouwen van een nieuwe school.
Daar de onderwijzer bovendien ziek wordt, moet men een tijdelijke
hulpkracht uit Nederland aantrekken: de heer P. Bijl van Herwijnen.
Geldelijke steun komt er uit eigen gemeente, maar ook uit Brussel. En
dan komt de oorlog. De school draait door, verhuist naar de Molenweg
en trekt uiteindelijk naar een oud café, dat makkelijker te verwarmen
is. Winterhulp zorgt dagelijks voor soep. Eind 1942 is de toestand van
de onderwijzer zo slecht, dat "Miesterke" de stad verlaat en met zijn
VTOUW in Brussel gaat wonen. De in Brussel wonende protestantse
onderwijzeres juffrouw de Vries (later mevr. B. Postma-de Vries)
vervangt hem. Ze dient tijdens de oorlogsjaren trouwens de gemeente
door het preeklezen. Bij afwezigheid van een reguliere voorganger,
neemt ze de taak op zich om naar protestantse gewoonte een vooraf door
een dominee gemaakte en opgestuurde preek aan de gemeente voor te
lezen. Een zwakke gezondheid zal haar verhinderen om het werk aan de
school voort te zetten, reden waarom predikanten uit de buurgemeenten
tijdens de oorlogsjaren een beurtrol opzetten om haar te vervangen.
De predikanten Botto Ganzevoort (1901-1990) uit Gent; Jan Maaskant
(1897-1~84) uit Brussel en Herman Winter (1901-1975) uit Antwerpen
nemen tijdelijk de onderwijzerstaken over. Omdat er echter geen licht
aan het eind van de oorlogstunnel komt en de vaste leerkracht afwezig
blijft, besluit het schoolbestuur om de kinderen uiteindelijk weer naar
de gemeenteschool te sturen. Wat zich aankondigt als een definitief
einde van het protestantse schoolproject, blijkt echter een tussenstap,
maar dat beschrijven we in één van de volgende paragrafen.

De moeilijkheden ....

De kleine protestantse gemeenschap blijft ondertussen ook niet van
andere moeilijkheden en tegenstand gespaard. Dat de katholieke Kerk
er niet mee lacht, blijkt al in 1932-'33, als men op veel Denderleeuwse
huizen een aanplakbiljet van onderpastoor Van Sterthem aantreft. Hij
verwijst naar de in 1932 in de krant Het Volk in afleveringen uitgegeven
roman Ridder van het slot van Laerne, waarin men de wreedheden
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van de protestantse christenen afschildert." Het later in één volume
gepubliceerde boek, beschrijft de onmogelijke romance tussen een
meisje uit een katholiek milieu en een jonge edelman die zich bij
de geuzen aansluit. Diens vader, Jan van Hembyse, is leider van de
opstandige protestanten in Gent. De auteur krijgt voor zijn werk in
1935 de Karel Barbierprijs, een literatuurprijs sinds 1927 tweejaarlijks
toegekend aan een in het Nederlands geschreven historische roman
over de Belgische geschiedenis." Albert Lauwers reageert onmiddellijk
met een tegenaanval: Open brief aan den Eerw. Heer Van Sterthem,
Onderpastoor van Denderleeuw. Vijftienhonderd exemplaren komen
via hun brievenbus bij de plaatselijke bevolking terecht."

Op het moment dat de oorlog voor de deur staat, dobbert de
kleine gemeente rustig verder op de golven van de tijd, maar door de
omstandigheden dreigen die plots over de kerkelijke boeg heen te slaan.
In 1939 bereikt ds. Albert Lauwers de pensioengerechtigde leeftijd. De
heer Jonkers is er nog wel, maar de motor van het evangelisatiewerk
is weg en men moet als predikant op zoek naar een vervanger. In
de rondzendbrief aan alle contribuanten van het gereformeerde
zendingswerk in België (6 december 1939) klinkt nog een tevreden
geluid, maar dat zal niet lang meer duren:

"Het werk van de evangelisatie in België gaat regelmatig verder:
Het jaar 1938 bracht een bijzonder feit, namelijk de instituering der
Gereformeerde Kerk te Mechelen, die aanstonds een eigen predikant
verkreeg. Zo werkt ds. Lauwers nu te Brussel en voorsteden en te
Dender/eeuw, met br. Jonkers ... "

Van zodra de oorlog uitbreekt is de grootste zorg nodig om het
werk voortgang te laten vinden. Vanuit België schrijft men aan het
Nederlandse steuncomité:

"De oorlog heeft in België zwaar gewoed. Onder de gesneuvelden
of verdere omgekomenen was ook een zeer betreurd lid van een
Gereformeerde kerk, wellicht ook méér dan één. Doch zowel ds.
Lauwers en ds. Ganzevoort, als de broeders Ter Haar en Jonkers zijn,
met hun gezinnen ongedeerd. "

49 De auteur Crick Jef (Aalst, 1890 - Sint Amandsberg, 1965) werd kunstcriticus bij
dagblad Hef Volk in 1926. Hij schreef in 33 weke1ijkse afleveringen "De ridder
van het Slot van Laeme" in Het Volk (1932). Hij ligt op het Campo Santo te Sint-
Amandsberg begraven en kreeg er ook een straatnaam.

50 De prijs is gesticht door dr. Karel Barbier en wordt to~ekend door de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent.

51 De Open Poort, jg. 13 nr. 2,1933.
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Op 1 juni 1941 stopt A1bert Lauwers definitief zijn activiteiten in
Denderleeuw. Jonkers krijgt ondertussen nieuwe opdrachten in Gent,
Antwerpen en Brussel. De uit ederland aan de kerk in Denderleeuw
toegewezen Nederlandse evangelist M. van den Bosch, krijgt in 1941
van de bezetters echter geen toelating om de gemeente te vervoegen.
Jonkers is zoals we zagen overgeplaatst naar andere plaatsen en de
gemeenschap (ze is op dat moment nog steeds niet zelfstandig, maar
een bijkerk van Brussel) valt door het pensioen van hulppredikant
Lauwers (die is ondertussen al 71 jaar oud) bijgevolg tijdelijk zonder
'herder en leraar'. Op 24 oktober 1942 kan men eindelijk na Lauwers'
emeritaat de eerste kerkenraadsvergadering te Denderleeuw houden, in
gezelschap van het Brusselse kerkenraadslid Geervliet. Die is vanuit
Brussel aangesteld om de situatie te Denderleeuw van nabij te volgen.
Uiteraard daalt door de oorlogsomstandigheden het aantal mannelijke
kerkbezoekers, daar een aantal onder hen naar Duitsland dienen te
vertrekken. De Avondmaalsvieringen gaan echter gewoon door en ook
de doopdiensten. Een sluier van verdriet bedekt de gemeente echter als
men het overlijden van de klokkenluider van Denderleeuw, F. van der
Fraenen, verneemt. Ook A. Michiels draagt men tijdens de oorlogsjaren
ten grave. Het kerkbezoek daalt blijkens het kerkenraadverslag van de
gereformeerde kerk te Brussel, in 1943 (de oorlog is dan goed drie jaar
bezig) tot een twintigtal personen. Ondertussen loopt ook het bericht
binnen dat de Nederlandse evangelist van den Bosch, die op dat moment
uiteraard nog niet weet hoe lang de oorlog zal duren, van 1943 tot
1946 eenbenoeming in Tilburg-Breda verkiest boven de onzekerheid
die bestaat voor een aanstelling in Denderleeuw. Daarom besluit ds.
Lauwers zover als zijn krachten het toelaten voorlopig de arbeid nog
wat verder te zetten. Hij blijft dit doen tot aan zijn dood in 1955, zij het
met steeds minder regelmaat in Denderleeuw." Ondertussen gaat men
echter op zoek naar een alternatief, dat men pas na de oorlog in 1946
vindt in de persoon van ds. Johan Everaerts (1908-1984).

J.C. Everaerts

J.c. Everaerts is van 1 juni 1946 tot 7 december 1948 als predikant
verbonden aan de gemeente van Brussel, echter voor de bediening van
de kleine gemeente te Denderleeuw. Hij is er evangelisatiepredikant
van 1 juni 1946 tot 7 december 1948. Veel valt er over deze korte

52 BAVINCK C., 'In memoriam ds. A. Lauwers', in: Jaarboek ten dienste van de
Gereformeerde kerken in Nederland 1956, jg. 39, blz. 446-448.
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periode niet te schrijven. Belangrijk is echter wel dat het gemis van
een eigen school hem vanwege het ontbreken van een leerkracht door
het hart snijdt en bij zich beijvert om van bij zijn aankomst daarom de
school weer op te starten. Daar geldgebrek hem belet om zijn plan uit te
voeren, verlaat hij ontmoedigd reeds na korte tijd de gemeente ...

De na-oorlogse periode

De hele na-oorlogse periode in extenso beschrijven is onmogelijk. Wat
we wel kunnen zeggen is dat ze voor de jonge mensen in de gemeente
alvast heel wat veranderingen teweegbrengt. De vijftiger jaren zijn
jaren van wederopbouw, groeiende koude oorlog, opkomende moderne
muziek en na de jaren zestig, een razendsnelle ontkerkelijking. Petrus
de Braekeleer, bewust van de problemen waarvoor zijn leeftijdgenoten
zich komende uit de oorlog geplaatst zien, start op hervormingsdag
1946 (31 oktober vieren de protestanten wereldwijd het begin van
Maarten Luthers hervorming) een nieuwe jeugdclub op. Met zes jonge
mensen zijn ze, die het werk van de gemeente willen dragen en op hun
jeugdige wijze mee vorm geven. Daarvoor krijgen ze spoedig hulp in de
persoon van ds. Herman Hegger, die in Denderleeuw niet onopgemerkt
blijft. Over hem handelt de volgende paragraaf.

Herman Hegger

Voor de tweede keer in haar korte bestaan krijgt de gemeente in
Denderleeuw een uitgetreden priester als voorganger. Herman Johannes
Hegger (°1916) stapt uit twijfel over de rooms-katholieke leer in 1948
over naar de Gereformeerde Kerken. Van 1951 tot 1959 dient hij de
gereformeerde kerk van Denderleeuw. Vooraleer het zover is, moet hij
echter eerst ... tot de gereformeerde kerk toetreden. Op 6 juni 1949
noteert men in Brussel officieel zijn naam in de kerkelijke registers."
Een maand later al (op 10 juli 1949) besluit de kerkenraad hem - hij
komt uit Brazilië waar hij aan de universiteit heeft gewerkt - blijkens de
notulen in de gemeente Denderleeuw op proef te laten werken. Hegger
dient eerst echter nog een studiepakket door te nemen, waarvoor hij op
8 augustus van dat jaar de toestemming krijgt. Op 5 april 1951 legt hij
met goed gevolg theologisch examen af. Na zijn daarop aansluitende
kerkelijke examens, is hij klaar voor een bevestiging als predikant in
bijzondere dienst. Met succes: Hegger komt, ziet en overwint. Dynamisch
53 Kerkenraadnotulen 6 juni 1949.
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en met veel werkijver stort hij zich op zijn evangelistentaak. Hij schuwt
hierbij de polemiek niet. In een groot aantal polemische boeken en
brochures richt hij zich de volgende twintig jaar tegen het rooms-
katholicisme. Uiteindelijk blijft hij als predikant verantwoordelijk voor
de gemeenschap in de Denderstad van 18 september 1951 tot september
1959, datum waarop hij als predikant-directeur van zijn eigen stichting,
bestemd voor de begeleiding van uitgetreden priesters en genaamd 'In
de rechte straat', aan de slag gaat. Ondertussen verzet Hegger echter
bergen werk en weet heel wat te realiseren. Onder andere zet hij zich de
eerste jaren van zijn predikantschap in voor het zelfstandig maken van
de gemeente, en dat lukt.

Structuur van de gereformeerde kerken ...

Vooraleer iets te zeggen over deze zelfstandigheid van de Denderleeuwse
gemeente, eerst een woordje over de kerkorganisatie zelf. Deze is zeer
specifiek en voor de buitenstaander niet evident te doorgronden. De
zeer democratische gereformeerde kerkleer organiseert het kerkelijk
leven op verschillende niveaus (lokaal en bovenlokaal) in zogenaamde
'raden'. Op plaatselijk vlak is er steeds een kerkenraad, dit is een
verkozen vergadering van ouderlingen, diakenen en predikante en).
Zonder kerkenraad, geen kerk. Een kerkelijke vergadering van
afgevaardigden van een aantal in elkaars nabijheid gelegen locale
kerken, tussen plaatselijke kerk en nationale synode in, noemt men
in die periode in de Belgische gereformeerde kerken een classis. Een
oud begrip, dat reeds voorkomt op het convent van Wezel (1568) en
de synode van Emden (1571). Deze classis schijnt dan weer ontstaan
te zijn uit de coetus, de vergadering van de ambtsdragers uit alle
Londense vluchtelingenkerken en uit de 'colloque', die in het Franse
diasporaprotestantisme ook wel 'c1asse ' heette. In Nederland en een
gedeelte van Duitsland bleef deze structuur tot op vandaag gehandhaafd,
ook na de stichting van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), waarbij
gereformeerden, hervormden en lutheranen enkele jaren geleden de
krachten in een nieuwe structuur bundelden. De classis komt doorgaans
enkele keren per jaar samen. De classis organiseert ook commissies, die
men dan weer deputaatschappen noemt. De deputaatschappen hebben
een grote autonomie, maar moeten voor alle belangrijke beslissingen
wel terugkoppelen naar de classis. En dat is ook bij de erkenning van de
Denderleeuwse gemeenschap het geval.
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Een zelfstandige gemeenschap ...

De Brusselse kerkenraadnotulen van 26 januari 1953 vermelden om
te beginnen "dat de zelfstandigheid van de Denderleeuwse gemeente
op de eerstkomende ledenvergadering van Denderleeuw besproken zal
worden". De moedergemeente wil zich er voorafgaandelijk echter van
overtuigen dat de tijd rijp is en de gemeente stabiel genoeg. Dat is het
geval, zodat op maandag 27 mei 1953 de vergadering van de deputaten
van de classis - de deputaten vormen zoals beschreven een onderdeel
van de classis Dordrecht, d.i. het overkoepelende orgaan waaronder de
Belgische zaken ressorteren - groen licht. De vergadering van de classis
Dordrecht van 3 september 1953, ditmaal in Mechelen gehouden, besluit
uiteindelijk na raadpleging en een akkoord van alle lagere niveaus over
te gaan tot de instituering van Denderleeuw als zelfstandige gemeente:

"Dender/eeuw zal de eerste gereformeerde kerk in Vlaanderen zijn, die
uitsluitend uit evangelisatie is ontstaan. Het is daarom een belangrijke
gebeurtenis in het gereformeerde leven in België .... "54

In een uitermate druk bezochte feestdienst viert de gemeente uiteindelijk
op 28 oktober 1953 haar zelfstandigheid. Een speciaal nummer van
De Open Poort is geheel gewijd aan de instituering van de kerk als
zelfstandige gemeente. Men zendt het nummer ook toe "aan tal van
verenigingen en niet-abonnees, opdat zij delen in onze blijdschap"."
De Nederlandse professor kerkrecht D. auta (1898-1994) van de
Vrije Universiteit in Amsterdam laat weten dat men ouderlingen en
diakenen opnieuw dient te installeren en dat men ze in de zelfstandige
gemeente opnieuw in hun ambt moet invoeren. En zo geschiedt. In een
uitermate feestelijke dienst krijgen ouderlingen, diakenen en predikant
een nieuwe opdracht.

Zodra zelfstandig, komt uiteraard ook het probleem van de
financiering om de hoek kijken. De Brusselse gemeente stelt vast dat
ds. Hegger vanaf dat moment niet meer als predikant tot de kerk van
Brussel hoort, maar de nieuwe gemeente van Denderleeuw dient. Een
heugelijk feit en een blijde gebeurtenis, bekroning voor het vele werk
door achtereenvolgende evangelisten verricht, maar een probleem voor
zijn verloning. Gelukkig is er nog de ondertussen tot bloei gekomen
stichting De Open Poort, die zich hiervoor garant stelt. De gemeente

54 De Open Poort,jg. 33 nr. 9, 1953.
55 De Open Poort, Jg. 33 nr. 11, 1953.
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zal tot aan haar officiële overheidserkenning (Koninklijk Besluit van 28
december 1973) kunnen rekenen op deze substantiële en onontbeerlijke
hulp uit Nederland. 56 Door deze overheidserkenning vervalt uiteindelijk
in de zeventiger jaren ook de noodzaak om de predikanten zelf te betalen,
wat uiteraard de bestendiging van het werk mogelijk zal maken.

Als zelfstandige gemeente verder ...

Eenmaal autonoom van de moedergemeente Brussel, gaat Hegger
onmiddellijk van start met zogenaamde denkavonden. Hij wil hiermee
vooral hoger geschoolden (notarissen, artsen) aantrekken. Overigens
zonder succes: Nietsche en Adler interesseren - zo moet hij al spoedig
vaststellen - de hoger opgeleiden al evenmin als de werkende klasse.
Hij is er echter de man niet naar die het er dan maar bij laat zitten en
verkent onmiddellijk nieuwe wegen. Hij stort zich op het schrijven van
boeken en artikelen, een bezigheid die hem nooit meer zal loslaten. Hij
publiceert in totaal door de jaren heen een negental boeken, waarvan zijn
eerste, Mijn weg naar het licht, 15 drukken zal kennen en vertalingen in
het Engels, Frans en Spaans. In dit boek beschrijft Hegger op polemisch-
getuigende toon zijn bekeringsgeschiedenis en hoe hij van de kluisters
van het duistere Rome bevrijd, in de gereformeerde kerk terechtkomt.
In 1958 verlaat hij de gemeente, maar ondertussen schrijft hij ook met
de kleine protestantse school geschiedenis ...

Het schoolwerk heropgestart

Eén van de eerste opdrachten die Hegger voor ogen staat, is het
heropstarten van de school. In april 1954 trekt hij met twee leerkrachten
van de protestantse school in Brussel en de echtgenote van bestuurslid
1. Rooze uit Brussel naar Gent. Het is hun bedoeling om er de
Horebeekse Simonne Blornmaert-Mertens, woonachtig in Ronse, voor
hun schoolproject in Denderleeuw weg te kapen. En het lukt. Begin
juni is er een gesprek met de gemeente. En daarna volgt met ds. Hegger
een bedeltocht door Zeeuws-Vlaanderen. In september van dat jaar gaat
het schooltje in een oud café in de Dwarsstraat van start. Mej. Lydia
Couvreur, dochter van de predikant van Aalst Raymond Couvreur, is
de kleuteronderwijzeres. De bevolking van de school is klein en in
feite nog steeds onvoldoende, maar toch komt het project van de grond
en gaat het schooltje op 1 september 1954 weer van start. Juffrouw

56 Belgisch Staatsblad van 30 maart 1974, met grondgebied Ninove-Denderleeuw.

'l
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Couvreur heeft amper vijf leerlingen: Diane de Mossenau; Elise de
Braekeleer; José Kiekens; Linda de Vuyst en Frans Michiels. De lagere
school telt iets meer leerlingen: Jeanne en Yvonne van der Meren; Noret
de Braekeleer; Joël en Theo Borlo; Hubert en Michel Michiels; André
Verbeiren en Jules Hellinckx.

Ondertussen werkt Hegger vol overgave verder aan zijn project voor
een eigen schoolgebouw. Hij kan hiervoor, meer nog dan de andere
gereformeerde scholen in het Vlaamse land, rekenen op hulp van de
deputaten. Het oude schoolfonds is er allang niet meer, want opgegeten
voor algemene doeleinden tijdens de crisisjaren in 1933, maar Hegger
slaat opnieuw de hand aan de gereformeerde financiële ploeg. Geen
makkelijke klus, maar als de financiën zijn plannen de das dreigen om
te doen, gaat hij naar goede gewoonte op bedeltournee door Nederland.
Met zang, dans en een klein toneelstukje probeert hij de Nederlandse
gereformeerde gevers te overtuigen. Begin 1955 kan men het nieuwe
schoolgebouwtje eindelijk in gebruik nemen. Door de komst van de
familie van der Haegen uit Horebeke, ziet Hegger met het bestuur
bovendien kans om subsidie aan te vragen. Met een schoolpopulatie
van éénentwintig leerlingen is zulks theoretisch mogelijk en dus vat
hij onmiddellijk de koe bij de hoorns. Vanaf 1 juni 1955 neemt het
ministerie van nationaal onderwijs de zware loonlast voor één van de
twee leerkrachten (mevrouw Blommaert) van de Nederlandse stichting
over. Vanaf 1956 komt ook Lydia Couvreur officieel op de loonlijst te
staan. Dat jaar kent de stoutmoedigheid overigens geen grenzen meer,
want men trekt zelfs een derde leerkracht aan, in de persoon van mej.
Theodora Vercauteren. Zij treedt in 1958 in het huwelijk met de heer
Sleutel uit Brussel en samen trekken ze naar Kongo, wat na twee jaar
meteen ook het einde van haar korte loopbaan inluidt. Dankzij een eigen
schoolbusje kan men een tijdlang - tot het te duur wordt en men geen
vrijwillige chauffeur meer vindt - ook in Ninove protestantse kinderen
(uit gezinnen van de eerder genoemde Vergadering van Gelovigen)
ophalen. Laatstgenoemde vrije protestantse gemeenschap krijgt
trouwens ook een plaatsje in het bestuur toegewezen, in de persoon
van Edmond Taffijn tot 1965 en daarna van broeder (zo noemt men
de leden van deze evangelische gemeenschap) Kamiel van der EIst.
In 1964 gaat het leerlingenvervoer weer van start, dankzij een private
busmaatschappij die ervoor instaat. Tot men in 1974 - de oliecrisis is
net achter de rug en de prijzen swingen de pan uit - besluit om een
eigen busje aan te schaffen. Dankzij een speciale financiële actie kan
men in Nederland gelden aantrekken, wat ook nodig is nu het aantal
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leerlingen is gestegen tot in totaal zesenzestig leerlingen, gelijk
verdeeld over kleurterschool en lagere school. Jan Bruggeman, die zich
na zijn pensioen vanuit Aalst in Denderleeuw vestigt, werkt vanaf dat
moment enthousiast mee aan de uitbouwen vooral de fondsenwerving
van en voor de school. Eenmaal op kruissnelheid - de school kent in
betere tijden meer dan zestig leerlingen- besluit het bestuur om mevr.
Simonne Blommaert-Mertens ook als directrice aan te stellen. Maar
het is moeilijk en de school is erg klein om het hoofd boven water te
houden. De school houdt uiteindelijk na veel hoogten en laagten geen
stand. Pogingen om met het oog op verdere subsidiëring ontheffing
van het minimum aantal leerlingen - zestig - te bekomen, falen. In
1988 ziet de school zich vanwege de bezuinigingsmaatregelen van de
overheid verplicht om bij gebrek aan leerlingen en middelen definitief
de deuren te sluiten.

Ds. Schudde beurs

Ds. Pieter Leendert Schuddebeurs volgt op 1 oktober 1958 Herman
Hegger op als predikant van de gemeente Denderleeuw. Hij is van een
ander hout gesneden, maar doet met evenveel overgave wat hem te
doen staat. Met drie kinderen komt hij naar Denderleeuw, wat meteen
ook een kleine duw aan de schoolpopulatie geeft. Hij doet een beroep
op de evangelisatiecommissie om hem te vertellen wat er de afgelopen
jaren zoal aan evangelisatie gebeurde. Om de zondagschaal (tijdens de
zondagdienst krijgen de kinderen apart onderricht) te vergemakkelijken,
schaft men een flanelbord aan en vooral: de gemeente sluit zich aan bij
de Nederlandse 'Bond der Zondagscholen '. Scbuddebeurs zet er ook
anderszins de pas in: hij restaureert de ondertussen al ouder wordende
kerk en zamelt Nederlands geld in voor de bouw van een pastorie.
Die komt er uiteindelijk in de Veldstraat 157, waar ze tot op heden
is gevestigd. Als kunstenaar met een ziel, laat Schuddebeurs ook de
mozaïeken na die nog steeds in de voorgevel van de kerk te zien zijn.
Een kerkblad genaamd De Dendertempel met een speciaal 'Hoekje
van Nonkel Pie', zorgt voor regelmatig contact met de gemeenteleden.
Schudde beurs is ook de man die zorgt voor een echt pijporgeltje met
voetpedalen. Hij vertrekt al na enkele jaren, vooral uit zorg voor de
hogere studies van zijn kinderen die hij in Nederland wil laten verder
studeren.
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Tot slot

In dit samenvattende artikel beschreven we het ontstaan en de prille
geschiedenis van de gereformeerde kerk te Denderleeuw. Het is een
gewoon verhaal geworden, dat echter met hoogten en laagten getuigt van
geloof, hoop, liefde en vooral doorzettingsvermogen om te slagen daar
waar op het eerste zicht weinig toekomst voor de kleine gemeenschap
was weggelegd. Denderleeuw is de eerste gereformeerde gemeente in
Vlaanderen, die uitsluitend uit evangelisatie is ontstaan. Dat verklaart
ook haar eerder Vlaamse en weinig rigide, in de vijftiger en zestiger
jaren zelfs eerder evangelische, karakter. Er zullen overigens niet zoveel
gereformeerde kerken ontstaan: zes in totaal. En na 1965 komt er niet
één meer bij. Integendeel: het totaal aantal leden in Vlaanderen daalt
in die jaren, ondanks het tot stand komen van de grootste gemeente
namelijk Boechout, van 2065 leden onder de drempel van de 2000.
De aanvankelijk geïsoleerde kerken raken in de loop van de jaren
steeds meer verweven in het Belgische protestantisme, wat in 1979 zal
leiden tot de stichting van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
Wat de scholen betreft zullen er uiteindelijk maar twee tot op vandaag
standhouden: de school in Mechelen en in Brussel. De kleine lagere
school van Denderleeuw zal, ondanks het feit dat ze bijna een halve
eeuw bestaat, nooit écht levensvatbaar zijn. Denderleeuw is té klein
en het aantal protestanten té gering om in de kleine forenzenstad aan
de Dender een eigen school te handhaven. Na enkele decennia gaat
ze definitief dicht. Het voormalige schoolgebouw huisvest thans de
muziekschool. De kleine gemeenschap zélf houdt door alle stormen
heen echter stand tot op vandaag. Ze is nog steeds springlevend, ondanks
de neergaande trend waarmee alle gevestigde kerken - en dat is de
gemeente Denderleeuw ondertussen - te maken krij gen. "Blakerend ligt
het kleine dorpken" naar de beginwoorden van Comeel van Adinkerkes
roman, nog steeds als een belangrijke vlek op de protestantse kaart van
Vlaanderen ...

Dr. Guy Liagre
Kloosterstraat 216

1702 Groot-Bijgaarden
Synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België
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DE STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELING
VAN AALST, NINOVE EN GERAARDSBERGEN

TOT 1500.
EEN VERGELIJKENDE STUDIE

Dirk VAN DE PERRE

Bij de uitgave van de stadsplattegronden van Jacob van Deventer van
Aalst, inove en Geraardsbergen in Het Land van Aalst werd door de
verschillende auteurs de stadsontwikkeling van elke stad afzonderlijk
behandeld.' In deze bijdrage zullen we op basis van de synthese die
toen gemaakt werd de gelijkenissen en verschillen in de ontwikkeling
aanwijzen. Door die vergelijkende aanpak zijn vanuit de kennis
van de ontwikkeling in de ene stad nieuwe vragen gerezen over de
ontwikkeling in de andere. Die vragen hebben aanleiding gegeven tot
nieuw bronnenonderzoek of tot herlezing van gekende bronnen vanuit
een nieuw gezichtspunt. Zo zijn we tot een aantal nieuwe hypothesen
gekomen, die soms op een grondige wijze verschillen van wat tot nog
toe is aangenomen.

Globaal genomen - en dat geldt voor de drie steden - onderscheiden
we drie ontwikkelingsfasen: de pre-stedelijke fase van verspreide
agrarische bewoningskernen tijdens de Merovingisch-Karolingische
periode Cre tot l O'" eeuw), de periode van de eerste stadskern met de
eerste stadsomwalling (11 de_12de eeuw) de tweede groeifase van de
stedelijke kern met de tweede stadsomwalling (13de_1Sde eeuw).

We zullen de resultaten van ons onderzoek groeperen rond vijf
thema's: het oude domeincentrum en de eerste kerk; de Oude en de
Nieuwe Dender met de sluizen, watermolens en havens; de burcht;
de markt met de landwegen en de stadsbruggen; de aanwezigheid van
abdijen, kapittels en kloosters.

G. VANDE WINKEL (red.), Gezicht op de steden Aalst, Ninove en Geraards-
bergen, - Het Land van Aalst, 60,2008, p. 243-266 voor Aalst, p. 267-286 voor
Ninove enp ..' 287-315 voor Geraardsbergen. Voor Aalst zijn de auteurs Wilfried
Vernaeve, Wenceslaus Mertens en Luc Robijns, voor inove Geerzes Vande Win-
kel en Dirk Van de Perre en voor Geraardsbergen Marcel Cock en C'eert Van Bock-
staele.

Het Land van Aalst, jaargang LXIII, 2011, nr. 1
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1. Het oude domeincentrum en de eerste kerk

De drie steden lijken in hun pre-stedelijke fase hun oorsprong te
vinden in een domein (villa) dat gevormd is tijdens de Merovingisch-
Karolingische periode. De centra van deze domeinen liggen alle drie in
het alluvium van de Dender en palen direct aan de rivier. De bewoning
was toen verspreid in hoven of kleine kernen langs de Denderloop.
Sommige hoven zijn uitgegroeid tot een stad of dorp, andere verloren
aan betekenis en verdwenen al tijdens de middeleeuwen. Met de
christianisatie werd in sommige domeinen een kerk gebouwd. Vanaf
de Karolingische wetgeving over de tienden werden de parochiale
omschrijvingen belangrijk. De vraag naar de samenhang tussen
domeingrenzen en de oudste parochiegrenzen is zeer pertinent.

1.1. Aalst

Te Aalst wordt voor het eerst de villa Alost vernoemd in 868-869 in een
goederenlijst van de abdij van Lobbes." Het is de vraag of het Zelhof,
een toponiem dat pas in 1242 voor het eerst geattesteerd is', en het hof
van de abdij van Lobbes te Aalst identiek zijn. Dit wordt recent zonder
enige aarzeling verondersteld in de publicatie Aalst, Archeologie
en Archiep Wij betwijfelen de juistheid van deze identificatie. De
tekst van Lobbes zegt immers niet dat Lobbes de villa Aalst bezit,
wel dat Lobbes 'in' de villa Aalst een hof in eigen beheer (mansus
indom inicatus ) bezit. De meest voor de hand liggende plaats waar
het hof van de abdij van Lobbes gestaan heeft, is de omgeving van de
Sint-Ursmaruskapel, die tijdens de middeleeuwen net buiten de tweede
stadsomwalling bij de Kapellepoort lag.' Ursmarus was de tweede abt
van de abdij van Lobbes en nadien missiebisschop en prediker van
2

3

J.P. DEVROEY, Le polyptyque el les listes de biens de l'abbaye Saint-Pierre de
Lobbes (IXe -Xle siëcles). Edition critique, Brussel, 1986, p. 17 : Est in villa quae
dieuur Alost mansus indominicatus habens de terra arabili bunaria ..., de prato
bunaria .... camba .... molendinum ... Sunt alii mansi .... Est ibi silva ad poreos ...
Sunt ibi haistaldi ... De aantallen zijn niet ingevuld. Het gaat hier om een stereotiep
formulier, dat ons niet toelaat een werkelijk inzicht te hebben in de aard en de
omvang van het grondbezit te Aalst.
Oudste vermelding in 1242 in de oorkonde van aravin Johanna van Constanti-
nopel: totam aream nostram in qua sita {uit capefla nostra apud Alost, que dici-
tur Zeihof (F. DE POTTER en J. BROBCKAERT, Geschiedenis der Stad Aalst.
voorafgegaan van eene historische schets van 't voormalige Land van Aalst, Gent,
1873-1876, UI, p. 63-64).
Dirk CALLEBAUT, e.a., Aalst, Archeologie en Archief, Zellik-Aalst, 1994, p.
19-23. Al vroeger poneerde de auteur hetzelfde inzicht (IDEM, De topografische
groei van Aalst of hoe een Zelhof een gebastioneerde stad werd, in: Archaeologia
Belgica, 255, Brussel, 1983, p. 230-234).
De kapel is nog getekend op het Van Deventerplan (1565), zie VANDE WINKEL,
Gezicht. p. 251 en op het plan van Hooghenbergh van 1576.

4

5
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het christendom in Vlaanderen." In die laatste hoedanigheid kan hij
ook te Aalst grond verworven hebben, waar later een priorij (cella) is
opgericht. Als argument voor hun stelling voeren de archeologen aan dat
het hof van de abdij van Lobbes een watermolen bezat en dus wel aan
de Dender moest liggen.' u lag de Ursmaruskapel bij de Molenbeek
of Siesegembeek die even verder in de Dender uitmondt. Het bestaan
van een vroegmiddeJeeuwse watermolen nabij de Usmaruskapel is
oro-hydrografisch zeer goed mogelijk. Trouwens bij de Kapellepoort
bevonden zich tijdens de middeleeuwen de Scherrewerremolens."

Lobbes bezat te Aalst een cella (priorij) met bijhorende gronden
en kapel. Wanneer Lobbes zijn cella te Aalst verlaten heeft, is niet
duidelijk. In de latere goederenlijst van Lobbes van circa 1000
staat Aalst nog vermeld." In de loop van de 11de eeuw moet de cella
verlaten zijn; want Iwein van Aalst (1117-1145) kon, volgens prior
Hugo van Lobbes", de gronden van die cella goedkoop verwerven.
Nadien heeft hij de verwoeste kapel heropgebouwd." In 1268
schonk Margareta van Constantinopel het Sint Ursmarusgoed aan de
Wilhelmieten, wat erop wijst dat het domein groot genoeg was om
er een kleine kloostergemeenschap mee te onderhouden.!' De kapel
was tijdens de middeleeuwen een bedevaartoord. Het doorleven van
de Ursmaruscultus wijst op een blijvende impact van het vroegere
verblijf van de abdij van Lobbes op die plaats. Die invloed is eveneens
in de toponiemen aanwezig. De plaatsnamen met Ursmarus of met

6 Ursmarus werd, nadat hij abt van Lobbes was geweest, tot bisschop gewijd. Hij
stierf in 713. Hij werd vervolgens als een heilige vereerd en via de inplantingen
van Lobbes in Vlaanderen werd er zijn cultus verspreid (o.m. Zegelsem)
F. COURTEAUX, De oudste Aalsterse bidplaats, - Het Land van Aalst, 9, 1957,
P: 121-123 erkent enerzijd het belang van de kapel voor de vroegste geschiedenis
van Aalst, maar lijkt anderzijd het ZeI hof toch te beschouwen als het centrale hof
van de abdij van Lobbes te Aalst (IDEM, Proeve van verklaring der wordingsge-
schiedenis van Aalst, - Hel Land van Aalst, 5, 1953, 190-196).

8 VANDE WINKEL, GeziChl'8' 255.
9 DEVROEY, Polyptique, p. 5 .
10 Voor Hugo van Lobbes, zie D. VAN DE PERRE,De Vita Berlendis en de Miracula

Sanctae Berlendis ; Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 8, 2005, p. 17- 19.
De auteur veronderstelt dat Hugo van Lobbes tevens de schrijver van de Vita Ber-
lendis is.
In de Fundatio monasterii Lobbiensis auctore Hugone priore , ~eschreven circa
1160-1170 door prior Hugo van Lobbes, die gedurende de jaren 1159-1164 te Af-
fligem verbleef, heet het dat Ursmarus de bezittingen te Aalst verworven heeft,
die in de 12de eeuw door Iwein van Aal t voor een laag prijsje zijn gekocht: Terra
apud Alost, quae Iuvano vili pretio veniit, ... , ejusdem sancti industria acquisita est
(MGH, Scriptores , 14, p. 447).

12 In 1268 is door Margareta van Constantinopel het hof (domus S. Ursmarey af-
&estaan aan de Wilhelmieten. S. Ursmair de ledit Alost (DE POTIER en
tlROECKAERT, Geschiedenis Stad Aalst, III, p. 330).

11

7
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Handgemaakte kopie van de kaart van Hooghenbergh (1576) met bovenaan juist onder
het wapenschild van de stad de heuvel met de Sint-Usmaruskapel (Stadsarchief Aalst,
nr. 2: De eomitatu Alostano ejusque descriptione attributis et proprietatibus, 1780-
1790).

Kape1le zijn er talrijk." Gramaye, die over Aalst in 1611 schreef kort
nadat de kapel was afgebroken, lokaliseert de stichting van Lobbes te
Aalst op deze plek. Van Gestel volgt hem daarin een eeuw later. l4 Het
is onbegrijpelijk dat het Sint-Usmarusgoed volledig buiten het vizier
van de archeologen is gebleven in de recente studies over de vroegste
Aalsterse stadsontwikkeling.

Zele-toponiemen, waarin het woord 'zaal' voorkomt, verwijzen

13 De toponymie van Aalst in de Middeleeuwen, (licentiaatsverhandeling U. Gent,
zonder vermelding van auteur of jaar, vermoedelijk te dateren tijdens WO II;
aanwezig in SAA onder de titel Aalsterse Plaatsnamen), I, p. 42-43, 1I, p. 64:
Capelre mersch, Capelre velt, CapelleJand, Capellenstraete, domus S. Ursmare; A.
HAERS-VAN DER MEULEN, Toponymie van Aalst tot het einde der 15d' eeuw
(licentiaatsverhandeling KUL), 1961, p. 182-184: Ursmaruskapel, Ursmaruspoort,
Ursmarusbrug, Ursmarusvest.

14 1. GRAMAYE, Antiquitates illustrissimi comitatus Flandriae, Leuven/Brussel,
1708, p. 33: Eodem tempore per ipsum D. Ursmarum praedicandi gratia huc dela-
tum inchoatus extabat prioratus Lobiensis, titulo Cellae S. Ursmari, idque in loco
pone muros oppidi, hodieque nomen Prati S. Ursmari retinente. G. VAN GESTEL,
Archiepiscopatus Mechliniensis, 1I, Den Haag, 1725, p. 140.
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volgens K.G. Van Acker naar het centrale hof van een Merovingisch
grootdomein." Dat het Zelhof te Aalst het centrum van de villa
Alost geweest is, is een veronderstelling die we, hoewel door geen
archeologische bewijs gestaafd, aannemelijk achten." Het toponiem
zelf verwijst naar een belangrijke centrale functie. De ligging bij de
Dender getuigt van een oude inplanting. De heren van Aalst (en later de
graven van Vlaanderen) waren er de bezitters van, wat kan wijzen op de
grote symbolische waarde van die plek als machtscentrum. Die Aalsterse
villa of grootdomein moet ouder zijn dan het Sint-Ursmarusgoed en
moet van dit kleinere domein te Aalst worden onderscheiden.

Was de Sint-Martinuskerk de oorspronkelijke domeinkerk, zoals
de archeologen veronderstellen'Z'? Ook hier zijn er vragen. Volgens
Van Gestel voerde de Sint-Martinuskerk twee titels: die van Onze-
Lieve-Vrouwen die van Sint-Martinus." Voor ons is deze bewering
nog onvoldoende onderzocht om ze definitief af te wijzen." In dit
verband is het interessant te verwijzen naar het bestaan in 1242 van
een grafelijke kapel in het Zelhof" In 1232 en 1236 wordt een Simon,
kapelaan van Onze-Lieve-Vrouw te Aalst vernoemd" Ongetwijfeld
is de capellanus beate Marie in Alast de bedienaar van die grafelijke
kapel. De kapel en kapelaan van het hospitaal moeten na 1242 de

15 K.G. VAN ACKER, Zele en Heem, Merelbeke, 2009, p. 7.
16 K. DE GROOTE, Van prestedelijke nederzetting tol omwalde stad. Archeologie

van de Aalsterse stadsontwikkeling, - Het Land van Aalst, 52,2000, p. 239: "Het
archeologisch onderzoek heeft tot nog toe geen Karolingische sporen aan het licht
gebracht binnen het huidige Oud-hospitaal."

17 CALLEBAUT, Aalst, p. 22.
18 VAN GESTEL, Historia, II, p. 140: Quoad rem sacram, unica est in Alosto Col-

legiataren Curia lis Ecclesia, Deiparae Virgini el D. Martino Turonensis epis-
copo sacra, cujus titulum communiter gerit. Baseerde Van Gestel zich op alleen
Gramaye of nog op andere bronnen? Voor Gramaye is de Onze-Lieve-Vrouwentel
de oudste. Hij voert die terug op de relatie van de kerk van Aalst met die van
Kamerijk (zie ook noot 27) De betrouwbaarheid van Gramaye is echter problema-
tisch. CALLEBAUT, De topografische groei, p. 243-245 voert ten onrechte de idee
van de tweeledigheid van het patrocinium terug op een bewering van De Potter en
Broeckaert. Hij heeft wel gelijk, waar hij stelt dat de Onze-Lieve-Vrouwetitel die
in 1232 vermeld wordt, slaat op de burchtkapel.

19 De problematiek van de ouderdom van de 'Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter
Druiven' aan de Welf, laten we buiten beschouwing, omdat we het verhaal dat
de kapel in 681 door de H. Amanclus zou gesticht zijn, eerder legendarisch is
(VANDE WINKEL, Gezicht, p. 251). Het voeren van een dubbele titel of het
wijzigen van een titel omwille van de verwerving van belangrijke relieken zijn
niet ongebruikelijk. Zo werd te Meerbeke aan het patrocinium van Sint-Pieter dat
van Sint-Berlendis toegevoegd, te Ninove aan dat van Onze-Lieve-Vrouw dat van
Sint-Cornelius en Cyprianus, te Pollare wijzi~de het Martinuspatrocinium in dat
van Christoffel. Het verplaatsen van de parocniekerk of het verbinden van de pa-
rochierechten aan een nieuw kerkgebouw op een andere plaats is evenmin een
zeldzaamheid. Dit gebeurde te Ninove, Meerbeke, Poll are en in zekere mate te
Geraardsberzen.

20 DE POTTEft en BROECKAERT, Geschiedenis Stad Aalst, III, p. 42
21 A. DE VLAMINCK, Cartulaire de l'Abbaye de Zwyveke-lez-Termonde , Gent,

1869, p. 25: capellanus beate Marie in Alost; DE POTTER en BROECKAERT,
Geschiedenis Stad Aalst, III, p. 62-63.
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grafelijke privilegies voortzetten, enerzijds doordat de benoeming van
de kapelaan door de graaf zal blijven gebeuren, anderzijds doordat
de graaf en zijn erfgenamen er altijd als in hun eigen kapel zullen
ontvangen worden.F Er is dus een intieme band aan te wijzen tussen
het Zelhof en het Onze-Lieve- Vrouwpatrocinium. Is die grafelijke
kapel een relict van de eerste domeinkerk en is later met de groei van
de bevolking op een hogere en veiligere plaats een Sint-Martinuskerk
opgericht en heeft deze kerk beide titels verenigd? In dat geval zou
de Sint-Martinuskerk van latere datum zijn en gebouwd zijn tijdens de
eerste fase van de stadsontwikkeling. Ofis de Sint-Martinuskerk ouder
dan de kapel in het Zelhof en is de kapel louter een private bidplaats,
gesticht in de 11de _12de eeuw door de Aalsterse heren? In dat geval
moet het Martinuspatrociniurn van Merovingische of Karolingische
oorsprong zijn. Heeft in die hypothese het kerkgebouw zelf dan altijd
op dezelfde plaats gestaan of moeten we rekening houden met de
mogelijkheid dat aanvankel ijk de kerk in de site van het Zelhof zelf lag
en nadien is verplaatst naar de huidige plaats? Voor de drie hypothesen
zijn argumenten aan te voeren." De ligging van de Sint-Martinuskerk
aan een markt op hogere gronden buiten de omwalling van het Zelhof
pleit voor de hypothese dat deze in de context van de eerste stedelijke
groei is ontstaan. De meeste kerken van oude Denderparochies liggen
immers in het alluvium van de rivier dicht bij het water." Dit is een
logische plaats in een periode dat de Dender nog niet met sluizen was
uitgerust, en het water een snelle afvoer kende wegens het grote verval
van de rivier. Anderzijds wijst het Martinuspatrociniurn doorgaans op
een oude stichting door een groot adellijk geslacht." Maar niet alle
Sint-Martinusparochies gaan terug tot de Merovingisch-Karolingische
tijd en het Onze-Lieve-Vrouwpatrocinium heeft even oude adelbrieven.

Het patronaat van het altaar van de Sint-Martinuskerk was tijdens de
middeleeuwen in handen van de Tresorie van het Kapittel van de Onze-
Lieve- Vrouwekathedraal van Kamerijk. Die schenking gebeurde pas in

22 Ibidem, III, p. 63-64.
23 Een beperkte opgraving in de kerk bracht bouwpuin aan het licht van een vroeger

gebouw, dat echter niet kon gedateerd worden eDE GROOTE, Van prestedelijke
nederzetting tot omwalde stad, p. 239).

24 We sommen voor de vuist op: de kerk van Okegem, de eerste parochiekerk van
inove, de eerste parochiekerk van Pollare, de kerk van Zandbergen, Hunnegem

te Geraardsbergen.
25 Een van de moeilijkheden is het ontbreken van oude attestaties. De oudste ver-

melding die wij kennen, is van 1456! (J. VAN CLEEMPUT, De Leenverheffing
van de Grote tiend te Aalst in de 1Y' eeuw, - Het Land van Aalst, 8, 1956, p. 163).
Gewoonlijk wordt in oudere bronnen slechts 'de parochiekerk van Aalst' vermeld
zonder verdere specificatie.
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1183.26 Ontstond de band Sint-Martinuskerk-Karnerijk in de 12de eeuw
onder graaf Filips van de Elzas of is die ouder? Het woord restitutio
lijkt te wijzen op een herstel van een vroegere toestand." Was de Sint-
Martinuskerk in de 11de eeuw een eigenkerk van de heren geworden
en bezaten zij het altaar en de tienden? Dat de tienden hoofdzakelijk
in handen van de abdijen van Affligem en Vorst zijn gekomen, twee
instellingen waarmee de Aalsterse heren nauwe banden hadden (zie
verder), wijst in die richting.

Tevens stelt zich het probleem van de territoriale afbakening van
de moederparochie en van het grootdomein. De parochie van Sint-
Martinus omvatte naast de stad Aalst eveneens het territorium van
de praterijen van Mijlbeek en Schaarbeek. Nu is het de vraag of ook
Nieuwerkerken tot het oude territorium van de Martinusparochie heeft
behoord. Wereldlijk was Nieuwerkerken eveneens een praterij van
Aalst. De naam Nieuwe Kerk wijst op een recentere stichting. Wanneer
die stichting juist gebeurd is, is niet gekend. Tijdens de middeleeuwen
was de Tresorie van het kapittel van Kamerijk er patroon, zoals te Aalst.
Nieuwerkerken was aanvankelijk een Onze- Lieve- Vrouwekerk. 28

Te Aalst en Nieuwerkerken zijn de tienden op eenzelfde manier
verdeeld." Volgens Van Gestel was de parochie inderdaad aanvankelijk
ondergeschikt aan de Sint-Martinuskerk, reden waarom de Aalsterse
pastoor er een deel van de tienden had." We kunnen dus uitgaan van
een primitieve Aalsterse parochie, waarvan we de omvang kennen: de
stad Aalst met zijn drie praterijen, dit is samen iets meer dan 2.600
ha. De immense oppervlakte van de parochie wijst op een zeer oude
26 Thesaurus diplomaticus, Louvain-la-Neuve, 1995, D 5697: ad ejusdem thesauriae

titulum pleniorem restitutionem reddimus tria videlicet altaria quae expressis no-
minibus duximus annotare , altare de Alost ...

27 GRAMAYE, Antiquitates, p. 33 plaatst die schenking in 870 iecclesiam in ho-
norem D. Virginis iuxta Hlost), een gegeven dat overgenomen is door Van Gestel.
Volgens Gramaye werden door die schenking de graven protector van de Kame-
rijkse kerk. Dit lijkt in grote mate anachronistisch, wat DE POTTER en BROE-
CKAERT, III, p. 166 al opmerkten. Pas onder de graven Diederik en Filips van
de Elzas kwam Kamerijk, dat in het Duitse Rijk lag, in de Vlaamse invloedsfeer
(TH. DE HEMPTINNE, Vlaanderen en Henegouwen onder de erfgenamen van
Boudewijn V (1070-1244), in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 2, Haar-
lem, 1982, p. 382 en 386). De restitutie in 1183 lijkt in dat kader te passen. Dit sluit
echter niet uit dat er tussen Aalst en Kamerijk oudere banden kunnen geweest zijn.

28 J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstige leven en de
kerkelijke instellingen in het Land van Aalst russen 1550 en 1621, Gent, 1961, p.
22. Later werd de kerk toegewijd aan Leonardus. Vandaag is teruggekeerd naar de
Onze-Lieve- Vrouwetitel.

29 DE BROUWER, Bijdrage, p. 115 en 124.
30 VAN GESTEL, Historia, lI, p. 185: Olim haec Parochielis suberat ecclesiae ur-

banae Alostanae. Die eenheid wordt eveneens bevestigd door de Kamerijkse taxa-
tielijsten, waar Aalst en Nieuwerkerken samen vernoemd worden voor het betalen
van het cathedraticum: Alostum cum Nova Ecclesia (CH. REUSENS, Pouillé de
l'Ancien Diocèse de Cambrai (Analectes pour servir à J'histoire ecclesiastique de
la Belgique 28), 1900, p. 313.
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stichting. Had het grootdomein Aalst dezelfde omvang als de primitieve
parochie?

Wie waren de eerste bezitters van dit domein? Vanaf de tiende eeuw
kennen we de naam van Boudewijn van Gent (962), advocaat van de
Gentse Sint-Pietersabdij, voorvader van Boudewijn I van Gent (1046-
1082), die voor het eerst expliciet 'van Aalst' genoemd wordt." Zoals
gekend stierf dit geslacht uit in 1166 met Diederik van Aalst. Aalst kwam
in het bezit van de graven van Vlaanderen en zo is het te begrijpen dat
in 1242 Johanna van Constantinopel en haar man een hospitaal stichtten
op de gronden van de Zelhof. Moeten we de aula comitis vermeld in
1196 gelijkstellen met het Zelhof?" In dat geval zou het betekenen
dat de heren van Aalst en na hen de graven van Vlaanderen het Zelhof
nog gebruikt hebben als hun residentie. De aanwezigheid van een
grafelijke kapel lijkt in die richting te wijzen. In hoeverre er tussen de
heren van Aalst uit de l O" en 11de eeuwen de eerste bezitters van het
domeincentrum uit de Merovingisch-Karolingische tijd een continuïteit
is, is niet uit te maken.

Concluderend kunnen we stellen dat het Zelhofvermoedelijk de kern
was van een oud Merovingisch grootdomein dat Aalst genoemd werd,
waaraan een kerk verbonden was. Het hof van de abdij van Lobbes, dat
te Aalst vanaf de 9de eeuw geattesteerd wordt, lag op een andere plaats
en heeft geen structurele invloed gehad op de latere stadsontwikkeling.
De naam van het domein Aalst is overgegaan op de Stad. Die heeft zich
concentrisch rond het Zelhof ontwikkeld, wat noch te Ninove, noch te
Geraardsbergen het geval is geweest. Over de vroegste geschiedenis
van de Sint-Martinuskerk bestaat nog heel wat onzekerheid.

1.2. Ninove

Voor Ninove liggen de zaken op het eerste gezicht iets eenvoudiger",
omdat we over veel meer geschreven bronnnen beschikken dan te Aalst.
De oudste vermelding van de villa Neonifio stamtuit 822. Domeincentrum
en parochiekerk lagen nabij de Dender in de Nederwijk. Althans in het
begin van de 12de eeuw was dit zo. We gaan van de veronderstelling
uit dat het domeincentrum van de 11de_12de eeuw hetzelfde is gebleven

31 E. WARLOP, The Flemish Nobility befare 1300, Kortrijk, 1976, p. 587-593
32 Rijksarchief BEVEREN (RAB) ,Abdij Ninove, nr. 70, folio 171: Actum apud Alost

in aula comitis ad ostium versus mis/rum.
33 Wij herhalen beknopt wat vroeger geschreven is in VANDE WINKEL, Gezicht, p.

271-276.
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als dat van de 9de eeuw. Daartoe bestaan goede argumenten." Kunnen
we de continuïteit van de site vooropstellen, dan is het moeilijker dit
te doen voor de heren. Zijn de heren van Ninove van de 11de en 12de

eeuw de erfgenamen van de grootgrondbezitters uit de Karolingische
tijd? De grenzen van het grootdomein en van de primitieve parochie
vielen oorspronkelijk vermoedelijk samen en omvatten Ninove en
Herlinkhove, samen circa 1300 ha groot." Herlinkhove was parochiaal
een afhankelijkheid van de Ninoofse kerk. De gronden werden in 822
door Karel de Grote aan de abdij van Saint-Amand-Ies-Eaux geschonken
en waren in de villa Neonifio gelegen. Nadien werd op het domein een
kerkje opgericht. Wanneer de heerlijkheid Ninove gronden van de
parochie Pamel en vooral gronden van de parochie Meerbeke heeft
ingepalmd, is niet geweten. Vermoedelijk hebben de heren van Ninove
na 1050 oostwaarts richting Brabant een expansiepotitiek gevoerd met
als gevolg dat de middeleeuwse heerlijkheid van Ninove een ruimer
territorium bestreek dan de primitieve parochie Ninove.

Het curtis de Nederwic, voor het eerst vermeld in 113936, was een
heerlijk goed dat samen met omliggende weide, twee watermolens, vier
visfuiken met de visrechten op de Dender en de advocatia aan de abdij
geschonken werd. De parochiekerk was toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw. In de kerk is circa 1116 door de heren een klein kapittel gesticht,
dat in 1137 uitgroeide tot abdij. De tienden van de parochiekerk kwamen
volledig in handen van het kapittel en nadien van de abdij. De tienden
van Herlinkhove kwamen via een goederenruil met gronden van Saint-
Amand te Testerep (Oostende) in 1115 in handen van de Vlaamse
graaf, die ze in leen gaf aan de Ninoofse heren. Deze schonken ze in
1142 met goedkeuring van de graaf aan de abdij. We kunnen een zeker
chronologisch verband zien tussen de stichting van kapittel en abdij
met bijhorende schenkingen en de oprichting in de tweede helft van
de 11de eeuw van een nieuwe burcht nabij de Begijnenbrug. Die burcht
werd het nieuwe machtscentrum van de Ninoofse heren, voor wie hun
goederen in de Nederwijk hun strategisch belang hadden verloren.

De Ninoofse stedelijke kern heeft zich immers niet rond de
Nederwijk ontwikkeld, wel een halve kilometer westwaarts rond het
34 D. VAN DEPERRE, Is 'De Maallaard' (Nederwijk) de oudste bewoningskern van

Ninove? , - Het Land van Aalst, 67, 2005,p. 5-24.
35 De juiste grootte is moeilijk te schatten. Herlinkhove is 330 ha groot, he,twond~e-

bied van de stad Ninove is 1092 ha groot. Aangezien de parochies van Meerbeke,
Pamel en Iddergem een (klein) gedeelte van het Ninoofse territorium bestreken, is
de juiste grootte van de oude .E.arochie Ninove niet nauwkeurig te bepalen.

36 Oudste vermeldins in 1139 (D. VAN DE PERRE, De oudste bisschoppelijke en
grafelijke oorkonden van de abdij van Ninove (1138-1167), - Analecta Praemon-
stratensia, 77,2001, p. 63-64 en 83-85.
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huidige Oudstrijdersplein. Tussen de site van de Nederwijk en die van
het Oudstrijdersplein bestond er in de middeleeuwen geen organisch
gegroeid verbindingsweefsel. We kunnen dus spreken van een breuk in de
ruimtelijke ontwikkeling. Door Georges Vande Winkel is verondersteld
dat de heren en hun onderhorige bevolking in de woelige periode van de
Noormanneninvallen (einde 9de eeuw) en de daaropvolgende eeuw de
beter verdedigbare en omwaterde site van het huidige Oudstrijdersplein
en de Graanmarkt tot een vluchtburg hebben ontwikkeld, waarin het
Oude Hofeen belangrijke rol wordt toebedeeld." Vluchtburgen worden
omschreven als "kernen van geconcentreerde bewoning, waaraan
mogelijk een pre-stedelijk karakter kan worden toegeschreven,
eveneens met een aarden versterking beschermd't." Deze stelling lijkt
aannemelijk, vooral omdat de Graanmarkt zich binnen het territorium
van de eerste stadsomwalling bevindt. Het gegeven dat de grens van
de laatbank van Sint-Cornelius - een laatbank die teruggaat op de
structuren van de Karolingische domeinorganisatie - samenvalt met de
eerste stadswal en de loop van de Beverbeek aan de Graanmarkt en dat
deze grens in 1137 bij de stichting van de abdij bepalend was, bewijst
dat er al in de 11de eeuw te Ninove een prestedelijke bewoningskern
aanwezig was, die een eigen juridisch statuut had en die buiten de zone
viel waarin het heerlijke hof (later de abdij) grondrechten kon laten
gelden."

Toch blijven bij deze hypothese van de vluchtburg nog vragen over
de rol van het Oude Hof op de Graanmarkt. Dit toponiem is voor het
eerst geattesteerd in de 14de eeuw. Het hof was toen in het bezit van de
heren en werd verpacht. Vangassen veronderstelt dat het Oude Hof de
voorloper is van de burcht (het nieuwe hof)." Hij ziet er als het ware
het heerlijke centrum in van het prestedelijke Ninove. Vande Winkel
ziet in het Oude hofhet bepalende element van de vluchtburg." In onze
gezamenlijke bijdrage over de ontwikkeling van Ninove hebben Vande
Winkel en ik ter gedeeltelijke correctie van Vangassen de mogelijkheid

37 G. VANDE WINKEL, Over de oorsprong van de Stad Ninove (tot ca.1l00): een
hypothese ~eheliormuleerd, - Het Land van Aalst, 48,1996,203-224.

38 Ibidem, p. _05.
39 VAN DE PERRE, Is de 'Maallaard'; p. 8-13. VAN DE PERRE, De oudste

bisschoppelijke en grafelijke oorkonden, p. 86 en 90. H. VANGASSEN, Ge-
schiedenis van Ninove, Il, Ninove, 1959, p. 45-47.

40 Hendrik VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, I, Ninove, 1948, p. 59-61 ziet
in het Oude Hof aan de Graanmarkt de oude kern van een Frankische villa en
duidt die als het oude domeincentrum aan. Hij ziet die rol niet weg&~le~d voor het
curtis de Nederwie. Wel erkent hij dat de oude parochiekerk in de Nederwijk lag,
maar waarom die daar lag een eindje weg van het Oude Hof aan de Graanmarkt en
daarvan gescheiden door de Beverbeek, daar geeft hij geen verklaring voor.

41 VANDEWINKEL, Over de oorsprong van de stad Ninove, p. 211-213.
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én van het voortbestaan van het curtis de Nederwie als heerlijk centrum
én van een vluchtburcht vooropgesteld. Het perceel van het Oude Hof
was in 1652 in drie delen opgedeeld. De drie hovingen samen hadden
toen een oppervlakte van 63 roeden, vergelijkbaar met de oppervlakte
van het nabijgelegen Doremont.? Voor de rest hadden de heren geen
bezittingen in de directe omgeving. Wij menen dat, gelet op de beperkte
oppervlakte van het perceel, dit hof moeilijk als het Karolingische
heerlijke centrum kan aangewezen worden. Had dit hof inderdaad de
functie van refuge voor de Ninoofse heren in de periode voorafgaand
aan de bouw van de burcht? Ofwordt aan het toponiem 'Oude Hof' een
te grote betekenis toegekend en ligt er een eerdere toevallige betekenis
in verscholen, die ons ontgaat? De functie van het Oude Hof in de
ontwikkeling van de stad blijft een open kwestie, temeer daar de recente
(beperkte) opgravingen op de Graanmarkt geen sporen van bewoning
aan het licht gebracht hebben die ouder zijn dan de 13de eeuw.

Alleszins is duidelijk dat rond 1100 te Ninove een klein
handelscentrum, beschermd door een burcht en wallen, gestalte kreeg
op de meest gunstige plaats, daar waar de grote landweg van Brussel
naar Oudenaarde de Dender kruiste. Dit bracht een verschuiving van
het zwaartepunt van de macht mee van de Nederwijk naar de genoemde
site. De naam Nederwijk houdt een tegenstelling in met een 'opwijk'.
'Neder' kan verwijzen naar lager gelegen of stroomafwaarts gelegen
gebied. Beide interpretaties zijn geografisch mogelijk. De 'opwijk' is
dan de eigenlijke stadskern, die vanaf dan in enge zin geïdentificeerd
wordt het oppidum Ninove. Dat de naam Nederwijk in 1139 geattesteerd
is, wijst erop dat de tegenstelling 'nederwijk' (villa Ninove) en 'Ninove'
(opwijk of stad) toen al een gevestigd gegeven was. Ninove werd vanaf
de 11de_12de eeuw vooral geïdentificeerd met de nieuwe stadskern
en de Nederwijk kreeg het statuut van gehucht, van buitengebied
(suburbanum). Dat de naam Ninove (Neonifio), die oorspronkelijk het
domein met het hofin de Nederwijk aanduidde, de naam van de stad is
geworden, heeft te maken met het gegeven dat de instellingen (de heren
van Ninove, de kerk van Ninove, de abdij van Ninove) de continuïteit
hebben verzorgd tussen het tijdperk van de Nederwijk en dat van de
latere stad.

Na de heren verliet de abdij de Nederwijk.ln 1157-1174 verhuisde
ze naar de hoger gelegen gronden op de Koudenberg. In 1222 volgde
de parochiekerk. Dit betekent dat vanaf midden 13de eeuw de oude

42 VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, I, p. 61 en RAB, OGANinove, nr. 20, f"
52.
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domeinkern (hof en kerk) in de Nederwijk geen functie meer had.
Hij verdween volkomen uit het latere stadsbeeld en liet op het oudste
stadsplan van Ninove (Van Deventer,1565) geen enkel spoor na.

1.3. Geraardsbergen

De oorsprong van Geraardsbergen wordt met Hunnegem verbonden.
Was Hunnegem een oud domeincentrum? In 1096 bij de stichting van
de Sint-Adriaansabdij wordt Hunnegem vernoemd als een moederkerk
met twee afhankelijkheden, Geraardsbergen en (Neder) Boelare."
De ligging van de kerk van Hunnegem bij de Oude Dender wijst
inderdaad op een oude inplanting. De geringe omvang van de parochie
en de naam van de beschermheilige zijn aanduidingen dat de parochie
Hunnegem van recentere datum is dan Aalst en Ninove. Was de kerk
van Hunnegem oorspronkelijk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw of aan
Sint-Amandus en Vedastus? Volgens een pauselijk en bisschoppelijk
document uit 1515 en 1518 waren die laatste twee missiebisschoppen
toen de patroonheiligen." In latere documenten is sprake van een
Onze-Lieve-Vrouwekerk." Van een hof is in 1096 geen sprake, noch
van heren van Hunnegem. Mogen we, uitgaande van de eenheid tussen
domein en parochie, de grenzen van de oude parochie ook beschouwen
als die van een domein? Dit eerder kleine domein Hunnegem zou dan
circa 400 ha groot zijn geweest." In 1096 lijkt de parochiestructuur nog
de enige restant van dit oude domein te zijn. Net zoals de Nederwijk
te Ninove is Hunnegem circa 1100 een structuur in ontbinding. Het
hof en de .heren zijn verdwenen en de moederkerk verliest al tijdens
de twaalfde eeuw haar statuut van hoofdkerk ten voordele van de

43 E. VAN MINGROOT. Het stichtingsdossier van de Sint-Adriaansabdij te Ge-
raardsbergen (1081-1096), - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, 153, 1897, p. 9: altare de Huneghem, cum omnibus appenditiis suis,
eodem videlicet Geroldimonti el Bonlario . Boelare blijkt hier wel degelijk Neder-
boelare en niet Overboelare te zijn. Te Nederboelare bezat de Sint-Adriaansabdij
de tienden (VAN GESTEL, Historia, Il, p. 207). In de Kamerijkse taxatielijsten
staat de Sint-Machanuskerk van de burcht bij Overboelare genoteerd (REUSENS.
Pouillë, p. 103).

44 Sub invocatione sanctorum Amandi et Vedasti ad ecclesie seu capelle de Huneghem
(Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 28 1900, p. 413 en
Q.417).

45 Zo bij Grammaye, Van Waesberghe en Van Gestel. In 1625 luidt het: l'~lise et
cimentière de nostre Dame de Hunneghem (VAN WAESBERGHE, Gerardi-
montium, 1627,p. 192).

46 De oppervlakte van de Stad Geraardsbergen voor de fusie en van de vroegere ge-
meente Nederboelare.
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afhankelijkheid Geraardsbergen." In tegenstelling tot Ninove verdwijnt
de oude domeinkerk niet uit het stadsbeeld. Vermoedelijk bleef ze tot de
13de eeuw de parochiekerk voor de bewoners van de linker Denderoever
en evolueerde ze nadien tot een kapel met begraafrechten." Ze lag
buiten de eerste stadsomwalling, maar viel net binnen de grenzen van
de tweede stadsuitbreiding.

ln het Geraardsbergse zijn het de heren van Boelare die vanaf de 10de

eeuw (oudste vermelding circa 972) een vooraanstaande rol spelen."
Hebben zij de rol van de vroegere heren van Hunnegem overgenomen
door de domeinstructuur te vervangen door een gezagsstuctuur van een
nieuwe type: het Land en de Baronie van Boelare? Waren zij vóór 1096
in het bezit van de altaren van Hunnegem met de afhankelijkheden
Geraardsbergen en Nederboelare en hebben zij die altaren gerestitueerd,
zodat ze door de bisschop aan de nieuwe abdij konden worden
geschonken?" Zowel bij de stichting van de stad als bij die van de abdij
speelde Stefaan II van Boelare een belangrijke rol.

De continuïteit tussen het domein Hunnegem en de stad
Geraardsbergen lijkt klein te zijn. Hunnegem heeft zijn naam niet
doorgegeven aan de stad." Het stedelijke weefsel met de markt heeft zich
op een andere plaats ontwikkeld, zoals te Ninove. Te Geraardsbergen is,
volgens het stichtingsverhaal, de stad in 1068 gesticht door de Vlaamse
graaf Boudewijn VJ.52Volgens dit verhaal was Gerard (Geraldus) de
bezitter van de grond waarop de nieuwe stad gesticht werd. De naam
en de kern van de eerste bewoning aan de Markt is echter ouder dan het
stichtingsverhaal laat uitschijnen, zoals door Marcel Cock gesteld is. De
naam Geraardsbergen wordt voor het eerst in 1034-1058 in de bronnen

47 Het omkeren van de relatie tussen een landelijke moederkerk en een stedelijke
dochterkerk is eveneens terug te vinden te Oudenaarde en Gent (G. BERINGS,
Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, Oudenaarde, 1989,
p. lll).

48 Zie van VAN MINGROOT, Het stichtingsdossier, p. 39-40. De parochierechten
op de linkeroever werden vanaf de eerste helft van de 13de eeuw gedeeld of over-
~~nomen door de Sint-Katelijnekerk (VANDE WINKEL, Gezicht, p. 301-302).

49 wARLOP, The Flemish Nobility, p. 689-693.
50 Dit lijkt leer waarschijnlijk, omdat hun kasteelkapel bij de geschonken altaren

was.
51 In de Keure van Geraardsbergen wordt een Gerard gernoemd, die zijn naam aan

Geraardsberzen zou gegeven hebben. Dat hiervan Gerard van Hunnegem gemaakt
wordt (V. FRIS, Geschiedenis van Geraardsbergen, Gent, 1911, p. 19) stoelt op
~:en enkele historische grond en lijkt ingegeven door het verlangen om tussen
Hunnegem en Geraardsberzen toch een continuïteit vast te stellen.

52 Voor de Keure zie G. VAN'BOCKSTAELE, De Keure van Geraardsbergen (1067-
'1070), - Het Land van Aalst, 46,1994, p. 3-26.
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vernoemd." Wel kan de graaf met de toekenning van stadsrechten in
1068 een sterke impuls gegeven hebben aan de ontwikkeling van een
bestaande bewoningskern. Op de markt was al vóór 1096 een kerk
(capella) aanwezig, toegewijd aan Bartholomeus, die parochierechten
bezat op een beperkt territorium van minder dan 100 ha, dat van de
stad Geraardsbergen op de rechteroever, de oude portus." Die parochie
ontleende haar naam aan de bestaande bewoningskern bij de markt.
Die markt werd het centrum van de nieuwe stad zowel economisch,
politiek als kerkelijk. Het pars pro toto nemend werd Geraardsbergen
nadien de naam voor de ganse stad en heerlijkheid, waarvan het
territorium uitgesterkter was dan het allodium van Gerard en samenviel
met het territorium van de oude moederparochie Hunnegem (zonder
Nederboelarej."

Concluderend kunnen we stellen dat te Geraardsbergen de nieuwe
structuren de oude volledig vervangen hebben. De nieuwe stad met
de kerk op de Markt was een sterke nieuwe naam die de oude naam
Hunnegem verdrong. De stichting van de abdij in 1096 binnen het
territorium van de parochiale afbankelijkheid Geraardsbergen, heeft de
snelle bekendheid van die naam nog versterkt.

2. De Oude en de Nieuwe Dender, sluizen, stadswatermolens
en werven

In de drie steden is hethydroniem 'Oude Dender' aanwezig. De splitsing
van de Dender in meerdere takken lijkt een gunstige geografische
omstandigheid te zijn geweest voor de ontwikkeling van een stad. Er
zijn echter twee onopgeloste kwesties die het moeilijk maken de relatie
tussen de rivier en de stedelijke ontwikkeling volledig te vatten. Vooreerst
weten we niet hoe de Denderbedding liep tijdens de vroegmiddeleeuwse
tijd toen er nog geen kanalisatie was. Was toen scheepvaart mogelijk?
Is de bedding van toen en de bedding die we kennen van de oudste

53 M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek, Tongeren, 1960, p. 397-398 ver-
meldt Geraaldi monte in een oorkonde van de Gentse Sint-Pietersabdij (1034-
1058). Dit bevestigt het inzicht van M. Cock dat al vóór 1068 bewoning aan de
Markt oR de flanken van de Oude Berg aanwezig was (VANDE WINKEL, Gezicht,
p.293-294).

54 We wijken af van de gebruikelijke veronderstelling dat de Bartholomeuskerk pas
in de 16"eeeuw parochiekerk werd en dat de afhankelijkheid Geraardsbergen moet
geïdentificeerd worden met de Sint-Lucaskerk in het beluik van de Sint-Adrianu -
abdij. Zie verder punt 5.3. We zullen in een latere studie deze inzichten ten gronde
uitdiepen.

55 De uitbreiding van het oorspronkelijke gebied van Geraardsbergen lijkt ook gesug-
gereerd te worden in de Keure van Geraardsbergen. Het oorspronkelijke allodium
waarop de stad gesticht werd was te klein en diende uitgebreid met gronden van de
heer van Boelare (FRIS. Geschiedenis van Geraardsbergen, p. 29).
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kaarten (Van Deventer ca. 1565) identiek? Vervolgens weten we niet
wanneer de Dender voor het eerst met sluizen is uitgerust. In 1195/1202
is er een tolreglement uitgevaardigd door de Vlaamse graaf, waarin
voor het eerst sprake is van sluizen." Die sluizen veronderstellen een
ingrijpende verandering in de waterhuishouding en in het verval van de
rivier. Te Aalst wijzen de archeologische opgravingen erop dat men in
de tweede helft van de 12de eeuw de natuurlijke Denderloop is gaan
wijzigen door de alluviale gronden op te hogen en de rivier binnen een
smallere bedding te stuwen." In de drie steden is er een sluis op de
Dender in of juist stroomopwaarts de stadskern. De vertakking van de
rivier liet toe het kunstmatige verval dat op de ene tak gecreëerd werd
door het ophouden van het water aan de sluis, op de andere tak aan te
wenden voor het aandrijven van watermolens. Beide elementen blijken
samen te hangen en essentieel te zijn voor de stadsontwikkeling. De
scheepvaart liet handelsbetrekkingen toe via de Dender en de molens
leverden de nodige energie voor een aantal economische activiteiten.

Op te merken valt dat in de drie gevallen de stad zich ontwikkeld heeft
aan de 'nieuwe' Dender. Is er samenhang tussen de eerste kanalisatie en
het ontstaan van het hydroniem 'Oude Dender'?

2.1. Aalst

Te Aalst zijn de historici het niet eens over het ontstaan en de functie
van de Oude Dender. Tijdens de tweede stadsuitbreiding fungeerde
deze Denderarm als oostelijke stads omwalling (Hoge Vesten), wat ook
te Ninove het geval is. Volgens sommige archeologen zou deze gracht
pas tijdens de late middeleeuwen gegraven zijn en gaat het om een
kunstmatige loop, die een nieuwe stadsuitbreiding op de rechteroever
diende te beschermen." K. Heirman is echter van mening dat die gracht
56 De oorkonde omvat een grafelijke verordening over scheepvaarttol tussen Dender-

monde en Aalst: Talis est conditio de navium theloneo, que transeunt per Thenere-
mundam eundo vel redeundo. Terloops wordt ook scheepvaart van Geraardsbergen
tot Dendermonde vermeld: in eundo versus Teneremundam a Gerardimonte et a
Alost. De oorkonde veronderstelt een vrij ontwikkelde scheepvaart. De taks wordt
bepaald door de grote van de schepen (parva na vis, mediocris navis, magna navis)
en door de aard van de vracht. De taks wordt geheven aan de sluizen: de navibus
per portas aquarum ibidem transeuntibus . Het IS dus niet toevallig dat de originele
oorkonde in de Aalsterse archiefschat bewaard is gebleven. Voor de tekstuitgave,
zie W. PREVENIER, De oorkonden van de graven van VLaanderen (1191-aanvang
1206), Brussel, 1964, p. 447-449. Daar te Ninove bij de bouw van de Ninoofse ab-
dij circa 1160-1170 Doornikse steen gebruikt werd, moeten we bijna veronderstel-
len dat deze via de Schelde en Dender werd aa!1~bracht, wat betekent dat toen de
Dender al gekanaliseerd was (A.J.A. BIJSTERv .tLD en D. VAN DE PERRE, Het
Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij, Leuven, 2001, p.
12-13)

57 DE GROOTE, Van prestedelijke nederzetting tot omwalde stad, p. 239.
58 CALLEBAUT, Aalst, p. 36; IDEM, De topografische groei, p. 238.
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al aanwezig was in de 11de eeuw. Hij zag in dat het strategisch weinig
zin had de burcht voor en niet achter een strategische hindernis, die een
waterloop was, te bouwen. Maar ook hij heeft het over een kunstmatige
gracht. 59

Wij menen goede argumenten te hebben om de 'Oude Dender' als
een natuurlijke loop te bestempelen. Deze loop vormt de oostelijke
grens van het stads gebied van Aalst. Het gegeven dat de Oude Dender
de grens van Aalst met de praterij van Mijlbeek is, wijst erop dat deze
waterloop de natuurlijke grens is geweest. Daar die grens veel ouder is
dan de ISdc eeuw, geldt diezelfde ouderdom voor de waterloop." Ook te
Liedekerke-Denderleeuw" en te Ninove-Meerbeke fungeerde de Oude
Dender als natuurlijke grens. En waarom een stadsgracht Oude Dender
noemen, als die gracht niets met een natuurlijke Denderloop zou te
maken hebben?

'Oude Dender' wordt toponymisch vroeg geattesteerd, in 1401 en
1404: eene slachmolen ghestaen ende geleghen taelst up doude denre; ...
nieuwe veste dat men heet doude denre. 62 Wij menen dat de meest
oostelijke Denderarm in fasen tot stadsvest is omgevormd. Een kleine
rechttrekking of beperkte wijzigingen van het natuurlijke tracé horen
tot de mogelijkheden." Dat proces lijkt rond 1400 begonnen te zijn.
In 1447 spreekt men van het uitbaggeren van de Oude Dender en het
opwerpen van een aarden waI.64In 1498 bouwt men langs de stadszijde
van de Oude Dender een ringmuur. Bij de kruising van de weg van de
stad naar Mijlbeek met de Oude Dender werd de Dendermondse Poort
opgetrokken.

Op de Oude Dender stond tijdens de Middeleeuwen een
watermolen (moutmolen). Twee oliestampmolens bevonden zich op de
verbindingsgracht tussen de Oude Dender en de bevaarbare Dender.f
Verder onderzoek zou moeten uitmaken of dit de oudste stadsmolens op

59 Aalst in kaart, beeld en prent, p. 7: "Dit burchtslot was gelegen tussen de Dender
en wat men de Oude Dender noemt, die gegraven werd tegelijk met de oprichting
van de burcht."

60 Stadsarchief AALST, Kaarten en Plans, nr. 11, kaart 1 en 3 (Caert en Landboek
van Mijlbeke)

61 Te Liedekerke-Denderleeuw vormt de Oude Dender de "rens tussen de twee pa-
rochies, later tussen de twee gemeenten: sicut fiuvius fenera dividit parochiam
de Lewe el eam de Lidekercke (1146). De burcht lag tussen de Oude en de Nieu-
we Dender, in feite op Denderleeuws grondgebied (J. VERBESSELT, Het para-
chicwezen in Brabant tot het einde van de 13' eeuw, XXIll, Brussel, 1991, p.
7-17).

62 A. HAERS VAN DER MEULEN, Toponymie van Aalst, p. 156-157.
63 Op de Van Deventerplattegrond zijn nog restanten van watertracés te zien die kun-

nen wijzen op voormalige beddingen.
64 J. VAN CLEEMPUT, Interessante voorbeelden van 'karweien' in het 15"' eeuwse

Aalst, - Het Land van Aalst, 2,1950, p. lOl.
65 VANDE WINKEL, Gezicht, p. 255.
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De loop van de Oude en Nieuwe Dender te Aalst volgens de Sanderusgravure
(Flandria illustrata, 1644).
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de Dender zijn. Wijst het toponiem Molendries in die richting'î'" Via de
Sint-Annabrug, gelegen over de westelijke loop, was de bereikbaarheid
van die molens vanuit de stad verzekerd."

Aalst heeft zich ontwikkeld op de linkeroever van de westelijke
arm, de bevaarbare loop. We gaan van de veronderstelling uit dat
de plaats van de sluis in de loop der tijden niet ingrijpend gewijzigd
is.68 De Sanderuskaart (1644) geeft duidelijk die plaats weer. Het is
logisch om de eerste haven van Aalst stroomafwaarts de sluis te
situeren. Is het omdat de oostelijke Denderarm vanuit de stad in tijden
van overstromingen moeilijk bereikbaar was, dat langs de kant van
de stad de bocht in de bevaarbare Dender is afgesneden zodat langs
de stadszijde vier nieuwe watermolens konden worden gebouwd? De
naam 'Nieuwe Dender', geattesteerd in 1442, lijkt op deze doorsteek
te slaan." Dit zou betekenen dat de eerste Werf oorspronkelijk meer
oostwaarts lag en dat de latere Werf pas is ontstaan met de doorsteek. De
voormalige Achterstraat verbindt de eerste Werf en de oudste stadsmarkt
(Graanmarkt), wat geen optimale relatie lijkt (zie verder punt 4.1). De
aanleg van de Molenstraat op het tracé van de eerste stadsomwalling
kan dan als de nieuwe betere verbindingsweg gezien worden tussen
de nieuwe Grote Markt, de nieuwe Werf en de watermolens. Meer dan
voor Ninove en voor Geraardsbergen is de scheepvaart op de Dender
voor de economische ontwikkeling van Aalst van belang geweest. De
grotere nabijheid van de Schelde lijkt hiervoor bet doorslaggevende
element te zijn.

De ruimte tussen de beide Denderarmen was tijdens de middeleeuwen
schaars bewoond. Zoals te Ninove heeft zich te Aalst langs de weg
tussen de twee armen van de Sint-Annabrug tot aan de Dendermondse
Poort een lintbebouwing ontwikkeld. De praterij van Mijlbeek aan de
overzijde bleef agrarisch gebied. Zoals te Ninove en Geraardsbergen
lagen te Aalst de 'Ramen' tussen beide Denderarmen."

66 Oudste vermelding in 1242, waar gesproken wordt van een verwoest huis met an-
derhalve bunder grond, in het bezit van de graaf maar dan geschonken aan de stad
(DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis der Stad Aalst, Il, p. 373).

67 Voor de betekenis van deze brug voor de stadsontwikkeli~~, zie punt 4.1.
68 In 1649 is er sprake van den dyck an hef oudt spa(j (F. VANACKER, Verzet van de

Aalsterse Buildragers tegen de Stadhouder in 1649, - Het Land van Aalst, 8, 1956,
p. 133). Wijst dit toch op een verplaatsing van de spei? Zowel Van Deventer als
Sanderus geven de spel op dezelfde plaats weer

69 De toponymie van Aalst, I, p. 65: op de nieuwe slachmolen op de Nieuwe Dendre
ten Molendriesche waert.

70 De toponymie van Aalst, Il, p. 47 vermeldt de 'Oude Ramen',
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2.2. Ninove

Te Ninove is het Denderalluvium breder dan te Aalst en te Geraards-
bergen. De Dender is er dan ook uitgewaaierd in meerdere, volgens de
Van Deventerkaart zelfs vijf armen." Te Ninove is de dualiteit Oude en
Nieuwe Dender een duidelijk toponymisch gegeven. De Oude Dender
is de grote oostelijke arm, de Nieuwe Dender de westelijke. Zoals te
Aalst lag zowel de oude domeinkern als de latere stad aan de Nieuwe
Dender. De stad zou er zelfs haar naam aan ontlenen." De tegenstelling
Oude en Nieuwe Dender is voor het eerst geattesteerd in 1446.73 In
de 17de eeuw is de tegenstelling nog gebruikelijk." Het stuk van de
Nieuwe Dender tussen de sluis van Pollare en de watermolens aan het
Oudstrijdersplein wordt in de l7de en l8de eeuw ook Molendender of
Kleine Dender genoemd. Bij de Oude Dender moeten twee kleinere
takken onderscheiden worden. De westelijke tak (Hellegracht) was de
parochiegrens tussen Ninove en Meerbeke, de oostelijke tak werd bij de
tweede stadsuitbreiding de stadswal. De Brabantse parochie Meerbeke
strekte zich tot in de is= eeuw uit tot binnen de muren van de Ninoofse
stad. Een uniek gegeven. Ook de westelijke tak (Nieuwe Dender) kende
ter hoogte van de Graanmarkt volgens het Van Deventerplan nog een
splitsing in twee kleinere takken. Het eiland tussen die twee armen is
het Ingelant. Tussen beide grote takken is er een tussenloop, die van de
Oude naar de Nieuwe Dender loopt, waarover de Begijnenbrug ligt.

Voor Ninove stellen zich in verband met de oudste Denderlopen twee
onopgeloste vragen. Ten eerste is de Molendender een natuurlijke loop
of is deze 'pas ontstaan met de aanleg van de sluis? De geografie lijkt in
de tweede richting te wijzen omdat de Molendender hoger ligt dan de
overige Denderarmen. In tegenstelling totAalst en Geraardsbergen lag te

71 Ibidem, p. 48-5l.
72 H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove, . Het Land van Aalst, 11, 1959, p. 156-

158 heeft het moeilijk met de verklaring van Oude en Nieuwe Dender, vooral
omdat hij niet akkoord gaat met de verklaring van Gysseling dat Ninove zou
betekenen: nederzetting aan de nieuwe waterloop. Vangassen ziet de tegenstelling
vooral als een naamgeving voor de niet-bevaarbare en bevaarbare loop. Dit klopt
niet met de feiten omdat zowel een stuk van de Oude Dender, de tussenloop en een
stuk van de Nieuwe Dender de bevaarbare loop vormden.

73 ARA BRUSSEL (ARAB), Rekenkamer, nr. 37109 (stadsrekening van het jaar
1446-1447): Andere costen ghedaen omme te doene ruimen ende repareren doude
dendre veste zijnde van der stede dewelke al versandt ende vervult was, in zulker
wijs dat men die heeft moeten ruymen ende verheffen van de brabantpoort tote de
nieuwe dendre .

74 De antithese oud en nieuw wordt vooral gebruikt op de plaatsen waar de Dender
zich splitst in de twee armen of waar de twee armen opnieuw samenvloeien (Ri-
jksarchief GENT, Kaarten en Plans, nr. 1289 (1620): de spaeyen, oude deyndere,
nien dendere; RAB, Gemeentelijk Oud Archief Ninove, nr. 14 (Landboek, 1653),
fo. 18vo: het clooster van St. Cornelis eenen Dendermeersen ... met twee sijden de
Oude ende Nieuwe Dender
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Eigen projectie van de historische loop van de Denderarmen te Ninove op een schema
van de kadasterkaart van Popp: boven, de loop volgens het Van Deventerplan (1565);
midden, de loop volgens de Sanderuskaart (1644); onder, de loop volgens de De
Deynkaart (1652). Deze laatste kaart geeft de feitelijke toestand weer tot de kanalisatie
van de 19de eeuw. Bevatten de eerste twee kaarten fouten of is de loop tussen de
Begijnenbrug en de Denderkaai russen 1565 en 1652 gewijzigd?
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inove de sluis een eind stroomopwaarts buiten de stad aan de grens met
Pollare. Daardoor kon het water opgestuwd worden in de Molendender,
waardoor ter hoogte van de Burchtstraat twee watermolens konden
aangedreven worden." Net stroomopwaarts die molens lag de Oude
Werf. In dat geval zou de eerste groei van de stad als handelscentrum
vooral met deze kunstmatige loop te maken hebben. De Oude Werfwas
een erg ongeschikte aanlegplaats, omdat geen doorgaande scheepvaart
mogelijke was. Van een tweede Werf aan het Ingelant is sprake vanaf
de 15de eeuw. Deze Werf was bereikbaar via een straatje op het einde
van de huidige Graanmarkt. 76 Ook deze Werf lag, althans volgens het
Van Deventerplan, niet op een arm die geschikt was voor doorgaand
scheepvaartverkeer. Ninove had blijkbaar problemen met zijn werven.
In de jaren 1445-1450 laat de Stad kasseien per schip van Vilvoorde
naar Aalst brengen, waar men ze met paard en kar ging ophalen." Dan
is er de tweede vraag: is er een wijziging tussen de laatmiddeleeuwse
loop van de Denderarmen ter hoogte van de Graanrnarkt en het hospitaal
en de loop zoals we die vanaf het midden van de 17de eeuw kennen?
Alleen te Ninove verschilt de doorgaans secure Van Deventerkaart
op dat punt van de latere kaarten. Ook Sanderus geeft hier een andere
loop dan de latere kaarten. Is het om over een haven te beschikken (de
vroegere Oude Kaai), die zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts
direct bereikbaar was, dat de verbindingsloop tussen de Oude en de
Nieuwe Dender ca. 1640-1650 verlegd en gekanaliseerd werd? In 1652
wordt dit stuk Dender vanaf de Hellegracht tot achter het hospitaal de
(Nieuwe) Vaart genoemd."

Zoals te Aalst ontwikkelde de stad zich voornamelijk op de
linkeroever van de Nieuwe Dender. Te inove werd de ruimte tussen de
Denderarmen wel intensiever bewoond. Er ontstond een lintbebouwing
vanaf het huidige Oudstrijdersplein tot aan de Brabantpoort langs de
voornaamste handelsweg die de DendervaUei kruiste. Die lintbebouwing
geeft aan de stad haar typisch patroon, tot vandaag.

2.3 Geraardsbergen

In Geraardsbergen is de Oude Dender de westelijke loop en niet de
75 De relatie tussen sluis en Molendender is ook gelegd door Sanderus CA. SAN-

DERUS, Verheerlyckt Ylaandre, IT, boek 3, Leiden, 1735, p. 92.
76 VANGASSE , Plaatsnamen, 9,1957, p. 102-103; 11,1959, p. 168-169.
77 ARAB, Rekenkamer, nrs. 37108-3701l.
78 RAB, GOA Ninove, nr. 20, fo 5, 5vo, 6, 8vo; nr. 14, fo 18vo. In 1782 wenste de

Stad de Kaai nogmaals te verle~gen, nu nabij de Begijnenbrug, ongeveer op de
plaats waar nu het gebouw De cooman staat. Dit plan is niet uitgevoerd (VAN-
GASSEN, Geschiedenis van Ninove, IT,p. 519).
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oostelijke zoals te Ninove en te Aalst. 79 De Dender splitst zich in twee
armen ter hoogte van de kerk van Hunnegem. Van Deventer geeft die
splitsing onduidelijk weer. Op de Horenbaultkaart van 1596 is de Oude
Dender nauwelijks zichtbaar. De Sanderusgravure (1644) geeft geen
beeld van de plattegrond van de stad. Op de Ferrariskaart (1777) is het
beeld van de Oude Dender wel duidelijk. Blijkbaar nam de westelijke
stadsvest die ontstond bij de tweede stadsuitbreiding en die gevoed
werd vanuit de Dender ter hoogte van de splitsing, zoveel water uit
de Dender dat de oude loop verzandde of toch aan debiet en belang
inboette. Hij wordt op de Molenkaart van 1616 de 'Kleine Dender'
genoemd." De Oude Dender mondt in de oostelijke bevaarbare loop
uit tussen de twee stads bruggen. Juist voor de samenvloeiing stond er
een watermolen op de Oude Dender. De oudste attestatie van deze loop
stamt uit 1393.81

De bevaarbare oostelijke loop (Grote Dender) vertoont qua structuur
veel gelijkenis met de toestand te Aalst. Ook hier splitst de loop zich
bij het benaderen van bet stadsgebied in twee korte armen. Of dit een
natuurlijk of kunstmatig proces is, is niet uit te maken. Op deze meest
oostelijke arm is nabij de Markt een batterij watermolens (aanvankelijk
twee, later vier) aanwezig. Op de andere arm ligt de sluis ter hoogte
van de molens. Dit was de bevaarbare arm. De sluis is alleen op de
Ferrariskaart duidelijk weergegeven. Stroomafwaarts de molens en de
sluis bij de samenvloeiing van de twee armen is er een grotere waterkom.
Dit is de geschikte plaats van een kleine haven. De Molenstraat maakte
de verbinding tussen de molens, de Dender en de Markt. Tussen die
twee kleine armen lag een smal eiland waarop de Pijntoren gebouwd is.
Tussen de Oude Dender en bevaarbare arm lopen verbindingsgrachten.
Het gebied tussen beide grote Denderarmen is onbewoond, behalve in
de punt, waar het Sint-Janshospitaalligt. Het weiland in dit laaggelegen
gebied werd als 'ramen' gebruikt.

Geraardsbergen heeft zich evenwichtig ontwikkeld langs de twee
Denderoevers, aanvankelijk langs de rechter- en in een tweede fase
langs de linkerroever, dit in tegenstelling tot Aalst en Ninove. Komt
dit omdat te Geraardsbergen in het kemgebied van de stad de Dender
slechts één loop heeft, die in een smalle vallei loopt? Het alluviale
eiland tussen de twee almen bevindt zich te Geraardsbergen voor de
stad, terwijl dit te Ninove in en te Aalst langs de stad ligt en aldus een

79 VANDE WINKEL, Gezicht, p. 289-293.
80 ARAB, Kaarten en plans in handschrift, tweede serie, nr. 80.
81 M. GYSSELING, Middeleeuwse toponiemen te Geraardsbergen, - Het Land van

Aalst, 11,1959, p. 5.
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belemmering vormde voor de uitbreiding van de stad langs de overkant.

3. De burcht

De drie steden kenden een burchtsite nabij de Dender. TeAalst en Ninove
is de ligging ervan zeer analoog. Te Geraardsbergen is de burchtsite niet
bepalend geweest voor het stadsbeeld. Van de drie burchtsites is die van
Ninove de omvangrijkste.

3.1. Aalst

Te Aalst laten de kaarten (Van Deventer, Sanderus) een beperkte
omwalde burchtmotte zien, die tijdens de middeleeuwen fungeerde
als zetel van de burchtgraven. Die motte ligt, zoals gezegd, niet op
de rechteroever van de Dender, maar op het eiland tussen de twee
Denderarmen." Dit is militair-strategisch de meest logische plaats, die
ook te Ninove en Liedekerke voorkomt.P De Oude Dender diende als
een eerste verdedigingslinie. Pas vanaf 1050 kan een burcht gericht
naar het oosten militaire betekenis gehad hebben. Was de burcht
tijdens de 11de en 12de eeuw tevens de residentie van de Aalsterse heren
of was dit het Zelhof? Ons lijkt de burcht een aanvullende militaire
versterking bij het Zelhof te zijn en moeten Zelhof en burcht in die
eeuwen als één geheel gefunctioneerd hebben. De burcht bestaat louter
uit een donjon op een kunstmatige omwalde heuvel. Hij is geïsoleerd
gelegen zonder aansluiting met het stadsweefsel. Het Zelhof heeft die
aansluitirig wel. Daarom lokaliseren we in het Zelhof het residentiële
centrum van de heerlijke macht. Na 1200 is de eenheid tussen Zelhof
en burcht verbroken. De graven van Vlaanderen bouwden een nieuw
'Gravensteen' op de Grote Markt, waar het grafelijk leenhof van
het Land van Aalst gevestigd werd. In 1245 werd het Zelhof aan het
hospitaal geschonken. Daardoor bleef de burcht als een restant van een
vroeger bestuurlijk-militair complex over. De burcht werd het militaire
steunpunt voor de burcbtgraven (kasteleinen). Meer dan de burcht
waren vanaf de 13de eeuw de stadswallen, de muren en de poorten van
militaire nut voor de verdediging van de stad.

82 CALLEBAUT, Aalst, p. 27-28.
83 Daarmee wordt de discussie overbodig of de burcht al dan niet op de Brabantse

oever van de Dender lag. Zie hiervoor K.G. VAN ACKER, De Dender als grens
tussen Rijksvlaanderen en Brabant. Een geopolitieke beschouwing, - Het Land van
Aalst, 57,2005, p. 49-53.
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3.2. Ninove

De burchtsite te Ninove ligt, zoals te Aalst, tussen twee Denderarmen.
De burcht ligt op een boogscheut van de grens met Brabant. Is dit de
verklaring voor de grote omvang van de burchtsite? Deze is volledig
omwaterd en ommuurd. De burchtsite omvat in een eerste ring een
neerhof en een kapel en in een tweede kleinere ring een donjon op
een kunstmatige heuvel. De burcht is bepalend geweest voor de
stadsontwikkeling. De Burchtstraat loopt van de Markt recht naar de
ingang van de burchtsite en de Burchtdam loopt rakelings langs de
walgracht. In de burcht werd tot het begin van de ISde eeuw door de
heren of door hun kasteleinen geresideerd. Het leenhofhad er zijn zetel.
De heren hadden er hun kapel met de relieken van het H. Kruis. Die
kapel speelde in het religieuze leven van Ninove een belangrijke rol.

3.3. Geraardsbergen

De burcht te Geraardsbergen heeft niet het militaire of stedenbouw-
kundige belang gehad van die van Aalst of Ninove. Het toponiem
Borght situeert zich bij de noordelijke stadsmuur op de linkerover van
de Dender, waar Van Deventer de kapel van de paters Karmelieten
tekent. Die burchtsite is strategisch niet gericht tegen Brabant. Op die
plaats kan de burcht eerder als een versterkte waterpoort aan de Dender
gezien worden. Was het gebouw een pendant van de Pijntoren? Er zijn
geen sporen van een donjon of van een burchtmotte. Over datering en
oorspronkelijke bewoners zijn geen gegevens voorhanden. De oudste
venneldingen zijn van 1227 en 1294.84 Volgens sommige speculaties
zou dit het oorspronkelijk het verblijf van de kastelein geweest zijn." De
militaire bescherming van Geraardsbergen en omliggende moet veeleer
verbonden worden met de heren van Boelare en met hun burcht, die
nauwelijks enkele honderden meter stroomafwaarts van de stadsmuur
op de linkeroever van de Dender lag. Deze heren waren als vazallen
van de Vlaamse graaf in de 11 de_12de eeuw bij de uitbouw van de stad
betrokken. Hun burchtsite is ouder dan de stad Geraardsbergen zelf.

84 M. GYSSELING, Middeleeuwse toponiemen te Geraardsbergen, - Het Land van
Aalst, 11, 1959, p. 2.

85 VANDE WINKEL, Gezicht, p. 84.
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4. Markten, stads bruggen en landwegen

Noch het bestaan van een hof, van een burcht, van een kerk of van
een watermolen zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van
een agrarisch gehucht tot een stad. We denken dat de motor voor die
ontwikkeling het ontstaan van een markt is. Markten zijn tot vandaag
plaatsen waar goederen verhandeld worden. Markten moesten in de
Middeleeuwen bereikbaar zijn voor de aanvoer van landbouwproducten
en ambachtelijke producten uit de onmiddellijke omgeving en voor de
kopers ervan. Ook handelaars die goederen aanbrachten van buiten
de regio, of die plaatselijke producten naar andere regio's wilden
transporteerden, moesten beschikken over goede verbindingswegen.
Uiteraard is de Dender voor het vervoer over grotere afstanden steeds een
cruciaal element geweest en is een bevaarbare Dender van primordiaal
belang voor het ontstaan van de Dendersteden. De kruising van de
waterweg door een belangrijke landweg van regionaal of interregionaal
belang schept een gunstig milieu voor het ontstaan van een markt.
Die markt wordt dan het handelscentrum voor de omliggende dorpen.
Deze zijn maximaal een dagreis te voet heen en terug van het centrum
verwijderd. Vandaar dat de Dendersteden ongeveer een 15 km van
elkaar verwijderd liggen. Het kruisen van de Dendervallei door de grote
landwegen gebeurt op die plaatsen waar de alluviale vlakte op haar
smalst is. De eerste stedelijke markten zijn ontstaan dicht bij de kruising
van de bevaarbare Denderloop met een grote landweg. Zo werden zij
eveneens centra voor interregionale handelscontacten. In tegenstelling
tot de oude domeincentra, die geen handelsfunctie hadden, liggen de
nieuwe stedelijke markten op veilige en hoger gelegen gronden en werd
de bewoning rond de markt militair beschermd door een omwalling.
Dit wil zeggen dat markten niet alleen bereikbaar dienden te zijn, maar
ook veilig voor overstromingen, die door de kanalisatie van de Dender
toenamen, en beschermd tegen de uitwendige vijand.

4.1. Aalst

Wat is de oudste markt van Aalst, in de zojuist uiteengezette betekenis
van het woord? Door sommige archeologen wordt de Vismarkt
vooropgesteld." Wij hebben onze twijfels. Weliswaar ligt de Vismarkt
86 CALLEBAUT, Aalst, p. 25. Wij ontkennen niet dat de zone van deVismarkt een

prestedelijke bewoning heeft gekend. We zien die plek echter niet evolueren tot
een stedelijke markt, tot het eerste knooppunt van handel te Aalst. Het lijkt een
anachronisme om de naam 'Vismarkt' te gebruiken voor deze plek in de prestede-
lijke fase.
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naast het Zelhof en bij de Dender, maar daar houdt het ook op. De
Vismarkt vormt geen knooppunt van wegen en er heeft zich rond die
markt geen belangrijke stedelijke ftmctie ontwikkeld. Ons lijkt die
markt te zijn wat de naam zegt: een plaats waar vis verhandeld werd ten
behoeve van de lokale bevolking. Voor ons is de Vismarkt te Aalst niet
de motor van de eerste stadsontwikkeling geweest, wat ook bewezen
wordt door de beperkte functie van de Vismarktbrug of Nieubrugge."

Wij zien die functie eerder weggelegd voor de Graanmarkt. Die was
gelegen tussen de Sint-Martinuskerk en de huidige dekenij." Aan de
markt lagen enkele representatieve gebouwen: de Sint-Martinuskerk
met het kerkhof en het Korenhuis of Graanhal, een gebouw dat
vermeld is in 124289• In de nabijheid aan het kerkhof lag het huis
van de Lombarden en het huis van de bisschop van Kamerijk." De
westkant van deze markt wordt aangesneden door de belangrijkste
handelsweg van het Land van Aalst, de weg Brugge-Gent-Brussel-
Keulen (de as Kerkstraat-Pontstraat). Deze Graanmarkt is verbonden
met de Werf en de molens via de huidige Onderwijsstraat, de vroegere
Achterstraat. Ze ligt nabij bet Zelhof, maar op een hoogte net buiten de
alluviale vlakte, zodat er geen overstromingsgevaar bestond. De markt
vormt letterlijk het middelpunt van het oudste omwalde stadsgebied,
waarvan de grachten gedateerd worden in de tweede helft van de 11de

eeuw." Moeten wij deze eerste omwalde bewoningskern zien als een
prestedelijke vluchtbrug of eerder als een eerste fase in de stedelijke
ontwikkeling." Gelet op de datering van de wal en de aanwezigheid
van de Graanmarkt zijn wij tot de tweede hypothese geneigd. Is deze
markt ouder dan de weg Brugge-Keulen of is ze daar tot ontwikkeling

87 De 'Nieu brugghe' aan de Vismarkt lijkt een secundaire brug van lokaal belang. Ze
verschafte enkel toegang tot het eiland tussen de twee Denderarmen. Ze is, gelet
op de naam, ook van recentere datum dan de Zeebergbrug en de Sint-Annabrug. Ze
heeft niet de betekenis van een stads brug die twee rivieroevers verbindt.

88 De markt is duidelijk getekend op het stadsplan van Sanderus (1644). Met een
kleinere Romaanse Sint-Martinuskerk moet de plaats groter geweest zijn dan ze
vandaag is.

89 DE POTTER en BROECKAERT, Geschiezdenis der Stad Aalst, Ill , 64: domo, qua
bladinum venditur vel vendi debet apud Alost. De rechten op de Graanhal werden
in 1242 door de graaf zeschonken aan het hospitaal. In 1288 functioneert deze
plaats nog altijd als markt: die comen ter marcht ombe coren te vercoepene, alle
marcdaghen, ende int dat cornhus van den hospitale van alst ... (Ibidem, II, p. 375).

90 E. SOENS, Cartularium en Renteboek van het Begijnhof Ste Katharina op de Zavel
te Aalst, - Annalen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalige
Land van Aalst, 8,1912, p. 66; DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis der
Stad Aalst, rn, p. 253).

91 CALLEBAUT, Aalsl,.f.' 33-34; DE GROOTE, Van prestedelijke nederzetting tot
omwalde stad, p. 239-AO ..

92 YANDE WINKEL, Over de oorsprong van de stad Ninove, p. 204-213 ziet derge-
lijke Karolingische vluchtbuI] aanwezig te Aalst en inove, zich steunend op de
theoretische modellen van J. ue MeuJemeester en de hypothesen van D. Callebaut
over de stadsontwikkeling van Aalst.
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gekomen juist omdat de handelsweg al bestond? Was er eerst de Sint-
Martinuskerk en nadien de markt, of is de kerk daar gebouwd omdat
er al een markt was? Wellicht zijn die vragen niet op te lossen. Het
is wel opvallend dat in de archeologische visies over de vroegste
stedelijke ontwikkeling van Aalst geen rol wordt toebedeeld aan de
Graanmarkt. De Sint-Martinuskerk en de Graanmarkt liggen in die
visies onbeduidend verloren tussen de Vismarkt en de Grote Markt.

Toch zijn er nog enkele bijzonderheden vast te stellen. De eerste
opmerking betreft de loop van de handelsweg Brugge-Keulen. Dat het
stedelijke centrum zich in de loop van de 12de eeuw uitbreidde langs de
Pontstraat toont voldoende aan dat de Dender en de handelsweg samen
de determinerende factoren zijn voor de eerste handelsactiviteiten."
Alleen stelt zich de vraag waarom de handelsweg de Dender niet kruist
in het stadscentrum, zoals te Ninove en Geraardsbergen, maar buiten de
vesten aan de huidige Zeebergbrug in een militair onbeschermd gebied.
Een oversteek ter hoogte van het Zelhof is geografisch ongunstig. Ten
oosten van het Zelhof lag immers het alluviale eiland tussen de twee
Denderarmen en bovendien kwam men op de rechteroever achter de
burcht terecht pal in de vallei van de Mijlbeek, die daar in de Oude
Dender uitmondt. Waarom is de stedelijke kern van Aalst dan niet
ontstaan aan de Zeebergbrug? Vermoedelijk omdat het Zelhof al een
te bepalend element van centralisatie was. Te Aalst lijken de grote
handelsweg en het Zelhof ouder te zijn dan en bepalend te zijn geweest
voor bet ontstaan en de lokalisatie van de eerste markt. Te inove en
Geraardsbergen loopt de oost-westas van de grote landweg haaks op
de Dender en vormt de brug een voornaam scharnierpunt in het oudste
stadsweefsel. Daar vormen markt, weg en brug een organisch geheel.
Te Aalst ontbreekt een centrale stadsbrug, wat een opmerkelijk gegeven
IS.

Dit brengt ons tot een tweede vraag. Was er in de eerste fase van
de stedelijke ontwikkeling geen beschermde verbinding binnen de
omwalling tussen de linker- en de rechteroever, tussen de Graanmarkt

93 Ibidem, p. 34-36. De veronderstelling dat de Pontstraat al bewoond was voordat de
eer te stadsomwalling werd aangelegd, lijkt ons aannemelijk. De haakse straatjes
tussen de Pontstraat en de Dender lijken te wijzen op een relatie met het water, die
voorafgaat aan het gecentraliseerde gebruik van een haven. Te Geraardsbergen
is er een analoge structuur van straatjes tussen de Nieuwe Dender en de Buize-
montstraat en ook tussen de Oude Dender en de Gasthuisstraat. Deze structuur is
zeer duidelijk af te lezen op de Van Deventerkaart. Te Ninove vertoont de relatie
Nederwijk-Dender eveneens analo~e kenmerken. Deze parallelle structuren lijken
zich autonoom ontwikkeld te hebben en niet direct te duiden op een stedelijke
handelsontwikkeling, wel op een directe relatie tussen bewoning en rivier. In het
geval van de Pontstraat kan een al bestaande bewoning opgenomen zijn in fase B
van de eerste stadsuitbreiding en kan die bewoning daarna geïntensifieerd zijn.
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en de praterij van Mijlbeek? Ons lijkt het ondenkbaar dat er tussen de
Sint-Martinuskerk en Mijlbeek, dat tot het parochieterritorium van die
kerk hoorde, geen beschermde overgang met een brug bestond. Met
andere woorden, hoe oud is de oversteek van de Dender aan de Sint-
Annabrug en over de Oude Dender aan de latere Dendermondse Poort?"
Die twee bruggen liggen op de plaats waar in Aalst het Denderalluvium
op zijn smalst is, dit is tussen de flanken van de Molenstraat en de
Hovenierstraat. Hoe liep de oudste stadsomwalling ter hoogte van de
Sint-Annabrug? De archeologen geven hierop geen duidelijk antwoord.
Enerzijds laten zij de walgracht van de eerste stadsuitbreiding op het
tracé van de Molenstraat lopen en aansluiten op de Dender nabij het
Zelhof en sluiten zij zo de Sint-Annabrug uit als element van de eerste
stadsontwikkeling, anderzijds bevestigen zij dat in de 12de eeuw de Werf
en de brug al deel uitmaakten van het handelstadje." Dit betekent dat
de vraag naar de loop van de oudste noordelijke stadsvest en de vraag
naar de functie van de Sint-Annabrug in de stadsontwikkeling opnieuw
moet bekeken worden.

Een derde opmerking betreft de vroegere Kapellestraat. Deze
straat loopt naar de vroegere Sint-Ursmaruskapel. De kapel was een
middeleeuws een bedevaartsoord." Tussen de Sint-Martinuskerk/
Graanmarkt en deze kapel moet er een oude verbindingsweg bestaan
hebben. De Kapellestraat lijkt, gelet op de loop van het tracé dat
niet van op de Grote Markt vertrekt, perfect voor die verbinding in
aanmerking te komen en zou dus tot een van de oudste tracés van het
Aalsterse stratenpatroon kunnen horen. Als tegenargument kan worden
aangevoerd dat het Rozemarijnstraatje pas in de late Middeleeuwen
is ontstaan." Maar hier rijst dan de vraag of met de aanleg van de
Molenstraat een natuurlijke doorloop naar de Sint-Martinuskerk niet is
afgesneden, die nadien opnieuw is hersteld.

Aalst had als nieuwe centrum van het Land van Aalst behoefte aan
goede verbindingen met de andere opkomende steden als Dendermonde,
Vilvoorde, Ninove, Geraardsbergen en Oudenaarde. De Graanmarkt
had door haar ligging te weinig troeven om te functioneren als het

94 Ons lijkt de vermelding in 1242 van een goed in de Molendriesch, ... sitam in
vicum quo itur versus Jffflighiem te wijzen op een oversteek van de twee Dender-
armen ter hoogte van cfë Sint-Annabrug (DE POTTER en BROECKAERT, Ge-
schiedenis der Stad Aalst, Il, p. 373).

95 CALLEBAUT,Aalst, p. 34-35. Zij maken een onderscheid tussen een fase Aen B
in de eerste stadsontwikkeling, waarbij in fase B (12de eeuw) de eerste omwalling
uitgebreid werd met de zone van de Pontstraat en van de Werf (CALLEBAUT, De
topografische groei, p. 234-238).

96 DE POtTER en BROECKAERT, Geschiedenis der Stad Aalst, III, p. 329-330.
97 Me welwillend meegedeeld door Wilfried Vernaeve.
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centrum van een groeiende stad. Een nieuwe Grote Markt ontstond
waarin al deze verbindingen stervormig samenliepen en die ook via de
Molenstraat een betere en directere relatie had met de Dender, de Werf
en via de Sint-Annabrug-Dendermondse Poort met het hinterland van
de rechteroever. Aan de nieuwe markt werd het schepenhuis (belfort)
gebouwd in het begin van de 13de eeuwen het nieuwe Gravensteen,
zetel van het belangrijke leenhof. Dergelijke verplaatsing van het
oudste marktcentrum heeft zich in de drie Dendersteden alleen te Aalst
voorgedaan.

4.2. Ninove

De oudste markt van Ninove is zonder twijfel het huidige Oud-
strijdersplein, vroeger gewoon (Grote) Markt genoemd. Deze markt was
een verbreding van de enige grote handelsweg die doorheen het oudste
stadscentrum liep. Deze Markt ligt een tweetal meter hoger dan het
Denderalluvium. Het oudste stedelijke centrum is de as Burchtstraat-
Oudstrijdersplein-Beverstraat. In het westen waaiert de as uit met wegen
naar Geraardsbergen, Gent en Aalst en in het oosten naar Brussel, Halle,
Edingen. Die as staat loodrecht op de Dender. De Begijnenbrug vormt
dus een essentieel onderdeel van het oudste stadsweefsel en maakt de
verbinding tussen Markt en Burchtstraat met de Burchtdam. Aan de
Markt werd het schepenhuis (voormalige Stadhuis) gebouwd. Molens
en werf liggen nabij de Markt. Het is merkwaardig dat Ninove tijdens
de middeleeuwen nooit een parochiekerk in het centrum aan een markt
heeft gekend.

Hoe oud is de huidige Graanmarkt? Ze was geen knooppunt van
handelswegen en is zeker niet als markt ontstaan. Deze plaats lijkt
eerder een oude dries te zijn, een nachtelijke veilige verzamelplaats voor
het vee, gelegen juist naast het eerste stadscentrum en met de Markt
verbonden door een kort straatje." Deze dries moet in nauwe relatie
gestaan hebben met de zone van de Pamelstraat en de Nederwijk, waar
de Denderweiden en de beste landbouwkouters lagen. Na de tweede
stadsuitbreiding verliep die verbinding tussen Nederwijk en Graanmarkt
langs de Koepoort, de Koepoortstraat en Despauteerstraat. Mogelijk
was er vroeger een meer directe verbinding tussen Graanmarkt en
Nederwijk, die bij de aanleg van de tweede stadsomwalling is uitgewist.

98 Een argument voor de functie van een dries zou kunnen zijn dat te Aalst in 1242
de graaf de schepenen toelating geeft om een hal te bouwen op vage gronden: ut in
loco vacua sine 'preiudicio alterius, hallam constituant, ubi eis visum fuerit expe-
dire (Ibidem, III, p. 373).
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De oudste benaming voor de Koepoortstraat is immers Nieuwstraat."
Omwille van de gunstige ligging van de Graanmarkt (hoger gelegen
en veilig omwaterd door Beverbeek en de Nieuwe Dender) is een
beperkte pre-stedelijke bewoning waarschijnlijk. Alleszins werd vanaf
de 13de_l4de eeuw de open ruimte van de huidige Graanmarkt door
de stedelijke ontwikkeling ingepalmd. Daar werd toen de graanhal
gebouwd. In de Langemuntstraat lag schuin tegenover het Stadhuis het
Vleeshuis. De handelsfunctie breidde zich uit van de Markt naar de
huidige Graanmarkt. Zo werd de as Markt-Hal de tweede handelsas
van het Ninoofse stadscentrum. Het oostelijk deel van de dries werd
de Varkensmarkt. Een klein straatje verbond het einde van de dries met
de nieuwe Werf. De Graanmarkt was in de l6de eeuw rondom volledig
bebouwd. De watermolen op de Beverbeek aan de Oude Kaai lijkt
aanvankelijk geen relatie te hebben gehad met de Graanmarkt, maar
eerder een element van het oude domeincentrum in de Nederwijk te
zijn.!" Sinds wanneer speelde de stampmolen op de monding van de
Beverbeek wel een rol in de stedelijke ontwikkeling?

4.3. Geraardsbergen

Te Geraardsbergen is de lokalisatie van de Markt niet toevallig, zoals
Marcel Cock aantoonde. De belangrijkste handelsweg die de Dender
van oost naar west kruist, volgt het parcours van de Brugstraat-
Grotestraat. Die weg ligt daar waar de Dendervallei het smalst is. Die
weg waaiert op de Ouden Berg verder uit naar Brussel en Edingen en
op de rechteroever naar Oudenaarde, Gent, Aalst, Ninove en Lessen. De
Markt zelf is een pleinvormige verbreding van deze weg, gelegen op
de hogere gronden van de heuvelflank van de Ouden Berg. Hier bouwt
men het schepenhuis en wordt de Sint-Bartholomeuskerk vrij snel de
voornaamste stadskerk. Alleen te Geraardsbergen is het schepenhuis
en de parochiekerk samen op hetzelfde plein aanwezig. De stad moet
snel en intens gegroeid zijn op een klein territorium, gelet op het dichte
weefsel van kleine straatjes. De Markt is tevens direct verbonden met
de watermolens en de kleine Denderhaven.

De tweede expansie van Geraardsbergen in de 13de eeuw gebeurde
op de linkeroever. Waarschijnlijk waren de flanken van de Oude Berg
te steil en ongeschikt om er de bewoning verder uit te breiden. De

99 VANGASSEN,PlaatsnamenteNinove, 11, 1959,p.160.
100 De molen wordt in 1165 genoemd als element van het kerkhof: molendinum infra

atrium (VA DE PERRE, De oudste bisschoppelijke en grafelijke oorkonden, p.
86.
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gronden op de linkeroever lagen op een lichte verhevenheid, zodat zij
erg geschikt waren voor bewoning. De groei van de bewoning op de
linkeroever was zo groot dat daar in de eerste helft van de 13de eeuw
een tweede stadsparochie gesticht werd. Om beide stadsgedeelten beter
op elkaar af te stemmen kreeg Geraardsbergen binnen de stadsmuren
een tweede stadsbrug over de Dender. Met twee stadsparochiekerken'?'
en twee stadsbruggen is Geraardsbergen een unicum in het landschap
van de drie Dendersteden. Een tweede centrale markt kwam er niet. De
Markt op de rechteroever bleef het marktcentrum voor de ganse stad.

De snelheid waarmee Geraardsbergen in de 12de en 13de eeuw is
gegroeid, is uitzonderlijk. De grafelijke keures ten voordele van de stad
hebben blijkbaar hun effect gehad. De intensiteit van verstedelijking
uit zich duidelijk in bevolkingscijfers. J. Van Cleemput schat het aantal
inwoners in 1338 te Geraardsbergen op 4500, te van Aalst op 3600.
De omwalling van Geraardsbergen was toen 629 roeden groot en van
een verdedigingsmuur voorzien. De omwalling van Aalst was toen
450 roeden lang en slechts de helft ervan was tevens van een muur
voorzien.t'" Voor Ninove zijn voor die tijd geen cijfers bekend.l'"
Meer dan en verstedelijkt dorp was het toen niet. Ninove heeft nooit
stadsmuren gehad.

5. Kapittels, abdijen en kloosters

Kapittels en abdijen werden in de 11de en begin 12de eeuw gesticht door
de vorsteven de grote heren. Door het uitoefenen van hun advocatia
konden de vorsten via de kloosters hun invloed vestigen in een grote
regio. Voor de heren was een stichting het middel om het aanzien van de
familie te verhogen. Die stichtingen fungeerden meestal als necropool
voor de familieleden. De Dendersteden en het Denderalluvium werden
rijkelijk begiftigd met kapittels en abdijen. De oudste golf is die van
kleine seculiere kapittels door plaatselijke heren: Haaltert (l046),
Liedekerke (109111092), Dendermonde (circa ll08), Meerbeke (circa
1112), Ninove (1114/1119).104 Bij de stichting van abdijen speelden

101 We laten hier de Sint-Lucaskerk in de abdij en de kerk van Hunnegem buiten be-
schouwing, ook al oefenden deze kerken beperkte parochiale rechten uit, zoals het
besraafrecht.

102 J. ~AN CLEEMPUT, De oostelijke times van het Graafschap Vlaanderen in 1338,
- Het Land van Aalst, 7,1956, p. 235-238.

103 VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, Il, p. 121 schat het aantal inwoners van
Ninove in 1408 op 1700.

104 B. MEIJNS ,Aken of Jeruzalem? Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale
instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, Leuven, 2000, p. 499-502, 531-773; D.
VAN DE PERRE, De eerste Sint-Pietetskerk en de Middeleeuwse Sint-Berlendis-
kapittelkerk van Meerbeke, - Het Land van Aalst, 58,2006, p. 81-113.
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naast de lokale heren de graven van Vlaanderen een belangrijke rol,
zo te Geraardsbergen (1096) en te Ninove (1137). Beide abdijen waren
in of nabij de stad gelegen. In de 13de eeuw werden door voornamelijk
adellijke vrouwen nog drie cisterciënzerinnenabdijen gesticht: Zwijveke
bij Dendermonde (1223), Ten Rozen nabij Aalst (circa 1230) en Beaupré
te Grimminge (1228).105Deze laatste kloosters speelden in de stedelijke
ontwikkeling geen rol. De Dendersteden waren te klein om grote
middeleeuwse kloosterstichtingen van de bedelorden (dominicanen,
franciscanen) aan te trekken. Alleen de karmelieten verschijnen op het
toneel te Geraardsbergen en te Aalst in de loop van de 15de eeuw.

5.1. Aalst

Dat een belangrijke kerk als die van Aalst tot 1495 geen kapittel
huisvestte, is merkwaardig. Waarschijnlijk moet de reden gezocht
worden in de relatie van de heren van Aalst met hun stad. Deze heren
waren niet exclusief met Aalst verbonden. Ze hadden ook elders hun
prestige hoog te houden. Van Iwein van Aalst is geweten dat hij de abdij
van Drongen (1136/1138) stichtte en er begraven werd. Vermoedelijk
werd zijn zoon Diederik er eveneens begraven.!" De heren van Aalst
waren ook nauw verbonden met de abdij van Affligem, die gesticht
werd in 1083. Boudewijn I was getuige bij de stichtingsoorkonde van
graaf Hendrik van Leuven.'?' Boudewijn III van Aalst trad er in als
monnik en werd er in 1127 begraven. lOS De vrouwenabdij van Vorst
werd in f 096 gesticht door Gilbert van Aalst, zoon van Boudewijn I
van Aalst, in zijn allodium te Aalst, dat hij gekocht had van de abdij
van Hasnon. Na zijn dood werd de abdij verplaatst naar Vorst'P? De
banden tussen Aalst en Affi igem- Vorst bleven nadien voortbestaan. De
grote tienden van de Sint-Martinuskerk van Aalst en van de kerk van
Nieuwerkerken kwamen telkens voor een derde deel in handen van

105 M. PIETERAERENS e.a., Van Beaupré tot Zwijveke . Cisterciënzerinnen in Oost-
Vlaanderen (1200-1999), Gent, 1999.

106 J. DECA VELE e.a. (red.), De Oude Abdij van Drongen, elf eeuwen geschiedenis,
Leuven,2006,p.45-53.

107 E. DE MARNEFFE, Cartulaire d'Afflighem (Analectes pour ervir à l'histoire ec-
clésiastique de la Belgique, 2de serie, I-IV, 1894-1901), p. 1-3.

108 P. GORlSSEN, Sigeberti Gemblacensis Chronographiae auctarium Affiigemense
(Verh. Kon. VI. Ac. voor Wet., Let. en Schone Kunsten van België, Klasse der Let-
teren, 15) Brussel, 1952, p. 124.

109 Vorst was het vrouwenklooster van Affi~em. Voor de belangrijkste oorkonden
i.v.m. de stichting, zie DE MAR!\TEFFE, Cartulaire d'Afflighem, p. 11-13,30-32.
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deze twee abdijen. I 10 Door het uitsterven van het geslacht van de heren
van Aalst was er geen groot herengeslacht meer die er belang bij had
om zijn prestige aan een Aalsterse kerk te binden. In 1183 werd het
altaar aan de tresorie van het kapittel van de kathedraal van Kamerijk
geschonken, terwijl het parochiealtaar te Ninove en Geraardsbergen
naar de plaatselijke abdij ging.

De abdijen van Ninove en van Geraardsbergen groeiden in de tweede
helft van de 12de eeuw uit tot belangrijke bedevaartplaatsen. Ook van
die inkomsten bleef de kerk van Aalst verstoken.

Aalst herbergde een aantal kloosters en religieuze instellingen,
die gelijkmatig over het grondgebied verspreid waren, zowel in het
oudste stadsgedeelte als in de nieuwe stadsuitbreiding. We sommen op:
hospitaal (circa 1242), begijnhof (1261), Wilhelmietenklooster (1268
en 1428), kapel van de H. Geesttafel (1368), Zwarte Zusters (1475),
Grauwe Zusters (1456) en karmelieten (1497).111 Deze instellingen
namen ruimtelijk een aanzienlijk deel van het stadsterritorium in
beslag, wat bewijst dat de bevolkingsdichtheid van Aalst binnen de
stadswallen niet erg groot was. In belangrijkheid kon echter geen van
deze kapellen of kloosterkerken wedijveren met de stads parochiekerk
van Sint-Martinus. Met de naam van Aalst was tevens het omvangrijke
middeleeuwse decanaat Aalst verbonden.l'?

De kerk van Aalst is voor de stad belangrijk geworden door
de activiteiten van de gilden, die elk hun altaar met kapelanie in de
Sint-Martinuskerk hebben gesticht. In de ]4de_15de eeuw telde de
kerk niet .minder dan 14 kapelaniën.'" Het serni-kapittel van twaalf
quotidianisten, dat in de Sint-Martinuskerk in 1420 geïnstalleerd werd,
is een laatrniddeleeuws verschijnsel. I 14 Daarbij probeerde de stedelijke
overheid enerzijds het aanzien van de stadskerk te verhogen, anderzijds
kinderen uit de eigen bevolking aan een lucratief kerkelijk beneficie te

110 DE BROUWER, Bijdrage, p. 115 en 124. In 1213 wordt een derde van de tienden
van de parochie geschonken aan Affligem door Macharius van Aalst, die ze in leen
hield van Daniël van Desteldonk, die ze op zijn beurt in leen hield van de Vlaamse
graaf. In de tekst is &een sprake van Nieuwerkerken. Ressorteerde dat toen nog
onder de parochie Aalst? (DE MARNEFFE, Cartulaire d'Affiighem, p. 358-359).
Wanneer en door wie de tienden aan Vorst geschonken zijn, is met geweten.
Alleszins was in 1228 die schenking een bestaand gegeven, zoals blijkt uit een
oorkonde over een conflict tussen de Tresorie van het kapittel van Kamerijk en de
abdij van Vorst (R. LAURENT, Le cartulaire et te chartrier de l'abbaye de Vorst
(Algemeen Rijksarchief Brussel, Reprints 296), Brussel, 2003, fo 246vo-247).

III DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis van Aalst, UI, en VANDE WIN-
KEL, Gezicht, p. 252-254.

112 REUSENS, Pouillé, p. 154
113 Ibidem, p. 154 en 298-299. Zie eveneens A. LONGNON, Pouillës de la provenee

de Reims (Recueil des historieris de la France 6), Parijs, 1908, y. 356.
114 DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis van Aalst, TI , p. 230-231,436-

438.
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helpen. De quotidianisten dienden dagelijks het koorofficie te zingen.
In 1460 worden zij 'cotidians ofte onzer Vrouwen broederscap van
Ae/st' genoemd, een benaming die we eveneens te Geraardsbergen
tegenkomen.!"

Dat het belangrijke kapittel van 12 kanunniken van Haaltert in
1495 verhuisde naar Aalst omdat Haaltert te landelijk en onveilig was,
gaf Aalst eindelijk het geestelijke prestige waar het als grotere stad
aanspraak kon op maken.!" Omdat zowel Haaltert als Aalst afhingen
van het kapittel van Kamerijk, was de verhuis niet zo moeilijk. De
bouw van de laatgotische Sint-Martinuskerk, begonnen circa 1480, is
in de stijl en met de allure van de grote collegiale kerken van steden
als Gent, Brussel, Mechelen en Leuven gebouwd. Daarmee bevestigde
Aalst zijn nieuwe stedelijke, maar tot vandaag onvoltooide, ambitie.

5.2. Ninove

In geen van de twee andere steden is de ruimtelijke impact van de
aanwezigheid van een abdij op de stadsontwikkeling zo groot geweest
als te Ninove. Begonnen in 1114-1119 als een klein seculier kapittel
van drie kanunniken in de parochiekerk in de Nederwijk, groeide dit
in 1137 onder impuls van Gerard I van Ninove in 1137 uit tot een
premonstratenzerabdij. De abdij bezat zowel bet altaar als de tienden.
De abdij verliet de parochiekerk en bouwde vanaf 1155 een nieuw
klooster met abdijkerk (wijding 1174) in het noorden van de stad, net
buiten de eerste stads omwalling. Het abdij beluik, een vrijheid in de stad,
was circa 18 ha groot en in oppervlakte haast even uitgestrekt als het
middeleeuwse omwalde stadscentrum. Daar de tweede stadsuitbreiding
vooral op de hoger gelegen gronden in noordelijke richting verliep, was
de abdij een hinderpaal voor een nog grotere uitbreiding van de stad
en was zij tevens een obstakel in het sluiten van de stadsomwalling.
Dat de tweede stadsomwalling het abdij beluik middendoor sneed, is
een opmerkelijk gegeven. De dominantie van de abdij op de stad blijkt
eveneens door de inplanting in 1222 van de nieuwe parochiekerk vlak
bij de abdijkerk."? Steeds was de pastoor een kanunnik van de abdij.

Verder bezat Ninove tijdens de middeleeuwen geen enkel ander
klooster van betekenis. Weliswaar was er een hospitaal, gesticht circa

115 SOENS, Cartularium en Renteboek Begijnhof, p. 66. Voor de guoticlianisten en hun
conflict in 1475 met de priorin van het begijnhof, zie Ibidem, p. 49-52. Waarom
de quotidianisten 'broederschap van Onze-~LteYe-Vrouw' genoemd worden, is ons
niet bekend.

116 DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis Stad Aalst, III, p. 252-253.
117 VANDE WINKEL, Gezicht, p. 273-275.
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1268, en een begijnhof, dat rond 1300 van start ging, maar telkens ging
om twee zeer bescheiden gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen.
In 1505 werden de begijnen opgevolgd door een klein convent van
grauwzusters.!"

Ninove was wel een bedevaartstad. De verwerving van de relieken
van Sint-Comelius gebeurde nog ten tijde van het kapittel. De abdij
nam deze relieken over en beschouwde ze als haar bezit. De abdij werd
genoemd naar Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. Haar kerk werd een
belangrijke bedevaartkerk. Ook hier bleef de stad met haar parochiekerk
in de schaduw. Slechts één dag met Pinkstermaandag mochten de
relieken in de parochiekerk worden opgesteld en in de stad worden
rondgedragen.!" In de parochiekerk zelf worden in de bisschoppelijke
taxatielijsten geen kapelanieën vermeld.!" Door de oprichting circa
1512 van een college van zeven quotidianisten in de parochiekerk, die
verplicht waren om het dagelijkse officie te bidden, poogde de stad het
aanzien van haar kerk te vergroten. Veel roem ofluister is echter van dit
college van clerici niet uitgegaan. 121

5.3. Geraardsbergen

Geraardsbergen herbergde de benedictijnse Sint-Adriaansabdij binnen
zijn muren. Eigenlijk gaat het om de Sint-Pietersabdij, die in 1096
vanuit Dikkelvenne naar Geraardsbergen werd overgeplaatst. In 1096
kunnen we ons nog geen stad met een omwalling voorstellen, wel een
bewoningskern rond de Markt. Dat een benedictijnenabdij zo dicht
bij een stedelijke kern opgericht werd, is op zich al uitzonderlijk.
Afzondering van de wereld was immers een van de hoofdpunten van
de benedictijnse spiritualiteit. In tegenstelling tot de Ninoofse abdij,
die leefde van de landbouw en weinig altaren bezat, verwierf de
Sint-Adriaansabdij relatief veel altaren. Het abdijbeluik was met een
oppervlakte van 8,5 hal22 veel kleiner dan dat van Ninove. Het beluik
werd een belangrijk onderdeel van de oude stad en werd volledig

118 VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, n, p. 67-73.; M. COCK, Het "Suster-
huys"; Ninove, 1987, p. 9-22.

119 AJ. BIJSTERVELD en D. VAN DE PERRE, Het Mirakelboek en de Stchtingsge-
schiedenis van de Ninoofse Abdij, Leuven, 2001, p. 76-77.; D. VAN DE PERRE,
De relatie tussen parochie en abdij te Ninove, - Het Land van Aalst, 37, 1985, p.
122-123,128-133.

120 De vier kapelanieën in de kapellen op het territorium van de stad worden buiten
beschouwing gelaten.

121 Ibidem, p. 133-138; Aartsbisschoppelijk Archief MECHELEN, Cameracensia, nr.
12, fol. 263.

122 G. VAN BOCKSTAELE, Het cultureel erfgoed van de Sint-Adriaansabdi] van
Geraardsbergen in woord en beeld, 1096-2002, Geraardsbergen, 2002, p. 74.
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ingesloten binnen de eerste stadsommuring. De abdij verwierf in de
tweede helft van de 12de eeuw relieken van Sint-Adriaan en groeide,
zoals Ninove, uit tot een internationaal bedevaartoord.!"

Toen de abdij werd opgericht, had de parochiale afhankelijkheid
Geraardsbergen (Geroldimons) al zijn territoriale afbakening. De abdij
werd ingeplant binnen de grenzen van deze parochiale omschrijving. 124

De Geraardsbergse parochiekerk, die weldra uitgroeide tot de hoofdkerk
van de ganse stad en heerlijkheid Geraardsbergen, was de kerk op de
Markt, toegewijd aan Sint-Bartholomeus.!" De Sint-Lucaskerk in het
abdij beluik was er voor de cum animarum van de lekenbewoners van
het beluik en voor derden die in de abdij wensten begraven te worden. De
bediening van dit altaar viel onder de jurisdictie van de parochiepriester
van de Bartholomeuskerk.!" Om die redenen hadden de schepenen er
toezicht. Anders dan te Ninove, waar de oude parochiekerk abdijkerk
werd, heeft te Geraardsbergen de parochiekerk zijn parochiale jurisdictie
niet aan de abdij afgestaan, zelfs niet op het grondgebied van de abdij.
In een dichtbevolkte stedelijke parochie als Geraardsbergen waren niet
de tienden de belangrijkste inkomstenbron, maar de begraafrechten.
Die rechten bleef de parochie behouden over gans haar grondgebied.
Wel bezat de abdij van bij de aanvang de tienden en het patronaat van

123 Ibidem, p. 57-58 en 212-216.
124 De abdij werd opgericht in loco qui Geroldimons nuncupatur. De parochie

Geraardsbergen wordt in datzelfde document een afhankelijkheid van de paro-
chie Hunnegem genoemd (altare de Huneghem, cum omnibus appenditiis suis,
eodem videlicet Geroldimonte). Is in de oorkonde het toponiem Geraardsbergen in
een dubbele betekenis gebruikt: enerzijds de heerlijkheid (in loco), anderzijds de
afhan}celijkheid of parochie (appenditia)? Voor de oorkonde van 1096, zie VAN
MINGROOT, Het stichtingsdossier, p. 9.

125 Deze kerk was van in het begin toegewijd aan Bartholomeus. Zie de pauselijke
oorkonde van 11 maart 1182: capellam sancti 8artholome; zie eveneens een pause-
lijk document uit 1379: in ecclesia parrochiali Sancti Bartholamei Geraldimontis
(J. RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden. Il. Urkunden, Berlijn,
1934, p. 394; K. HAN~UET, Documents relatifs au Grand Schisme J. Lettres de
Clément VII (1378-1379), Analecta Vaticano-Belgica, VIII, Rome, 1924, p. 616).
In 1476 wordt de pastoor Johannes vanden Boechoute betiteld als rector et cura-
UIS opidi et ecclesie Sancti 8artholomei Geraldimontensis (Rijksarchief RONSE,
Sint-Adriaansabdij Geraardsbergen, reg. 348).

126 Volgens ons wint de inhoud van de valse stichtingsoorkonde van 1081 aan belang.
Hoewel vals, bevat ze volgens Van Mingroot wel enkele authentieke bepalingen.
De vervalsing moet zijn gemaakt vóór 1182. De pauselijke oorkonde van dat Jaar
verwijst immers naar de vervalsing. In deze vervalste oorkonde staat volgende
belangrijke bepaling: ibique (= in de abdij) quicquid iuris parrochialis est, tam
in sepultura quam in baptesterio et reconsiliaiionibus, a parrochiali sacerdote
celebretur. Met andere woorden, de abdij krijgt alle vrijheden, die passend zijn
voor een abdij en valt dus buiten de jurisdictie van de parochie, behalve voor het
begraafrecht, het dooprecht en het recht op verzoening. Die rechten blijven voor
het ganse grondgebied, ook dat van de abdij, toekomen aan de parochiepriester
(= Bartholomeuskerk). Voor deze valse oorkonde, zie VAN MINGROOT, Het
stichtingsdossier, 3-5 en 37-44. Deze regeling is de gebruikelijke oplossing voor
conflicten over parochierechten tussen de parochiegeestelijkheid en monniken (D.
VAN DE PERRE, De culturele horizon van het christelijke kerkgebouw (]2de_16de
eeuw), (doctoraatsverhandeling KUL) Leuven, 1998, p. 250-252).
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de Geraardsbergse kerken, waardoor ze het recht had de pastoor te
benoemen. Over de afbakening van de parochiale rechten van de abt,
de pastoor en later ook van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap waren
er regelmatig conflicten. Pas in 1515-1518 werd de parochie volledig
geïncorporeerd door de abdij, waardoor de abt ten volle de pastor
primitivus van alle Geraardsbergse parochiekerken werd. Voortaan
kon de pastoor, die een vicaris van de abt werd, ook een monnik van
de abdij zijn, waardoor de abdij eerder het karakter aannam van een
kanunniken gemeenschap dan van een monnikengemeenschap.

Het belang tijdens de middeleeuwen van de Sint-Bartholomeuskerk
op de Markt blijkt uit volgende elementen. De pastoor was de pastoor
van de ganse stad. De kerk bezat de doopvont. De naam van de parochie
werd verbonden met de naam van het decanaat Geraardsbergen. In de
kerk zijn er in de 14de_15de eeuw een tiental kapelanieën gevestigd.
Vanaf het begin van de 14de eeuw is er eveneens de broederschap
van O.-L.-Vrouw aanwezig, die uitgroeit tot een college van twaalf
kapelanen. Ongetwijfeld gaat het hier om quotidianisten die koordienst
verrichten, zoals te Aalst. Dit betekent dat, indien deze kapelanen
binnen de Bartolomeuskerk zelf geen beneficies cumuleerden, er in de
kerk meer dan twintig geestelijken werkzaam waren. De kerk was de
scène waar in de l5de eeuw geestelijk toneel werd opgevoerd met o.m.
Mariaspelen en de passie van Sint-Bartholomeus.!" In 1515 verwierf
de Sint-Bartholomeuskerk relieken van haar patroonheilige. Vanaf
dan kon ze haar eigen ommegang organiseren. Al deze parochiale
instellingen trokken inkomsten aan, die de abdij ontliep. Dit wil zeggen
dat er te Geraardsbergen tegenover de abdij een evenwaardige en sterke
seculiere kerkelijke tegenpool bestond. Hierin verschilt de situatie te
Geraardsbergen grondig met die te Ninove. Deze nieuwe inzichten
leiden tot de consequentie dat men totnogtoe de betekenis van de
aanwezigheid van de abdij voor de stadsontwikkeling heeft overschat
en die van de parochiekerk op de Markt sterk heeft onderschat.

Deperceptiedatde Sint-Lucaskerkinde abdij tot 1515 deparochiekerk
is geweest en dat pas vanaf dat jaar de Sint-Bartholomeuskerk van kapel
tot parochiekerk is verheven, stoelt op een hardnekkige traditie, die door

127 H. YANGASSEN .Esbattemente ende Genouchte te Geraardsbergen XVde eeuw, -
Het Land van Aalst, 11,1959, p. 21-22,26.
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het werk van Gramaye gepopulariseerd werd.!" Gramaye haalde zijn
mosterd in de abdij, die er toen alle belang bij had om haar rechten op
de parochiekerk te beklemtonen. Een anachronistische interpretatie van
het gegeven dat door de incorporatie van de Sint-Bartholomeuskerk in
1515 de abt de pastor primitivus van de Geraardsbergse parochie was,
bracht er de abdij toe haar kerk vanaf de stichting van de abdij als de
ecclesia matrix van Geraardsbergen te beschouwen. 129 Twee elementen
hebben deze misopvatting vergemakkelijkt. De Bartho lomeuskerk wordt
meestal als capellafori benoemd - een woordgebruik dat resteert uit de
tijd toen de kerk nog een afhankelijkheid was - en dat stand hield tot in
de 17de eeuw. \30 Meer dan met de patroon Bartholomeus wordt tijdens
de middeleeuwen de naam van de kerk verbonden met de belangrijke
broederschap van Onze- Lieve- Vrouw, waardoor de indruk kan ontstaan
dat de 'kapel op de markt' de exclusieve kapel van deze broederschap
was.!" Uit de bronnen blijkt duidelijk dat deze broederschap in de
parochiekerk is opgericht, maar ook dat de priesters verbonden aan
deze broederschap een deel van de parochiale taken op zich namen.I"
Daardoor geraakten parochie en broederschap verstrengeld en werd de
parochiekerk vaak met de naam van de broederschap benoemd.

Sneller dan Aalst en Ninove ontstonden in Geraardsbergen
stichtingen met een religieus karakter. 133 We velwijzen naar en de twee
hospitalen (ca. 1200) en het begijnhof (ca. 1240). De broeders van het
Gemene Leven komen zich in 1392 vestigen in het Sint-Janshospitaal,

128 De Sint-Lucas kerk, term die pas laat in de lSd' eeuw opduikt, wordt in oudere
bronnen zenoernd als prochiekercke van cloestre (DE PORTEMONT, Recherches
IT, p. 446). Wellicht is deze kerk ook te idenrificeren met de capellania claustri,
vermeld in de taxatielijsten (LONGNON, Pouillës, p. 336 en REUSENS, Pouillé,
p. 105). De idee dat de Sint-Lucaskerk bij de stichting van de abdij de hoofdpa-
rochiekerk van Geraardsbergen wa , vinden we terug 111 een dispuut tussen abdij
en parochie, dat rond 1600 gevoerd werd. Het standpunt van de abdij was dat de
Sint-Lucaskerk de ecclesia matrix ecclesia rum totius oppidi was (N. Een apostel
of een evangelist patroon van Geraardsbergen, - Het Land van Aalst, 11, 1959, p.
17). J.B. Gramaye (1580-1635), Antlquitaies Flandriae, p. 44 nam dit standpunt
over. Dit gegeven werd door Van Waesberghe, Van Gestel en de latere geschied-
schrijvers als De Portemont en Fris eveneens over~enomen en is onlangs nog her-
haald door VAN BOCKSTAELE, Het culturele erfgoed, p. 18 en 63.

J 29 De recentere notie van pastor primitivus werd, ~ehjk~esteld met de oudere notie
van persona. Voor deze noties, zie J. LAENE1", Kerkelijk en Godsdienstig Bra-
bant, Antwerpen, 1935, p. 232.

130 In 1500 (n.s.) luidt het: reetoribus fabrice ecclesie parochialis seu capella sancti
Bartholomei supra forum dicti opidi (Rijksarchief RONSE, Stadsarchief Geraards-
bergen, nf. 636).

131 De parochiekerk wordt in 1355 en 1412 benoemd als prochiekerke van Onser
Vrouwen capelle c!p. de marct (Rijksarchief RO SE, Sint-AdriaansabdU Geraards-
bergen, reg. 161; DE PORTEMONT, Recherches II, p. 245-248 en 446).

132 Rijksarchief RONSE, Sint-Adriaansabdij Geraardsbergen, inv. nr. 116 en 138. Zo
lezen we in een document van 1431 (n.s.): provisores confraternitatis Beate Marie
ordinate in ecclesia parochiali Geraldimontens ... convenimus cum curato Geral-
dimontensi sup!a divino officio de cetero faciendo ...

133 VANDE WINKEL, Gezicht, p. 304-306.
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de karmelieten zijn aanwezig vanaf 1466 en de grauwzusters vanaf 1500.
Behalve het klooster van de Grauwzusters liggen al deze stichtingen in
de Nieuwe Stad, dicht bij de Dender. Dit bewijst dat er in de oude stad
wegens de bevolkingsdichtheid geen plaats was voor nieuwe kloosters.

Besluit

We hebben gepoogd met dit artikel nieuw materiaal aan te reiken,
nieuwe vragen te stellen en nieuwe wegen op te gaan in onze kennis van
de middeleeuwse ontwikkeling van de drie Dendersteden Aalst, Ninove
en Geraardsbergen. Vooral voor Aalst en Geraardsbergen wijken onze
inzichten soms grondig af van de begane paden, ook van wat in 2008
in dit tijdschrift over dat onderwerp geschreven is. We geloven niet dat
een definitieve kennis mogelijk is. Daarvoor is het materiaal waarop
kan gesteund worden te beperkt. We beschikken slechts over enkele
minieme puzzelstukjes aangereikt door de archeologie, de toponymie
en de geschreven bronnen. Eenzelfde puzzelstuk kan vaak op meerdere
manieren geïnterpreteerd worden of in meerdere hypothesen worden
ingepast. Vandaar dat een multidisciplinaire benadering, die openheid
biedt op een waaier van hypothesen, de enige weg is die een verstarring
in een bepaald stramien van denken kan voorkomen. Tevens is gebleken
dat door het gebruik van de vergelijkende methode vooruitgang kan
worden geboekt. Vele aspecten van de ontwikkeling in de drie steden
lopen parallel. Maar anderzijds blijkt uit deze studie ook hoe belangrijk
de uniciteit van elke stad is. Er is wel een algemene politieke, en
sociaal-economische context die voor de drie steden dezelfde is, maar
voor de rest ontwikkelde elke stad zich volgens eigen mogelijkheden en
omstandigheden. Om die eigenheid op het spoor te komen blijft specifiek
en volgehouden bronnenonderzoek, archeologisch én historisch, de
enige, maar lastige weg.

Dirk Van de Perre
Hoogstraat 23

9401 Pollare
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Postscriptum

De tekst van deze studie kwam tot stand in het najaar van 2009. De
tekst ervan is daarop door mij doorgegeven aan enkele archeologen,
die privaat reageerden. Intussen zijn in 2009 en 2010 enkele publicaties
verschenen die het behandelde thema aanbelangen, maar niet verwerkt
zijn in mijn tekst. Vandaar dit korte naschrift.

a) Aalst
Voor Aalst is er een belangrijke publicatie van archeoloog Koen De
Groote, waarin hij een synthese brengt van de meest recente bevindingen
en opvattingen over de vroegste ontwikkeling van Aalst. Zijn tekst werd
geschreven in 2006-2007, maar is pas in 2010 gepubliceerd.!" Onze
beider teksten kwamen dus geheel onafhankelijk van elkaar tot stand.
Hij maakte me er attent op dat er tussen zijn opvattingen en de visie van
Dirk Callebaut uit 1983 al heel wat nieuwe archeologische vondsten zijn
gedaan, die aanleiding hebben gegeven tot nieuwe vragen en tot nieuwe
visies. Nieuw bij hem is de hypothese van de mogelijk merovingische
oorsprong van de villa Alost. 135 Die hypothese is recent nog versterkt
door de opgravingen op de speelplaats van het Sint-Jozefscollege aan
de Pontstraat.!" Wel blijft hij nog aarzelend vasthouden aan de stelling
dat de mans us indominicatus van Lobbes te Aalst het Zelhof is, en
niet de Ursmaruskapel, zoals wij stellen. Zijn vragen gaan echter de
richting uit van wat wij vooropstelden: het Zelhof is het centrum van
een merovingisch grootdomein. Die stelling wordt nog versterkt door
een element dat hij aanbrengt en bij mij ontbreekt: de ligging van de
Aalstkouter ten zuidwesten van het Zelhof. Een ander nieuw geluid
in zijn tekst gaat over de Sint-Martinuskerk. Hij gaat ervan uit dat de
ligging van de kerk bepaald is door de handelsweg Brugge-Keulen en
hij raakt ook even de positie van de Graanmarkt aan. 137 Dit wil zeggen
dat de inplanting van de Sint-Martinuskerk op die plaats al een band
met een prille handelsactiviteit veronderstelt. De consequenties van dat
inzicht worden echter niet getrokken. De Vismarkt wordt nog steeds

134 K. DE GROOTE, The contribution of archaeological sourees to the research of the
formation of towns. The example of Aalst, aborder town in the county of Flanders,
In: K. DE GROOTE, D. TIJS en M. PIETERS (eds.) Exchanging Medieval Mate-
rial Culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe
(Relicta monografieën 4), 2010, p. 249-266. Met dank aan de auteur voor het door-
sturen van de tekst.

135 Ibidem, p. 253.
136 K. DE GROOTE, J. MOENS en V. AMEELS, Verzegeld door de eerste stadswal.

Merovingische nederzettingen onder de speelplaats te Aalst (0.-Vi.) in: Archaeo-
logica Mediarvalis, 33,2010, p. 43-47

137 DE GROOTE, The contribution, p. 254.
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als de oudste markt van Aalst gezien. Enkele fundamentele kwesties
worden nauwelijks of niet aangeraakt: de grenzen van Aalst, de Oude
Dender, de betekenis van de kanalisatie van de Dender, de relatie
tussen de bewoning op de linker- en rechteroever en de functie van een
stadsbrug. Wat ik vooral ontbeer, niet alleen in dit artikel maar in de
historiografie van Aalst in het algemeen, is een visie op de positie van
Aalst en van de heren van Aalst vóór de aanhechting bij Vlaanderen,
m.a.w. de positie van Aalst in de Karolingische Brabantgouw van de 9de

tot het midden van de 11de eeuw. Voor dit aspect is de relatie van de heren
van Aalst met de abdij van Affligem van groot belang. De Groote meent
ten onrechte dat de heren van Aalst door de graaf bij de aanhechting bij
het graafschap als kasteleinen te Aalst geplaatst werden.!" De heren
van Aalst, zoals de andere grote heren uit de regio tussen Schelde en
Dender, werden 'pairs' van de graaf en waren geen 'kasteleinen"!"
Dit betekent dat deze heren reeds voor de aanhechting een belangrijke
machtspositie in de streek (dit was toen de Brabantgouw) innamen,
onafhanklelijk van de graaf. Samenvattend: er zijn convergenties tussen
wat Koen De Groote geschreven heeft en mijn kritiek op de visie van
de stadsontwikkeling van Aalst uit de jaren tachtig, ontwikkeld vanuit
archeologische hoek.

Volledigheidshalve vermeld ik nog een ander recent artikel van
Koen De Groote en een groep archeologen, dat van betekenis is voor de
studie van de Aalsterse stadsontwikkeling, vooral voor de datering van
het ontstaan van de huidige Grote Markt. 140

b) Ninove
SOLVA publiceerde in een mooie brochure in november 2010 de
resultaten van haar opgravingscampagne in 2008-2009 naar de Graanhal
te inove."" Een belangrijke conclusie luidt dat de Graanmarkt geen rol
speelde in de stadsontwikkeling vóór 1300. Ook ik heb in mijn artikel
vragen gesteld bij de hypothetische functie van het 'Oude Hof' op de
Graanmarkt. Toch roept het besluit van de archeologen meer vragen
op dan dat het antwoorden brengt. De parochiekerk lag tot de eerste
helft van de 13de eeuw bij de Dender in de Nederwijk. Hoe begaven
de inwoners van het nieuwe stadscentrum (huidige Oudstrijdersplein)

J38 DE GROOTE, The contribution,~. 255.
139 Voor het onderscheid tussen 'pair en 'castellanus' , zie E. WARLOP, The Flemish

Nobility,Kortrijk,1975,Fl.105-155.
140 K. DE GROOTE e.a., Op zoek naar de oudste middeleeuwse bewoning aan

de Grote Markt te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen). Het onderzoek van afval-en
beerkuilen uit de 12d

' tot 14d
' eeuw, in: Relicta, 4, 2009,1-69.

141 Graanmarkt Ninove (Archeologie, Brochure 1; SOLVA-uitgave) Aalst, s.d.



80

zich naar deze kerk en op welke wijze sloten ederwijk en Pamelstraat
aan op dit nieuwe centrum? Hier lijkt de Graanmarkt de natuurlijke
verbindingszone. Waar liep, in de hypothese van de archeologen, de
eerste Ninoofse oostelijke stadswal, indien de Beverbeek deze functie
niet had? Daarop wordt geen antwoord gegeven. Wat met de Beverbeek
als grens tussen juridisch twee onderscheiden stadsgedeelten (bepaald
door de grens van de laatbank van Sint-Cornelius)? Er zijn historische
argumenten om de zone van de huidige Graanmarkt te blijven situeren
binnen de zone van de eerste stedelijke omwalling. De functie van deze
zone blijft voor ons een open kwestie.

c) Geraardsbergen
De publicatie van het boek De muur rond Geraardsbergen gebeurde
in het najaar van 2009.142 Ook dit rijk geïllustreerde werk was nog
niet beschikbaar toen ik mijn tekst schreef. In dit werk wordt op zoek
gegaan naar de sporen van de middeleeuwse stadsmuur. De loop van
deze muur is geen betwist gegeven. Over de oorsprong van de stad
wordt nog uitdrukkelijker dan vroeger voortgebouwd op de foutieve
stelling dat de stad zich in een eerste fase rond de Sint-Lucaskerk en de
abdij ontwikkeld heeft langs de as van de huidige Abdij straat en pas in
een tweede fase rond de Markt. 143 Een valabele argumentatie om deze
vooropstellingen te ondersteunen wordt niet gegeven. Mijn bezwaren
tegen de stelling dat de Sint-Lucaskerk in de Sint-Adriaansabdij de
middeleeuwse hoofdparochiekerk van de stad zou zijn geweest, blijven
dus geldig. Een nieuwe visie op de rol van de Markt en van de Sint-
Bartolomeuskerk in de ontwikkeling van Geraardsbergen dringt zich
meer dan ooit op. Ook wordt in dit werk de economische rol van de
Dender als handelsas voor de stad tijdens de middeleeuwen volledig
ontkent, terwijl er al scheepvaart gesignaleerd wordt vanaf het einde
van de 12de eeuw. 144

Tevens valt voor Geraardsbergen nog een recent artikel te vermelden
over opgravingen in de Grotestraat.!"

1 december 2010

142 J. DE RO e.a., De muur rond Geraardsbergen. Van gesloten naar open stad, Ge-
raardsbergen, 2009. Zie hierover ook SIGNALEMEl\TT in Het Land van Aalst, 62,
2010, p. 242-244.

143 DE RO, De muur, p. 55-58.
144 Ibidem, p. 65. Zie ook noot 56.
145 J. DE SCHIETER en T. DE WANDEL, Archeologisch noodonderzoek in de

Grotestraat te Geraardsbergen: 1000 jaar Denderstad in de kijker, -Handelingen
Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 14,2009, p. 469-
512.
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