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TIJDENS DE MAAND JULI IS ERFGOEDHUIS DE CASTELEYN
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

Nog verkrijgbaar
Jaarboek 2014

Klein-Brabants huldeboek 1914-1918
Najaar 2014 verscheen het eerste deel van 2 jaarboeken over de Eerste Wereldoorlog in Klein-Brabant. Na jarenlange opzoekingen in diverse archieffondsen
bundelden auteurs Gert van Kerckhoven en Jos Winckelmans de persoonlijke
verhalen van bijna 150 Klein-Brabantse gesneuvelden in de Groote Oorlog. Met
kaarten, talrijke foto’s en erg diepgaande gegevens zien we deze jonge mannen
hun strijd leveren in een bizarre oorlog. Lijsten van oud-strijders geven dit boek
nog een meerwaarde. Dit Klein-Brabants Huldeboek is een blijvend eerbetoon aan
de Klein-Brabantse soldaten die hun leven gaven voor het vaderland.
Een volgend deel zal het dagelijkse leven in Klein-Brabant tijdens de Eerste
Wereldoorlog belichten.
Voor inlichtingen en bestellingen: zie cover achteraan

Het beleg van het kasteel van Bornem door Hector Vilain
en de Gentenaars in 1326
Filip Hooghe
Verscheidene verwijzingen naar het beleg van het kasteel van Bornem
in 1326 verschijnen in een klacht door Robrecht van Kassel ingediend bij
zijn neef Lodewijk II van Nevers in 1329 over de schade hem door de
Gentenaars aangedaan tijden de opstand van Zannekin. Robrecht van Kassel werd geviseerd door de Gentenaars omwille van het feit dat hij op 30
juni 1325 door de opstandelingen tot ruwaard (= plaatsvervanger van de
graaf) werd gekozen en dus de kant van de rebellen had gekozen, tegen
de Vlaamse graaf Lodewijk II van Nevers, die door de Brugse opstandelingen gevangen werd gehouden. Jan van Namen trok zich aan het hoofd
van de graafsgezinden terug te Gent en riep zichzelf eveneens uit tot
ruwaard. Intussen trachtte Robrecht Gent van de buitenwereld af te
snijden, doch de Gentenaars slaagden in de winter van 1325-1326 de Vier
Ambachten, het Land van Waas, de gebieden aan de overzijde van de Schelde (behalve Geraardsbergen) en tussen Leie en Schelde terug te winnen.1
Uit de aanklacht van 1329 blijkt dat de Gentenaars en hun handlangers het kasteel van Bornem in 1326 hadden belegerd en dat ze ook

de huizen van Robrecht van Kassel in het dorp hadden aangevallen.
Bovendien hadden de opstandelingen alle renten en inkomsten van het
Land van Bornem tot hun eigen profijt geheven. Ze hadden ook de onderdanen van Robrecht te Bornem een eed doen zweren tegen hun eigen heer. Tevens hadden de Gentenaars zich sinds de vrijlating van de
graaf (30 november 1325) tot het moment dat het beleg van het kasteel van Bornem werd opgeheven ook schuldig gemaakt aan meerdere
gewelddaden en uitspattingen. Robrecht vroeg dan ook aan de Vlaamse
graaf dat hij alle schade vergoed zou worden en dat alle eedverbonden
opgedrongen aan zijn onderdanen nietig zouden worden verklaard.2
De raids op Bornem en de belegering van het kasteel in de winter van
1325-1326 kunnen gekaderd worden in de succesvolle uitvallen van de
Gentse graafsgezinden. Een leger Gentenaars onder leiding van Hector
Vilain en Zeger van Kortrijk slaagde erin om het grootste deel van oostelijk Vlaanderen terug te winnen op ruwaard Robrecht van Kassel en zijn
opstandelingen. Na de bezetting van deze gebieden werd een strenge re-

De belegering en plundering
van Geraardsbergen door de
Gentenaars in 1381 uit de
middeleeuwse kronieken van
Jean Froissart.
(PARIJS. Bibliothèque
nationale de France, FR 2644,
Jean Froissart, Chroniques,
fol. 135)
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pressie ingesteld tegen de collaborerende steden en gewesten. Specifiek
moesten de bezittingen van Robrecht van Kassel het natuurlijk ontgelden.
Zijn landgoed van Schelderode, ter waarde van 2.000 lb. torn. werd door
Hector Vilain en zijn kornuiten gebrandschat. Van uit het grafelijk slot van
Rupelmonde wist Hector Vilain met een deel van zijn troepen de Schelde over
te steken en plundertochten te organiseren tegen het Land van Bornem.3
Voornoemde Hector Vilain wordt in de klacht van Robrecht van Kassel omschreven als alloiés du Conte de Namur et de le ville de Gand.4
Hij was dus een bondgenoot van ruwaard Jan van Namen en van de
graafsgezinde Gentenaars. Dat juist Hector Vilain zijn woede specifiek
richtte op Robrechts kasteel van Bornem en zijn onderdanen in het Land
van Bornem, valt misschien te verklaren door de familiale band die Vilain had met het kasteel van Bornem. Hij was immers één van de na-

Het wapenschild van de
familie Vilain:
“Van sabel (zwart) een schildhoofd van zilver, beladen met
een barensteel van sabel”

komelingen uit het roemrijke Gentse burggravengeslacht, dat vanaf het
midden van de 13e eeuw schromelijk aan macht had moeten inboeten.
Het spreekt voor zich dat Vilain zijn kans schoon zag om een stuk verloren gegaan familiegoed te trachten te recupereren. Daarnaast was Hector Vilain sinds 1318 zijn broer Filips opgevolgd als voogd van Temse,
waardoor hij de dichtste buurman van het kasteel van Bornem werd.5
Bij het beleg van het kasteel van Bornem maakte Hector Vilain gebruik van
sergeanten hem geleverd uit de stad Hulst, die onder zijn controle stond. Uit
de rekening van Hulst van 1326 blijkt dat de stad Hulst die sergeanten aan
Hector Vilain geleend had om Bornem gedurende 59 dagen te belegeren.6
Zeger van Kortrijk (Fr.: Sohier le Courtroisien) was in die tijd ruwaard van
Vlaanderen en werd door de stad Hulst 6 lb. betaald om de grote kosten te
minderen van de sergeanten die binnen Hulst en te Bornem lagen.7
In een uitvoerig relaas uit 1329 handelend over de schade die Robrecht
had opgelopen, wordt dieper ingegaan op de specifieke gebeurtenissen in
Bornem. Vooreerst stak Hector Vilain twee huizen in brand die gelegen waren naast de sluis van Bornem in de Steendamdijk. In deze huizen woonde
de wachter van de visserij in de wateren van Bornem. Hector Vilain liet
ook graan en hooi roven van de bezittingen van Robrecht van Kassel in
Bornem. Ook liet hij de renten en schuldvorderingen heffen in het Land
van Bornem, die normaal aan de heer van Bornem toekwamen. Hector
liet ook de goederen van de tiende van Bazelbroek overbrengen naar het
grafelijk kasteel van Rupelmonde. De Gentenaren namen ook een hoeMededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

veelheid tarwe en gerst opgeslagen in het kasteel van Bornem in beslag,
die normaal toekwamen aan Jan Palster, de kamerheer van Robrecht van
Kassel. Heer Hector liet ook uit de wateren van de heer van Bornem vis
vangen. Een hoeve die toebehoorde aan de kastelein van Bornem viel ten
prooi aan de vlammen. Hector liet ook 200 hopen tarwebundels van de
kastelein aanslaan. Uit een graanschip stalen de Gentenaars 1200 hopen
haver. Daarnaast werden ook rogge en tonnen bier ingepalmd. Hector
liet ook de schuldvorderingen van de kastelein van Bornem opnemen. Er
werden ook vier koeien geroofd van het kasteel. Hector Vilain had in het
bijzonder een tuk op Pieter de Vos, een ridder in dienst van heer Robrecht
van Kassel, wiens twee hofsteden te Bornem hij liet brandschatten. Ook de
woningen van Jan Peenne en Jan de Wale moesten eraan geloven. Hector liet bovendien nog vier huizen van Yzabel Meschine in brand steken,
omdat zij werkte op het kasteel in dienst van heer Robrechts kastelein. Zij
moest overigens van Hector een oude schuur terugkopen en werd ook het
graan en de tonnen bier in beslag genomen. Ook het huis van Gillion van
Clapdorpe en van zijn oudere broer werden gebrandschat omdat hij klerk
was in het kasteel van Bornem. Ze namen ook zijn haver, hooi, tonnen bier
en drie veulens in beslag. Van de inwoners van Hingene eiste Hector Vilain
dat ze 20 lb. groot betaalden, waarvan de heer van Bornem normaal recht
had op de helft. Daarnaast liet ook Jan van Namen 120 karrevrachten
hooi, 57 scheepsvrachten haver en 400 kapoenen uit het kasteel van Bornem weghalen ter waarde van 250 lb. Robrecht van Kassel liet toe dat
hij hiervoor in goud terugbetaald zou worden. Ten slotte werd Pieter van
der Dilf het laatste slachtoffer van Hectors razernij. Hij was in 1326 baljuw van heer Robrecht in Sint-Winoksbergen, wat de band tussen Bornem
en het Westland nog maar eens aantoont. Zijn Dilfthoeve werd in 1326
verwoest, gebrandschat en geplunderd van alle voorzieningen, granen en
hooi. Ook zijn hoog bos werd gekapt en zijn tuinen en boomgaarden rond
het hof werden vernield. Bovendien werden zijn huis naast zijn hoeve en
zijn mooie windmolen ook verwoest. Er werden nog een oud paard en de
vissen uit zijn vijvers buitgemaakt, dit alles ter waarde van een goede 660
lb.8 Na het herstel van de rust werd Pieter van der Dilf door Robrecht van
Kassel benoemd tot baljuw van Kassel (8 januari – 11 maart 1327).9
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HOOGHE, ROCHTUS en VERSTRAETEN, Het Kasteel van Bornem. Duizend jaar Europese
geschiedenis, I, 158-159.
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“Item que ce que cil de Gand ou leur aidant ont assegiet le chastel de Bornehem, ars
et essilliet les maisons le dit signeur de Cassel qu’il avoit illuec et ont leveit et lievent
chascun jour les rentes, les revenues et esplois de sa terre de Bornehem et ont fait jurer
ses gentz avecques eaus contre lui. Et ont fait plussieurs autres excès et outrages puis
la délivrance dou conte que li sieges soit levés. Si dammage li soient rendu et li serment
et alliances qu’il ont fait faire a ses gentz hostées et mises a nient.” Cf. RIJSEL. A.D.N.,
Reeks B 263, GODEFROY nr. 6000 bis.
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SABBE, Vlaanderen in opstand 1323-1328, 48-50.
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RIJSEL. A.D.N., Reeks B 263, GODEFROY nr. 6000.
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Hugo III had een broer Wouter Vilain (1251-1260), die de tweede zoon was van burggraaf Hugo II en ridderheer werd van Sint-Jans-Steen, eertijds verworven door Zeger III.
Uit hem ontsproot één van de bekendste zijtakken van de burggraven van Gent, die de
bijnaam “Vilain de Gand” aannam. Uit het geslacht Vilain sproten de heren van Welle,
Huysse, Moerbeke, Liedekerke en anderen. Zij droegen het wapen van Gent in hun
schild, met dat verschil dat ze er een barensteel met vijf hangers aan toevoegden, daar
Wouter de tweede zoon was van burggraaf Hugo II. Wouter Vilain werd opgevolgd door
zijn zoon Alexander Vilain, die in 1282 nog als edelman werd aangeduid. Alexanders
oudste zoon was Wouter II Vilain, die de vader was van onze Hector Vilain. Wouter II
Vilain huwde met Adelise van Temse, waardoor hij de voogdij van Temse en het kasteel
aldaar wist te verwerven. Filips Vilain volgde Wouter II op als heer van Temse. Filips
stond de voogdij van Temse echter al in 1318 op zijn beurt af aan zijn jongere broer
Hector Vilain, die gehuwd was met Maria van Liedekerke. Hector stond bekend als een
dapper ridder en werd in 1327 kastelein van het grafelijke kasteel van Rupelmonde.
Hector Vilain stierf in 1335 en liet de voogdij van Temse terug na aan zijn broer Filips,
die intussen professor in de rechten was geworden. De helft van de inkomsten van de
voogdij van Temse kwam echter toe aan zijn schoonzuster en weduwe Maria van Liedekerke. Filips werd opgevolgd door Clara van Mirabello, die huwde met Jan Vilain, heer
van Boekhoute, zodat de voogdij van Temse weer terugkeerde tot de familie Vilain. Cf.
DU CHESNE, Histoire généalogique des maisons de Guines, IX, 354-377; DE POTTER en
BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. 3: Arrondissement St.-Nicolaas. 4: Stekene, Temsche, Tielrode, Verrebroek, Vrasene, Zwijndrecht,
43-45; WARLOP, The Flemish nobility before 1300, III, 825, nr. 49 en 836, nr. 49.
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“Den serianten die wi miin heere Hector gheleent hadden vore Borneem van lviiii daghen
dat si ute laghen xxxv lb. viii sch.” CALAND, Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste
helft der XIVe eeuw, 162. “Op den xxiii dach voer Bouden Lieve, Laurens van den Pute
te Ghent omme den cost te minderne van den serianten die te Borneem laghen ende van
den serianten die binnen onser port laghen v daghe ute coste iii lb. xii sch. Op den selven
dach Heinric de Langhe en will Braem met i garsoen te Temsche omme de selve bederve
te coste ... xviij sch.” Cf. CALAND, Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der
XIVe eeuw, 154. H. Nowé vermeldt dat de heren Vilain ook heren van Bornem waren,
doch dit klopt niet. Zij waren wel voogden van Temse en afstammelingen van de Gentse
burggraaf Hugo III, die het kasteel en land van Bornem in 1250 verkocht aan Margareta
van Constantinopel, gravin van Vlaanderen. Cf. CALAND, Twee rekeningen der stad Hulst
uit de eerste helft der XIVe eeuw, 185, n. 12; HOOGHE, ROCHTUS en VERSTRAETEN, Het
Kasteel van Bornem. Duizend jaar Europese geschiedenis, I, 121.
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CALAND, Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XIVe eeuw, 163.
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NOWÉ, Les baillis comtaux de Flandre, 402;
RIJSEL. A.D.N., Série B 263, GODEFROY nr. 6000:
“Che sont li grief et li damage qui par le ville de Gand et ses allyés ont esté fait a monsigneur Robert de Flandres et a ses gentz, les quels il requiert qu’il soient a li et a ses gentz
rendu et restitué comme li Roys nos dit ait le dit monsigneur Robert tenu pour excusé de
ce dont il avoit estés enfournies contre luy.
Premiers arst messire Hector Villain, alloiés du Conte de Namur et de le ville de Gand,

6

deuz maisons assises delez l’escluse a Bornehem, esquelles le garde de le peskerie des
eauwes de Bornehem soloit demourer, les quelles valoient .lx. lb.
Item prist ou fist prendre li diz messire Hector des bleis et foins le dit monseigneur Robert
a Bornehem qui valurent C. lb.
Item prist ou fist prendre et lever li diz messire Hector rentes et dettes deues au dit
monsigneur Robert en sa terre de Bornehem, montent ijC. lb.
Item arst li diz messire Hector ou ses gentz qu’il a mis ou chastel de Rupelmonde les biens
de le disme de Barzielebrouch li quel estoient au dit monsigneur Robert, valent .l. lb.
Item prist il ou fist prendre asses pries de la dite maison de Bornehem en orge et en
froment qui estoient a Jehan Palstre, cambrelenc au dit monsigneur Robert qui valurent
.xxx. lb.
Item prist ou fist prendre li diz messire Hector es eauwes le dit monsigneur Robert a
Bornehem beketz et autres poissons qui valurent .ijC. l. lb.
Item arst ou fist ardoir li diz messire Hector un manoir dou chastellain de le maison le dit
monsigneur Robert a Bornehem qui bien li cousta .CC. lb.
Item fist li diz messire Hector prendre .ijC. moncheaus de fourment en jarbe[vi] qui
furent au dit chastellain qui bien valurent .lx. lb.
Tout ausi xijC. monceaus d’une navire d’avoine qu’on apiele havere qui bien valurent iij.C
lb.
Tant ausi de xxx. monceaus de blé soile et viij.C monceaus de fourage qui valurent iiij.xx
lb.
Item fist li diz messire Hector lever des dettes deues deues au chastellain de Bornehem
qui montent lx. lb.
Item li fist il prendre iiij. vaches qui bien valurent xij. lb.
Item fist li diz messire Hector ardoir deuz manoirs qui estoient a un escuier qu’on apiele
Pierre le Vos pour ce qu’il estoit ou service le dit monsigneur Robert en la dite maison de
Bornehem qui valurent iij.C lb. ou plus
Item fist il ardoir pour le dite cause le maison de Jehan Peenne qui valu .xxx. lb.
Tout aussi le maison Jehan le Wale qui valu .xxx. lb.
Item fist il ardoir en le ville de Bornehem quatre maisons qui estoient a Yzabel Meschine dou chastellain de Bornehem pour ce qu’elle fu en la dite maison de Bornehem au
service le dit monsigneur Robert qui valurent .ij.C lb.
Item racata elle une fieuwe grange contre le dit messire Hector de .x. lb. iiij s.
Item li fist il prendre blé et fourage vaillant xxx. lb.
Item fist il ardoir le manoir dou clerc qu’on apiele Gillion de Clapdorpe de le maison de
Bornehem et de un fieu frere vaillant iij.C lb.
Item prist il del avoine qu’on apiele havere qui fu au dit clerc vaillant xxiiij. lb.
Item li fist il prendre foins et fouragez vaillant xx. lb.
Item li fist il prendre troiz poulains prisie ix. lb.
Item eut il des gentz le dit monsigneur Robert de sa ville de Bornehem dys livres dys solz
de unes gros qui font en profis lxxviij. lb.
Item eut il des dites gentz en une autre somme xxxvj. lb.
Item eut il des gentz de Hingisne vint livres de gros dont li moitiet appartient a monsigneur vaillant .vj.xx lb.
De .vi.xx charetees de foin, de .lvij. [n9] d’avoine, de .iiij.C chapons que le conte de
Namur fist prendre a Robert en le maison le dit monsigneur Robert qui tout bien valu
.ij.C l. lb. se soeffie li diz messire Robers de demander ent restitution quantité d’ore …
Item a li diz messire Hector wasté, ars et essillie un manoir Pierron de le Dilf, bailliu monsigneur Robert en se ville de Berghes, li quelz manoirs estoit assis a Bornehem, wasté
et essillie et ars de ses pourvéances, de ses escrains et foins d’illuec, cope son haut boys
et autre et ses gardins essillies d’entour et d’encosté son dit manoir abatu et emmène
une maison, le dit bailliu séant a Rupelmonde, wasté, rompu et essillie un beau molin a
vent, pris un fieu cheval, peschie les eauwes et emmène ses poissons qui tout bien valu
a monstrer en temps et en lieu .vj.C lx. lb.”
9
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Franse regio Nord-Pas-de-Calais eert Verhaeren
als oorlogsslachtoffer
Paul Servaes
Boekbespeking:
Het literaire tijdschrift “Nord’”, dat
twee keer per jaar
verschijnt voor de
regio Nord-Pas-deCalais in Frankrijk
met interessante
letterkundige bijdragen, wijdde zopas
zijn nummer van
december 2014 volledig aan de Eerste
Wereldoorlog. Bekende Franse auteurs als Maxence
Van der Meersch,
Jean Giono en Max
Deauville komen
erin ondermeer aan
bod met hun publicaties omtrent WO I. Ook Emile Verhaeren figureert in dit illustere gezelschap als burgerlijk oorlogsslachtoffer. Onder de titel “Émile Verhaeren, un
poète dans la Grande Guerre” publiceert het tijdschrift een essay van vijftien bladzijden van de hand van Rik Hemmerijckx, conservator van het Provinciaal Museum Emile Verhaeren te Sint-Amands, uitstekend vertaald in
het Frans door professor Vic Nachtergaele. Hemmerijkcx publiceerde deze
belangrijke tekst al eerder in het literair-historisch tijdschrift “Zacht Lawijd”
dat met een speciaal en dik nummer, onder de titel “ Schrijvers in de Eerste
Wereldoorlog” de Grote Oorlog herdacht. Van het vijftiental bijdragen over
onder meer Ernest Claes, Frans en August Van Cauwelaert, Jozef Simons,
de Duitse uitgever Anton Kippenberg en Pol de Mont behoort die van Rik
Hemmerijckx tot de interessantste. Het schetst een degelijk portret van
Verhaeren tijdens de oorlog en van zijn veelzijdige activiteit in de laatste
jaren van zijn leven. Beide teksten zijn bijna identiek, alleen de aanhef van
de Franse versie valt iets langer uit en ook het omvangrijke en boeiende
notenapparaat werd in het Frans met een tiental noten aangevuld. Alleen
de Vlaamse versie werd opgesmukt met een achttal mooie illustraties.

plaatsheeft. Zijn droom van broederschap onder alle volkeren met de leuze
“Admirez-vous, les uns les autres”, wordt zo plots aan diggelen geschoten.
Hij schaart zich onmiddellijk aan de zijde van koning Albert, de KoningRidder, met wie hij een persoonlijke band heeft. Tijdens de oorlogsjaren
zal hij zijn rol als “dichter des vaderlands” van België met verve ter harte
nemen. In plaats van de verheven poëet die geloofde in het ene Europa en
de toekomst van de mensheid treedt hij nu naar voren als de dichter van
de haat tegen alles wat Duits is. Zijn vroegere Duitse vrienden, zoals Stefan
Zweig, die hem in Duitsland op het toppunt van zijn roem brachten, laat
hij allemaal vallen. In zijn oorlogspoëzie, het gedicht “Le Crime Allemand”
en de dichtbundel “Les Ailes rouges de la guerre”, rekent hij af met het
militaristische Duitsland terwijl in de bundels oorlogsproza “La Belgique
sanglante” en “Parmi les Cendres. La Belgique dévastéé” ook de cultuur
van het “incivilisable” Duitsland terdege wordt aangepakt. Met zijn gedichten, krantenartikels en lezingen speelt hij zijn rol als verdediger van het
kleine onder de voet gelopen België in heel Europa, maar vooral in GrootBrittannië en Frankrijk. Tweemaal bezoekt hij de koninklijke familie aan
het IJzerfront en maakt zelfs een strandwandeling met koningin Elisabeth
van De Panne naar Sint-Idesbald. Deze bezoeken moeten hem ter plekke
laten kennismaken met de ellende van de oorlog. De grote nationale dichter wordt een symbool dat ook na zijn tragische dood in 1916 in het station
van Rouen als de mythe “Verhaeren” blijft voortleven, ook voor de tegenpartij. De Duitse dichter Paul Zech publiceert op 9 december 1916 een brief
die hij zogezegd van Verhaeren ontving, maar die hij aan het front kwijtspeelde. Hierin zou Verhaeren blijk gegeven hebben van oorlogsmoeheid
en opnieuw contact gezocht hebben met zijn vooroorlogse Duitse vrienden.
Zijn pacifistische vrienden, zoals onder andere de Franse auteur Romain
Rolland, meenden eruit te moeten besluiten dat indien hij nog langer had
geleefd uiteindelijk toch Rollands kant zou hebben gekozen.
We zullen het nooit weten maar één ding is zeker: zijn heftige anti-Duitse
en patriottische geschriften behoren niet tot zijn beste werk maar enkele
gedichten uit die tijd hebben hun relevantie behouden en worden nog
steeds opgenomen in bloemlezingen en verdienen het ook te worden heruitgegeven en vertaald. Een pacifistisch etiket kan men moeilijk op Verhaeren plakken hoewel dit beeld voor sommigen tot de “ mythe Verhaeren”
is gaan behoren. “Het is alsof we ons niet meer kunnen voorstellen dat
iemand gewoon een Belgisch patriottisch dichter is geweest”, besluit Rik
Hemmerijckx terecht zijn merkwaardig betoog.

Het essay van Rik Hemmerijckx laat ons vooreerst kennismaken met Verhaeren, één van de toonaangevende dichters van zijn tijd die de Europese
gedachte hoog in het vaandel draagt en fungeerde als het ware als het
intellectuele geweten van het hele continent. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog en vooral de Duitse oorlogsverklaring aan het neutrale België schokt hem dermate dat een totale mentale ommekeer bij Verhaeren
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Bornemse rundveehouders in 1772
Benny Croket
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de gemoedsrust van de
boeren in de Oostenrijkse Nederlanden – dit is ongeveer het huidige België
minus het prinsbisdom Luik – een paar keer erg verontrust door epizoötieën onder het vee. Vooral in de jaren zeventig zat bij elke boer de schrik
er goed in dat rundveepest zijn koeienstal zou treffen. Schrik omdat deze
erg besmettelijke en quasi ongeneeslijke ziekte zijn bedrijf te gronde kon
richten. Bekommerd om de voedselvoorziening en de economische weerslag waren bij vorige pestgolven door diverse overheden al verordeningen
uitgevaardigd om verspreiding tegen te gaan. De meeste met beperkt succes, omdat ze te weinig doeltreffend waren en omdat ze niet goed opgevolgd werden. Tot op nationaal vlak de regering edicten afkondigde met
verregaande maatregelen en “jointes” oprichtte om deze krachtdadig door
te voeren, waardoor de rundveepest grotendeels werd bedwongen. Tijdelijk
toch, want de ziekte liet zich zelfs af en toe nog in de negentiende eeuw
gevoelen.

Rundveepest, een Europese plaag
Rundveepest is een virus dat hoofdzakelijk hoornvee aantast. Het virus
verspreidde zich via direct contact met andere runderen of door het verplaatsen van stalmest of zelfs via de verkoop van de huiden. Zowel de
verwerking van de dierlijke producten als de handel in dode en levende
besmette dieren waren dus oorzaak van deze epizoötie. Maar deze handel was slechts één aspect van de uitbreiding van de rundveepest. Dankzij
troepenbewegingen manifesteerde de plaag zich in gans Europa. Immers,
Habsburgse, Franse en andere legers trokken van her naar der en in de legertros liepen talrijke runderen die gekocht waren in landen van CentraalEuropa en de Balkan, waar rundveepest frequent voorkwam.
Bij de geïncubeerde dieren brak de ziekte na maximaal negen dagen uit.
Het rund liet zijn hoofd hangen, was lusteloos en at en dronk weinig of
niets. Knarsetanden, hoge koorts en versnelde hartslag waren andere
symptomen. Het duidelijkst nog waren de stinkende slijmen die voortdurend uit neus en muil liepen, de tranende ogen en de puistige ontsteking
van tong en tandvlees. Ook een bloedige ontlasting was teken aan de wand.
Vrij snel stierf het verzwakte dier. Al leek het op een kwade vorm van
mond- en klauwzeer, toch zijn wetenschappers vandaag overtuigd dat het
om runderpest ging.
Dat het veroorzaakt werd door een virus, wisten de toenmalige geneeskundigen uiteraard niet. Ze hielden het bij slechte lucht, giftige vliegen,
wormen, grasspinnen en andere hersenspinsels. Er waren er zelfs die een
meteoor zagen als de grote boosdoener. En zeker de boeren fantaseerden
over de oorzaken van de “muilplaag”. De meeste landlieden zagen het
als een straf van God. De katholieke kerk steunde die idee van ‘verdiende
straffe’ en hun oplossing lag in boetedoening en een gulle offergave aan
Sint-Rochus.

Ondergaan of bestrijden
De meeste veehouders ondergingen dus gelaten het ganse gebeuren. Ze
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konden moeilijk anders, want ze wisten niet wat te doen. Kruisen werden
gekalkt boven of onder de openingen in de stalwanden, al moeten we beseffen dat bij de keuterboeren, die toch het grootste deel uitmaakten, de
koe onder hetzelfde dak sliep als de bewoners. Toch trachtten ze op meer
pragmatische wijze het onheil te voorkomen. In de stal droeg men linnen
in plaats van wollen kleding, omdat geopperd werd dat besmetting en verspreiding kon gebeuren via wol. Vreemde bezoekers werden zo veel mogelijk geweerd. De hond ging aan de ketting. Andere voorzorgsmaatregelen
waren het witkalken van de stal en het afgraven van de doordrenkte grond.
Ook het branden van jeneverbessen en duivelskruid werd heilzaam geacht.
Wanneer een dier ziek werd, haalde de boer de plaatselijke smid erbij en
hoopte dat die een oplossing vond. In het slechtste geval ontbood men de
chirurgijn of hij die ervoor doorging. Via de gebruikelijke aderlating en
kruidenmengsels met bier of brandewijn probeerden ze genezing te bekomen. Wilgenaftreksels gaven slechts verzachting. Een bizarre praktijk
die veel werd toegepast was het doorsteken van de buik om de winden te
onttrekken. In ieder geval bleven zieke dieren verplicht op stal. De dode
runderen werden begraven op de boerderij.
In het buitenland geloofden enkele artsen sterk in inenting met een stof
afkomstig van aan de veepest gestorven dieren om de rundveepest te bedwingen. Meestal liepen deze testen uit op niets.

Categoriek ingrijpen: “nostre système” of afmaken en vergelden
De overheden van onze buurlanden lieten de runderpest ongemoeid. De
epizoötie kon daar ongestoord uitdijen en bedreigde zo onze contreien.
Door invoer van Hollands vee – al was dat op dat moment verboden – en
door verkoop op de veemarkten, zoals die van Dendermonde, drong in
1769 de ziekte door in de regio Antwerpen, in West-Brabant, rond Gent
en Aalst. In het najaar van 1769 werd het Land van Waas zwaar getroffen.
Met edicten, met daarin zowel preventieve als bestrijdende maatregelen
gekoppeld aan strenge bestraffing bij overtreding, probeerde de centrale
overheid het tij te keren.
Met het toegevoegde edict van 11 januari 1770 werden al die maatregelen op punt gesteld. In Vlaanderen toch; Brabant zou pas een maand later
volgen. Enkele punten uit dit edict laten zien hoe “notre système” – de
reeks harde maatregelen werd zo door de gouverneur-generaal van de
Oostenrijkse Nederlanden aangeduid – werkte:
 bij het vermoeden van de ziekte moest de veehouder dit binnen de
vier uren melden aan de plaatselijke overheid;
 na de vaststelling door experten dat het om runderpest ging, werden alle runderen in de stal, zowel zieke als gezonde, onmiddellijk
gedood;
 de kadavers moesten in de buurt van de stal op meer dan twee meter
diepte begraven worden en het later opgraven van de krengen was
verboden;
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 stro en hooi in de stal moesten vernietigd worden;
 de waarde van het gedode vee en het vernietigde stro en hooi werd
geschat zodat een eis tot schadevergoeding kon opgesteld worden;
 alle honden en katten op de boerderij moesten gedood worden;
 gedurende een maand mocht het boerengezin geen contact hebben
met andere dorpelingen;
 alle tamme konijnen in het dorp, waar de besmetting opdook, werden gedood;
 strenge regels op handel en transport van vee, huiden en mest in de
getroffen regio;
 eventueel werd er een militair “cordon sanitaire” rond de pesthaard
gelegd;

winning. En brouwers en brandewijnstokers vetten meerdere runderen met
de draf, het calorierijke afvalproduct van hun beroepsactiviteit. De griffier
deelde Bornem op in kwartieren: Het Sas, Buitenland, Broekstraat en Den
Tijpel, Klein-Mechelen, Doregem, Platteheegtestraat (Plattenightestrate),
Boskant met Kattestraat, Kraaihoeve, Heimolen, Branst, Rijkenhoek, Dorp
met Boomstraat, Luipegem, Barelstraat met Breeven en Kleinheide, Grootheide. Als hij voor die telling bij iedere veehouder is langs geweest, dan is
hij met deze opdracht verscheidene dagen bezig geweest.
Als we het aantal veehouders optellen, komen we tot 318. In totaal waren
er 1193 runderen of een gemiddelde van 3,75 per veehouder. De mediaan

Tegen dergelijke verplichtingen kwam uiteraard protest, niet alleen van de
boerenbevolking, maar evenzeer van veekoopmannen, huidenvetters en
beenhouwers. Al kregen de getroffen veehouders de toezegging dat ze billijk vergoed zouden worden voor de geleden schade, toch waren relletjes
legio. Het was voor hen moeilijk verteerbaar dat gezonde dieren werden
afgeslacht. Ook de Provinciale Staten waren hiermee niet altijd gelukkig.
Ze vreesden een ineenstorting van de markt.
Teneinde die tegenkanting de kop in te drukken en een strikte toepassing
van het afslachtsysteem te garanderen, kreeg eind december 1770 een
nationale “jointe” voor de rundveepest hiervoor alle bevoegdheden. Om
nog efficiënter te werken werden provinciale “jointes” opgericht. In Vlaanderen, met zetel in Gent, was dat begin januari 1772. Bornem, Hingene,
Mariekerke, Weert en Sint-Amands kwamen onder de bevoegdheid van
jonker C. C. Vander Straeten de ten Aerde, tevens pensionaris bij de Staten
van Vlaanderen.

Veetellingen
Met het twaalfde artikel van hun ordonnantie van 15 januari 1772 beval de
Raad van Vlaanderen aan de dorpen in hun ressort dat het rundvee zou geteld worden. Mogelijks waren daarvoor ook al tellingen gebeurd, want voor
sommige dorpen blijven in het archief van de Raad van Vlaanderen lijsten
bewaard van twee jaar voordien. Deze inventarissen, eventueel gekoppeld
aan het brandmerken van de dieren, moesten het frauduleus verhandelen
onmogelijk maken. De veetelling van 1772 in Bornem – ook die van Mariekerke1 en Sint-Amands, niet die van Hingene – vinden we terug in het
archief van de Staten van Vlaanderen.2 Griffier J. Verbrugghen stuurde de
Bornemse telling op in februari 1772. De lijst geeft per wijk een overzicht
van de rundveehouders met naam en voornaam en het aantal runderen,
onderverdeeld in koeien, stieren, ossen, vaarzen en kalveren. Hoeveel dieren er gestorven zijn aan de rundveepest of gedood zijn tussen begin 1770
en begin 1772 komen we hieruit niet te weten. Daarvoor moeten andere
archiefstukken bestudeerd worden, zoals de rapporten van de experten die
naar de overheid werden gestuurd. Mogelijks verschaft de briefwisseling in
het kasteelarchief de Marnix ons diepgaandere informatie. Toch kunnen we
er van uitgaan, gelijkaardig aan de situatie in het Land van Dendermonde,
dat de sterfte in Bornem vrij beperkt is gebleven, onder andere dankzij de
bijna constante stalvoedering van het rundvee.

Een kleine analyse
Niet iedereen die een koe op stal had staan, mogen we classificeren als
boer. Ook vele arbeiders bezaten een koe voor de zuivel en voor de mestMededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

ligt echter lager wat wil zeggen dat een aantal uitschieters het gemiddelde
naar boven trekken. Zo tellen we twintig veehouders met tien of meer
runderen. Franciscus De Budt van hoeve De Cluyse in Doregem had zeventien runderen op stal waaronder twee stieren. Vergelijken we de genoemde
kwartieren, de Kraaihoeve buiten beschouwing latend, dan steekt Boskant
met de Kattestraat met een gemiddelde van 6,66 dieren ver boven de anderen uit. Verwonderlijk is het veebestand in het Dorp en de Boomstraat.
We vinden er twee veehouders, Andries Verdickt en in De Sleutel Petrus
Joseph De Roeck, met respectievelijk twaalf en vijftien runderen. Zestig
procent van de runderen waren koeien, bijna achttien procent waren kalveren, evenwaardig aan de verhouding vaarzen. De twaalf stieren zullen
meer dan hun beste beentje hebben moeten voorzetten. Dat durven we
niet beweren voor de 35 ossen. Die werden gevet om opgegeten te worden.
Mogelijks werden ze tevens benut voor hun grote trekkracht op de akkers.
Hoeveel koeien op stal stonden specifiek voor de vleesproductie, kunnen
we met de cijfers niet bepalen.
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De rundveehouders van Bornem
Naemen der eygenaers

Getal
der
stieren

Getal
der
koeyen

Getal
der
ossen

Getal
der
veersen

Getal
der
kalveren

Totalen
nombre van
den stal

T'sas noordtwest van de kercke
Franciscus Boots

1

6

1

Jan Weymans

1

1

Jan van Ranst

4

1

Jan de Boy

3

4

12
2

2

7
3

Buytenlandt met het broeck noord de kercke
weduwe Andries Deckers

1

1

2

Gillis Mercx

2

3

5

Franciscus Eggermont

1

1

3

Peeter vande Vreken

2

1

3

Jan Deckers

1

1

2

Jan Baptista van Muylder

1

1

1

Broeckstrate met den Tijpel oost de kercke
Joannes van Kerckhoven

1

Seger van Wesemael

4

Peeter van Gucht

3

Jan Baptista van Gucht

1
3

7

2

6

2

2

4

Franciscus Wauters

2

1

3

Joos Muys

1

Jacobus de Waghter

2

Franciscus Buyst

4

Jan Segers

1

1
1
1

3

3

8

2

1

3

Lambert Borms

2

1

3

Cornelis Peersman

4

1

Andries Step

2

Laureys Eeraerts

4

Philippus Brijs

7

Paulus de Wilde

1

1

Jacobus Engels

2

2

Jan Hoste

1

1

Jan Matthijs

2

2

Franciscus Laevaert

1

1

Franciscus van Stichel

1

weduwe Adriaen Andries

1

3
2

2

7

1

3

2

9

3

12

1

2
1

Clijn Mechelen oost de kercke
Cornelis van Sloot
Joseph Landuyt
10

1

4

2

5

2

6
1

9
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Naemen der eygenaers

Getal
der
stieren

Getal
der
koeyen

Getal
der
ossen

Getal
der
veersen

Getal
der
kalveren

Totalen
nombre van
den stal

Gillis Verheyden

4

1

5

Gillis vander Linden

1

1

2

Peeter de Prins

3

2

2

7

5

3

Jacobus de Mayer

1

9

Franciscus Stevens

2

1

3

Franciscus Siville

2

Melchior Meirmans

3

1

4

Peeter de Mayer

3

3

6

Anthon Boyckens

3

Adriaen Ilegems

2

1

3

Jan Vermeulen

3

1

4

Anthon Lauwers

2

1

3

Cornelis Talboom

2

Franciscus Cools

2

Lieven Verbeeck

2

2

Jan de Waghter

2

2

2

1

4

2
1

3

Dooregem suytoost de kercke
Peeter de Neve

3

Peeter Verheyden

4

Gillis van Assche

1

5

1

2

7

3

2

1

6

Geert van Cauteren

1

1

1

3

Andries Polfliet

2

1

weduwe Paulus Koeck

1

Joannes vanden Woesteynen

3

1

2

6

Joseph Andries

2

1

1

4

3

3

17

Franciscus de Budt

2

8

Peeter Boons

2

Gillis Laevaert

2

1

3
1

1

2
1

3

Plattenightestrate suytoost de kercke
Lenaert Mercx

1

Jan Lenaerts

1

3

4

1

5

weduwe Franciscus Thoen

2

1

3

weduwe Gillis Polfliet

2

2

Franciscus Weijmans

1

1

weduwe Franciscus van Moorter

2

weduwe Jan Michiels

2

Peeter van Lent

2

Joanna van Wesemael

1

Joseph Verhasselt

2
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3
2

1

3
1

1
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Naemen der eygenaers

Getal
der
stieren

Getal
der
koeyen

Getal
der
ossen

Getal
der
veersen

Getal
der
kalveren

Totalen
nombre van
den stal

Boschkant met de Kattestraet suyt de kercke
Peeter Schelfhout

4

1

4

9

weduwe Jan Huijgh

3

1

3

7

Jan Maes

3

1

1

5

Gillis Pauwels

4

2

2

8

4

4

9

Adriaen Koeck

2

1

3

Jacobus Koeck

2

Peeter Verstraten

2

Jan Vertongen

5

weduwe Peeter de Schrijver

5

Franciscus Asbroeck

3

weduwe Peeter van Wesemael

6

Hendrick van Troyen

6

Joannes van Troyen

4

Franciscus Peeters

2

1

Franciscus van Wesemael

7

2

Franciscus Dalemans

1

1

Peeter Boijckens

2

2

Anthon van Straten

1

1

Michiel van Moorter

1

1
1
2

1

Peeter Pelleman

3
5

13

3

8

3

2

8

3

1

10

4

10

3

9

1

3
2

1

Anthon de Sager

1

Joseph Vertongen

5

Jacobus Somers

2

Daniel Cools

7

Peeter vanden Bossche

11

1
1

1

3

4

13
2

2

5

16

2

2

2

6

Thobias Verheyden

5

2

2

9

Franciscus Blommaert

2

1

3

Anthon van Achter

3

2

5

Jan Caluwe

2

1

3

Andries Hermans

7

4

4

15

Joseph van Wesemael

5

2

Peeter Verdickt

7

2

Lieven Vermeiren

3

Gillis Hormans (Hermans?)

3

2

5

Jacques Koeck

1

1

2

Cornelis Willaert

1

1

2

Joseph Hermans

5

2

1

8

8

3

3

15

Peeter Jan de Budt
12

1

3

1

2

7
5

14
3
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Naemen der eygenaers

Getal
der
stieren

Getal
der
koeyen

Getal
der
ossen

Getal
der
veersen

Getal
der
kalveren

Totalen
nombre van
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3

12

Craijeloohoeve suyt de kercke
Philippus Verdickt

3

6

Heymeulen suyt de kercke
Victor Vergalen

2

2

Branst suytwest de kercke
Peeter Rolens d'oude

2

1

3

Joseph Mercx

1

Peeter Franciscus Rolens

2

1

3

Bernard de Schutter

2

1

3

Joannes de Wael

2

1

3

Peeter Boyckens

1

1

Mattheus Boyckens

1

1

Jan Robbregts

1

1

2

Joannes Cauwenberg

2

1

3

Peeter Waumans d'oude

2

1

3

Michiel Ivens

6

3

11

Franciscus Hermans

2

Adriaen van Nimmen

1

Daniel Steenwegen

1

Cornelis Ilegems

1

2

2
1

2

1

3

1

1

2

Gillis Ivens

1

1

2

Jan Weymans

2

1

3

Gillis Smet

4

Gillis Bessems

1

Peeter Boijckens

3

Peeter van Asbroek

2

1

1
1

5
1

2

2

6

1

3

Rijckenhoeck noordtwest de kercke
Judocus van Brempt

5

Franciscus Stuer

1

Guilliam van Frayenhoven

1

weduwe Jan Steenwegen

1

Joannes Coomans

2

2

Simon Michiels

1

1

Gillis Meersman

1

1

Franciscus Hamelincx

1

1

Jan Gabriels

1
1

8
1

3
1

1

3

2

5

1

1

d'heer Judocus de Smet

6

4

4

14

Geert Vermeir

1

1

2

Franciscus Spiessens

4

3

7
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1

2

11

13

Naemen der eygenaers

Getal
der
stieren

Getal
der
koeyen

Getal
der
ossen

Getal
der
veersen

Getal
der
kalveren

Totalen
nombre van
den stal

Michiel Smet

2

1

3

Franciscus Mercx

2

1

3

Franciscus van Muylder

3

1

1

5

Joannes Alexander de Cort

3

2

Franciscus Coomans

1

1

2

Peeter van Fraijenhoven

1

1

2

5

Dorp ende Boomstrate suyt de kercke
weduwe Peeter van Nimmen

3

1

4

Guilliam vanden Bossche

3

2

5

Joseph Jacobs

2

Andries Laevaert

3

2

5

weduwe Geert van Nieuwenhove

1

1

2

d'hoirs Jacobus de Keersmaker

4

1

5

Jan Meersman

1

1

2

weduwe Adriaen van Eetvelt

2

2

4

Gillis Polfliet op Den Dhilft

2

1

3

Guilliam van Laer

1

1

2

Hendrick de Keersmaker

2

Peeter van Ranst

3

Joos Heijmans

1

1

2

Jacobus Laevaert

2

1

3

Peeter Vertongen

1

Andries Verdickt

5

Peeter Beulen

1

Jan van Eetvelt

2

Petrus Joseph de Roeck

6

weduwe Judocus Brijs

4

Govaert Laevaert

2

2

2
1

4

1
2

3

2

12
1

3
4

5

5
15

1

5
2

Luijpegem west de kercke

14

Engel vanden Houten

2

Gillis Vleminck

3

Anthon Willaerts

1

1

Jan de Jonge

2

2

weduwe Peeter Rottiers

6

2

8

Peeter Vleminck

1

1

2

Joseph van Fraijenhoven

1

1

2

Michiel Koeck

2

Hendrick Goossens

3

1

4

Franciscus Muys

2

1

3

2

1

1

3

1

6

1

4
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Getal
der
stieren
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der
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weduwe Matthijs van Broeck
Michiel van Broeck

3

3

Franciscus D'Hoog

2

2

Jan Baptista Bogaert

1

Joannes vande Woesteijnen

4

Adriaen van Ranst

1

2

1

1

7

3

1

2

6

Lieven van Ranst

3

2

Andries Michiels

1

Jan van Asbroeck

3

2

5

Joseph Goossens

1

1

2

Peeter Waumans

3

3

Laureys Rolens

1

1

Paulus Lambreght

1

1

2

Peeter de Poorter

1

1

2

Joannes Joos

4

3

7

Peeter Jansegers

1

Jan Baptista van Achter

4

Jan Boots

4

Jan Polfliet

2

Franciscus van Daele

1

Jan van Hagenbergh

2

weduwe Jan Michiels

1

Joannes Polfliet

3

Jan Baptista Croes

2

Jan van Wesemael

3

2

5

Franciscus van Damme

1

1

2

Lenaert Mercx

1

1

2

Franciscus Moens

4

3

Peeter Koeck

1

2

weduwe Guilliam Rolens

1

1

Michiel van Ranst

1

1

Jan Baptista Rolens

1

Franciscus Verheyden

1

1

Adriaen Verheyden

2

2

Joannes Verheyden

1

Andries Verheyden

1

5
1

2

1
4
1

2

10

1

6

1

3
1

1

1

4
1

1

4
2

1

1

8
3

2

2

3

1

1

Peeter Boots

1

1

2

Adriaen de Wilde

1

1

2

Frans Andries

1

1

2
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Cornelis de Laet

1

1

2

Jan van Damme

2

1

3

Bernard de Laet

2

Gillis Koeck

2

1

3

Jan Baptista van Assche

3

1

4

2

Baerelstrate suyt de kercke ende voirts het Breevenne ende Clijnheijde
Gillis Huijch

2

2

Gillis Laevaert

1

Jan Smet

4

Adriaen Step

2

Michiel Weymans

1

Theodor Mercx

1

Michiel de Bruyn

1

1

2

Jacobus van Hagenbergh

2

1

3

weduwe Peeter Genijn

2

1

3

Franciscus de Vogel

2

Peeter Polfliet
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1
4

1

3
1

1

2
2

1

3

1

1

Peeter Weymans

2

2

Gillis van Moorter

3

Cornelis Goossens

2

2

Peeter de Bischop

1

1

Geert vander Linden

2

1

3

Adriaen Goossens

2

1

3

Michiel Goossens

3

1

4

Theodor Nijs

1

1

2

Melchior Nijs

1

1

2

weduwe Jan de Keersmaecker

3

3

Peeter Coomans

2

2

Adriaen Nijs

1

1

Peeter de Wolf

6

Cornelis Peeters

4

Judocus Lenaerts

1

1

Peeter Lenaerts

2

2

Peeter Nijs

2

2

Jan Lenaerts

2

1

Joseph Borms

2

2

Gillis Polfliet

2

1

Philippus van Hagenbergh

2

1

Jan Muys

2

1

1

3

4
4

3

12

2

6

3
1

5
3

1

4
3
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Joseph Verheyden

4

1

1

6

Cornelis Weymans

3

1

1

5

Breevenne ende Clijnheijde suyt de kercke
Jan Eggermont

2

1

3

Guilliam Eggermont

2

Theodor Mercx

2

Gillis van Snick

2

Jacobus Peeters

2

1

1

4

Franciscus Moons (Moens)

2

1

1

4

Gillis Schelfhout

1

Andries Verdickt

4

Jan Mercx

1

1

Gillis de Saeger

1

1

Jan Segers

4

1

Jan D'Hont

1

1

Joannes Polfliet

4

Gillis Verdickt

2

weduwe Gillis Hagenbergh

2

1

3

Franciscus de Keersmaecker

3

2

5

2
1

3
2

1
1

2

1

3

1

8

6
2

1

8
2

Adriaen van Moorter

1

1

1

3

1

3

Jan van Moorter

2

weduwe Gillis van Ranst

1

Anthon Mercx

2

weduwe Gillis van Lent

1

1

Franciscus Maervoet

1

1

Jan van Lent

1

1

weduwe Jan Moens

1

1

weduwe Seger Step

1

1

Jan Baptista Tijpels

2

1
1

3

1

3

Clijnheijde suyt de kercke
Adriaen de Waghter

1

Peeter de Waghter

1

1

Gaspar van Lent

2

2

Jan van Moorter

1

Peeter van Moorter

1

Franciscus Bruyns

1

Judocus Bruyns

2

1

2

1

2
1

3

6

1

1

Groote Heijde suytwest de kercke
weduwe Peeter Smet
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1

1

3
17

Naemen der eygenaers

Getal
der
stieren

Getal
der
koeyen



18

Getal
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2

2

Anthon Bruyns

2

2

Alexander Smet

1

1

Hendrick de Saeger

2

2

Franciscus Tijpels

1

1

Jan Smet

1

1

Jan Jansegers

2

1

3

Peeter de Wilde

2

1

3

Peeter van Gucht

2

1

3

Merten de Saeger

1

1

2

Jan de Waghter

2

1

3

Franciscus D'Homs

1

1

2

Jan Michiels

2

1

3

weduwe Peeter Jansegers

1

1

2

Jan Baptista de Boeck

1

1

3

Jan Baptista Smet

1

1

Andries vande Voorde

1

1

Franciscus de Schrijver

1

1

2

weduwe Jan van Broeck

1

1

2

weduwe Paulus Smet

1

1

2

Merten Moens

1

Adriaen Nijs

2

Peeter van Laer

2

Daniel de Meersman

1

Jan de Schrijver

2

Anthon Andries

2
12

1

1
1
1

R. DE HERDT, Bijdragen tot de geschiedenis van de veeteelt in Vlaanderen, inzonderheid tot de
geschiedenis van de rundveepest (1769-1785), (Oostvlaams Verbond van de Kringen voor
Geschiedenis), Gent 1970
J. OCKELEY, ‘Veepest en hondenbelasting in de 18de eeuw’ in Eigen Schoon en de Brabander,
91ste jg. nr. 1, (Kon. Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel), Asse 2008,
pp.91-134
B. AUGUSTIJN, ‘Jointes voor de rundveepest (1770-1787)’ in De Centrale Overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden, (ARA), Brussel 1994, pp.818-826.

2
3

1

3

1

3

1

3
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Franciscus Vleminck
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Getal
der
ossen

35

220

209

1193

Eindnoten
1

In het Oud gemeentearchief Hingene (Rijksarchief Antwerpen; D056) vinden we onder nr.
275 Briefwisseling varia een voorstel vanuit het bestuur van het Land van Bornem uit 1760
“Project van reglement, statuten ofte ordonnantiën politique omme voor den lande van Bornhem te dienen …” en waarin onder item 38 staat: “De doode peerden, koeyen, runders,
verkens, van selfs gestorven ofte verongelukt sullen binnen de 24 uren in de aerde moeten
gedolven worden wegens den eygenaer ten minsten 20 roeden van s’heeren straete en vijf
voeten onder de aerde op de boete van dry ponden grooten” ; of die van Hingene ooit dat reglement hebben goedgekeurd is maar de vraag; de diepte voor begraving bij de rundveepest
was 8 voet

2

B. CROKET, ‘Mariekerke onder de landvoogdij van Karel van Lorreinen (1741-1780)’ in
Heemkundig Jaarboek 28e en 29e jaargang, (VHKB), Bornem 1994, pp. 99-101

3

Rijksarchief Gent, fonds Staten van Vlaanderen (T002), 11171; we vinden voor Hingene wel
een latere veetelling (1779) welke we in Mededelingen 27 zullen publiceren
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Het kasteeltje van Doregem
Karel Vermoesen
De naam Doregem is vermoedelijk afkomstig van Doringaheim, het heem
of woonplaats van Doringa. Deze Frankische familie en hun nakomelingen
zouden rond de jaren 600 de eerste bewoners van Doregem geweest zijn.
Op de kaart van Ferraris van 1777 zijn in Doregem al verschillende hoeves
terug te vinden. Ook op de hoek van de Kluisstraat en Doregem stond toen
reeds een hoeve.

verkocht hij door aan zijn broer Joannes Florentinus. De hoeve in Doregem
verkocht hij in 1907 aan zijn broer Leo Napoleon Cesar.

Doregem: de kaart van Ferraris 1777. Het Bredevenne kwam dichter bij de huizen dan nu. In het
midden van de kaart het kruispunt aan “de Kerf” en links de Kluisstraat.

Eduard Van den Broeck was de oudste zoon van Petrus Joannes Van den
Broeck en Victoria Winkelmans. Deze Petrus Joannes Van den Broeck was
afkomstig van de molen van Ramsdonk. In zijn eerste huwelijk met Maria
Elisabeth Vervrangen, geboren te Puurs en dochter van Johannes Franciscus
Vervrangen, burgemeester van Puurs, had Petrus Joannes Van den Broeck
een tweeling die echter kort na de geboorte overleed. Ook Maria Elisabeth
Vervrangen stierf op jonge leeftijd. Petrus Joannes Van den Broeck huwde
een tweede maal, met Victoria Winckelmans, eveneens geboren te Puurs.
Zij hadden samen vier kinderen: Eduard, de oudste, Ludovica Paula, die
met molenmaker Karel Lodewijk Verspeet huwde en op het Schuttershof
te Puurs woonde, Leo Napoleon Cesar, gehuwd met Joanna Illegems uit
Weert en in Doregem wonend, en de jongste zoon Johannes Florentinus.
Deze laatste huwde met Philomena Castelijn, geboren te Hingene, en zij
woonden op de Kreukelhoeve op ‘t Hoogste van Bornem.1
Eduard Van den Broeck woonde in Brussel als verzekeringsmakelaar en
wisselagent. In 1873, na zijn tweede huwelijk met Clementina Grangé,
kocht hij met voorkennis een perceel grond in de driehoek van de Chaussée de Mons, de rue Emiel Carpentier en de Zenne. Dit perceel werd verkaveld en in 1901 werd er de Transvaalstraat aangelegd. Door verkoop
van die bouwgronden was Eduard Van den Broeck een rijk man geworden.
Hij kocht hoeves met gronden in Bornem op ‘t Hoogste en op de hoek van
wat wij nu kennen als de Kluisstraat en Doregem. De hoeve op ’t Hoogste
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Bijlage bij de akte van verkoop voor notaris Edgard Aerts van 20 december 1907.
Weg n°15 is nu de Kluisstraat, weg n°16 Doregem

Voor zich zelf en zijn echtgenote Clementina Grangé had hij in 1902 op
het oostelijk palende perceel een woning laten bouwen. Deze woning zal
later de geschiedenis ingaan als “het kasteeltje van Doregem”. Dat deze
woning gebruikt werd als buitenverblijf was te merken aan het feit dat er
geen trap naar de bovenverdieping voorzien was. De bovenverdieping was
enkel bereikbaar langs de zolder van de naastliggende hoeve, toen nog
eigendom van Eduard Van den Broeck. Na zijn overlijden op 25 juni 1910
ging de woning over op zijn dochter Malvina.
Malvina Van den Broeck was de oudste dochter en gehuwd met Georges
Cordier, apotheker te Puurs. Zij lieten een trap plaatsen en maakten zo
van het kasteeltje een volwaardige woning. Georges Cordier had vriendschapsbanden met operazangeres Emma Devriendt. Zij woonde in bij het
echtpaar Cordier-Van den Broeck en naast het zingen speelde zij tevens
harp. Er was dus in die tijd regelmatig prachtige harpmuziek te horen in
19

Het kasteeltje van Doregem in 1972

Het kasteeltje van Doregem (foto Karel Vermoesen 2011)

Doregem tijdens haar talrijke repetities. Samen bewoonden zij het kasteeltje tot 1922. Daarna werd het twee jaar verhuurd aan een zekere
juffrouw Maes.

Na hun overlijden werd het kasteeltje uiteindelijk in 2014 verkocht aan
Maarten Vergauwen en Tine Maes. Dankzij grondige restauratiewerken
door de nieuwe eigenaars zal het kasteeltje van Doregem bewaard blijven
voor de toekomst.

In 1924 werd het kasteeltje dan verkocht aan Jozef (Jef) Van Hoeywegen
en echtgenote Bertha Ysewijn. Ook hun dochter Elisabeth (Elsa) en haar
man, Robert (Rob) Adriaensens, woonden na hun verblijf in Congo tijdelijk
in.
In 1970 werd het kasteeltje opnieuw overgelaten, ditmaal aan Werner
Boeykens (zoon van Treeske taloor) en echtgenote Clementine Meys.

Eindnoten
1

zie K. VERMOESEN, ‘Van kreukels en krekels’ in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde
in Klein Brabant vzw n°24, (VHKB) Bornem, juni 2013, pp. 35-36

Meegedeeld
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Kerkelijke omschrijvingen in Klein-Brabant
Louis Callaert
Per 1 januari 2015 werden de 16 Klein-Brabantse parochies omgevormd
tot drie parochies met als omvang de drie huidige gemeenten. Branst SintVincentius a Paolo, Bornem Sint-Bernardus, Hingene Sint-Stefaan, Wintam
Sint-Margareta, Eikevliet Sint-Lambertus, Mariekerke Onze-Lieve-VrouwHemelvaart en Weert Sint-Anna werden opgenomen in de parochie Bornem Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius. Liezele Sint-Jozef, Breendonk
Sint-Leonardus, Kalfort Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart en Ruisbroek SintCatharina werden opgenomen in Puurs Sint-Pieter. Lippelo Sint-Stefaan,
Oppuurs Sint-Jan en Sint-Amandus werden opgenomen in Sint-Amands
Sint-Amandus. Daarmee werd een traditie aangehouden dat kerkelijke
omschrijvingen volgen op de burgerlijke.
Nadat in de vroegste periode van de nieuwe tijdrekening de pas gestichte
Roomse kerk vervolgd werd, kwam daarin een kentering toen in Rome
keizers aan het bewind kwamen die voor het christendom gewonnen waren. De vrije kerk kon toen zendelingen naar Gallië sturen.
Omstreeks het midden van de 3e eeuw had de eerste kerkelijke indeling
plaats en waarbij de grenzen van de burgerlijke omschrijvingen werden
overgenomen. De tweede Belgische provincie ‘Belgica Secunda’ werd het
aartsbisdom Reims. Hierin werd ondergebracht het bisdom van de Nerviërs: de ‘Civitas Nerviorum’, hoofdzakelijk het latere Henegouwen en
Brabant en met als hoofdstad Kamerijk. Ook het bisdom van de Menapiërs:
de ‘Civitas Menapiorum’, het gebied tussen de Schelde en de Noordzee,
met als bisschopsstad Doornik. Bij dit laatste bisdom hoorde het grondgebied Weert, voor de verlegging van de rivierbedding immers gelegen op
de linker Scheldeoever. De andere Klein-Brabantse dorpen hoorden onder
het bisdom Kamerijk waarvan de zetel van 499 tot 555 gevestigd was te
Atrecht.

Van oude oorsprong zijn ook Liezele en Lippelo. Ze waren eigenkerken
totdat de begevingsrechten (de benoeming van de pastoor en de bijhorende inkomstrechten) werden ontnomen en in 1189 door de bischop van
Kamerijk overgedragen werden aan abdijen. Voor Bornem, Hingene, Nattenhaasdonk, Puurs, Liezele en Lippelo werd dat de abdij van Affligem,
voor Sint-Amands de abdij van Elnon te Saint-Amand-les-Eaux in NoordFrankrijk en voor Ruisbroek het nonnenklooster van Nieuwenrode, waarna
dra de rechten overgingen naar de abdij van Grimbergen.
Een eerste verdeling in aartsdiaconaten en diaconaten (dekenijen) volgde
pas in de 10e of 11e eeuw. Hierbij werden eveneens de grenzen van de burgerlijk bestuurde indelingen overgenomen, namelijk deze der graafschappen. Onze parochies werden ingedeeld bij het aartsdiaconaat Brabant en
diaconaat Brussel.
Een lijst van 1046 uit het bisdom Kamerijk vermeldt als parochies Baasrode Sint-Amands, Liezele en Puurs, doch meer dan waarschijnlijk bestonden
toen Bornem, Hingene, Nattenhaasdonk en Baasrode Sint-Marie (Mariekerke) ook al.

1559
De oudste indeling duurde tot in 1559, onder de Spaanse koning Filips II,
toen paus Paulus IV de Spaanse Nederlanden indeelde in drie aartsbisdommen en vijftien bisdommen. Dit gebeurde na veelvuldig verzoek van Karel
V (overleden in 1558), als reactie tegen de uitbreiding van het protestantisme en nadat reeds veel eerder de Bourgondische hertogen hiervoor
hadden geijverd.

De eerste parochies werden opgericht in de toenmalige steden. Onder de
Karolingers gebeurde dit ook op het platteland tijdens de 7e en 8e eeuw,
vooral in de vruchtbare landbouwstreken als Haspengouw waar zoveel eigenkerken en hofkerkjes gebouwd werden waartegen, wegens de grote
uitbreiding, Karel de Grote een eind aan stelde. De oudste kerken werden
vaak onder de bescherming gesteld van de patronen Onze-Lieve-Vrouw, de
H. Petrus of de H. Martinus.
8ste EEUW
In Klein-Brabant – al is de naam pas van latere datum – ontstonden de
eerste kerken als moederparochies in de Karolingische domeinen Baasrode
(waarin Sint-Amands en Mariekerke), Bornem (waarin Hingene en Nattenhaasdonk, het latere Wintam) en Puurs (waaruit de latere parochies
Eikevliet, Breendonk, Oppuurs en Kalfort). Mogelijks ook Willebroek,
Tisselt en Ruisbroek, die vlug uit het Puurse domein van de abdij van SintCornelimunster waren verdwenen.
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Parochies onder landdekenij Mechelen (-west), aartsbisdom Mechelen
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rechtskanton golden. Ruisbroek en Willebroek uit het gerechtskanton
Mechelen gingen toen naar dekenij Boom. In 1895 kwam bij de dekenij
Puurs ook nog de nieuwe parochie Branst en in 1956 kapelanij Bornem
Sint-Bernardus.
Bij de herindeling van de dekenijen in 2001 (inmiddels weer decanaten of
dekenaten genoemd) werden de dekenijen Puurs en Willebroek, inmiddels
gerechtskanton Willebroek, samengevoegd tot dekenaat Klein-Brabant
met 24 parochies in 3 federaties: Willebroek met 7, Bornem met 8 en
Puurs met 9 parochies. Onder de federatie Puurs hoorden ook de parochies
van de gemeente Sint-Amands.

Parochies onder landdekenij Dendermonde, bisdom Gent

De parochies Sint-Amands, Mariekerke, Bornem en Hingene (de inmiddels
Vlaamse parochies, de laatste drie uit het Land van Bornem ) kwamen
van het bisdom Kamerijk naar het bisdom Gent en dekenij Dendermonde,
samen met het grondgebied Weert (parochie Temse tot 1801) dat van bisdom Doornik en dekenij Gent kwam.
De Brabantse parochies Puurs, Liezele, Lippelo, Ruisbroek en Nattenhaasdonk, wereldlijk onder Vlaanderen, kwamen van het bisdom Kamerijk bij
het aartsbisdom Mechelen en bleven tot 1573 bij de dekenij Brussel. Vanaf
dat jaar ressorteerden zij onder dekenij Vilvoorde, vanaf 1597 onder
Mechelen en vanaf 1700 onder Mechelen-West. Dat Nattenhaasdonk bij
Mechelen geplaatst werd, kwam meer dan waarschijnlijk door de meer dan
talrijke disputen die er waren met de parochie Hingene.

1801
Bij de derde indeling van de bisdommen, die gebeurde in 1801 onder
Napoleon, kwamen alle Klein-Brabantse parochies bij het aartsbisdom
Mechelen. In 1803 werd de dekenij Puurs-Wolvertem opgericht door de
kerkelijke samenvoeging van de twee gerechtskantons, met samen 21 parochies. Dit getal steeg tot 31 in 1837, nml.: Beigem, Bornem, Breendonk,
Brussegem, Eikevliet, Grimbergen, Hingene, Humbeek, Imde, Kapelle-opden-Bos, Liezele, Lippelo, Londerzeel, Malderen, Mariekerke, Meise, Meuzegem, Niewenrode, Oppem, Oppuurs, Osselt, Puurs, Ramsdonk, Rossem,
Steenhuffel, Strombeek, Weert, Wemmel, Wintam (in de plaats van Nattenhaasdonk) en Wolvertem. In dat jaar kwamen er ook Ruisbroek en Willebroek bij, doch Brussegem, Grimbergen, Osselt, Strombeek en Wemmel
werden bij een andere dekenij ingedeeld. In 1839 werd er nog Sint-Brixius-Rode bijgevoegd, in 1857 Kalfort en in 1872 Londerzeel-Sint-Jozef. De
deken woonde in Puurs van 1803 tot 1821 en van 1871 tot 1873.
In 1873 werden Puurs en Wolvertem ieder een afzonderlijke dekenij,
waarbij voor Puurs met 13 parochies dezelfde grenzen als voor het ge22

De grenzen van de parochies werden ook op kleinere schaal aangepast
binnen de grenzen van een gemeente bij de oprichting van een nieuwe
parochie. Dit gebeurde eerst in 1803 bij de oprichting uit Puurs van
Breendonk, Eikevliet en Oppuurs als zelfstandige parochies. Breendonk
betrof de kadastrale secties E en F van Puurs, Eikevliet een deel van Hingene en Oppuurs was inmiddels een zelfstandige gemeente. Ook bij andere
nieuwe parochies werd rekening gehouden met kadastrale secties.

1961
Een grote grenswijziging waarbij zeven parochies betrokken waren, geschiedde in 1961 om met een Koninklijk Besluit vast te leggen wat reeds
enkele jaren officieus was. Het Bornemse deel van Klein-Mechelen ten
noordoosten van de N 16, ging naar Hingene en het deel ten zuidwesten
naar Puurs. Het Hingense Klein-Mechelen van Eikevliet naar Puurs; het
deel van de Guido Gezellelaan vanaf de Molenstraat, de wijk Kleine Amer
en Vooruitgangstraat van Puurs naar Kalfort; Eikse Amer en de noordelijke
delen van Kapelstraat en Hauchecornestraat van Puurs naar Eikevliet; de
zuidelijke delen van Kapelstraat en Hauchecornestraat en het noordoostelijk deel van Moerplas van Puurs naar Ruisbroek (toen nog O.-L.-Vrouw);
het zuidelijk deel van Moerplas tot de grens met de toenmalige gemeente
Ruisbroek en de spoorweg Antwerpen-Zuid - Dendermonde van Kalfort
naar Ruisbroek en het oostelijk deel van de gemeente Puurs ten zuiden
van de voormelde spoorweg van de parochie Kalfort naar Ruisbroek SintCarolus. Deze laatste was in 1937 opgericht zoals de talrijke arbeidersparochies in en nabij de steden en ze verdween in Klein-Brabant ook als
eerste. In 2011 werd ze opgeheven en gevoegd bij de parochie Ruisbroek
Sint-Catharina.

2015
Bij de nieuwe indeling van 2015 komt men in feite binnen het aartsbisdom Mechelen en de provincie Antwerpen gedeeltelijk terug tot de oudste
indeling van de moederparochies Bornem en Puurs en met als parochie
Sint-Amands als een buitenbeentje als gevolg van de gemeentefusie van
1977. Sint-Amands zelf komt uit de moederparochie Baasrode, Oppuurs
uit de moederparochie Puurs en Lippelo uit een oude zelfstandige eigenparochie.
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De ideeën van Cluysenaar getoetst aan de eclectische
architectuur van Beyaert: het kasteel Marnix de Sainte
Aldegonde in Bornem
Sarah Den Hond
Inleiding
De bedoeling van dit artikel – een bewerking van mijn onderzoekspaper
in opdracht van de Vakgroep Kunst- Muziek- en Theaterwetenschappen
aan de Universiteit Gent – is een klare kijk te geven op de ideeën over
architectuur van zowel Jean-Pierre Cluysenaar als Hendrik Beyaert. Beide
architecten bouwden in een eclectische stijl, kenmerkend voor de 19e
eeuw. Mijn kennis over het eclecticisme reikte niet verder dan de colleges
van professor Van Santvoort en het leek me een goed idee om me hier
verder in te verdiepen. Dat mijn oog op een visietekst van Cluysenaar viel,
heeft te maken met de interessante relatie tussen opdrachtgever en architect en de typologie van het buitenverblijf anderzijds. Mijn keuze voor een
gebouw van architect Hendrik Beyaert is te verklaren aan de hand van
zijn architectuuropleiding. Zowel Cluysenaar als Beyaert hebben hun opleiding genoten in het atelier van Tilman Suys en hebben hun ideeën dus
ontwikkeld vanuit eenzelfde basis. Naast het feit van éénzelfde opleiding
zijn ze tevens collega’s en hebben ze onder andere samengewerkt aan het
‘Projet d’embellisement de la capitale et de ses faubourgs’.1

aangezien het kasteel vanaf de jaren 1880 een volledige renovatie heeft
ondergaan onder leiding van architect Hendrik Beyaert. Op het internet
was niet veel informatie terug te vinden over het gebouw of de architecten. Daarom contacteerde ik enkele instellingen zoals het Vlaams Architectuur Instituut (VAI), die me wezen op de ODIS-databank en de Inventaris
van Onroerend Erfgoed (VIOE). Verder heb ik contact opgenomen met
het Architectuurarchief van Antwerpen (APA) en de Erfgoedcel Bornem,
die me allebei doorverwezen naar Filip Hooghe van de Vereniging voor
Heemkunde in Klein Brabant vzw, die in zijn boek over het kasteel van
Bornem ook de renovatie door Hendrik Beyaert behandelt.

De 19e eeuw
De 19e eeuw kan gerust een woelige periode genoemd worden. In het wetenschappelijk denken ontstond er een nieuwe stroming: het positivisme.
Men ging ervan uit dat alles berekenbaar was en op basis van exact feitenonderzoek achterhaald kon worden. Men geloofde dat het verstand
alle mysteries van de wereld kon ontrafelen. Deze drang naar rationalisering zien we ook in de geleidelijke ontwikkeling van het burgerleven en
de toenemende bureaucratisering van bestuurlijke instellingen. Politieke
revoluties maken komaf met het absolutisme en leggen de grondslag voor
democratische klassenstaten en de volkssoevereiniteit.

1. Kasteel van Bornem voor de renovatie (bron: Victoir J., Vanderperren j. “Hendrik Beyaert:
Van Classicisme tot Art Nouveau”)

De zoektocht naar een geschikt gebouw was niet evident. Zo zijn bijna alle
kastelen eigenlijk eclectisch van aard, maar het grote probleem is dat ze
meestal niet door eenzelfde architect zijn gebouwd of verbouwd. Sommige
kastelen stammen uit de periode van de middeleeuwen en latere kasteeleigenaars hebben in de meeste gevallen hun eigendom deels verbouwd
naar de mode van hun tijd. Het kasteel van Bornem is een uitzondering
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2. Kasteel van Bornem voor de renovatie (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert:
Van Classicisme tot Art Nouveau”)

In navolging van Engeland werd in België in de 18e eeuw de spinmachine
en het gemechaniseerde weefgetouw in de textielindustrie geïntroduceerd. Mede door zijn sterke traditionele textielindustrie en door zijn grote
voorraden ijzererts en steenkool, behoorde België tot een van de eerste
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industrielanden. De invoering van stoommachines en cokesovens zorgde
voor een sterke opgang van de metaalindustrie.1 Na de mechanisatie van
de industrie in de 18e eeuw verschijnen er door de toegenomen wetenschappelijke kennis nieuwe chemische en elektrotechnische technologieën
op toneel. Ook op sociaal vlak is deze eeuw een bewogen periode. Door de
slechte werkomstandigheden van de arbeiders ontstonden er regelmatig
stakingen die uiteindelijk uitmondden in de oprichting van vakbonden.2

Het eclecticisme
De architectuurstroming van deze woelige periode wordt met de term eclecticisme aangeduid. De term eclecticisme kan zowel duiden op de stijl
als op de ontwerpmethode. Samenvattend is het eclecticisme het mengen
van verschillende bouwstijlen in één ontwerp. In de 19e eeuw waren de
meeste ontwerpen van architecten gebaseerd op verschillende neostijlen.
Tegenover de stroming van het eclecticisme stond het historicisme waarbij
juist voor één stijl uit het verleden werd gekozen. Het eclecticisme is lange
tijd stiefmoederlijk behandeld geweest en heeft onterecht het etiket van
onorigineel en onsamenhangend opgeplakt gekregen. Het eclecticisme
als methode staat voor het zich steeds herhalende proces waarmee architectuurvormen worden gekozen tijdens het ontwerpproces. Dit kan betrekking hebben op zowel de verschillende vormen en stijlen binnen één
gebouw als op één architect die in zijn oeuvre steeds andere vormen en
stijlen gebruikt. De methode van keuzes maken kan verbindingen in tijd
en ruimte laten zien.3

Hendrik Beyaert (1823-1894)
Hendrik
Beyaert,
geboren in 1823 te
Kortrijk en overleden
in 1894 te Brussel,
volgde tekenlessen
aan de academie
vooraleer hij van
1842 tot 1846 als
leerling van Tilman
Suys aan de academie van Brussel de
opleiding architectuur volgde. Zijn
opleiding
verliep
niet zonder slag of
stoot. Voordat hij
naar Brussel trok,
onderbrak Beyaert
3. Portret Hendrik Beyaert (bron: Victoir J., Vanderperren J.
“Hendrik Beyaert: Van Classicisme tot art nouveau”)
in 1841 zijn studies
omwille van zijn
vader, die hem een job bij de bank bezorgde. Dit illustreert de benarde
financiële situatie van zijn familie. Beyaert zal er uiteindelijk maar tien
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maanden werken. Hij was vastberaden om architect te worden en schreef
zich in voor de metselaarsopleiding. Nauwelijks een maand later kreeg hij
van zijn vader de toestemming om de opleiding architectuur te volgen. Na
amper zes lessen te hebben gevolgd legde hij examen af en werd als eerste laureaat bekroond. Een belangrijk aspect dat zijn carrière mee heeft
vormgegeven is het feit dat zijn familie al jaren als uitgever actief was.
Deze uitgeverswereld werd de voedingsbodem van zijn architectuuropleiding en gaf hem de mogelijkheid om enkele vriendschappen op te bouwen
die in zijn verdere loopbaan uiterst belangrijk zullen zijn. In 1850 trad hij
in het huwelijk met Josephine Fontaine die hem een zoon schonk. Door het
huwelijk werd hij opgenomen in een sociaal milieu waartoe zijn nederige
afkomst hem normaal gezien geen toegang verleende4. In 1851 richtte hij
zijn eigen architectenbureau op na stage te hebben gelopen bij Felix Janlet
en Joseph Jonas Dumont. Doordat hij een aantal belangrijke private en publieke opdrachten binnenhaalde (o.a. voor de Nationale Bank van Brussel
en Antwerpen) werd en wordt hij nog altijd gezien als de toonaangevende
architect voor het eclecticisme. Voor zijn streven naar een eenduidige nationale architectuur liet hij zich vooral inspireren door de architectuur van
de 15e en 16e eeuw waardoor er in zijn repertorium vaak neostijlen terug
te vinden zijn. De persoon die zijn stempel op Beyaerts werk drukte is
Viollet-Le-Duc. De invloed van zijn historicisme en rationalisme is duidelijk
merkbaar in Beyaerts restauratie van de Hallepoort in Brussel van 1861
tot 1870, maar het echte eclectische karakter van zijn architectuur kwam
pas ten volle tot ontwikkeling in de jaren 1870 en 1880.
Naast zijn titel als belangrijkste architect van het eclecticisme wordt hij
ook nog beschouwd als een figuur die een prominente rol vervulde in
de ontwikkeling van de neo-Vlaamse Renaissancestijl. Hij zette echter het
conforme karakter van de neorenaissance naar zijn hand door de toevoeging van narratieve details die de context van het gebouw moesten
weergeven. Het contextuele speelt een grote rol in zijn oeuvre.5 Zo hecht
hij veel belang aan de historische groei van de Vlaamse steden en hun
grillige stratenplan. Interdisciplinariteit stond voor Beyaert centraal. De
nauwe samenwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen beeldhouwers,
ambachtslui en schilders was voor hem van zeer groot belang. In zijn
atelier leerden de stagairs interdisciplinair werken en werden ze ingewijd
in de historische aspecten van de architectuur. Zo is de bouw van de SaintJosephkerk in Faulx-les-Tombes van 1879 tot 1882 gepaard gegaan met

4. Bijgebouwen kasteel van Bornem (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert: Van Classicisme tot Art Nouveau”)
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het inzetten van een uitgebreid atelier. Voor dit project werkte hij onder
andere samen met Paul Hankar, die later actief zou zijn in de Art-Nouveau
stijl en waarvoor hij een belangrijke leermeester was.
Naast zijn carrière als architect was hij lid van de Koninklijke Commissie
van Monumenten van 1865 tot 1894 en was hij ook actief in de gemeenteraad van Brussel van 1867 tot 1881.6

De renovatie van het kasteel van Bornem door
Beyaert
Het kasteel is sinds 1780 in handen van de familie De Marnix. Voordien
was het bezit van de familie Coloma. Van 1865 tot 1882 was het kasteel
van Bornem onbewoond, waardoor het in een zeer bouwvallige staat verkeerde. Het gebouw beantwoordde ook niet meer aan de noden van zijn
bewoners.7

7. Plan benedenverdieping kasteel (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert: Van Classicisme tot Art Nouveau”)

geïnspireerd. Beyaerts doel was om romaanse, gotische en neo-Vlaamse
elementen te verenigen in een harmonisch en monumentaler geheel.
Het kasteel uit de tijd van baron Pedro Coloma wordt nagenoeg volledig
afgebroken met uitzondering van enkele muren en aanzetten van torens.
Zijn eerste ontwerpen dateren uit 1887 en dragen de naam “Quatrième
projet”. Op deze plannen is te zien dat Beyaert aanvankelijk de bedoeling
had om de middeleeuwse ridderzaal, de ‘Grand Vestibule’, in het renovatieontwerp te integreren. Dit is uiteindelijk niet gerealiseerd.

Hoogstwaarschijnlijk kreeg Beyaert de opdracht voor de renovatie van
het kasteel in het begin van de jaren 1880. Een aanwijzing is het jaartal
1883 dat in een van de bijgebouwen aangebracht werd. Deze renovatie
van de bijgebouwen door Beyaert zijn in een eerste fase gerealiseerd.
Geschreven documenten over de opdracht ontbreken vrijwel, maar de eerste plannen zijn goed bewaard. Deze architectuur is duidelijk middeleeuws

Het linker gedeelte van de vleugel wordt van een cilindrische toren voorzien. Beyaert maakt hiervoor gebruik van het romaanse draagsysteem
(trompen met concentrische bogen aan de basis). Dit systeem wordt herhaald in de bouw van de andere torens.
Zijn ontwerpen uit 1887-88 voor de noordgevel kunnen gerust zijn sterkste creatie genoemd worden. Het ontwerp voorzag als eindpunt aan de
westzijde een brug met overdekte galerij over de gracht rond het kasteel.8
Was dit ontwerp uitgevoerd geweest, dan zou deze vermenging van middeleeuwse architectuur en eigentijdse elementen Beyaerts merkwaardigste creatie zijn. Een ander opvallend gegeven is het plastische karakter
van de steunberen, dat door het openwerken ervan benadrukt wordt.
Zijn ontwerpen, zowel de uitgevoerde als de niet uitgevoerde, geven blijk
van een uitgebreide kennis over de architectuur uit het verleden. Beyaert
maakte gebruik van natuurstenen elementen in baksteenvlakken. Deze

6. Ontwerp voor de gevel kasteel (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert:
Van Classicisme tot Art Nouveau”)

8. Ontwerp voor de gevel van het kasteel (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert:
Van Classicisme tot Art Nouveau”)

5. Bijgebouwen kasteel van Bornem (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert:
Van Classicisme tot Art Nouveau”)
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methode heeft hij onder andere ook toegepast bij de bouw van het kasteel
van Wespelaar. De smeedijzeren borstwering toont dan weer zijn voorliefde voor ijzer aan. Zijn voorkeur voor asymmetrische ontwerpen komt
tot uiting in het gebruik van torens, topgevels en onregelmatige traveeindelingen met overwegend rechthoekige muuropeningen.9
De plannen van 1890-91 vertonen geen noemenswaardige afwijkingen
van de eerste ontwerpen uit 1887. De wijzigingen bevinden zich vooral
in de binneninrichting van het kasteel en het verschuiven van enkele gevelopeningen. De ontwerpen uit 1893 met de naam “cinquième projet’
vertonen daarentegen veel aanpassingen. De belangrijkste daarvan zijn:
- het volledig afbreken van de noordvleugel en deze vervangen door
een nieuwe vleugel,
- de ‘Grand Vestibule’ afbreken en
- de oostvleugel met een verdieping verhogen om het gebouw een monumentaler karakter te geven.

9. Kasteel van Bornem na de renovatie (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert: Van
Classicisme tot Art Nouveau”)

De kruisgewelven in de ruimte die in de plaats van de ‘Grand Vestibule’
zijn gekomen, refereren naar de middeleeuwse ridderzaal. Dit was een
bijdrage van architect Charles-Emile Janlet, die het kasteel na Beyaerts
dood voltooide. Janlet paste een paar dingen aan, onder andere de kruisgewelven in de vroegere ridderzaal. Algemeen kan gesteld worden dat
door Beyaerts renovatie het kasteel, dat oorspronkelijk vooral horizontaal
gedacht was, een transformatie heeft ondergaan naar een meer verticaal
georiënteerd bouwwerk. Zijn neo-Vlaamse opvatting van de architectuur
komt tot uiting in het ontwerp van het binnenplein, waar de invloed van
de skeletarchitectuur duidelijk zichtbaar is. Het effect wordt bewerkstelligd door de opengewerkte gevels. Over het algemeen geeft het kasteel
naar buiten toe een gesloten indruk (grote gesloten vlakken met maar
enkele openingen) en heeft het naar binnen toe een eerder open karakter
(skeletarchitectuur). Het kasteel moet in de context van grote wateroppervlakten en bosrijke horizonten, die alle zijden omsluiten, gezien worden. Hoewel de eerste plannen uit de jaren 1880 dateren, kan dit project
beschouwd worden als Beyaerts laatste omvangrijke werk. Het bouwwerk
neemt in Beyaerts oeuvre een bijzondere plaats in door het plastische
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karakter van bepaalde delen (onder andere de steunberen). Het kasteel
kan opgevat worden als een synthese van alle grote ideeën uit Beyaerts
architectuurloopbaan.10

Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880)
Jean Pierre Cluysenaar, geboren in
1811 te Kampen en
overleden in 1880 te
Brussel, stamde van
een roemrijke familie
van bouwmeesters
en ingenieurs af,
die oorspronkelijk
afkomstig was uit
het Beierse Tirol.
Zijn vader werd als
ingenieur door de
10. Portret Jean-Pierre Cluysenaar (bron: gemeente Sint-Joost-Ten- regering van WilNode)
lem I naar Gosselies
overgeplaatst
in
1817. Zijn zoon liep school tot zijn zestiende en ging daarna in de leer
bij een steenhouwer. Deze opleiding combineerde hij met avondlessen in
de tekenkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Brussel, maar
hij is vooral beïnvloed door zijn leermeester Tilman Suys bij wie hij tot
1835 in opleiding was. Vanaf zijn academietijd merkte men bij de aanstaande kunstenaar een groeiend verzet tegen het architectuuronderwijs.
De toenemende ontaarding van de architectuur en de kunst was, aldus
Cluysenaar, een direct gevolg van het ondeskundig onderwijs dat de kunstenaar genoot. Scholen en academies dachten dat ze na nauwelijks enkele
jaren avondonderwijs volwaardige architecten konden afleveren, met het
gevolg dat zowat iedereen de rol van architect kon spelen.11 Het omvangrijke oeuvre van Cluysenaar is erg afwisselend: van de Italiaanse renaissance tot de Neo-Vlaamse renaissance, van de romaanse stijl en de gotiek
tot de Griekse, de Tudor en de Engelse pittoreske stijl. Zijn werk bestaat
uit verschillende typologieën: van feestelijke architectuur tot functionele
stadsarchitectuur. Cluysenaar had een waaier van stijlen ter beschikking
maar koos niettemin steeds voor de stijl die het beste bij de opdracht paste
zonder in de valkuil van het formalisme te trappen. Hij ontving net als
Hendrik Beyaert belangrijke opdrachten uit het milieu van de adel, hogere
burgerij en openbare functies. Zo bouwde hij rijkelijke herenhuizen en
kastelen (bijvoorbeeld het kasteel van baron de Viron in Dilbeek) en was
zijn werk ook te zien in het stadsbeeld (onder andere de SintHubertusgalerijen in Brussel)12. In zijn voornamelijk imposante werken is zijn interesse
voor metaal duidelijk merkbaar. Naast architectuur was hij ook bezig met
stedenbouw, maar die plannen zijn zelden uitgevoerd. Een van de weinig
uitgevoerde plannen zijn de Parkmarkt en het Panoramaplein in Brussel.
Cluysenaar nam ook deel aan verschillende investeringsmaatschappijen,
die typisch waren voor de economische dynamiek van die tijd (zoals de
bouw van de stations van de spoorlijnen Dender en Waas). Samen met AlpMededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

honse Balat en Hendrik Beyaert werkte hij aan het ‘Projet d’embellisement
de la capitale et de ses faubourgs’. Naast zijn oeuvre in België realiseerde
hij ook enkele werken in Duitsland.13

De architectuurvisie van Cluysenaar
Volgens Cluysenaar was er in België geen typologie voor buitenverblijven.
Er waren enkel onuitvoerbare Franse en Duitse voorbeelden beschikbaar.
Dit tekort aan modellen resulteerde in een veel te eenvoudige en monotone architectuur op het platteland. Daarom opteerde Cluysenaar om de
historische architectuur als uitgangspunt te nemen, maar niet als model.
Het beroep van architect werd, volgens Cluysenaar, miskend in België.
Zoals eerder vermeld, bekritiseerde hij reeds tijdens zijn architectuuropleiding de onderwijsinstellingen. Volgens hem kon iedereen de titel van architect aannemen zonder enige opleiding of zelfs een diploma te bezitten.
Dit ‘slechte’ onderwijssysteem zorgde ervoor dat veel amateur-architecten
of mensen die in bijberoep architect waren de kans kregen om ‘slechte’
architectuur te bouwen. De ontwerpen van deze metselaarsarchitecten
waren dan wel goedkoper, in uitvoering en onderhoud waren ze duurder
dan een degelijk ontwerp van een opgeleide architect. Opdrachtgevers
namen deze amateurs in dienst waardoor het straatbeeld werd besmet
en de smaak van de massa werd aangetast. Enkelen bestempelden deze
architectuur zelfs als vernieuwend. Gelukkig waren er volgens CLuysenaar
ook gecultiveerde mensen die als mecenassen optraden en de architect
zijn gang lieten gaan. Cluysenaars doel was door het gebruik van nieuwe
materialen (ijzer, glas, zink,…) en het selecteren van het beste uit de historische stijlen een nieuwe architectuur te creëren met een eigen identiteit,
die kenmerkend was voor het negentiende eeuwse België. Cluysenaar
had een eerder pessimistische kijk op de relatie tussen architect en opdrachtgever. In de 19e eeuw reisde de burgerlijke middenklasse zeer veel
en de spoorwegen spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Door het vele
reizen kwam deze klasse in contact met verscheidene soorten architectuur.
De opdrachtgevers van zowel Cluysenaar als Beyaert behoorden tot deze
reizende klasse. Zo heeft graaf Ferdinand de Marnix bijvoorbeeld een reis
naar Egypte ondernomen. Cluysenaar was van mening dat dit geen goede
zaak is omdat de opdrachtgever denkt dat hij door de vergaarde kennis
een architectuurexpert is geworden.
Een ander belangrijk punt was de nadruk van deze klasse op het comfort
van het interieur. De 19e eeuw was een periode van belangrijke uitvindingen die het dagelijkse leven een stuk gemakkelijker maakten. Zo stond
het uitzicht van de gevel en de buitenkant in het teken van een zo groot
mogelijke comfort van de binnenkant. Het ontwerp van de architect werd
niet alleen aan de opdrachtgever, maar aan heel het gezin voorgelegd.
Wanneer de architect er eindelijk was in geslaagd om al deze meningen
in een ontwerp te verenigen, werd het nieuwe ontwerp voorgelegd aan de
familievriend, die tevens amateur-architect was. Deze zette het plan van
de arme architect helemaal op zijn kop met anomalieën in het ontwerp
of in het slechtste geval het ontslag van de architect tot gevolg. Het definitieve ontwerp lijkt helemaal niet meer op het oorspronkelijke idee van
de architect, maar deze ‘slechte’ architectuur droeg wel zijn naam. Hield
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de architect wel hardnekkig vast aan zijn ideeën, dan werd hij bestempeld
als koppig en onaangenaam om mee samen te werken waardoor hij ook
geen opdrachten meer kreeg.
Vroeger verkoos men kastelen en burchten aan het water te bouwen (bv.
grachten). Door de groei in wetenschappelijke kennis was men water en
vochtigheid gaan associëren met bronnen voor ziektes. Om een betere
hygiëne te bewerkstelligen was het beter om lager gelegen gebieden en
water te vermijden en zich op hoger gelegen gebieden, zoals heuvels of
bergen, te vestigen. Cluysenaar sloot zich bij dit algemene idee over hygiëne aan. Hij verkoos het pittoreske boven het koude, afstandelijke en
strenge in de plattelandsarchitectuur.
Elke natie had, volgens Cluysenaar, een eigen bouwstijl. Zo had je de Engelse pittoreske of gotische cottages en kastelen, de Franse voorkeur voor
hoge torens en het imiteren van de renaissancestijl en de Duitse invulling van het pittoreske dat terug te vinden was in zijn klassieke (Griekse)
beeldtaal. Cluysenaar veroordeelde de strenge en monotone klassieke
Griekse beeldtaal van Schinkel, die lange tijd de dominante stroming
in Pruisen was. Daarentegen prees hij de tegenbeweging in Pruisen, die
opteerde voor het terug gebruiken van de middeleeuwse beeldtaal. De
Belgische architectuur was, volgens Cluysenaar, sterk beïnvloed door de
Spaanse bezetting. De extreem pittoreske architectuur, die zich vooral in
de torens uitte, is uiterst geschikt voor de bouwmaterialen eigen aan de
Belgische streek. Een goed voorbeeld van deze architectuur is de renovatie
van het kasteel Marnix De Sainte-Aldegonde ten tijde van de Spaanse
bevelhebber Pedro Coloma. Spijtig genoeg schiet er van deze architectuur
niet veel meer over. De Spaanse bouwstijl is toonaangevend geweest voor
latere architectuur en belichaamt de Belgische manier van bouwen. Deze
manier van bouwen houdt rekening met het Belgische klimaat, is geschikt
voor elk terrein (flexibele inrichting en gevels) en maakt gebruik van
de typische Belgische bouwmaterialen zoals rode baksteen, grote blauwe
en kleine witte natuursteen. Cluysenaar meende dat men het gebouw zo
moest plaatsen dat alle vier de zijden van het gebouw maximaal belicht
werden. Om de vochtigheid buiten te houden moest men niet alleen op
hooggelegen plaatsen bouwen, maar ook niet te diep graven. Een lage
koer hielp om de vochtigheid van de aarde uit de dienstruimten te bannen en de hygiëne te verbeteren. Cluysenaar was ook van mening dat
het inhuren van verschillende aannemers met elk hun eigen specialiteiten
beter resultaat opleverde dan een aannemer die voor alles instond. Hij beweerde dat het werk dan beter georganiseerd zou zijn en het eindresultaat
beter afgewerkt. Rode baksteen uit Boom, ook wel “papesteen” genoemd,
was zijn favoriete materiaal om mee te werken. Om de brandveiligheid te
garanderen bande Cluysenaar zoveel mogelijk de houten constructies uit
zijn oeuvre. Op het platteland was er immers geen brandweer. De houten
constructies verving hij door ijzeren (bijvoorbeeld ijzeren steunbalken).14

Vergelijking tekst Cluysenaar met kasteel van Bornem
De eclectische architecten Jean-Pierre Cluysenaar en Hendrik Beyaert hebben dezelfde opleiding genoten in het atelier van Tilman Suys. Hierdoor
komen hun ideeën in de meeste opzichten overeen. Toch zijn er enkele
belangrijke verschillen met betrekking tot de relatie tussen opdrachtgever
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11. Kasteel van Bornem na de renovatie (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert:
Van Classicisme tot Art Nouveau”)

en architect. Daar waar Cluysenaar een vrij pessimistische kijk heeft op
deze samenwerking kan van Beyaert het tegengestelde beweerd worden.
Het kasteel van Bornem was niet het eerste project dat Beyaert voor de
familie de Marnix ontwierp. In het jaar 1877 kreeg hij zijn eerste opdracht
voor de familie van de graaf, namelijk het ontwerpen van een woning,
Hotel de Marnix, in de Wetstraat te Brussel. Zijn tweede project voor de
graaf Ferdinand De Marnix bestond uit het ontwerpen van een woning in
Overijse. Net zoals het kasteel van Bornem verliep het ontwerp in twee
fases. De eerste fase behandelde de bijgebouwen, de tweede fase het
kasteel zelf.15 Waarschijnlijk moest Beyaert zijn kunnen aantonen in het
ontwerp van de minder belangrijke bijgebouwen vooraleer hij aan het
kasteel mocht beginnen. De kers op de taart is uiteraard het kasteel van
Bornem. Deze reeks gebouwen, die Beyaert in opdracht van een enkele
familie realiseerde, is het bewijs van een goede verstandhouding tussen
de architect en de opdrachtgever. Een tweede argument is dat Beyaert
bij diens dood zijn volledige archief (ook de plannen van zijn andere
projecten) aan graaf Ferdinand de Marnix geschonken heeft.16 Nog een
aanwijzing van de goede verstandhouding tussen Beyaert en de graaf is
dat er in de verschillende ontwerpversies voor de renovatie relatief weinig
wijzingen zijn aangebracht.
Dit duidt op een consensus tussen architect en opdrachtgever zonder dat
de architect te veel van zijn ideeën achterwege moest laten. Natuurlijk

zijn er ook veel gelijkenissen in de opvattingen van beide architecten.
Zowel Cluysenaar als Beyaert verkiezen het gebruik van natuursteen in
baksteenvlakken, materialen eigen aan de streek. Beyaert kiest voor een
overwegend middeleeuws aandoende architectuur met romaanse, gotische en neo-Vlaamse referenties. Deze keuze stemt overeen met het idee
van Cluysenaar om historische architectuur als uitgangspunt te zien. De
gelijkgestemdheid over het gebruik van het nieuwe materiaal ijzer in de
architectuur is opvallend. Een verschilpunt tussen beide kunstenaars is de
idee over de status van de architect. Volgens Cluysenaar werd de architect
in België gemarginaliseerd. Beyaert is het tegenvoorbeeld van deze gedachte. Door zijn succesvolle architectuurloopbaan slaagde hij erin om een
hogere sociale status en bekendheid te verwerven ondanks zijn nederige
afkomst. De theorie van Cluysenaar in verband met de inplanting van het
gebouw is hier verwaarloosbaar. Hoewel het kasteel van Bornem aan water ligt, is dit niet te wijten aan Beyaert, omdat het gerenoveerde kasteel
gebouwd is op de fundamenten van zijn middeleeuwse voorganger.17

Besluit
We kunnen concluderen dat beide architecten dezelfde visie hadden in
verband met het gebruik van bouwmaterialen uit de eigen regio, het
gebruik van ijzer in de architectuur en het vermengen van historische
bouwstijlen tot een harmonisch geheel zonder in formalisme te vervallen.
Toch is het niet zo dat we moeten denken dat, zoals Cluysenaar beweert,
de Belgische architect in de 19e eeuw gemarginaliseerd werd. Beyaert is
het perfecte voorbeeld van een architect die een roemrijke carrière heeft
uitgebouwd. Hij was een gerespecteerd persoon en politiek actief in de
gemeenteraad van Brussel. Ook de persoonlijk band die hij met graaf
Ferdinand de Marnix had, getuigt van een goede verstandhouding tussen
opdrachtgever en architect in tegenstelling tot wat Cluysenaar beweert.
Niettegenstaande het feit dat beide architecten tijdgenoten waren en dezelfde opleiding hadden genoten, hielden ze er een andere mening op na
wat de relatie tussen architect en opdrachtgever betrof.

12. Kasteel van Overijse (bron: Victoir J., Vanderperren J. “Hendrik Beyaert: Van Classicisme tot Art
Nouveau”)
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Speelse erotiek met Bart Ramakers te Hingene
Paul Servaes
Boekbespeking:
“ In het midden van een prachtige parketvloer ligt een cirkel. Daaromheen
een kronkelend patroon dat doet denken aan het licht golvende water
van de Schelde. De cirkel deint als een vlot op de golven. In het centrum
een stralende zon. Vanop dit vlot kijkt een knappe blondine ons in haar
nauwelijks verhulde naaktheid aan. Haar blik is fascinerend en ondoorgrondelijk. De haren gespreid als een medusa. Is zij het slachtoffer van een
schipbreuk, dat je in al haar onschuld, smekend om hulp, aankijkt? Is het
de triomfantelijke blik van de ongenaakbare schoonheid, de godin van de
liefde, die met haar blanke lijf de mannelijke kijker uitdaagt en weerloos
achterlaat? Of verwijst haar houding naar de gekruisigde Christus, maar
dan in een omkering, een afrekening met het mannelijke idioom van het
goddelijke, een terugkeer naar de aarde, het water, de zon? Het is niets
hiervan. En ook alles. Het is wat ik zie als ik kijk naar “Amor aeternus”,
het werk op de cover van het boek “In illo tempore” van fotograaf Bart Ramakers” Met deze prachtig geformuleerde aanhef opent Lies Daenen haar
diepzinnige inleiding (met Engelse en Franse vertaling) bij dit uitzonderlijke kunstboek, zich baserend op een interview met de kunstenaar. Zij licht
een tip van de sluier op van het creatieproces van Ramakers’ foto’s waarin
hij persoonlijke ervaringen mengt met mythologische en godsdienstige ingrediënten. De meeste ideeën vertrekken vanuit een visioen waarna een
hedendaagse ontdekkingstocht ontstaat, met liefde en macht als centrale
thema’s. Elke foto is een verhaal op zich, een technisch hoogstandje, altijd
perfect en vrucht van een rijke fantasie en grote belezenheid. Zijn liefde
voor de klassieke mythen en sagen druipt van bijna elke foto af. Ook in
de foto’s ontstaan na zijn kennismaking met de vroegere eigendommen
van de hertogelijke familie d’Ursel te Hingene, het kasteeldomein en het
paviljoen De Notelaer op de Scheldeoever, is dit het geval. In het mooie
romantische paviljoen zag hij onmiddellijk een uitstekende locatie voor
een nieuw fotografisch avontuur.
Meer dan tweehonderd jaar geleden bouwde hertogin Flore met haar man,
hertog Wolfgang-Guillaume d’Ursel, het mooie romantische paviljoen De
Notelaer. Op een dag verliet de hertogin met haar drie gezelschapsdames
en haar lakei Augustin het kasteel in het centrum van Hingene om aan De
Notelaer te gaan picknicken. Het vrolijke vijftal krijgt er ongemerkt gezelschap van goden en godinnen uit de Griekse en Romeinse mythologie, hun
tegenhangers als het ware. Zo loert achter een boom een naakte meisjesfiguur die niemand anders is dan Venus, de godin van de liefde. Ook haar
zoon Amor en de oorlogsgod Mars zijn van de partij. Flore herkent ze allemaal. Ook de oppergod Jupiter, de rondborstige Cybele, de weelderige godin van de vruchtbaarheid, de watergod Neptunus en de zanger Orpheus
sluiten zich aan bij deze mythische personages. Ze komen als het ware uit
het interieur van het paviljoen De Notelaer waar hun afbeelding de muren
decoreert. Flore ziet zichzelf uiteindelijk als de godin Flora, de godin van
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de lente, en de drie gezelschapsdames worden de drie Gratiën.
Bij het afscheid stapt
Flore, uitgewuifd door
de drie Gratiën, in het
bootje van de veerman
Charon die haar naar
de hedendaagse tijd
brengt, zoals hij in de
Griekse mythologie Orpheus over de rivier de
Styx overzet naar de
onderwereld.
Het sprookje is uit
en ook het fantasierijke verhaal van
Bart Ramakers. Hij creëerde ermee een grandioos schouwspel dat in zijn
brein ontstond na zijn ontmoeting met het romantische paviljoen te Hingene. Zijn verbeelding sloeg helemaal op hol. Hij nam er de lectuur van
de “Metamorphosen” van de Latijnse dichter Ovidius bij en kwam zo tot
dit fantastische verhaal vol symboliek en poëzie. “Apotheose van Flore”
werd een unieke tentoonstelling bij de dertigste verjaardag van de vzw De
Notelaer met twaalf grote kunstfoto’s opgesteld langs een parcours tussen
kasteel en paviljoen. Een nooit gezien evenement. Ramakers riep voor de
creatie van zijn opzet de hulp in van een vijftiental acteurs en actrices, die
hij liet figureren in twaalf “tableaux vivants”, levende schilderijen als het
ware, die dit fantastische geheel rond hertogin Flore in beeld brengen.
Het resultaat was verbluffend. Wie wil nagenieten of ermee kennismaken
kan terecht in het boek “In illo tempore” dat een overzicht brengt van het
hele œuvre van Bart Ramakers, met als hoofdbrok de foto’s van Hingene.
Te midden een schitterend natuurdecor brengen ze een fantasierijk ballet waarin 18de eeuwse dames, antieke goden en mythologische figuren,
naakt of rijkelijk uitgedost en met de nodige attributen die bij het mythologische verhaal horen, tonen hoe ze ten volle genieten van de droomwereld
waarin ze zijn beland.
Zelden was het Klein-Brabantse Scheldeland op een dergelijke hoogst artistieke wijze thema van een uitermate origineel fotoboek. Het is een uitgave
van De Cavalerie. Voor alle informatie www.cavalerie.be.
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Jef Geeraerts en zijn Hingense vriend Pol Leroy
Paul Servaes
Het fel becommentarieerde overlijden van schrijver Jef Geeraerts bracht
ons zijn vriendschappelijke relatie met dichter Pol Leroy (Hingene
1905-Bornem 1983) in herinnering. Geboren als Leopold Joseph Maria
Leroy te Hingene op 1 maart 1905, zoon van Jan Frans en van Maria
Cesarina Mees, studeerde hij tot 1919 aan de Broedersschool te Bornem en
voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Klein Seminarie te Mechelen
waar hij in 1925 zijn Retorica beëindigde. Te Leuven koos Leroy handelsen consulaire wetenschappen. Na twee jaar werd hij vrij student politieke
en sociale wetenschappen en leraar Latijn om zijn studies te kunnen betalen. In 1928 stopte hij ermee en keerde terug naar Hingene en ging aan
de slag als boekhouder. Hij publiceerde dit jaar ook zijn eerste dichtbundel
“De Zaalge roede”, een uitgave van drukkerij Wils uit Sint-Amands.
De politiek genoot evenwel zijn voorkeur en hierbij ging die uit naar het
Vlaams-nationalisme. Een bewogen politieke loopbaan volgde, gaande van
Daensisme en Verdinaso tot lid van de Vlaamse Landsleiding in Duitsland,
“minister” van de met zijn medestanders zelfgevormde Vlaamse regering
in ballingschap. Bij de bevrijding in 1944 vluchtte hij naar Duitsland, werd
ter dood veroordeeld, maar kreeg genade en kwam in 1951 vrij. Als recensent en vertaler was hij nadien werkzaam, maar vooral als dichter.
Meer dan dertig bundels verschenen onder de koninklijke variant van zijn
naam: Pol Le Roy, gaande van “Vuur zingt” (1941) en “Regina” (1954)
tot “Spel en Spiegel” (1967) , “Weergalm” (1970) ,“De Stroom” (1971)
en “De Wakende” (1979).
Ze kenden succes maar vele critici wisten niet goed wat te doen met het
oorlogsverleden. In 1971 publiceerde Jef Geeraerts “Tien brieven rondom
liefde en dood”, onder andere gericht tot een aantal vrienden-schrijvers
als Marnix Gijsen, Paul Snoek en Hugo Raes. De zevende brief was gericht
aan Pol Le Roy. Hierin voelt Geeraerts zich gelukkig Le Roy tot vriend te
hebben en hekelt hij het Belgische staatsbestel en het sadisme van de gevangenisbewaarders. Eerst gepubliceerd in het “Nieuw Vlaams tijdschrift”
veroorzaakte deze brief heel wat opschudding. Achilles Mussche nam als
protest ontslag uit de redactie. In een interview in 1974 noemde Marnix
Gijsen Jef Geeraerts een echt genie maar voegde eraan toe: “zoals alle
genieën begaat hij ook misstappen door zijn impulsiviteit en zo’n fascistische verdediging van Pol Le Roy is beneden alle peil. Mussche had destijds
gelijk”.

Vijf jaar later, op 1 maart 1970, vierden de vrienden de 65-jarige Pol
Leroy met een gedenkplaat aan zijn geboortehuis te Hingene. Anton van
Wilderode hield er een toespraak, ook Jef Geeraerts. Nadien volgde een
eucharistieviering in de kerk en tot slot een feestmaal. Sindsdien is het stil
gebleven rond Pol Leroy. De laatste levensjaren leefde hij teruggetrokken
in zijn geboortedorp te Wintam. Bij zijn dood in het ziekenhuis te Bornem
op 23 oktober 1983 kwam hij nog even in de belangstelling maar dan
vooral met zijn bewogen politiek verleden. Hij die eens “de grootste dichter
van zijn generatie” werd genoemd is bijna totaal vergeten. 0f noemen we
het “doodgezwegen”. In literatuurgeschiedenissen of bloemlezingen komt
zijn naam niet meer voor, helaas.

Moeten we het mededogen van Geeraerts tegenover het repressieleed van
het gezin Leroy nu doodzwijgen of er begrip voor opbrengen? De commentaren bij Geeraerts’ overlijden, die zijn denigrerend racisme verdoezelden,
konden ook niet zonder reactie blijven. In 1965 werd de 60-jarige Leroy
gehuldigd op initiatief van Jan Brugmans in het Emile Verhaerenmuseum
te Sint-Amands.
Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw
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Uit het oorlogsdagboek van pater Benedictus Van Doninck
Pater Van Doninck hield een oorlogskroniek bij, dewelke hij schreef op
kleine papiertjes. Hij kon ze gemakkelijk verbergen bij eventuele huiszoekingen in de abdij. Pas later schreef hij
deze nota’s over in kleine handschriften. Dit dagboek geeft 100 jaar later
een unieke kijk op de gebeurtenissen
tijdens de oorlogsjaren, het dagelijkse
leven en hoe de mensen reageerden
op de nu eens angstige en dan weer
hoopvolle momenten, die de oorlog
met zich meebracht. Het dagboek
leest soms wat moeilijker. De eigenaardige zinsbouw of dialectwoorden
zijn vaak niet verbeterd. Soms zijn ook foutief gespelde woorden of werkwoordvormen blijven staan. Dit om het dagboek zo authentiek mogelijk
weer te geven.
Je kan de verschillende delen van het dagboek downloaden via
www.wo1bornem.be
Maandag 5 juli 1915
(oorlogsdag 337)
Men vertelt dat de hele nacht het kanon zich liet horen.
Wannes Schilders gaat op zoek naar Charel die men denkt ergens vast te
zitten.

“De horologie van de toren gaat gelijk een klote”, zei Peerke, verleden
zaterdag. “Maar slaan doet ze als ne zot.”

het dorpsplein van Bornem; bemerk de onafgewerkte toren van het gemeentehuis

Dinsdag 6 juli 1915
(oorlogsdag 338)
Placidus ontving een briefkaart van de Prelaat uit Oudenbosch meldend,
van horen zeggen, dat de generaal-abt zich ophoudt te Maigrange in
Zwitserland. Verder dat de confraters zich in Holland niet op hun plaats
gevoelen ! God zei dank, als ze gaarne terugkomen !
Gisteren was het Opdorp-markt. Ze mislukte totaal, omdat de Duitsers
groepen van meer dan 5 personen verboden, en ook geen paarden van
buiten de provincie toelieten.
Leo is naar de bedeling geweest van 7 tot 12 en van 1 tot 5 uur.
Charel Schilders zit te Mechelen in ’t gevang, wordt donderdag aanstaande
in verhoor genomen.
Een jongen van Mannaert betrapt door Charel De Pooter met klaver te
snijden voor z’n konijnen. Dezelfde in proces wegens laster van komiteitsleden, en opruiing van werklieden.

de eendenkooi nabij het kasteel van Bornem (fotoarchief J. Winckelmans)

Ons werkvolk begint de vijver te kuisen aan de kerk.
Duitsers zijn met een yacht door het sas de oude schelde opgevaren en
hebben aan de eendenkooien van ’t kasteel 3 zakken [eenden] krijgsgevangen gemaakt. Een ijlbode ging naar Eyzer.
Men vertelt dat er te Gent gisteren bommen werden gegooid, waardoor
verscheidene burgers zijn gedood.
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de werking van het comiteit bestond onder andere uit voedselbedeling

Proces Lanssens – Goossens gaat niet door, daar Goossens vergiffenis
vroeg.
Onderofficier Tùlecke vertrok deze morgen in verlof naar Berlijn. Zijn
plaatsvervanger komt hier in de voormiddag een beddebak met strozak
en hoofdkussen vragen.
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Trekkershutten op het domein van De Steenoven
te Sint-Amands?
Marc Peelman
Situering
In het kader van de reconstructie van de oude site “De Steenoven” en het
daarbij horende herstel van het daar omliggende historische landschap te
Sint-Amands, werden door de initiatief nemende organisatie Koninklijke
Vereniging voor Natuur en Stedenschoon (KVNS) naast de cultuur-historische” en “natuur-educatieve” doelstellingen ook de “toeristisch recreatieve” ambitie bepaald.
De reconstructie van de oude linnenblekerij staat niet op zich. In samenwerking met de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant
vzw (VHKB) werden in dit verband al de geschiedenis van de steenoven te Sint-Amands, alsook de geschiedenis van de Koutermolen
beschreven en beoogt op dit ogenblik KVNS ook de reconstructie van de
oude graanwindmolen op de Kouter te Sint-Amands.
Met het oog op de invulling van het toeristisch-recreatief gegeven van het
“domein de Steenoven”, wordt vooral gewaakt over de impact van deze
activiteit op de draagkracht van het omliggende landschap. Het is immers
helemaal niet de bedoeling om zware recreatie te ontwikkelen in dit aan
waardevol agrarisch landschap grenzende recreatiegebied aan de oever
van de Schelde te Sint-Amands.
Met het terugdringen van de Schelde en de daardoor bekomen meersen
in het midden van de 16e eeuw, is het uitdrukkelijk de bedoeling om het
huidige recreatieve element in het licht te plaatsen van zijn historische
context. Vandaar onze interesse naar de wijze waarop herders de polders
lieten begrazen en hierbij ter plaatse bleven in een zogenaamde “herdershut” om hun kudde te bewaken.

Het begrip “trekkershut” in de vigerende Vlaamse Wetgeving
Het was dus niet onlogisch dat we in eerste instantie ons oog lieten vallen op
de promotie die door de Provinciale en Vlaamse Overheden gevoerd wordt
naar de recreatieve “Trekkershutten”. Als we “Het Vlaamse logiesdecreet”
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er op nalezen, vallen deze trekkershutten onder de categorie “vakantielogies”; een accommodatie waarin verbleven en overnacht kan worden,
maar die niet ingedeeld kan worden in één van de vier andere categorieën
(zoals hotels, vakantiewoningen, enz...). De Trekkershut is een specifieke
subcategorie met welomschreven kenmerken. Trekkershutten zijn te vinden op campings, op provinciale domeinen, bij jeugdlogies en bij infokantoren. De trekkershut is een beschermde benaming en mag dus alleen voor
deze logiesvorm gebruikt worden.
Ben je dus als wandelaar of fietser op doorreis en zoek je een plaats om te
overnachten, dan vind je her en der reeds van deze “trekkershutten”, ook
in onze contreien. Deze trekkershutten zijn uitgerust met kook-, eet-, en
slaapplaats voor vier personen en hebben elektrische verwarming. Bovendien kan je vrij gebruik maken van de douches en toiletten op het domein
zoals bijvoorbeeld in het “Domein Roosendael” te Sint-Katelijne-Waver.

De historische “trekkershut”
Alvorens echter de beslissing te nemen om dergelijke recreatieve hutten
in het historische landschap van de Steenoven in te planten, wilden we
eerst en vooral een goed begrip hebben van de historiek van dergelijke
“trekkershutten”.
Bij de zoektocht naar de etymologie van de trekkershut, komen we terecht bij het pre-Indo-Europees woord voor ‘beschutte plek’. Etymologen
zoeken de oorsprong in een pre-Indo Europese substraattaal. Voor de
verklaring van het woord “Haven” besluit Jan De Vries zijn artikel over
“haven” in zijn etymologisch woordenboek met de vraag: “Mag men
denken aan een substraatwoord van een volk, dat aan de zee woonde?”
Dit spoor volgend reconstrueert Cowan (1971: 192-193) een “mediterraan” substraatwoord *kapan(n)a, dat in Zuid-Europa leidde tot een
aantal woorden voor ‘beschutte plek’, zoals Thessalisch-Grieks kapana
‘overdekte kar’ en Laatlatijn capanna ‘hut’, waaruit Italiaans capanna,
Spaans cabaña, Portugees cabana, Frans cabine en cabane, in het Nederlands ontleend als resp. cabine en kavaan.
Ook Dr. Bram Vannieuwenhuyze komt tot dezelfde stam bij het onderzoek
naar de etymologie van het woord “sele”, in Broeksele (Bruxelles, Brussel). Vergeleken met de oudste attestaties van andere sele-toponiemen
duikt het toponiem pas laat op. Jan Lindemans en Adolphe Van Loey telden
vier sele-namen uit de 7e eeuw, één uit de 8e eeuw, 13 uit de 9e eeuw en
tien uit de 10e eeuw. Adolphe Van Loey zette een reeks mogelijkheden op
een rijtje: ‘habitation seigneuriale’, ‘bâtiment comprenant une salle’, ‘maison constituée d’une seule salle’, ‘lieu de séjour, refuge, étable’, ‘petite
ferme, mansionilum’, ‘cabane dans un pâturage’ of ‘refuge d’été pour les
bergers ou pour le bétail’.
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De herder sliep gedurende een deel van het jaar in een houten verplaatsbare hut die geplaatst werd naast het park, gebouwd met mobiele rekken,
waarin ’s nachts de door een of meer eigenaars aan hem toevertrouwde
schapen verzameld werden. De honden sliepen onder de hut. Elke dag,
werd het park verplaatst zodat de uitwerpselen van de schapen het land
konden bevruchten. De oudste verwijzingen of afbeeldingen van deze eeuwenoude praktijk, dateren reeds uit de late middeleeuwen en vinden we
oa. ook terug in oude Vlaamse miniaturen. Ook een aantal ansichtkaarten
en oude foto’s geven ons een mooi beeld van het leven van de herder en
de wijze waarop hij gehuisvest was bij zijn grazende kudde, met zijn hond
als gezelschapsdier.
In de catalogus van het Provinciale museum Bulskampveld in Beernem,
West-Vlaanderen vinden we tal van afbeeldingen en miniaturen terug van
deze herdershutten uit zowel Vlaanderen, Frankrijk als Duitsland. Ook
in Engeland en Schotland vinden we tal van referenties. In de Provinciale collecties van het Bulskampveld te Beernem vinden we tevens nog
een gerestaureerde Vlaamse “Kabane” uit Knokke onder het objectnummer : 604.

Aankondiging aan Joachim in Verhalen van Bloem (3e of 4e kwart van de 15e eeuw) Jean Mansel. Men kan bij de grazende schapen een houten hut zien, met een hellend dak, op twee wielen.

Het toponymische bestanddeel sele zou dus hoofdzakelijk te verklaren zijn
als een toevluchtsoord, een schuilplaats, een hut. In de meeste gevallen
scheen de betekenis dan ook ‘cabane dans un pâturage’ te zijn, wat kan
stroken met het belang van de veehouderij in de landelijke economie,
zowel in onze streken als in bergachtige gebieden.
Etymologisch is dus de trekkershut terug te brengen tot de “Cabane” die
tot vorige eeuw nog in onze streken gebruikt werd door schaapherders die
hun mobiele hut verplaatsen naarmate ze verder trokken met de schaapskudde. Deze zeer oude nomadische manier van leven heeft in een latere
fase aan de basis gelegen van het ontstaan van toponiemen als “sele” en
“haven”.

Het betreft een houten herdershut vaststaand op een houten slede. De
dubbelzijdige houten wanden deden dienst als isolatie en als tochtremmer
want de kavane stond in het Zwin en op de dijken er omheen waar er een
stevige wind kon heersen. In de hut was er enkel een slaapbank. De hond
sliep onder het bed. In de wanden rondom zijn er kleine raampjes voorzien
om de schapen ook van binnenuit in het oog te kunnen houden. Na het
afgrazen van de dijken rond de kavane werd de kavane vertrokken naar
een aanpalend graasgebied. De kavane is een bijzonder zeldzaam relict.
Identieke herdershutten staan reeds op Vlaamse miniaturen afgebeeld.
Afmetingen: lengte 204 cm., breedte 158 cm., hoogte 254 cm.
Sinds de Middeleeuwen is de schapenteelt in onze streken en meer bepaald
de polders langs de kust van overwegend belang geweest. In de zeepolders, met hun hoog zoutgehalte (“ziltweiden”) en hun verscheiden maar
eerder mager plantenkleed, was men praktisch uitsluitend op het schaap

In de Catalogus van de Openbare Bibliotheek van Brugge vinden we in
“Loquela van 1881-1882-1883 als beschrijving:
KAVANE PAVANE Het w. pavane, met de stemzate op va, dv pavane,
eene pavane, = 1° een huis, hol, kot, kruipin, kabuis, barakke, brakkement, kahutte, keete, kooie, kabeete, kaveete, boeie. — Hij weunt in
eene oude pavane. ‘t En is maar eene oude versletene pavane van een
huis. Geh. Oost-Nieuwkerke. Vrglk. bij De Bo, kabane, kavane, kabenne;
lingudrustïcd eapanna, fr. cabane, cabanon, en nog bij De Bo, kabaanheere, kavaanheere, savanje.

De “Cabane de bergier” of schaapherdershut.
Christian Lassure beschrijft op een zeer interessante wijze het gebruik en
de weergave van de “Cabane de bergier” in het begin van de twintigste
eeuw in verschillende afdelingen en regio’s van Frankrijk (Beauce, Perche,
Eure, Cantal, Puy-de-Dôme, Lozère, enz.).
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Afbeelding van een mobiele hut met herder uit de Beauche. De herder ligt op een matras in de
cabine. Hij liet zijn schoenen netjes buiten de deur. We zien de uitschuifbare plank waarop hij ook
kan zitten. Zijn twee honden liggen onder de hut. Er blijft de herder enkel nog te wachten tot de
avond valt.
Postkaart: zwart en wit 1900 Uitgever: ND Phot.
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aangewezen. In gans de ontwikkelingsgeschiedenis van onze landbouw
speelt de schapenkudde een grote rol. Eerst is zij voor de primitieve bevolking een veilige waarborg voor voedsel en klederen. Door de natuurlijke
bemesting wordt de grond geleidelijk beter. Er ontstaan hoeven met een
gedeelte voor graanbouw bestemd, een ander gedeelte voor weiden en
braakgrond.

In 1871 betaalde men voor een jonge schaapherder 20 F per maand. Wij
kennen ook de voorwaarden die een schaapherder te Knokke in 1884
aan de landbouwer stelde alvorens in dienst te treden: 25 F per maand,
het recht op de schapenmest, en gedurende enkele dagen per jaar een
paard om zijn lapje grond te labeuren. Verder ook “ dat de boer hem zou
bevoordelen waar hij het kon zonder zichzelf schade te doen”.
Terwijl de herder “op zijn drift” zijn schapen wachtte, deed hij gewoonlijk
wat handwerk dat eerder in vrouwenhanden zou gepast hebben: breien,
stoppen en naaien. Hij kon ook de klederen verstellen van de vrouwen
“die er niets van kenden”. Voor dergelijke karweitjes deed het personeel
van de hoeve dikwijls een beroep op de “schaper”.
Het mest rapen en die kleinere handwerkjes verschaften hem enkele bijverdiensten die samen ongeveer evenveel bedroegen als het loon zelf. Bij
de bevolking hadden de schapers de naam zeer eigenzinnig te zijn. Dat
zij minder ontwikkeld waren dan de rest van de bevolking zou niemand
durven beweren. Op bepaalde plaatsen stond hun ontwikkelingsniveau
duidelijk boven dat van hun werkgever. Omstreeks 1870, een tijd toen analfabetisme onder de bevolking niet zeldzaam was, waren er schapers die
konden lezen en schrijven. Het volksoordeel over “ongeletterde schapers”
dagtekent uit vroegere eeuwen...
De schaper sliep in zijn “kavane”. Het was een houten hokje dat men
gewoonlijk op een slede of op wielen vervoerde naar het schapenpark. In
de winter werd de kavane op het hof gebracht...De kavane bij het schapenpark was in het landschap een vertrouwd beeld. Onder de herder lag
zijn hond te waken, en bij het minste gerucht sloeg hij aan het blaffen.
Schapendiefstallen kwamen wel meer voor. Van zohaast de kudde een behoorlijk aantal schapen telde, had de herder twee en zelfs meer honden.
Een schaapherder moest het leven in zijn kavane gewoon worden. Maar
veelal sliepen zij er van jongs af in.

De kudden in de jonge zeepolders, die op het einde van de 18e en in het
begin van de 19e eeuw ingedijkt werden, zouden echter na een halve
eeuw gaandeweg in omvang verminderen. Men zaait koolzaad, klaver en
andere gewassen. De veeteelt ontwikkelt zich vooral in de richting van het
melkvee. Als de schorren vruchtbaar genoeg zijn om geploegd te worden,
wordt de schaapsdrift vanzelfsprekend beperkter. Van dan af kweekt men
op de hoeven nog schapen om de verloren hoeken af te grazen: landwegen, magere stukken grond, en graskanten langs de akkers. Men plaatst
de schapenperken op de stoppels voor de zo kostbare schapenmest...
In het kader van deze studie, zijn we echter meer geïnteresseerd in de
figuur van de herder; hij die zijn korst brood verdiende door schapen te
weiden in de nieuw gewonnen polders van de Zwinmonding en in de begraasbare “slobberijen” aan de rivieren zoals de Schelde.
Een herder leerde gewoonlijk zijn stiel bij een andere herder. Schaapherder
was eigenlijk meer dan een stiel: het was een levensgewoonte. Wie op het
einde van de 19e eeuw schaapherder was, verdiende beter zijn kost dan
een gewone boerenknecht. In het kustgebied werden in die tijd heel wat
schaapherders gevraagd.
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Afbeelding uit het begin van de twintigste eeuw, in de vlakte van Beauce, ten zuidwesten van Parijs.
We zien de herdershut op wielen met de schaapskooi. Deze briefkaart is een mooie illustratie: we
zien op de voorgrond, de kudde opgesloten binnen het park van beweegbare houten rekken; links
de herdershut en daarnaast de herder en zijn hond. Op de achtergrond, landarbeiders op het veld.
Postkaart, zwart en wit 1900,. Uitgever: Collecties ND Phot..

Uit beschreven herinneringen leren wij hoe benepen de jonge herder zich
voelde die voor de eerste keer dit kleine hok als onderdak moest aanvaarden. Niet dat het er koud was! Hij zorgde er zelf voor dat er geen spleten
in waren, en dat het langs binnen rondom omhangen was met meer dan
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Herinneringen…

Herdershut, getrokken door een paar ossen te Gizérac gehucht in Lozère in de jaren 1950 ©
Bernard Astruc.
Bron: Geschiedenis in Margeride

één schapenvel. Ook nog zijn klederen en goed bracht hij erin onder, en
zelfs zijn geldbeugel, want de deur kon op slot gedaan worden. De schaapherder had soms zelfs in zijn kavane een prachtig jachtgeweer hangen.
Maar meer dan om zijn overigens bescheiden persoonlijk bezit was de
herder bekommerd om zijn schapen. Over de kudde die hem toevertrouwd
was, moest hij iedere dag rekenschap kunnen geven.
Geen enkel van de honderden dieren mocht er verloren gaan. Daarom
moesten de schapen iedere dag geteld worden. Dat gebeurde bij het uitgaan van het park. Wanneer de herder één of meerdere dieren te weinig
telde, dreef hij de schapen weer binnen het park, en herbegon met tellen.
Bij hetzelfde negatief resultaat liet hij de boer waarschuwen, opdat deze
zelf zou komen of iemand anders sturen.
De kudde sliep buiten van mei tot diep in het najaar. Tijdens de wintermaanden waren de schapen in een grote stal op de hoeve ondergebracht.
Als het een zachte winter was, zoals in 1871 en 1872, kon de herder bijna
dagelijks met zijn kudde de weiden intrekken. ‘s Zomers mochten de schapen niet in de weiden gaan; deze werden dan immers afgegraasd door de
runderen. Zoals aangestipt gingen de schapen bij zomertijd in de schorren.
Het is meermaals gebeurd dat er een onweer losbrak wanneer de schapen
ver in de schorren lagen. Nochtans zijn de herders altijd grote weerkenners
geweest. Aan tal van tekenen wisten zij wanneer een onweer zou losbreken. ... Zo hevig was die wolkbreuk dat de schaper zelfs zijn kavane niet
kon bereiken. Beschutting had hij evenwel in zijn grote schapersmantel.
Overigens beschermde hij zich tegen regenvlagen met zijn grote “schapersparaplu”. Een schaapherder had altijd warme klederen nodig. Gedurende
vele maanden van het jaar is de wind in de polders hevig koud. Hij is de
voornaamste oorzaak van tal van ziekten en aandoeningen waarmede
schaapherders en andere bewoners te kampen hadden.
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In het tijdschrift “Biekorf”, uitgegeven in Brugge in de vijftiger-jaren,
lezen we tal van verhalen die genoteerd werden op basis van getuigenissen van oudere mensen die de levensomstandigheden van de
laat-negentiende eeuw nog hadden meegemaakt. Onder meer vertelt
bijvoorbeeld moeder Tiele
…“Moeder Tiele heeft het in haar tijd voor geen liedjezingen g’had; van
haar 12 jaar was ze ‘arebeidster’ hier of daar op een hofstede en aan
haar 16 jaar ging ze in haar eerste dienst als boerenmaart. (Zie Biekorf
1953, 161 en vorige).
Op dat hof zaten w’ alle dage met 17 aan tafel: de boer en zijn wijf, 8
joêrs, 3 peerdeknechten - er gingen daar zes peerden uit, - 2 maarten,
de schaper en op zulk een hofsteê was er nog allichte een ambacht aan
‘t werk, een metsenare of een timmerman.
‘t Was daar goed van de kost en alle maande wierd er daar een
zwijn geslacht. Alle dage was er vlees, ‘s noens hutsepot en ‘s achternoens een dikke schelle zilte tussen de stuiten en speel maar binnen, en de Zondag was er koelvlees; ‘t waren daar menscheboeren,
al is ‘t da’k daar vele moesten werken; ‘t was dragen en slepen van ‘s
nuchtens vroeg en je kleren stonden stijf van ‘t zwijns en ‘t kalversteten.

Sissen de Schaper
Toe Vandammens was dat een schaaphofsteê; Sissen Meire was daar schaper en ‘t waren Busschens schapen die daar lagen; ‘t waren vetschapen.
De schapen wachtten ‘t land af en gaven vele vette en dat was een groot
voordeel voor den boer. Bij dage gingen ze de graskanten afwachten en ‘s
nachts overnachtte de kudde in een perk op de brake of op de stoppel. Van
als ‘t Meie wierd sliepen de schapen buiten; het perk wierd alle dage verzet
en op die goed gevette brake wierd er dan wintergerste gezaaid, dat was
eerste klasse gerste. Zulk een perk bestond uit hekkens die in mallekaar
schoven en dat kost gemakkelijk versleept worden.
Sissen sliep in zijn kavane en d’honden die er aan gebonden waren mieken
hem wakker als er entwat uit den haak was; de kavane stond op een slee
en in de winter stond z’op het schelfhof achter de gebouwen. Ho, ho! ‘t
was daar warm in in zulk een kavane want er hingen daar aan alle kanten
vellen in.
Om schaper te zijn moest j’ een leegaard zijn, dat wijst zijn zelven, want de
schapen mochten nooit gejogen worden. D’een of d’andere dubbeljongen
uit het dorp speelde strontraper en als zijn kortwagen vul was kreeg hij
daarvoren een frank tot een frank en een kwart.”…

Uit “Wat oude boeren vertellen”:
…‘‘t Was alleszins een andere manier van boeren bij u, beweert de Noorderse boer. Op ‘t einde van kortemaand of in ‘t begin van maart werd
er ook stalmest op de slee naar ‘t land gevoerd. ‘k Kan er van meespreken, we hebben toch een paar jaar te Oelem geboerd in ‘t eerste dat we
getrouwd waren. Maar ‘k jeunde mij daar niet, ‘k kost het hoegenaamd
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De ringmuur en de ingang van een huis op de achtergrond links suggereren dat men zich in de buurt
van een woning bevindt en niet op de stoppels of in het veld. Postcard zwart en wit 1900. Legend:.
(voor) 491. - NL BEAUCE - Shepherd’s Hut Uitgever: LL Orleans.
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niet gewend worden, neen ik. Maar met al dat vergeet ik nog te zeggen
dat bij ons, te Houtave, de kavane van de schaper op een bijzondere slee
ingetimmerd was. Dat was trouwens altijd landelijk vervoer: ‘t peerd trok
de kavane waar dat er “geparkeerd” moest worden en te eten viel voor de
kudde: op de stoppels en op ‘t braakliggende land. ‘t Hondekot was onder
de kavane ingebouwd en diende als hoofdkussen voor de schaper; de hond
lag buiten aan de slee vastgebonden om de schaper te verwittigen als er
iets haperde. ‘s Winters werd de slee met kavane en al tussen de schelven
gevoerd om uit de weg te zijn, en de schaper sliep op zolder.”…
Uit ongeveer dezelfde periode vinden we een leuke aankondiging in het
“Sluisch Weekblad; Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk ZeeuwschVlaanderen” van 10 april 1874, pagina 4 : Te koop : MEEL BAKKEN, 4
ZAAD- en BEIRZEILEN KAVANE en SCHAAPPERK; groote hoeveelheid
SCHOPPEN, SPADEN, VORKEN, GREEPEN, MESTIIAKEN en HOUWEN, ALEPOMP, WATERPUTPOMPWIND MOLEN EATOUWGRAANZEEFDEN DILTPERSEN
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Conclusie
Met het oog op de invulling van de toeristisch recreatieve doelstellingen
op en rond De Steenoven, is het zeker mogelijk om een zachte vorm van
recreatie te voorzien, doch de door de Vlaamse Wetgever voorgestelde
beschrijving van “Trekkershut” komt hierbij zeker niet in aanmerking.
Rekening houdend echter met de historische context en gezien de nabijheid van dijken en schorren, is het historisch verantwoord om binnen de
traditie van de schaapherders, een moderne versie van een “herdershut”
te bouwen waarin men op een comfortabele manier, doch zonder enige
vorm van luxe de nacht kan doorbrengen om de dag nadien, na een frisse
douche en een stevig ontbijt “verder te trekken”.
Een eerste studie hiertoe werd uitgevoerd door leraar en beeldhouwer Willem Serneels uit Oppuurs die een eerste prototype op schaal bouwde met
het oog op het realiseren van een aantal van deze mobiele herdershutten
die in de schaapsweiden om en rond de Steenoven kunnen geplaatst worden. Wordt zeker vervolgd.
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Archief en Erfgoed Bornem
De voorbije 2 jaar heeft een groep vrijwilligers zich geëngageerd om de bibliotheek van de abdij Sint-Bernardus te inventariseren. Er werden hierbij
meer dan 50.000 boekbanden grondig gereinigd, van unieke codes voorzien en ingepakt, in afwachting van de restauratie van bibliotheek en abdij.
Eind 2014 was een reorganisatie noodzakelijk omdat de dagelijkse begeleiding en werking in de abdij zelf aangepast werd. Maar het enthousiasme
van de vrijwilligers was te groot om te stoppen en dus werd de werking
herbekeken.
Niet alleen werd de abdijbibliotheek en restcollectie verder afgewerkt,
maar er kwam tijd vrij om andere dingen aan te pakken.

Naast scanning en digitalisering van gemeentelijk archief, gingen de vrijwilligers ook van start met de verdere inventarisatie van het archief uit het
kasteel van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde.
Onder begeleiding van Benny Croket en Filip Hooghe werden de geïnteresseerden eerst wegwijs gemaakt in de paleografie. Oude teksten werden
besproken en week na week werden gezamenlijk documenten gelezen.

Enkele maanden later zijn vrijwilligers de ongeordende archiefdocumenten
uit Serie 3 in zuurvrije mappen aan het klasseren. Er wordt een unieke
code aangebracht en na het lezen een samenvatting geschreven. Deze
regesten worden in een database bijgehouden en het originele document
wordt nadien ingescand zodat een veiligheids- en raadplegingscopie ontstaat.
Er is geen deadline vooropgesteld, er moeten geen aantal meters of aantal boekbanden aangepakt worden, … records hoeven niet gebroken te
worden.
Hetgeen wat belangrijk was bij de start in de abdij, namelijk liefde voor
boeken, archieven en erfgoed en de sociale contacten onderling, blijft
voorop staan. Een briefing, een leuke babbel, alsook koffie en stuk cake
bevorderen de sfeer.
Elke zaterdag (9:00-12:00 uur) is er een werkgroep paleografie en worden oude documenten gelezen en geïnventariseerd.
Elke dinsdag (9:00-12:00 en 13:00-16:00) worden ook andere archieven
bewerkt en geordend.

Ver wacht in het najaar 2015

Nieuw jaarboek VHKB
In het najaar verschijnt het nieuwe jaarboek 2015 van de
Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw., Ruisbroek
aan het Hellegat en het Hof ter Zielbeek, van de hand van
Chris Apers. Het is het resultaat van enkele jaren opzoekingen in rijks-, stads- en privéarchieven naar het verleden van
het Hof ter Zielbeek in Ruisbroek, het kasteel aan de SintKatharinastraat dat in 1949 werd afgebroken. De geschiedenis van de site ter Zielbeek was nauw verbonden met die van
het dorp, met de polders en met de Rupel en wat begon als de
zoektocht naar het verleden van een gebouw is een dubbelboek geworden. Enerzijds geeft het de ontstaansgeschiedenis
weer van het dorp Ruisbroek, vanaf de twaalfde eeuw tot het
einde der middeleeuwen. De heren van Grimbergen komen
aan bod en hun nakomelingen de heren van Rumst evenals de
polders en de grenzen van Ruisbroek tijdens de middeleeuwen. De grondige studie van enkele authentieke documenten
levert een verrassend nieuwe kijk op het Hellegat, op de kerk
van Ruisbroek en op het passantenhuis van Kalfort. Het middeleeuwse dorpcentrum lag daar waar nu de wijk Sauvegarde
en Coolhem liggen, aan de drukke weg naar het Hellegat.
Het tweede deel van het boek schetst de geschiedenis van de
site en het Hof ter Zielbeek, vanaf de middeleeuwse motte
tot de afbraak van het oude kasteel in 1820. De site werd
opgericht als bewakingspost aan het Hellegat, dat in bezit was
van de heren van Grimbergen. Vanaf de vijftiende eeuw kreeg
het gebouw een residentiële functie met een zeker prestige,
te oordelen naar de beschrijving van de eigenaars. Al wat nu
overblijft is een natuurpark met prachtige vijvers, maar de wetenschap dat er ooit heren van Grimbergen verbleven maakt
de plek des te boeiender.
Ons Jaarboek 2015 kan nu al besteld worden aan de prijs van
€ 25,00. De bestelling is pas geldig na ontvangst van € 25,00
op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 4208
en BIC: GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene (Bornem) met de mededeling
“Naam & voornaam 1 x JB 2015 Hellegat”.
Boeken besteld door inwoners uit Klein-Brabant (gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands) worden zonder extra kosten thuis bezorgd, maar kunnen bij
voorkeur ook afgehaald worden op ons adres in Hingene vanaf 12 december 2015.
Voor bestemmelingen buiten de streek moet een extra verpakking- en verzendingskost aangerekend worden van € 10,00 voor België en € 20,00 voor
Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Groothertogdom Luxemburg. Voor de rest van Europa geldt een bijkomend tarief van € 30,00.
Bestellingen dienen uitsluitend gericht aan Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw., Secretariaat, p/a W. Verstraeten, Dascottelei 14 B6,
B2100 Deurne per e-mail heemkunde_klein_brabant@skynet.be of per brief. Telefonische bestellingen worden enkel aanvaard na schriftelijke bevestiging.

Voor inlichtingen en bestellingen:
Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, p/a Secretariaat VHKB, Dascottelei 14 Bus 6, B-2100 Deurne (België)
GSM: 0478/911512 - E-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be
Check ook even volgende websites:
www.erfgoedhuisdecasteleyn.be ■ www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be

