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Toen op,2 apri-l 11. to Nieuwerkerken een nieuwe culturele vereniging officieer van start gingr was dat voor d-e insid.ers geen
plotse e1l onverwachte gebeurtenis. ïnd.erd-aad-, maand.en voorheen
werd. er'reed.s over gesproken d-at er toch 'tietsrr moest gebeuren
op Nieuwerkerken, ,ràari d.e CVIV , d.ie a1 geruime tijd. stervencle
lagr eind. vorig jaar d.efinitief ter ziele ging
Nieuwerkerken staat in Groot-Àalst bekend- al-s een curtuurarme
gemeente, rrl,Íaar ueinig:'gebeurtrr. Jaren voorheen reed.s werd. in
d.e toenmalige itGazet van Aatsttt onze gemeente als ttcultureel
braakland"tt omschreven. ÏIat d.e openbare culturele situatie va^n
Nieuwerlkerkeh betreft, de jaren )o en 60 waren inderd.aad pover
geleid.elijk kon men er de ond"ergang van jeugdbewegingen, toneelbonclo muziekmaatschappij en bibliotheelc meemaken.
B

ïfie of wat

d.aar schu]d. dan had. willen we niet probcren tc achterhalen.,' X'eit is, dat men zich eind- van d-e zestiger jaren begon
bewust te worclen van de nood.zaak om het culturele leven i.n cLe
gemeente nier,lw leven lp ,te blazen.
Dat gebeurd.e ond.er het waakzame qn belangstellend.e oog van onze
d.orpspölitici i we stond"en immers aan cle vooravond. vari de gemeenteraad.sverkiezi-ngen van t 70 I
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Een belangri-jlcc factor in cl-u d.rang naar een nieuw cuLtureel leven
irr onae gcnecntc iiias het feit, d-at §ieuwerkerlcen Langzaamean een
nieuw ujtzj-cht had- gekregen, met oorrlr een bclangrijke toenamc van
cte ber,"olking d.oor inr^rijkinge d.ocrd.at het stilaan clienst ging clocn
a1s d-e faubou:'g C.rÀlost ; het id-eale, d.ichtbijgelegen verblijfoorcl
van mensen d.ie in Àalst of omge,ring irerk had.d.en gevond.eno
Somraigc van d"eze "iirwijkeli-ngenrt hebben een hartlg woorclje meegeplaat bij het tot stand. komca viln d.e CW , vaak tot groot ongeircegö:r rran enkele Nieulrerkerkse i.ngezetencnr. d"ie op patcrnalistische
wÍjze d.c pIa}: o?er C.e gemecnte zr.raaid.en (en wiiden blijven zwaaien).
*And-ere nieur.rkomers .!:ebr:en tot i:u toe rnet minachting op Nieurorerkerken ::ee ::gekeken en ner»en aan het d.o:.psleven ge en cleel"

1'2or lcder aanuaoh'5 !g ,,taarne m3ï r,ras hct d-uid-eIi jk clat CLe CVN. ,
C.j-e een zïrare geboorte d-oormaak'ue, geen lang leven zou beschoren
zt.jn" Dearncc zou zij nog eens het Nieuwerkerkse gezegd.e bovestigen, d-at lrla orrs n'iksken lang diertrr.
ïtrelcira r,rercl d-e Cllli het zwayte schaap en r-le zond-ebok van NieuwerI
kerken, d.ie (nÍ-et
s-iieecls zondery maar ook niet altijd. met red.en)
maar al te gr-"aag belacten werdcn rnet alle mogelijke zond.en en vcr-

i

C-achtmakr-ngi'.t ,
c,-iclc jcoeicn rrj.t d.c gracht halcn, cle CVií. behoort
tot d"e Ni.eur;rcrkr.,;'ksc geschied-enls en heeft haar, o.i" 'nuttige'::oigespaelr)-.
.Li]-riÀai is Cl,l-tlí r,rcr"f:ae-bting va:r Cc CVIï.,, mi;ar is er l- 1, schatp)-icht:-g nc,:: ; ;ij hopen d-at d.e fouten d.ie jn h*ar r.Ingen r,reril"en
gem,:Lurkt, vc.J:.'ons ec:r les zu-l-Ir:n I'rezerx. Ïn Cc na'l;e Óat zij vooï
ons c1e bean h-cc.rf"t geëÍ'fenc1-, brengen lt:.j haa:r en haar bezielers
ecn eresaluu'u" Dat heeft zc wel rrercU.end-.
j.rr.."§cl'r. 1,rc €;e

elj

Oirer óe s'bic.irti.ng van een nícrm:e'atrereLl-Lgrng r,rerd- lang nagedacht,
'rrecl gepraat.o gerriict err gelíogen ! De oud-e G\IIV .-ers -,,rerclen er zich
van be',.vust y d-at zt-T d-e toestand- nict mee-il kond-en- saneren ; Itu.n,
lcred.ieten wiu?cn cp5yeb-::uilct, 5et probleern -i^ras he-f ",'inclen van geschj,ktc medcr,rerkers voor ecrl -rro:reni-grng d.ie moest nieulr zíjn. van
Íniroucl en l/oriIl .
De inhoud- is nieur,,r in ire leicl"iirg r ;cnge meïlseu. cU-e z:lch berei.d.
r"erklaarC.er: hun d.ee1 vair het wei:k te r1oen. Iïi-erbij r,rrerd ged.acht
aan het feit, d-at mcn j-ei;s hct -Langst uithou-d"t, als er niet te

veel hooÍ op c1e vork worclt g€rrolllcÍl.

c1e voim is nÍeuw 3 gecn onmogelijke CVl[.-statuten meer,
mcar een soepe3-, eenvoucli.g bestuur waar j-ecler zijn taak heeft"
So"renrlien werken we voor led.en, nÍet vagelijk en utopisch voor
heel Nieuwerkerken, al.Ieen Yoor geïnteresseerden.
Ïtrij d.oen wat wo kurmcn voor cI1e Nieuwerkerkonaren clie het zích
,"irn gunneil I En er bestaat veol kans da.t LiNiÀaI het volhoud-t
zolang cr vol,-loencle enthousiastelingcn: zijn clie een, bijclra,ge
r.ril'l en betalen, ' ZcnCer geld- gaat het irel-aas niet en voorlopig
'r'ro:rc1t er nog zonder enige su'hsid-:ie gcwerlcii"

Vooral

t-

-3If IrtStAa} : waaron en hoe ?
. De benaning Iri§iÀaL duid.t reed.s d.e rÍchting

aan raarln we zu1Len werken 3 aLles wat verbanrl houd.t met Nieurrerkerken (Uf), d.at
geschied.kundig nauw verbond,en is net d.e heren rran LíecLekerke (fi)
en d.e stad. AaLst (mf); d.r!r.zr geschieclenis van ons d.orpe heerukrrnd.e
naamkund.er rlÍa1eot, folklorer volkslnrnd.e, evenals nornrnentehzor§1
milieu, laad.sohap, fauna, flora en a,nd.ere zui"ver cuLtureLe aarlgelegenhed.en.

2. Bet i.s niet d.e becloelirg van tÍNiAal bestaancle verenrlgingen
in lVieuwerkerken erige concumentie aan tB d.oen1 integendeel t
Ïn rle rnate van het mogelljke zoud.en we d.e bestaande verenigingeul
van relke aa;pcl ook, lÉI1en steunen, d.oor b.v. het aeurkond.igen \ran
htrn activiteiten of het opnemen vrtn hwr, med.ed.elingen in one bl,ad..
ÀL1e lfieuwerkerkse vereniglngen en ook individuiin mogen clus op orls
een beroep d.oenn ïÍíj wachten op sr:ggestJ.es !
3. Onze vereniging is op zlcbzel-f a-politiek en vertegonwoord.igt
geen enkele religÍ.euze of filosof:lsche strelckirrg, wat, niet betekent, d.at individuele bestrnmsleden en leclen er geen eigen nen:ing
zoud.en mogen op nahoud.en.
4. IlNiJLal wiI het eigene rran ldieunerkerken Ín Groot-/r"a1st bewaard. zien. Iïa d.e fusie is het bestaan vaïl een vereniging, die
erover waakt d.at haar moed-ergemeente in Groot-Aalst niet vergeten
word-t, een nood.zaak geword.en. ÏIij hopen te werken in een goed.e
verstand.houd.ing met

het gemeentebestuurvran Groot-Aalst.

5. ï[ij organiseren een viertal vaste astíviteiten per Jaarr gespreid. van septenber tot juni. Daarbij verschijnen jaarLijks
vier nummers van ons geLi jloeamig blad. ItLLl[iÀa1tt, waarin a].lerLei
med.ed.elingen zullen word.en olgenonen, ev,enals artitlkels i.v.nr. de
oncLer nr. L opgesomd.e aspeeten van de gemeente.

6.

Eet bestuur

werd.

a1s

volgt

Voorzitter
Ond erroorzÍtstor
Peuringmeester

Secretaris

Hoofd.red.acteur blad-

sauengesteld. r
F. De SchrSnrer
À. Schild.ers
If. Van Impe

C. Roeland.t

ï,.
J.

Bobt

jns

3estuursleclen
De }Lljek en K. Meganck
flbt nog toe zijn volgend.e ereled.en en led-en tot d.e verenigir'qy toe*
getred-en
B

§teunend.e loden

3

Frans Jlnnaert, Kwa1estr. 7 - Iilieuworkerken.
René Scbelfhout, Kerkstraa+ 4 A - IVieuwerkerken,
Leroy- Van Impe, Dorpsetreí 5 - Ifieuwerkerken.
De Srounor - Yan Impe, Vereaigd.e $atiestraat Nieuwerkerken.
Herman 3e Schuttere Maald.reef - Nieurerkerken.

Hono::é Destaebere, Dorpsstr--;; l rnr"rr*erkerken.
Fam. De [1royer, I(walestraaí 16 - Nieuwerkerken.

Doicter Robijns, Kwalestiraat 25 - Nieuwerkerken.
Richarc. De Groot, st. Rochusstraat 19 a - Nieuwerkerken.
Dokter Daem, Dorpsstraat 13 - Nieuwerkerken.
Hugo l{arcoen, l,[olenstraat 14 - IÍieuwerkerken.
Jul-ien Van fmpe, Er:ytstraat t4 - Nieuwerkerken.
Norbert I'[athijs, Opr.rijkse steenr,reg L6 - ïíIoorse]-.
Pan-:l Seerens, iviolenstraat 10 - Nieuwerkerken.
Heu.man Boeykcns, Molenstraat 34 - Nj-euvrerkerken.
Etienne Fleurinck, Schoolstraat 1 - Nieuwerkerken.
RafaëI Bu.eokens" I(r,ralenhoekstraat 13 - Nieuwerkerken.
I*ïaurice Eeci:hout, st" Rochusstraat - Nicuwerkerken.
Gilbert Van ïmpe, Kr,,ralestraat 65 - Nieuwerkerkeno
Doklrer De.ï,Ii-rrter, Dorpsplcin 3 - lfieuwerkerken.
Ïreàen

t

Il - I[ieuwerkcrken.
Iir.rcl l,ïeganck, t[achiegaalstraat 1 - Nicuwerkerken.
Gerroain Raes, I(walcstraat 73 - Nlounerkcrken.
ïiil1y lian ïrnpe, Brerlcweg 11 - Nieuwerkerken.
Iicbe:ri; De S;:ret, Fijpenbeeck ]O b - Nieuwerkerken.
Budry ï.Ian, i)cr: 3rr,nclc', Kantonstraat ?O - Nieuuerkerken.
iï:il.e;ion L't':-n, Tcrbekeirstraat ! - Nieuwerkerken,
.-l.ola:'rcL ïdoicn, Kantonstraat "- N-ieuwcrkerken.
--,'-'ccly -Dc Schryver, fcrbekcnstraat 10 - lilieuwerkerken.
.:r:r.:;,id-j; ïr{ocrcnhouty lfeld.straet 11 - Nieuwcrkerken.
Ànnen-ir: De Jaegher, Bijd.entstraat J - Nieuwerkerken.
liita Taereuijclc, rld"i::veld.estraat I4O - NÍeuuerkerken.
Dieríckx Paul,, D.eiesstraat 25 - Nieuwerkerken.
ï',1nria "A.d.am, Srerntstraat 57 * I'Iieuwerkerken.
Van Damrae-Oi;toy, Molenstraat 36 - Nieuwerkerken.
Vj-cto:: lhreiant, Dorp 10 - Nj-euwerkerken.
Chris Roelarrclt, Veld.straat ! - lVieuwerkerken,
Louis Van Der Paa1, Sroekveld.straat 18 - Nieuwerkerken.
I,laria Dierj-ckx, Maald"reef 32 - Nieuwerkerken.
Jozef Braem, Verenigclc Ifatiestraat { - Nieuwerkerken.
Jan Sonck, ii[aeieveldstraat l? - Nieuwerkerken.
trialter Loy - .i,au-wercys, illolenstraat ! - Nieuwerkerken.
Cyriel Roelanc1t, Nacht"egaalstraat 10 - Nieuwerkerken.
Paul Meganck, Nachtcgaalstraat 1 - Nieuwerkerken.
Ed.d.ie Van Caeter, Sreclewcg 49 - NÍeuwerkerken.
rIan Beve.r -- Schuti jser, St. .Annastraat 19 - Nieuwerkerl<on.
Marie-Louise ï1iano, i(erkstraat 14 - Nieuwerkerken.
Gustaaf Braera, Kwalostraat 24 - Ni-euwerkerken.
Herraan De Spiegeleer, Dorpsstraat 33 - Nieuwerkerken.
Marcel De S'rraef, Restert 2 a - Nieuwerkerkcn.
Frans Van Den Sroeck, Sreti,eweg { - Nieuwerkerken.
Marcel ïIuylebroeckr' Pennestraat ]"- Nieuwerkerken.
Cyriel Cal1ebaut,, Prj-ns KàrelLaan 63 - Snrgget
Gustaaf Van De r,[iele, Molenstraat 12 - Nieuwerkerken.
Staf Van Gerrnren, Kantonstraat 37 - Nieuwerkerken.
Kare} De Sraband.er, ?apestraat 2 - Nieuwerkerken.
Pau.l. Cord.emans, Bz:oekveld-straat
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. IÍivo Dooremont, Driosstra,at 6J - Nier.:.werkerken.
Dirk Eeokhout, st. Rochusstra.at - IVieuwerlcerken.
Fan. De Boom, Kerseraarstraat { - Nieuwerkerken.
Gilbert lievens, Eöixrrerclestraat 74 - §ieuwerkerken.
Victor Vijverman, Borrekenf LZ9 - Denderhoutem.
Et:ienne Sayens, IIoek 24 a - §aaltert.
René van cauter, Resterstraat 6j - Ifieuwerkerken.
tr*rans De Pauw, Kerkstraatr 4 - Nieuwerkerken.
§atrioh Neirinck, Bremts*raal z a - Nieuwerkerken.
Àlfons De Schrijrrerl Dries 67 - Nieuwerkerken,
Patrick Van Vaerenbergh, St. Rochusstraat 16 - Nieuwerkerken.
tÍarie Erqrlebroeck, Merestraat !r - lÍieuwerkerken.
Ireonie De Smet, Teerlingeveld.straat 39 - Nieuwerkerken.
lfie zich lid. !'e"il laten maken, betaalt zíjn bijd.rage aan een van
d.e besturrsled.en of schri jft over op rekeni ry Z93]-OLZ7A56-4j- van
onze perurÍngmeester, il. Van Impe, Sred-oreg 11, Nieuwerkerkon.
Ge'wone tred.en betalen 15O Fr., steunencie leclen minimum JOO trr. Zíi
ontvangen d.aarvoor vier maal per jaar ons tijd.schrift en krijgen
gratis toegang tot bepaald-e activiteiten, voor and-ere krljgen ze
reductie of genieten voorrang bij cleelname.
[en slotte t'rillen wij nog een oproep d.oen tot allen d.ie bereid"
zoud.en zíjro. een bijclra.ge te leveren voor d.e goede werking \ÍaJ1 onre
vereniging s iod.ereen is welkom.

ï[ij

d.a^r:ken van harte Eerman De schrtter voor zijn ontwerp op d.e
onslag, Paula Deblaere voor haar ontwerp op d.e eerste blad.zijde
en haar illustraties j.n d.it nummer, en ook Eerman De spiegeleer
voor zijn bereid.l,l"illige hulp met het 'd.r'r.rkwerk"

!439=lgEIggg

vcijdag 9 september 11" heeft een voorberej-d.end.e
plaats gohad. \roor een nieuwe atctie ten
voord.ele van d.e gehand.icaptcn van Levensvreugd.e te
Op

rnergad.ering

Aa1st.

rrLachend. gev.entt haald.e vorig jaar op
lOO.OOO F. bijeen op Nieuwerkerken.

Doen wo

d.it jaar beter

?

1

zondagnamiödag
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GROEPSTtr1ÍTOON§TELLING I*NT NÏEIFilERKERI§E KUIIST]I1{ÀÀRS

VRIJIi\G 16 SEPT. TOT EN tBlT l[/LAN]irG

1!

§E?f .

Liniaal zal jaarlijks een tentoonstelling organiseren ter gelegenheid. van kermls Nieuwerkerken. Dit jaar gebeurt d.at met rneclewer*
king van ) Nieuwerkerkse I«rnstenaars, wier werken in cle lokalen van
d-e openbare biblj.otheek Sint-Jozef , )orpsplein, zu1len word.en terrtoor: gesteld".

/r1 onze leden worcLen vriend-eli
die
d.e verniss
aats heeft o
Het openingswoorcl word.t uitgesproken d.oor otaze Nieuwerkerkse schepen
van Groot-Àa1st, cle heer E. Hooghuys. De r,rerken zuIlen verd.er te
bezichtigen zijn op zatcrclag 17 sept. van 17 h. tot 22 h" en op
zond"ag 18 en naanclag I! sept. telkens van 10 h, tot 12 h. en van
i5 h. tot 21 1. .
Even icort

,onze

-ri5i exposanten voorstellen

1. Raf BUtrI',trNS : 2. Frans DE PÀIIII:

?

geboren op 24 september l93Z
architect, lroont Kwalenhoekstraat 13
begon te schild-eren si-nd.s Kerstmis f976
d.it is z,r1n eerste tentoonstelling
werk : alctuarel en olieverf, land-schappen
- geboreri op 1! januari 1933, woont Kerkstraat
- won in L975 d-e priis van rle stad. .A.a1st voor
d"e

beste karnavalaffiche

- grafisch ',rerk en pasteltekeningen
- eveneens zí3n eerste tentoonstelling
3. Gilbert LIE{IEIVS : - geboren op 2J augustus 1929
- schild-er-d-ecorateur, woont Ed.i:nrelC.estr. 64 a
- steld.e ook reeÖs tentoon in Herd.ersem
- werk I olieverf, land-schappen en stillevens
4. Herraa,n DE SCHÏITTER s - geboren op 2'l Tarnmri 1943, woont Maaldr. 17
- autocLid.act, zonder beroep
- steld.e reed.s verscheiclene keron tentoon,
o.&. in Duitslandstelt hier zi-jn niet-commercieel werk voor
!, tlaurice EECI{HCIII ; - geboren op 13 april 1932
22
- metselaar van beroep, woont Stn-Rochusstr.
jeugd-,
genoot
prille
zijn
- schild.ert vanaf
geen schoolse oPleid-ing

- stekle voor het eerst tentoon in 1975, met
groot succe§
s land-schappen en stlllevens, met hct
T,rerk
paletmes uitgevoerd-
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ïnd.Íen minimum 10 led.en berei.d_ gevond.en
word.en aan clit initiaticf
d.eel te nemen,
richt LÍNiaal twee voord.rachtavond.en in
met raogelijkheid. tot d_iscussie achteraf,
over d.e volgencle ond.erÍ{.erpen.
1. De komst van Joachim Stiller, d.oor i{ubert Lampo,
op d.ond-erdag 17 novenbey 1977 te 20 1tur.
ïnleid.er a d-e heer Rud.olf van d.e Perre, literair criticus, auteur
van verscheiclene boeken over hed.end.aagse literatuur en ned.ewerker aan verscheid.ene literaire tijd.schríften.
2.

Dr.
ari

Simon Falbeck, d-oor 01er:r Schouwenaarsr op ilond.erd.a,g 3 fobnr1978 -Le 2o h.. ï[e zor,.d.en ile auteur zelf uitnod.igen om zijn
boek in te leÍden. ïnd.ien wij hem niet naar $ieuwerkerken kunnen krljg€nr za] cle inlold.ing verzorgd. word.en d.oor Fred.y De
SchrJni'er.

ï^Iat moet

u

d.oen om aan d.eze

tnee activi-teiten d.eel te

nemen ?

Geef heel eenvoud.Íg ulr naam op aan ï'. 3e Schrynrer, Terbekenstr. 10
94lO Nieuwerkerken-Àa1st (tef e 21 13 6!) vöör 1 november L977
en lees het boek voor u naar d.e bespreking ervarl komt.
Deze twee avond.en grijpen plaats
tenzíj anclers word.t meeged.ee1d..

in

d.e lokalen van d.e

biblioth.eek,

Op vrijd.ag 23 d.ecember 1977 za1 LiNiAal d.e operetteliefhebbers d.e
gelegenheid. sehenken d.e ultvoering van trlj.e Fled.ermaustr van Johann
Strauss, in d.e koninklijke opera te Gentr bij te wonen.

ïfij reserveerd.en {6 zeer goed.e plaatsen (parterre)
ïÍe vertrekken met c1e bus op het Dorpsplein
De voorstelling begint
om 1! uur stlpt.
om 2O ullrr ?rijs bus + voorstelling : 2OO Fr.
T7

Y

gggSluj s FS-h3lSggrSl*elqlary,-ts?s mae:
Leöen genieten voorrang. Naam opgeven bij
I[i11y Van Impo, Sred.eweg 11. Uw inschrijving
is slechts gelclíg inclien u d.irect betaalt !
U kan ook overschrijven op rekening
293-AL27o56-4t van onze penningmeester met
de vermeld.ing : Í,iniaal, opera Gent 23.12.77

-BfV

VOLI§AVOIIïD

c VRïJ]ÀG 2 JUNï 197

Ïn een volgend" nuruner komen we op d.eze activiteit nog even terug.
/tlvmt d.it : optred.en van d.e Àalsterse Big Band- oolov. Octaaf Boone,
in open lucht op hct pleln achter d.e kerk. I',{ed.ewerking van verscheiclene Nieuwerkerkse zangers, d.ichters, vertellers ey!z. ïeclereen mag
meecloen en .c. rt is al1emaal gra,tis !

Memori-al van

al hetgene

merlcr,raerd-igstc

is voorgevallen birnnen en buiten
Àa1st

van Apri] 1?51 tot hpril

'

1BOB

Getrokken uyt het memorieboek beschreven
d.oor JOIII{NES VA}ï L/JïDUYT en vervolgt
d.oor FR/J'ïCïSCUS YAïI L.IJ{DïIÏT, beid.en

gebortig van NItrUïtrERKERI«1N bij

il,ÀLS["

ft:ke1e jaren geleclen
een getyptc

tekst

werC" ons d.oor meji.rffrouw Celestine ROEL/JIDT
bezorgd- van 59 bladzijd.en, d.ie onze bijzond.ere

verilient "
I{et gaat on een afschrift van een ged.enkboek, waarin twee Nieuwerkerkena.ren van 1751 tot IBOB de nerkwaard-igste gebeurtenissen uit
hun ti jd. hebben opgetekend. en d"at het bovenstaand- opschrift d"raagt.
Wegens het belang van d.eze tekst ligt het in d.o becloeling d-e j"nhoud
ervan volled-ig j.n onsr nieuwe tijd-schrift I,INIÀ.AL te publiceren en
te voorzien van veröuid.elijkingen.
De tekst bevat nj-et alleen merkwaard-ige gegevens voor de geschiedenis van en het gebeuren op Nieuwerkerken ze1.f, maar schenkt tevens
aand"acht aan d.e grote politieke gebeurtenissen en aan d-e rrfaits
d.iversrt uit d.ie eerd-er boroerd-e peri-ocle. De heerschaBpii van cle
Oostenrijkers liep toen immers ten eind-e (ftf:-fZgf) en werd vervangen door het woelige Franse ber^rind" (1792-1814). De auteurs
tesónri;ven d.e hervormingen van Keízer Jozef ïr. (U64-179o), d.ie
spottend- ,le ttKeizer-Kostertt wercl genoemcl, lregens zíjn menigvuld.ige
aand-acht

bemoeiingen met c1e god.sd.ienst, evenals d-e gebermtenissen roncl de
Franse omwentelins (L759 ) .r, d-e Soerenkrijg (rZgB)"
ïIet hand.schrift geeft een beeld- van wat men toen belangrijk vonden van d.e relatief goed.e wijze Ïraarop men toch was ingelicht,
ni-ettegenstaand.e hun in onze ogen primitief aancloend.e comrm-u:icatiemicld.elen.
ïn cleze eerste afleverlng moeten we ons beperken tot d.e historiek
van het hanrLschrift en tot er:kele gegevens in verbancl met d.e auteurs,
voor zover cleze ons reed.s bekend. zÍ.jn. ïn verd.ere afleveringen z:u}len we d.eze gegevens d"an nog trachten aan te rnrllen.

\
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l4ejuffrouw Celestine ROU,^IIDI hield. d,it afschrift over
van E. H. DE COBttr: bij wie ze aLs huishoud.ster j-n d.ienst 'r,ras sed.ert
juli 1947 tot bij het overlijd.en van cle pastoor ín L972.

ïozef

DE coRTE wercl geboren te Banrbnrgge op 31 juli 189:. ïn januari
r,rercl
hij stud.Íeprefelct aan het cnze-l,ievc-vrouw- college te
Wa9
Oud.enaard.e en op 19 april van hetzelfcLe jaar werd. hij priesier gewijd..

Yan 1p2§ tot 19:f was hij onclerpastoor te Níeuwerlcerken, ond.er pr*-toor SIROBBE, waarna hi.j tot ]-94l ond"erpastoor r,ras in d.e St,-Jozef,skerlc te Àa1si. Vervolgóns r,ras hij pastóor te Uitbergen, wellce functie hij vanaf 7947 tot zijn opruststelling op 30 septem'Ler L)66 tie
Wond.elgem voortzett e .
lÍaclien loram hij naar Nieuwerkerken terug, d.e gemeente waar hij het
riefst had. gewerkt en verbleef er tot zí1n overlijd.en op B september

te Ed.irveld.e I)J, in cle woning van zijn toegewijd.e huishoud.ster.
Het is waarschijnlijk in de periocl-e d.at E. B, DE CORTE ond.erpastoor
was te Nieuwerkerken (l-gZS-lt) of d.oor relàties d.ie hij .hier in d.ie
period.e aanknoopte, clat h:lj ilr het bezit l«,ram van d.eze kopie,
De ge'typte tekst verroeld.t achteraan : 'rVlierzele, 12 /ir.rgustÍ 1!28,
C. -llerstraetenrr
L972

\-,'

.

Hijlen Burgemeester Louis cÀLLEBÀur GAee-WSl), gomeverstoker op
ïíIaal, uas gei.rui,,rd- rnet Delphj.ne ITERSTBJIETFJI (186r-1948), dj-e afkom.st,ig Tras Yatl rllierzele " Ongetwi jfeld. i-s het een bloetLverwant van
Mevrouw, d"ie cl.it afscLrift rnaalcte.
Reecls bij d.e eerste ontmoeting van louis Callebaut rnet d.e kersverse
oncierpastoo'r, ontstond. er een hechte rrriend-schap en rle nieuwkomer
kreeg z:J:n vaste plaats aan d.e tafel van d.e Surgemeestero
[ot aa.n d.e c]"oocl v;rn Callebaut bleef De Corte vrlend. aan hu:is, Niet
te ver,;ronC.eren dus dr':,t er iangs d.eze weg een kopie van het hand.scbrift, in het bezit kr^iam van De Corte, d.ie zel.f zeer geÍnteresseerd.
ïfas vooi: he-b verleclen

Omd-at er i-n cli-'u afschrlft een
ps"u "rlatt Jre,*, origineel te }n:.nnen

blacl ontbreekt en l:et nuttig ware onze kovei.geli jken, hebben we naar het oorsp::cnkeli jke hand"schrift gezocht, helaas tot hed.en zond.er resultaat.
Eerst gingen we te rad.e bij cle erfgenarnen van Ce Surgemeester,
TrÍaar echter geen nad.ere gegevens kond.en worclen 5.::gewonnen.
Ài vlug ontd.ekten ne d.at }:.et hand.schrift d.oor sommige historio i
gekend. was g reed.s Frans Dtr POTTER en Jozef SROECKAERT, d.e bekend.e
geschi.eclschrijvers van Àalst(I) en van d.e gemeenten rran het arronàissenont (2),
verraeld.en j-n hun bond"ige monograf,Íe
over NieuwerkerXen (3) d.it hand-schrift, zoals d-e titel van onze
kopj.e aangeeft en ze vertellen erbij, d.at, het hun vriend.elijk

J.

ffien

BRoEczuiERr, Geschied.enis d.er stad- Aatqt ,
van -ïf ïo&ffiïÍ46
historische
c66-'sschets
EEEl§ïffi
il-fEEE§-il'?-Aïil;-C
6fr T:ï8?ï:7
it 4
,

voorafgegaa,n vaït eene

ï;ànAïail-[aï§

(z) F;-IE-FOfflil6n
v.,an

r.

SR0ECI«LERT, gqgglteÈgnlg_ÈgS_9egggnlgg

het Amond.issement ÀaIst,, reeks )e, jJ d.1n"l;G6frï;-ï895-LBee
Gi
t

(:) il-IiE-FörfrHïil*ï:-Eii6Éöifrffir, §reggef59l59, ín cgsàniedenis

*gf-e9f-l!9!-van het Àrron*iis6il6frï-[àï§ii' ar. 6-C""6-Í89S,

.

-10mecgedeeld. wercl d.oor d.e

heer advokaat' DE SCE/IE}DRYïfER van Àal-st'p

cl-i-e

toen te Àntoing woonachtig was (fB9B).
?etrus VÀN NUFFEL ilaarentegen, d.e bekend-e Àalstersè journalist en
historicus van d.e eerste decennia van onze eeuT^r, geeft in verscheióene van zi jn werken en artikels uittreksels uit d.it Memoriaal.
Ïn d-e monografie over Jozef ivleganck (1) - een bekend. Àalsters schild-er van voornamelijk religieuze taferelen - word.t een enigszins
and-ere

titel

opgegeven !
ttMemorie van d.e Remarcabelste geschiecLenissen voorgevalle
tt sed.ert end.e met tt Jaer 1751 a1s ook d.en prijs d.or
graenen.fa van welke ik spreke par vat want het np
mölcens (Z) sijn zf aJ:s ook van d-e tijd.en en de wed.ers,
ged.aen d.oor Joannes Van LanduSr-t, filius Jud.oco tot
Nj-euwerkerken, end-e bij hem beschreven tot end.o met 3O
april 1BOB, alle welke gecopieerd. end.e vootd.ers verrrolgt"
d.oor mÍj Franciscus Van Landuyt, filius Peeter ende .ih:na
Catharina De FeSrter. Rien sans Dieu. I8Lo.tt

Van Nuffel sehrijft erbij d.at d.it d"agboek (hand.schrift van 316 b1ad"zi jd.en), trmenig r,retenswaard.ige en tot nog toe onuitgegevon bi jzond-crheld. nopens d.e voorrnalige kloostergemeenten, d.e §int-lilartinuskerk, het stad.huis en d.e algemene geschieo.enis van Aalsttt bevatu.
Uiteraard. beperkt Van Nuffel zich hier tot öe vermeld.ing Van d-e
gegevens d.ie voor Àalst zelrf van belang z!1n.
Ieze titel laat ons vermoeden, d.at het hier om een and.ere kopij
gaat d.a.:: d"eze welke De Potter en Broeckaert in hand"en kregen en
waarvan waarschijnlijk ile tekst d.ie uij voor ogen hebben is afge-

tYPt.

De vermeld.ing van d.e naam van advokaat DE SCïïI-EPDRïIER van Àa1st,
d-ie in 1B9B te Antoing lroonachtiglÍas, bracht ons op een and.er mogelijk spoor : van 1843 tot 1875 was imrners te Nj.euwerkerken Notaris
De lÍotaris sti-erf echter
Joannes De Sehaepd.rSnrer gevestiga (:).
kind.erloos, d.och het i.s niet onwaarschijnlijk dat d.e hier vermeld.e
De Schaepilryver een bloed.verwant zou zíin. Daarom gingen we te
rad,:e bij Notaris De Geest te Aalst", d.ie d-e notariële mi.nuten va^n
d.e Nieuwerkerkse Notaris bewaarti ({.). We zijn Notaris De Geest
zeer d-ankbaar voor d.e i;slichtingen en verwijzingen naar eventuele
familieled-en, d-i-e leid.d.en naar Marcel De Clippele te Àsse en ÏDaar

Mevr. Wed.uwe Ie Clippele van Aalst, evenals na&r d-nrkker Spitaels
te Àa1ste d.och ook d.it spoor bracht tot hed-en geen resultaat, etI
blijven hier nog ezdcele persorren te contaeter€l1r

(r) ?. vAN NïrFtr'Eï,,

3lI3g_IgI5gI, Àalst u L9o7
P. 35.
(Z) "moken of meuken I droge maat of graanmaat van ongeveer 2O K8'r
dooh verschj-llend. van streek tot stf,eek. Zie Dr. Setrrnst
ItYolkshuisraaiL in,Vlaanderenrr { d"ln., "tlntwerpen, L974s 3r P' 954'
(:) Deze woond.e in het huis op d.e Dortpsstraat, d.at later d-oor de
f,arnilie Daem werd betrokken, op d.e plaats waar th.ans nog Dokter
Jozef

Jozef Meganck

Daem woontb.

(4) Wotaris

en

y

De Geest bewaart ook nog d.e rainuton van een a.ndere
Nieuwerkerkse Notaris, Carolus Roeland.ts, d.ie van 17BT tot
1816 d.it ambt op onze gemeento vervuld.e.

-11 Verd.er namen we ook contaot op met iLe familie Van ïranduyt te Nieuwerkerkene d.ie zoais verd.er zal blijken, ver:l,rant is met d.e twee auteurs, maar tot nog toe mocht d.it evenmin leid-en tot het tenrgrrind.en

van het orlgineel.
Eet zou ons i;e ver brengen a1 d.e and.ere personen te vermeld.en aa.n,
wie we inlichtingen vroegen en cLie ons bereidwillig te woord. stond-en. {[och lle'zen hj-er nog de Àalsterse ]r-lstorici a1s stad.sarchivaris
Karel Saert', r'ri-bs court"eaux en Jos Ghysens verme1d., d.ie evenmin

nieuwe gegevens koncl-en rceed.eLeno ïnle willen bier een oproep iloen
tot de geboren en gei;ogen Nieuwerkerkenaren, d.ie ons rnisscLien nog
op een of ancler spoor zoud.en i«;rnen brengen, of d.ie enige aanrijzing zoud.en }.:i-rnnem geven voor het temgvind.en van Ïret origineel.
iit zorl orlze zecï' ti.jd.rovend.c, d-och uiterst boeiende taak ten zeerste
vergemaldcelijkenr,
+

Ï[i-e waren nu d.eze Joannes en Franciscus van rranclurfl, ?
Op de rnrestm;u:-- d-er sacristie van d.e Nieuwerkerkse parochiekerk
hangt nog een g:rafsteen, waar.uit nad.ere gegevens over d-eze Nleuwerkerkenaren naar vorer':. lcomen, Eij vermeld.t d.e volgende tekst 3
(:t. r43 cm" x Brt. 89 cm.)

ÏIier

r,'ooren

D. Oo M.
light begraven

Den Eersaemen

Judocl.s v.an Ï,anduyt,
I':lius itichiel " overled"en d.en 6 jr.lq1y
l74O oud-t l) jaeren
ende sy:.: §t-lysvraoul{
Sarbara Hend.richx

FilÍa Jan

overLed.en

1743, oudt 47 iaeren

Hr:nne lci.rnd.eren s3'n

Catharina +
Joannes, overLn

Sartholomeus ovo
Jesi.ne overl.

Pi-eter overl.
Franciscus overl.
Jud.ocus overl.

6

Suny'

3

t2 aug lBoB
1B

't7

o§o

Jan
Jun

'I 701
Ll)-.)

1B1o
17
1BO0
2 Mey 1B0B
24 ï'ebr.1807

oud. 86
oud. 6.
oud. 83
oud. 7O
oud. 76
oud. 76

jaren
jaren

jar«r

jaren
jaren
jaren

-L2Zoals gebrr-r.ilcelijk begínt d-e tekst met D.O.M., d.e afkortingen van
tt}@o Optimo Maximo", a1s een oplracht aan God. öe opperste en d"e
grootste.
Ond.eraan cp d.e steen is een eg, een d.oodshoofd. nret d-aarachter twee.
gekruiste beend.eren en een ploeg afgebeeld.. Hieronöer kornen rrog d.e,
letters R.LP. voor, a1s wens voor een vred.ige d-od.enslaap (Requiescant ia pace).
De grafsteen is bed.elct rnet een kroonlijst en versi-erd. met een sobere
omlijsting, d-ie Ín d.e bovenhoeken met acanthusblad.eren is opgesmul<t.
Links boven is hij licht beschad.igd.. De sterfd.ata en leeftijd. rran
echtgenote en kind"eren werd.en later bijgevuld.. Deze oijfers zijn
rriet steed.s goed- l.eesbaar, d.och we hebben hj-er het meest waarschijai.ijke ingevulà.
Ongetr^iijfe1d. is Joannes van Landuyt, d.ie stíerf op 12 au6ustus 1BOB
op d.e leeftijd. van 86 jaar, d.e eerstvermeld.e auteur van d.it Memoriaal.
fiieruit blijkt dat hij wL 1722 weril geboren, vermoedelijk te Nieuwerkerken. Zoals ook d.e titel j.n d.e vermeld-ing van Petrus Van lfuffel
aangeeft, lras hij wellicht de oud.ste zoon van Jud.octlsl d.ie j-n 1740
op d.e leeftijd. \rarl 75 jaar overleed.. De og en d.e ploeg verwijzen
duid-e1ijk naar het landbouwbed.ri.jf,.

Voor oltze bovenvermeld.e opsporingen over d.e familie VÀN L/JïDIIY$
gingen r^re te rad.e bi j Karel DE S/,ltDnuilE[t in d.e Papestraat 3.
De hecr De Saedeleer was gebuwd met lviaria Van Lemduyt, zuster van
d.e op rust gesteld.e gemeentesecretaris. Deze familie bezit nog
een oud.e koffer, ïilaar binnenin met een rood. potlood. in sierlijk
hand.schrift d.e raam.. o Joannes Van Landuyt en het jaartal 17BO is
aangebracht. Het is dus zo goed" als zeker d.at we hier te d.oen hebben met d.e eerstgenoemd.e auteur v,an het Memoriaal.
Omstreeks L92A werd. d.e h.oevewoni.ng van d-e familie Yan Landulrb d.oor
het huid"ige woonhuis vervangen (Papestraat 3). Soven d.e schoorsteen
van d-eze vroegere hoevewoning werd. in 1958 een witte natuursteen
teruggevond.en d.ie het jaartal 1754 aiurgeeft.
Ilet is dus niet onwaarschijnlijk d.at Joannes d.cze hoeve 1iet, bouwen
of toch zeker verbouwen.
De familie Van Landuyt is ook nauw verbond.en met d-e vroegere windmolen i:r d.e Molenstraat (t). De hofstede in d.e ?apestraat en d-e
grond.en rond. d.e wind.molen paald.en aan meka&r. Later werd.en ze d-oor
d-e spoortreg, d.ie zoveel onheil op d.e gemeente heeft aangericht, .
gescheid.en.- Menigeen za]- zjLci;. nàg Arseen Van Landuyt (1893-1972)
of trArseetl v,etrr d.e molentt herlnneren, eerste na-oorlogse burgemeester
en laatste bewoner vau'het molenaarshof rnet d.eze naam. Het is dus
ook raiet te verr^rond.eren d.at d.e auteurs van het gedenkboek d.e prijzen

van het graan noteerden.

(f ) Over d.eze wind.molen, d-ie in 1}2L-22 werd. afgebroken, naar Mere
overgehracht en te Nieuwerkerken vslwan$en d.oor een and-er t'ype,
za1 later verd"er word.en uitgeweiö.

_13_
Ïn d.it verband. is ook'het volgend-e archiefuit.treksel van belang
uit een kerkrekening van, d.e Sint-Iilartinuskerk te Aalst neten r^re

3

j-mmers d.at aan Joanr:res tussen :,74o en L756 meor d.an 66 guld.ens .!Í.e1ld-en betaald. voor herstellingen aan d.e ti-end.enschuur van d-e Aalsterse
parochiekerk, cLie te Nieuwerkerken was gelegen (t). ongetmiJfeld.
gaat het hier om d.e graantiend.en, een vorm van belastingen in natura
ten voord-eIe van d"e kerk, tlie d-iend.en opgeslagen in een schuur,
r^raarvan d.e herstellingen hier aan iemand- werd.en toevertrouwd., ilie
nauw bij d.e verwerking van het graan was betrot<ken (2). Àan rie
imners kon men d.ergelijk werk beter overlaten ?

Franciscus Van Landuyt nu, zette het werk vcua Joannes verd.er. Uit,
het bovenvermeld. citaat Ín het werk van ?etnrs van Nuffele blijkt
d-at hij d-e zcon was van Peeter en val1 Jlnna Catharina d.e Fe;Éer.
Vermoed.eiijk gaa.t het hj-er dr:s on een neef van Joannes, aangezíen
het zeker niet on d-e op:fte zerkl.vermerde.rFr.ancigcris gaat.

rn d.e tekst van het memoriaal konron geen gegevens voor over d.e
f,amilie zelf. Ie resultaten van verd.ere opzoekingen over d.e fanilie
Van Landuyt hopen we in een van d-e volgende nummers te lnrbliceren,
Ïn het eerstvolgend-e nummer van LiNiAal beginnen we d.an met d.e publicatie vEr.n d.e tekst zelf , d.ie van veröuid.elijkingen zal- word.en voorzJ.en, voor zover nod.ig.

Luc Robijns

(f) GEN[, RïJKSARCEIEF, oostvlaamse Kerkfabrieken, Àalst ' 602
---Kerkrekeníng, L74O-L75il----_
(2) ï.Iij rrcagen ons af of d,eze schuur niet behoorcle bij c1e hoeve in
'd.e ?apestraat of op cle grond.en van de molen stond. opgesteld..
Gaat het hier ruiet om een reusachtige schuur, 'rraarover Karel
De Saed.eleer nog weet te vertellen en cLie (paraIleI met d.e
Papestraat) tot het erf van d.e boerd.erij behoord-e ?
B
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Nieuwerkerks nie

lVaast d.e groepstentoonstelling ingericht d-oor LiNi/ta1 in d-e lo1calen
van d.e openbare bibliotheek, Dorpsplei-n, hebben ter gelegenheS-d- van
kermis Nieuwerkerken r77y nog twee ind.ividuele tentoonstellingen
plaats . Ze word.en georganiseerd. door schild-ers d.ie tegelijkertijd.
&an onze groepstentoonstelling deelnemen, uit syr:rpathie voor het

initiatief.

Herman De

Schutter exposeert vanaf vrijd.ag 16 tot en met zand'ag

september, in zijn atelier, Maald.reef

2J

.

Maurice Eeckhout opent zijn atelier in d-e Kapellestraa"t 2, tijd.ens

d.ezelfd.e period.e. Eíj richt d.aarmee als eerste in Nieuworkerken
een huis in d.at constant en alleenIÍjk als werkplaats van d.e schi-I"d.er zal d.ienst d-oen. Proficiat !

bezoek aan beid.e tentoonstellingen loonÈ d.e moeite. Loop
eens binr.ren !

Eer:-

xxx
:

Fred-d-y Braern en zijn med.ewerkers, in lrlieuwerkerken reeds bekend
\4oor hr.in bloeiende turrrclubs, hebben dit jaar tilree tenniisveld-en
aangelegd. op d.e wijk ilIaaI en er meer d.an hond-erd- amateur-tennisspelers jor eon club samengebracht. koficiat voor d.it mooie en
nut.tige initÍatief, d.at wij aIle wind 1n d.e zeÍ}en toewaaien.
ttTenztis ist to}ltt, zeggen d-e Duitsers en tt i.s niet gelogen !
,_

xxx
Voor onz,e pastoor, E.Ï1. M. Van Goethem, werà elr op Nieuwerkerken
Daem en d'e
veel werk bewaard.. Niet alleen zit hijr samen met Dro
ttoraze
kerk
kerkfabriek, m:id.d.en in d.e restauratieperikelen van
zonder torenn (waarover, tussen twee haakjes, naar wij hopen, ín
d-e volgend.e nummers meer), maar nu blijkt d-at ook d-e kerk van
Ed.i:nreldb d.:aingend. aap' herstellingswerken toe is. ?robleem 3
er is geen ge1à. [enzij iemand. zo1] gevond.en word'en d-ie enkele geclaan
(fronaeie)auIzenAen, teveel heeft , zo1). d-aar we1 iets moeten aan
rrorclen.',,1Íi€ steekt d.e handen uit d"e mouwen, ? Ed.ixyeld-e laat zich
maar tt schijnt and.ers ruiet trekhen.

xxx

-15l97B wc-rrd.t het jaar van het d-orp. Dat wlst u waarschljnlijk a1.

1977 wercl h"et cerste

jaar

zoniLer d-orpen.

ïfaarschijnlijk heeft

men

wat wroeging gekregcn over al d.ie t,boerkens, d.ie men al een jaar
Icr,ng hccft vergetcn. ofwel vreest mon voor eon stijging vrn het
anarfabetisrne tcr plckke (in ae vroegere clorpen, becloelen wij).
Fciten zi\n feiten, near onze d.ried.uizencl en zoveel gemeentcn gaan
-w*e waarschijnlijk c1e eerste d.ecennia
niet neer terug. Laten wij clan

mear d.o geboden kansen grijpen en n:eed.oen aan deze goeclbed.oeld,e
aktie. Onze vereniging wooncle reecls te Àalst een eerste informaiievcrgaclering o'I.v. schepen De i,ïaght over het ond.erwerp bij.
Eerlang grijpt in alle deelgemeenten (= vïoegere clorpen) een
vcrgad-oring plaats waarop aIle verenigingen en belangstetlend-e
ind-ivid.uen r.rord-en uitgenocligd. om d-e aktie ter plekke te plannen.
ï'[e zijn benieuwd. om te zien wat er uit d.e bus kornt. rn het
volgencle Írurifiier brengen r,re verslag uit.

KXX
)oor het Dirk Martensconlt.é lrord.t een iconografiscl:.e tentoonstelling voerbereid. genijd. aan Groot-lia1st. Deze tentoonstelling,
d-ie in navolging vÉIn d.eze gewijd. aan Aalst zel'f , voor begin l-97B
r'iord.t geplanci, zal oucle schilclerijen, tekeningen, gravures,

kaarten en plattegrond.en beva.tten, clie een id.ee rooeten geven van
het vroegere uitzicht van d.e acht fusiegcneenten. Tevens zuI1en
d.e stuidcen over Àa1st zc1,f worcLen opgenoraen, d.ie seclert c1e ten-

toonstelling tn

1976 werd-en gevcnd.en, Langs cleze weg willen ffe
cen oproep d.oen om ons op het spoor te brengen ven stukken d-ie
aan clit cloe1 beantrvoorclen en d.ie eventueel voor tijd.elijke uitleni-ng in aanmerking kunnen komen. De bestuursleclen van Liniaal
zuIlen graag ulr suggesties aan d.e organisatoren van c1e tentoon-

stelling

overmaken

xiix
Eet Genootschap voor .àalsterse Geschied-enÍs heeft een reeks
boekclclen in voorbereid-ing gewijcl aan d.e gesehieclenis van d.e
negen fusiegemeenten. Vooral origineel in d-eze publicaties is
c1e fotografische inventarisatie van d.e straten en merkwaard"ige
gebouwen op het ogenblik van cle fusj-e met -fr,alst" Dit ged.eelte
zal een blijvend.e hcrinnering zijn aan het d.orpsuitzicbt j-n
1976-L977. [evens wordon talrijke oud.e prentkaarten, fotors en
kaarten afgedrukt. Thans zLJn er reed.s twee clelen verschencn
in d"eze reeks s I{erC.ersem d-oor Jozef Vermoesen, verscrr*enen in
mei 197? d.at reed-s is uitverkocht en Hofst*d.e Coor E.H. Jozef
De Srouwcr, verschencn nrid-d.cn augustus 1977 en !Íaarvanr nog enke}e exemplaren ter beschikking zj Tn (BfO fr.).

-16Àan het d-eel over Nieuwerkerken, verzorgd. d.oor ï-.,uc Robijns, inr
samcnwerking met Fred.y De Schrijver voor cle topon;rmie, 'nrord.t
thans gowerkt en als verscbijnÍngsd.atu.n word"t micld.en 7978 vooropgeste1d.. De fotografische inventari-s werd. reed-s opgemaakt d.oor
Mini De ï.,cose" Langs cleze weg d-oen c1e auteurs een oproep tot hen
clie rnecr weten over d.e Nieuwerkerkse geschj-ed.enis in de meest
brecl-e betekenis van het woorcl. Ook word.t er gezocht naar oud.e
prentkaarten en fotors, zowel van hct gemeenteuitzicht aIs vart
beeoend.e of beruchte personen, gebeurtenissen, kermissen en pro-

cessies of allerhancle aktiviteiten.
in afwachting ven d.e verschijning van het d.eel ovor Nieuwerkerken ook geïnteresseerd. is voor d.e and-ere d-eelgemeenten, neme
contact op net het Genootschap, -dat ook graag uw naam noteert
voor automatische prospectustoezending. De oplage vaJI dit grootse
c'pzet is zeer boperkt.
Genootsch.ap voor -r1.a1sterse Geschied.enis
.{i, Liércartstraat, 23, 93OO -A-fi.LSf.
'['Iie

xxx
A"an onze hoofd-red.akteur Luc Robijns werö op 21 mei 11. in het Oud.Hospitaal te Àa1st d.e provinciale prijs tr(r.mstgeschied.enis 1976 uitgereikt voor zijn werk over 'rHet koormeubilair van èe Sint-l,lartinuskerk te Aalstrt.

xxx
I(oen De Smet (lZ j.), zoorl van Bert en Paula Deblaeree Pijpenbeeck
3O b.r won d-e eerste prijs van d.e j-nternationale tekenweclstrijd voor
kind-eren, ingericht d-oor d.c Israëlische regering ? naar aanleiding
van d.e 1Oo verjaardag van d.e hereniging van Jcruzalem, met zijn
tekening over |tJeruzalem stad. van d.e vred-erl. fiÍi mocht samen met
zijn moed.cr één week Jemzalem bezoeken.

sxx
er rekenir:g mec
d.at ons volgcnd. nummer vÖór Kerstmis verschijnt.

Lgt op ! ltie kopij wil insturen,
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Het Ís met tevredentreid. d-at :'r,iij aan d.it tweed.e nuríriler van Lil[iÀal
beginnen. Ind.erd-aaà, ons ledenaantal is gestegen tot meer d'an honaerA en onze voorbije activiteiten kunnen lrJ-j a1s geslaagd- beschouw€l1o Bovend.Íen is LiNiÀaI Ín en buiten Nieuwerkerken een begrip
gelrord.en. Dank zij de bijd.ragen van onze led.en, waaronder heel veel
Iteunend-e led.en, bàschikt onze vereniging over vold-oend.e financiëIe
mid-d-e1en om de gepland-e activiteitcn behoorlijlc te i«;.nnen uitvoeren.
tr{ij wensen eï tóvens d-ircct aan toe te voegcn d-at onza vereniging
tei zeerste gcd.iend- is met het gratis gebruik d.at ze mag naken van
d-e raad.zaal, van het oud.-gcneentchuis. i{ii hopen d.at het stad.sbet'cr
stuur d.it gebou'!Í aan d-e Nieuwcrkcrkse verenigingen za1 blijven
van
manier
beschikkingt stet:ie11: want d-it is oe iu d-e interessantst'e
subsid.ieriàg vooï zowel .rerc*igi,gci1 als een in geld.gebrek verkerende
stad.
Laten wi-j even terugblikken op d.e voorbije activiteiten' Onze start',
kernis Nieuwerkerken'77,
;;;-;";;istentoonstàtting ter gelegenheid. vanjd.ag
16 septembeilwaren
werd. een succes. Voor de vooropening op vri
heel waí, belangstellend"en opgekonen, ond-er wie wii veruelden : d'een
pàroefriegeesteï.ij}<heid.,
àe heren E. HoogÀry* en
meester L. DrHaËseieer,
zigheden, en schepen G"
--)
V\

i
)aJ._'
t*rr

schepenen rcerrsouw A. De $laght-Aelbrecht
H" Roelse raad.slid- F. De 1finter' Surgeop het laatste morlent belet. rdegens amhtsbeSourlon, had.den z,c;'- laton verontschuld'igen'

ruQtYL/ffi?Z t-t

v,kt r- €,0t' e,n

ue

n

-2De aanwezigen werden d.oor oÍLze voorzi.tt,er verwelkomd.
Hij zei dat
h'et bestaan van een vereníging a1s Lilï.iÀ"l ;;;-;;Jïi"*i.'***,
gezien
d"o fusior GÍl d"at we slechts goed.e Groot-Aalstene,ars
lflrujen
zijn
a1s
we ons eigeiz, karakter blijven bewaren, no&r.wr goed.e
Nieuwerkerkenarerr.
blijvenr ! Iaarna hield- sóh.pen Hooghuys d.e openingsred.e, waarin
iurj
scherpe uoord.en van kritr.etc aan het-ad.ieu ,*r-*ijË;-à;-cov.$,
*uil
had.,
wat, bij somnige aaru'rezigen niet, in goed"e
$enst[e
Öe nteuwe verenigiqg' g"àae vaart en d.rrrtrhe
"u"ao"Ë.il
zíjn
bewond.erÍng uit, rroor
d'e zinvollo naan riiNiaal, die te'rers sSrnborisch gelad.en
is s liniaal
geeft d.e recht.e weg aar, I
loeà' h'ad' onze Ni-euwerkerkse schepen ook enige d.etaj-IkrÍtlek
i.v.m.
hot eerste nunner van Ï.,iNiAa1 ; ii; ro"a-o,t.
a"
woord.en rrind.ivricluenrt
en

'rboerkens"

(zià nr" 1, p.

ri, tóven;;"r-;il1;;;;;:"'

ftie d.ir
kort'e arlbikelt je over ueÍ Íaar- í*n rtni--1.íp ochter aand.achtlg
1oest,,
heeft ger:erkt. dat, de stijl hier iiàrr*, i"""i""ï;;à Ëïï
uru
(tusscn aanhaíingstekens-ï) u" indirnlduen hler
"boerkens,,
in het gehgel ruiet
pejoratief mogen word.en begrepen,
!
fijdens d'e kermisd-agen hehf,en neerintegend.eel
wat-mens"r,
à"
t"entooastelling
bezoeht," 't.Ie mogen we1 zeggen d.at, kermis lrE euwerkerken
,
?? a*ders
d"a::k
zf-i
ons
initiatiéf,
dat we jaarlijks hopen t,e herhalen'
ll**,
Ï'Ie nogen zeker niet vergeten ori een rroord.
v,ari lof te spreken over
ce d-eelnemend-e r«.instenaàr*. vele *a""À" uebben
verrast gestaan,
ii*í; e:r op ][ieuwe:rkerken zoveer creatief ta,]ent aanwezig
is, Aan
o:12È *chj.ld'els en aan allen d.ie hebben
meegeholpen orfl d.eze acti1pÍ*
t*i."t:, te -l-atc:: s r-agen, van harte d-ank r ooil aari
d.e bezoekers !
,

0:rze' tweed-e

§}+Ilexll;'

activiteit was een spreekbeurt over rrDe komst v.an Joaohin

"een boek ]ram- H. Ia.npo, gehoud.en d.oor d.e heer R. Van
d.e perre.
sanen waren we met 13 ma;r - het plrnt rran Jud.as, zegt men te
Nleuwerkerken -r wat een, behoorlíirce oilconst nrag genóena
worden.
&:kere d.agen voord.ien werd. op d.e BRr d.À verfihrírr! .rm het
her_
---uitee39l}"r, zod-at fie 11og eens goed. boek en film net nekaarwerk
kond.en
vergelijken' De avond- werd. vooral een 1.*,ra1itatief,
: d.e heer
van d'e Peme b-leek een schitterend Ínileid.er te zijn.sucoes
Enkele
komnentaren achteratr ; trEr was workelijk ni-ets T,raar hij r.uiet aan ged.acht
hadrtr o11 ttlat er zo1ree1 over te vertellen was, uàa it nooit, rrernoed.
!r
De vragen en de d-lscussie achteraf bewezen d.at. a1le aanwezigen
bijzond.er geïnteresseerd.'![arenr

Alles

-3er ook nensen bij Cie literrair weinig of niet geschoold.
zi.}n. Vooral voor hen was d.e avond. interessa::t i voor enkelen r,rerd.
een tipje cpgelicht van d.e slui-er d.ie over d.eze kunsttak hangt"

Nochtans waren

activiteit (voor ne cr gegevens , zíc verd.er), ecn bezoek aan
Koninklijke opera Gent, is ook al een succes. Te 46 plaatsen d.íe
ïilij reserveerclen zijn vol-zet !
De d.erd-e
d.e

T"iii itenen d.at Liniaal op goeie weg is, IÍet ztjn niet steed.s d.e massananifestaties d.ie dc bevolking het neest d.ienen. Voor ons weegt een
literaire avond- net 13 op tegon een d.ried.aagse karnaval. Het is maar
goed- d.at er af en toe voor wat tegengewicht word.t gezorgd opd-at d.c
balans niet a1 te erg aan één zijd-e zou d.oorslaan I
Qnze nieuwe Ieclen

!

Steunend.e led.en
i

Ed.d.ie l,[eulenan, Dorp 24 - Nieuwerkerkcn
Z" Eo E. Van Goether,r, Pastorijstraat 1 - lsieuwerkerken"

Dr. Dirk ?aepe, Brentstsaat L22 B - Nieuwerkerken.
trd"gard. Hooghuys, Ilcezestr.aat - Nj-euwerkerken.
Ilernan HeSrcian, Ed.ixveld.estraat 67 - ITieuwerkerken,

Stadssecretaris Christiaan Willeras, Regelsbruggestraat 90 - Àa1st.
Picrue Goossens, Dorpsstraat 26 - Nicuwerkerken.
Led-en

3

Paul De Schrijver, Broekveld.straat 32 - Nleuwerkerken.
Dc Loose - De Vuyst, St. .Annastraat 2 - Nleur,rerkerken.
Oclilon De Grcote, Papestraat 3 - Nieuworkerken.
Van ïmpe - Vonckr ïeld.straat 77 - Nieuwerkerken.
Oscar De Rijck, i\[olenstraat, 30 - Nieuwerkerken.
Floris De ÏIinter, Kwalenhoekstraat 2 - Nieuwerkcrken,
Jan Seerens, Ed.ixveld.ostraat 30 - lTieuwerkerken"
Z. E. II. Blancquacrt, Dorpsplein IB - I$Íeuwerkerken"
Herr:an Ottoy, Srerl-eweg

! - ifíeuwerkerken.
llilfried" lissens, Kasteelstraa-t L7 - Nieuwerkerkcir.
Genootschap Àalsterse Geschied-enis, Vrijheid.straat 45 - ÀaIst.
E. Roe1and.t, Ed-Íxveld.e - Nieuwerkerkcn.
}traroel Van Lierd-e, Papestra?"i 9 * Nieuwerkerken.
Vi-ctor Langend-ries, Brentstraat, 23 À. - Nieuworkerken.
Richard" Lauwereys, Broekrrel-d.straat, - Nieuwerkerken.
iur Schild.ers, Schoolstraat 18 /r.. - Nieuwerkerken.
Hubert l,leert, St" Rochrrsstraat' 36 - Níeuwerkerken.
Ànd.re De flroyer, Kort.e Zoutstnaat 13 - .Nr.alst.
Julia Ie Smet, Srentstraat )2 - ITieuwerkerken.
Ànd.re Yernassen, Da,nstraat L7 - Nieuwerkerken.
Stcd.eli jke Opcnbare 3j-bliotheel<, Kattestraat, L7 - Àa1st.
Hugo ?enne, Zurend-ries 2L - Nieuwerkerken.
Ro1and. De Koster, ftetaard.bergsestra.at, .' 67 -.Aa1st.
Christine De Loose, St.. Jobstinaat 29A - Àalst:.
I,eo Fosel1e, Parklaan 18 - Àa1st.,
fheo Meulenan, Laarstraat 2L Iv. - Nieuwerkerken.
+++
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het misschien nuttig kan zijn enkele gegevens
voorstelling te verstrekken, voornanelijk over cle inhoud-,
d-aar alles in h.et Dr:its gezongen wordt. Op d.e bus word.t nog weI' neer
uitleg over J. Strauss zelf gegeven"
hobben geclacht d-at

over

Wq-t

d.e

tS geg oggg9ll9 ? Eet is

een verkleinwoord. van opeïa ( een ernstig
zangspel, een gezongen rruziekd"rana) en betekent dus [k]eine oper&ttc
Het vorschil-b voornanelijk hierin net opera, d.at d.e inhoud. en cle nnrziek J-uchtig z:-in, dus eerd.er aIs ontspanning zijn bed-oeld.. De meesto
operetliennuzielc is ied.ereen goed. bekend. ï[ali, een bezoek aan àe opera
d.e noei'ile r'raard naakt is dus . n:i.et alleen het lctuonen beluisteren van
*e "**rg5-ggj1{§J:_qg git+ziek (tive uitv«:ering), in een aansepaste zaal
ialicestiek/e rlaar ook het genot d.at [et oog nag beleven : ballet,
a:eteerh-ins'o err kostuleríng.
:i-il'i.l ïied-ernausrt 1s één van d.e beroenste en beste operetten d.ie

ooit

geschreven. Het libretto (ait- is d.e tekst) is van Carl Haffner
en Rír:;rarcl Go:iée, naar het toneelstuk ItLe réveillontt va;t Eenri Meilhac
en Luclc-ric 1ia16vy. De clirigent is Fierre Van Eecke, d.e regie is i.r:
har:d,en van I(arl Wittmann. ÀIs solisten treclen op I Ob,tilia Mére,
Slanche Gera:rd-, Robert Snriras, ïdige1 Dorrglae en IIenri ïlaas.
pe--Lnh-olrc nu" Het gegeven speert zich af i-n h,et l{enen van. rBTo.
':-'"-45?:_.-*"
jJr. I'alke heeft
zÍ.cn' ooit, als vleerrmris verkleed. voor een gerxaskerd.
bal. " zí;n wr:iencl Eisenstein vertoond.e zlch op datzelfd.e ba1 als
vlind-er" Eisenstein neernt Falke, d-ie beneveld- is, mee en laat hem
on'Je:: een boor,: zíjn roes uitslapen. De volgend.e norgen noet h.ij
*'no8 steeo.s a1s vleernuis verkleed.- d.oor d.e stad. en word"t d.oor d.e
rilensen uitgelachen. Vand.aar dus d"e titel van d.e operette : ttli.e
;rc:'il-{:n

Fled-elnausrr"
rrÀ1s het spel d-er operette beglnt, verkeert Eisenstein in een i«rad.e
bui, omd.at hij d.oor d.e onhanrligheid- van zijn ad.vocaat, B in plaats rran
4e geëiste 5 d.agen celstraf, heeft gekregen. reder ogenblik kan hij
word.en gehaald-" d.och zí1n vriend. Dr. Falke weet hen over te halen
mee te gaan naar een feest; bij Prj.ns Orlofs§r. Eisenstein stel-t zich.
voor als n[arkies Renard-, d.och ook d.e gevang'enisd.irecteur tr'bank komt
op het, feest y zii het d.an onder d.e naan van Ghevalier Cha6rin.
Ïnmid.öels is het kamormeisje rmn Eisenst.eiio, Àd.èIeo aIs ï{arkj-ezin

Olga op het festijn verschenen, terwijl Merrrouw Ei-senstein (Rosalinde)
d"ie voor Eisenstein word.t
aangezj-en en neclegencnen word-t on zíjn straf ruit te zÍtten.
Op het feest van d.e Prins nieent Eisenstei-n in l,tarkiezÍn Olga d.uid.elijk het kanerneisje te herkennen, cloch raaalrti, er zioh weinig zorg
over. Ej-j vindt haar bijzond.er aard.ig, hetgeen ook wordt lraargenol,ien d"oor zLJn vrouw, C..ie als een llongaarse schone op het bal verschijnt, echte= genaskerd.. EisenstieÍn geraalct tot' over zijn oron

haar aanbid-der Àlfred- op bezoek krijgt,

verliefd-"

Na he'b feest gaat. Ej-senstein zich aan d.e gevangenis meld.en, cl.och
verneemt aId-aar, dat hij reed-s in d-e ce1 gevangen zit. De onttrcroping volgt, nad"at., Í'ramk en Eisenstein voor elkaar hun schuilnarnen
hebben afgelegd.. Ej.senstein venrijt. zijn \npouï,r d.e genegen}.eid- voor

-5ÀlfreC.r d.och zij op haar beurt wijst hera op ziTn meer d.an enkel bewond.ering voor Ce Hongaarse schonc. Dr. Falkc geeft nu een verklaring
van zijn wraak. .r).llcn verzoenen zich en Eisenstein melclt zícln on zijn
B d.a6en straf, t"e onclergaan""(uit : l,ïuzikale Onmegang, p. Bff

IÏ.

Cl-crc SCEOïiïIEI{A3AS over tr}r. Si:non tr'albecktt op
d"ond-erd.ag 2 februari 1978 t,e 2O rrur in d.e raad--

)

-*l

zaal van het oui-gemeentchuis te }ïieulrerkerken

I
I

Clem Schoulrenoars, thans woonachtig te l,o in ïfest'-V1aand.eren, is mod"e proci",rkti-efste auteur in V1aand.eren. trlr. Siraon Falbecktt
Ís zijn ecrst: rornan. Àlhoer,rcl sterk verschillencl van zijn cl.aarna
versch.enen werk, bevat. het boek veel van zj-jn later behand.elde themats.
Schour.renaars is tevens een bclangrijke clichter en schrijft ook kritisch 'werk. Iferk van hen is in de boelch.and.el en in d.e tibliotheken
voorhand-en. Onlangs verscheen ook een biografie van hen in d.e reeics
rrGrote Ontnroetingentf (rr=. 10) cloor lionel Deflo.
De auteuv zal vooïnamelijk over rrlr. Simon Falbeckrt hand-e1en. Er zal
gelegenheid- zijn tot v-ragen stellen en cliscussie. ïfij rad.en u aan
ten mi-nste ")r. Silnon Falbeck" te iezene het omvat, slechts een 75-ta1
blad.zijden. Het boek is in d-e boeichanclel momenteel alIeen aLs school-

nenteel

uitgave te krijgen.

Iïï, Renaat

CO?PENS, ornitcloog en keurd-er, spreekt op
d-ond.erd-ag ! maart 19?B te 2O uur i-n rle raad.zaal

van het oucl-gemeentehuis te Nieuwerkerken over
lnoeek en verzorging ''ran parkieten

_--_J

i

1
I
I

I

Àan d.e hand. van d.iats leid.t C.e lieer Coppens ons binnen in het rijk
cler parkieten, r,raartoc ook d.e ons aI1en bekencle soorten a1s rrperruchestt
en papegaaien beh.oren. Nad.ien is er gelegenheicl tot vragen st.elIen.

fV.

: wij weten nog niet waar,
maar inöien er voklocnd.e belangstelling is,
gaan wij in d-e macnd- maart op tireatcrbezoek.
trONtrELVOORSTELLïNG

t

ft'
I
I
I

Ïndien u ze]<er mce wil, telefoneer clan naar l[i11ynïan ïmpe 70.13.73:

clie uw naam za1 rtoteren. Zod-ra wij meer gegevens hebben, verwitA,i,gen
Jed-en in C.e mate van het mogeli jke.

tnre c1e

V. VoLKSjivoliD ? op aanvraag uur-- on*o;;"d""";à." r.àot""
wij orrze volksavond- met d.e t'Big Sancltt va:r d-e heer
Octaaf Soone verlegd. op v-rijCag 30 juni L97Bo Dan
ziyn c1e examens voorbij en bovendien j-s er meer kans
op goed- wee?. Hi-erover meer in het volgencl nummer.

I
I
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-6Memorieboek van Joannes en Franciscus van Landuyt
uii Nieuwerkerken van 1751 tot IBOBo .,

Eerste aflevering.

Àpri1 l75L

In cleze maend, is den byaert tot Aelst vernieuw't end.e
dure klok op d-e groote kerk gehangen clewelke d.ient
voor O.L.V.Klok.
Hiermee worclt bed.oel-d. clat d.e beiaarct van Aalst in apr11 1751 werd.
vernieur,rd- en d.af, cle uurklok, een zware klok clie Ín d-e beiaard. het,
uur sloeg, in c1e toren van d.e sint-Martinuskerk wercl gehangen,
ïraar ze d.Íenst rleed. ter vervanging van cle klok die aan Oeze-ï,ieveVrouw was toegewijcl.
Deze gegevens word.en cloor anclere bronnen bevestigcl. ïri 1J!o was
het uurwerkmcchanisme op het belfort lmmers ontred.clerd.. Voor cle
herstelling kreeg Jacobus Pager meester horlogemaker, in lllo en
in 1751 grote sommen uÍ-bbetaald. Op aanraden van beiaard.ier Boud.ewijn schepers werd- Georges du Mery, klokgieter te B:rugge, gelasti:
nre-l; het hergreten rran enkele klokken" op 19 aprí1 L75l- ontving
hij .rooi' d.i-b i,rerk d.e som van 2OO guld.en. Dit, betekend.e d.e inzet van
een grcte ve::i:j-eul.rÍng rran het beiaard.spel, waarmee men op het belfort aan liet vierd.e klokkenspel toe was(f ).
ïn 1736 nu, was d.e.grootste klok in d.e sint-Martinuskerk, d.e Mout;
of O.-L"-Vrouwkl-ok(2), d,oor d.u Mery her.goten. ïn LT56 werd. ze opnieul,r hergoten door d-ezelfd.e klokkegieter en in L77O nogmaals . Ze
rroog toen 4.4ca pond. (z,ZOo toe.)(3).
Het r,ras dus v,.an L751 tot, 1756 d.at, d-e uurklok van het belfort dienst
d.eed- als Onze-i,j.eve-Vrouwklok op Sint-Marti.nuskerk.
Waarschijnlijk werd. öe oud.e uurklok toen gesmolten en mee verwerkt

in de nieul,o'e O.-L"-Vroulrklok"

(r) A. v3.1[ ]OORSLÀER, n_e_Bqgpr§.
(Z) .1.1.

LUfCiC§,
eeuwsch be

ETT

v.al] 4qls_t

D_gn-li,red._gsgekomen

L[echelent 1927t p" ]B e.v.

Pier1ala. NqCg__1.:_e_t_qqI!té-en4q@.-_U5Í:f§3É.

In dit zeer merkwaard-ige werk lezen we over d.e Moutklok
ne O;-L.-Vrouwklok nerd- ook Moutklok genaamd., rrter oorsaeke d.at
men d-i.e met d.en last op het maut van d.e Brouwers gestelt, gegoten
had.d-e, welken last bestond" in ses stuyvers van id.eren sack maut,
en d-ie slechts in het jaer 1785 T^Íeg genomen j-s, naer d-at d-e klok
misschien wel twlntig nael betaelt wà,s.".rr
(:) f, DE POTTER en J, BROECI{A.ERT, Gesehi.ed"enis d-er stad" Aalst, d1. 3,
B

p.

225.

Zie ook s P" V/.1[ NUFftsI, De klokken der Sint-Martinusk
Ín pg-segi§:Er jg. 15t 1936y p. 55-59 en 1O2-1O7,
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d.eze maencl hebben d-rhceren van AeLst aanbesteed.
verschei.d,ene careelhovens t'ot het boulren van een
rasphuys voor d.eugenieten, hetwellc zoud.e gebouwd.
worclen bu;rten rle scutstraete vesten in d.e veld.ekens,
maar d-e stad- van Gceraerd-sbergen heeft d-aer t.egen

geweest, waar op van tt Hof te Brussel is verbod. gekomen.

ïn april L757 was rnen d-us zinnens te Jlalst e{;r1 r?.spauis op t;e richten. Dit is een gevangenis waar bed-elaars, J-and-lopers enzo verfhout,
vooral brazielhout moesten raspen. Het rasphuis te Amsterd.am is
zeet beroemd(J.). De naam is eigtnlijk ontleend. aan het trbans en
komt vantrune r6,pet', een rasp, en frraperil, raspcn. van d.e bewoners
van d-ergelijke huizen is ook d"e term "raspaÍI1err of uitschot afge1eid..

Dit, rasphuis zou gebound. r^rorCen buiten d-e Zoutstraatpoort, vermoed.elijk..t[n het gebied- begrensd. d.oor d.e Geraard.sbergsestraate d-e Gaprcienenlaan, d.e Gentsestraat en het Keizerlijk ?lein, 'r^Íaar toen nog
Itveld.ekensrr aanwezig idaren. De huid.ige Beekveld-straat is
iir dit
gebied- gelegen en herinnert aan d-eze veI<j.en.

Voor, d.e bouw werd.en verscheid-ene ttcareelhovenstt aangelegd., of ovens
om-.bal<steen te vervaard-igen. Een ttkareel, is een tichelsteen. De
benaming is aflcornstig van het oud-e trbans it0arelrrr of, rquarelfte d.at
op zi jn beurt teruggaat naar het lrati jn trquad.rumtr of vi-erkatit, Tot
voor et:kel-e jaren gebeurd-e het nog vaak, d-at ook particulieren voor
een nieuwbouw zelf hu:r stencn bakten" I,Íen spreckt ook nog van "uitgekareeld.e veld-enrt, T^Íaarmee men plaatsen bedoclt waar lelci werd. gewonnen voor d.e steenbakkeri j. Voorbeeld-en d.aarvan te Nieuwerkerkcn

nog in d"e Sroekvel.,l-str.aat, in d.e Mcrestraat lar:gs d.e grcns
met Aalst en op d.e hoek van d-e Papestraat en tLe Hoeze§traat.E
1Íegens het verzet van de stad- Geraard"slsrgcne d,ie ooi.: tot hetttland.
van Aalstrr behoorile, is d.ít o1:zet echter niet d.oorgegaan, omd.at
vanuit Snrssel verbod klram"
Ï[e l«:nnen hierbij nog ve::meld.en clat er op het eincle C.er achtj-end-e
eeuw plannen lrerd.en gemeueukt vcor een gcvargcnis aan de zijd.e van hct
Land-huis, hct huid.ige Stad.huis, d-oor J.3. ltryckerma.:es(2).

vind-t

men
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Kareelstraat te Àa1st, gelegen naast d.e oprit voor
autostrad,e, herinnert ook rtog à&rr d.eze bed-rijvigheid..

(i) Verschuererls ïr,[od-ern
(z) Àalsl in kaart@

ïfoord"enboek.

(TentoonstellÍngscatalogus),

d.e

-Bïr:

cIc selvo Maend.

(apri1 L75l-) is te Nieuwerkerkr:

d.e

groote klok gekeert ter oorsaeke van eene scheure in
de selve, ende een gat op het eincle van d.e scheure d.oorged.ri1t, a1les nochtans vruchteloos, end.e is d"oor d.e
praterije betaelt ende gepasseert i.n rekeninge.
Nieuwerkerken nas een trpraterÍjtt van Aalst en zod.oend-e jurid.iscli afhankelijlc van het schepend.om Aalst, waaraan d-e ingezeteàen zowel burgerlijk als rechterlÍjk onCLerhorig waren. Àa1st Íeld.e vier praterijen,

namelijl< Àalst zelf, I,tijlbeek, schaarbeek en Nieuwerkerken.
verd-ere verklaring volgt na het vorgende uittreksel.

July
Op den flo d.ezer heeft Nieuwerkerke een klok gekocht; van
d-rheeren van Aelst die j-n d.en bijaert had.d-e ged-ient en j-s
bunde::gewijs betaelt, en .'.ged.oopt, op 30 Augt. d_oor d_en
land-d.eken, en voor peter d-en pastoor J. van d.e veld"e van
d-e selve prochie en voor meter Joar:na MarÍa 3rijs, huis-

van d.en kerkmeester Charles Baten, welke klok nu
d.ient voor d.e mid_d.efmok(I).
Aangezien in april L75L d.e grote klo]< van Nieuwerkerken gescheurd.
raakte en meïi ze níet meer kon hersterlen, werd. er op 1! juri een
and-ere gekocht, d.ie ook afkomstig .Íras van d.e beiaard_ van .Aa1st,
Nochtans had meq gebrobeerd- om op het eind.e van d.e scheur een gaatje
te d"rillen of te boren, 'waarschijnlijk opdat d-e scheur niet zou verd-cr lopcn"
Op 3 augustus werd. de nieuwe klok ged.oopt d.oor d.e land.d.eken, God.efrid.us Reind.ers(2)" De peter was d.e pastoor van ïtïieuwerkerken, Jan Van
d.e Veld.e(l) en d.e meter was Joanna Marj.a Brijs, huisrmouw van d,e
kerkmecster Charles Baten(4),
Àangezien de klok d"j-encle als mid.d.enk1ok, waren er dus toen d-rie klokken aanwezig en'ï^Ias d.e nieuwe klok k1eÍner d-an haar voorgangor en
in grootte gelegen tusscn d-e twee ou.cle.
ne aanlcoop te Àalst staat in verband. met d.e bovenvermeld.e aanpassing
van d.e beiaard-. Ilicrop komen we later ook nog terug.
YrouT{e

(f) Cepulliceerd. Ín

P. VAN NUFFEL, Do klokken d.er Sint-Marti-nuskerk
van Aal.gt_1 ooc.epo 57"
(e) was pastoor te Gijzcgem vanaf tTz6 en van 1T2B tot l-75B terzelfd.ertijd. land.d.eken van d.e d.ekenij Aalst o De d.eken was immers niet,
st,eed.s pastoor van d.e t;itelparoclr.ie.
J. nE SROUI,I-ER, lij4fggggqtr_eggesc,ha,edeniq vaq de ke$
inst_qlligggp.,. trlssl{L_!6tl err_IJg6, Dend.ermond% 1m p. 53"
(:) Pastoor van 1747 tot 17fi. J. DE BRoIn{ïIR, ooc.e po (69).
(+) ote Nieuwerkerken op 23-1G-LIO6 en + te Àa1st op 3-2-1TBO, zond.er
nakomelingen.
J o LïNDEIIfiSSr _ï{et_G,qs_1_acht Baeten in Het land- vaL i3l§tr jg. 2t
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Do O.L.TrouI-Ecnelva,ertkdrk Ta,n trtqrrcrkcrketl ltea't I'n d'e
oao èorP rlJn
Onge ocuÍenouÀà fe:cX, ooit sens nlanr,
aan trC6tarlontlccnëo, rotd.t v:au het ve:ral 8ercd. 3 clnilellJk tr 8egcrogelè
veronz. Perlodlek
ratlo toe. Eet Is onre beèoellrg oB tn1rc
op6tclloht
Sean
alJa oas
slag ult te brengeu over deze rcikeà.
ons berel'lèle
herkfabrlckl
d'e
lan
kea blJ Dr. A.J. Daone voorzi.ttcl
rtlllg càn cn and"or op paPicr hceft gezet'
mt
Tooraleer Íc urj" "rtix.r- taiea vorgóa; rlIIen rc eerot orFoDncnr
tot aog toe aan de kcrt rerd 5ed'aelr'het koor cn Ös toren SeP1aatrt'
Yooreerst rcr{en atelllng"o 1.[rCol
ror{en gercrkt t
Ect rrs de beèooltng èet eeret aan èe torcn rou
luflt.cn-hct velgUldcu
Let 1cggcn va,n a1egie sohlllln ca Een nieur
yr'ntcrreer uer{
vsa ilc hl8n on dc oronÀcr sta^anÀe bol. ïogens hc!
kalvebealotca eergt èc r1o1er1n8 la ort'de te brOargca. o-ok rord èc
X81Ilose
aa,nbotrraeÍ, -aígebrokcn'
rlc, een recd.g Éf*""groJho.ten1!o
rÍ'oh
eeur aanrgebraoht en.bevonÀ
varie rer{ raareohiinlfJt tn d'e
va'n hct oorlogsloaan de nrltl[aat van do kerkl opsovoe! tc1 hoogtod'lohtgeaeteelill
ral

èestlJd'a rcr{
a*reat. f,et vcngter itat htervoóretast
oprà, ln rlja oorspronkelljkc op I 1or{cn bcrsteld.
Ja'l'
nl Arrur der rerken rordt geeobat a-e rcitauratle
van d'e kerke tsont
irr"""itts-"o
tiJ-à"
.bu1utt""a
van het orgel ter aprakc'
hler ook Öe klagscrln8 en de-restaulatlc
orÈe1e
onre hoof,ilreit;i"-; íaro Bobijna, vereoba^ft hlerover nog
suppleuentalre Segsvea§
èe hanè van Öe ftrpae lnrnatimaar J' Drfieegc'
De oobeta yBn èc kerk Le ran-""o
bet orgel rcr{ gevonilga op Öe llJzolDe rekeulu6 voor herstel"l.t
ttJÖo Y1D ilc'rerld.cr van öe pastorl.e en rn veriisberal góbreoht teu
rasnhcdea aan d.lt gebour ln 19?5'

-10Hoe het groeid.e !
Ín L942 kwam d.e d.esaf,f'ectatie v,ar: het oud.e kerkhof rond- d-e kerk t;or
sprake. In 1927 werd. een nieuw kerkhof op het Broehreld- geopend- en
het oud.c werd. buiti.,n gebnrik gestcld-" Daar er nod"i-ge ond.erhoud.swerken moesten uitgevoerd- word.en, rÍchtte Ík mij tot Dr. Paul vand.e CaIseyd-e, provincj-aal gezond.heid.sinspecteur te Gent. Samen onclerzochten
rrij d.e toestancl. De tijd.sspanne vereist om het kerkhof een and.ere
bestemming te l«.mnen gevene rr1. LJ Saar na d.e laatste teraarC.ebestelli-ng, was verstreken en er wercl beslist d-e nog bestaand-e zerken t"c
verwijd-eren en het kerkhof t,e ef,ferien.
Van d.e ontmoeting met Dr. Vand.e Ca1seyd.e en andere provinciale over-

gcbruik om over d-e kunsthistorische waard-e
van d.e kerk te spreken en d-e mogelÍjkheid. te onderzoeken d.e kerk in
haar geheel al-s monument te laten klasseren. Zo kwam ik in contact
met professor Van d.e Ve1d.e, d-irecteur-generaal bij het ministerie
van openbare werken, en professor Stan Leurs en professor Stan Sti-jnen,
d.ie samen met afgcvaard.igd-en van d.e commissie voor monumentenzorg
overgegaan ziSn tot d-e opzoekingen. Het Ís vooral- aan d.e bemoèiingen
van d.e genoemd.e professoren te d.anken, d.at uj-teind.elijk bij besluit
van d-e Prins-Regent, d..d. lJ mei 1947, d-e O.l.Vrouw-Hemelvaartkerk
van Nieuwcrkerken in haar geheel a1s monument geklasseerd werd"
Door onverklaarbare omstand-ighed.en was de kerkfabriek onwetend. van
d.it Regentsbesluit, met het spijtÍg gevolg d.at d.e kerk grond.ig in
heid"spersou.en maakte 1k

verval geraakte, omd"at, niemand- het initiatief durfd.e nemen, gezien
d.e grotc kosten, van d-e restauratie te ger^Íagen, Laat staa,:a d-at het'
in hun brein opkwam, d-e nod.ige voetstappen ervoor t,e d-oen !
Na mijn aanstelling als voorzitter van d.e Kerkfabrieli ín 7972t zett'e
ik mij aan het werk. ïk herinnerd.e mij de inzet v,oor d.e klassering
als nonument in t94.2 en ging op informatj-e . Za ln'ram ik tot d-e verheugend-e vaststelling d.at cte kerk bij regentsbesluit van 23 moi
1947 als monument in haar gei:.eel geklasseerd- werd-n
Op d.e vergad-ering van de kerkfabrj-ek van ? januari 1973 stcld'e ik
voor het nod.i-ge te d.oen om d.e proced.ure van d-e restauratie van het
keri<gebouw en het orge1, in te zetten" Met een fotoooÉie van het
,ugnrrt=bestuit in d.e hand. kon ik pastoor Van Impe overtuigen va':t d'e
lrare toestand- en met d.e urmnieme steun van d"e collegats van cle kerkfabriek, kon ik op d-e vergad-eríng van I januari 1973 hetd'eprinci'pe
kerk en
d.oen goód.kerren om d.e procedure van d.e restauratie van
het eveneens geklasseerd'e orgel, Ín gang te zetten'
Op 1 april L973 werd. het architectenbureau Bressers te Gent aangesteld- vöor het, opmaken d.er plannen van d-e kerk en werd- aan H.A.
Fauoonnier, orgeld.esl<r::rd.ige, gev-rir.a€d. het d.ossier van het orgel
samen te steIlen.
llie vertrouwd. is met d.e lijd.ensweg d.ie dergelijke proiecten af te
leggen hebbenetot d-e uitcind.elijke goedkeuring en het bevel tot
aan u,ng d.er werken, is geenszins verwonderd over d-e lange duur'
Detaj-Is d-ienaangaande zoud-en ons te ver leiden"
De restaurati-e van het orgel word.t vertraagd. d-oor een tweed'e aanbested.ing d.ie tot nog toe geen goedkeuring kreeg. Laah ons hopen

-11 d.it nÍet te lang meer aanslecpt,.
lÍat het kerlcgebouw bctreft, wij kregcn d"e volled.ige goed-keuring met,
toelating tot aanvang d.ez werken d..d." 1{ maart L917. De werken werd.en officioel op 15 november 1977 aangevangen d"oor de N'.V, Eric Mesd.agh en Cie te Zot"tr:tem.
Ond.ertussen hcbben wij niet stil gczeten en r.Eerd.en d.ossicrs op het
getouw gezet voor d-e ccntrale verwarming en d.c vernieuwing van d"e
electrischc uitrusting van d.e kcrk.
Voor d"e eleetrÍschc uitrusting maakte techitisch ingcnieur Coorcmant
d-e plans en het bestek op, op aanvraag van ) januarÍ 1975. Voor de
centraLe verwarming zorgt ingenieur De Sraekeleer, als ontr,rcrper
aangesteld- op { januari L976, 3eid.c d-ossicrs wcrd.cn bij d.e bevoegd.e
instanties i"ngcc1iend.. I,Iij wachten nu vo1 spann:ing op hun goed.keuring
om d.an tot d.e aanbested-ing te }«rnnei o\rergaan. I{ij houd.en natuurli.jk
d.at.

steccls rekening met d.e ad-ministrati-eve lijd.ensweg.
fn afwachting hebben rrij een v:t;6.e project ter stud.ie, nl, de verfraaiir:g en hct schi-lderen van hct inwend.ige van d-e kcrk"
Dit is een summj-er overzicht van d-e inspanningen d.ie tot lÉertoe
gelcvord. word-en en nog rrrord-en, om ons kunstpatrimonium naar best, vermogen tc hcrstellen en te bewaren. Er werd. reeds een hele wcg afgelegd- ! De financiëlc steun van d.e bevolking zou zeer welkom zi.1n,

Dr. A. J.
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het Nieuwerkerks<; orgcl, ï,raarvan d.e procedure tot restauratíe
d.us aan d.c gang is, is tamel-ijk vcel gckend-.
Hot instnrment i-s afkomstig van d"c Sint-Martinuskerk to Aalst. Hot
werd- gebouwd. in 1703 en opgestcld. j:r het mio-clcn van het koord.oksenl
(t676), d-at hie:.voor mocst vergroot word-en, De orgelbouwer Jan 3abtist Forceville ontving hi ervoor B3O gufacn en ztAn lmccht krecg
bovend.ien nog mecr d"an ticn guld.en. Het orgclbuffet werd d-oor d.c

Veun

Srusso}se schrijnwcrlcer Marti-nus De Doncker vervaard-igd-, volgcns een
kontrakt d.at van 19 juli 1703 d.ateeroe. De bed.ongen som bcd-roeg ?OQ
.guld.en. De lcast werd. te Bru-ssel- zelrf vervaard-igd-, want voor d.c rmacht
betaald.e mon aan Sr. Jacob Vand-er Maelen mcer d-an zes gU1cten. Helb
becLd-snijwerk en ]rctrtcíraerttrwercl voor 62 guldcn door Sr. Jan
Michiels gcmaakt. fbssen d-e orgelpi jpen werd.';n door Jan-Ï"rans Pcnneluinr een Gents beeld.hou'Weï, verguld-e vlammetjes aa"ngebracht'
rEj-ervoor werd.en vier boeken fijn goucl vcrbruikt., Gcd-urende d-e r.rerkzaelmhed"en krecg Forcevillc gratis kost cn inwoon. lIa d-e bceind-iging
van d.e werkzaamhed.en stond. hij nog één jaar voor het ond.erhoud in.
,

Jan Babtist FORCE'ïíïLLtr wcrd- omstroeks 1660 te RÍjse1 geboren en overlecd- te Brtrssel op 2! juli 1739. ïn 1680 bouwd.e hij zj1n eerste orge1 t.e Boekhoute. Yanaf 1681 of 1686 was hij t,e Àntwerpen gevestigd-,
'vraar hij in 1691 lid. werd- van het Sint-Lucas-gi1d.e, als hand.elaar et?.

ttconstvercooperr'. ïn

L7O5 was

hij te Bnrssel gevestigd,

r,raar

hij

ItMaÍtre-rlf orguerr ttras aan het hof . Hij keerd"e
nog naa.ï Antwerpen terug,
en vestigd.e zich later Tre6;ï te Brr:sse1.
Reed-s in 168? was hij bedrÍjv-ig in de Sint-1.{artinusj<erk te r\alst erl
d.eed' tevens belangrijke hc;rstellingcn aan het orgei van d.e Begijnbof,kerk en aan d.at- van d-e Abclij Àffligern. Ook a1s beiaard.keurd.er werk-

t,e hij voor het, Aalsterse stadsbestuuro
tr'orceville word-t algemeen aÍtngezi-en a1s d-e grootste orgelbouwer va4
zi-in tiid. in onze strclcen en aIs d.e vacl-er van ]ret Vlaamse rococo-orgel"
Hii onderging cle invloeC. rran d.e Franse orgelbour,r, d-ie toen een hoogtepunt bereikte, maar tevens van d.e Duitse orgeliour,r. Ons orgel .hehoort t,ot de iaatste werken van zi-'jn eerste periori-e, waarin hij nog
eerd-er conventioneel werkt,e .
l

Omstreeks 176O werd. dit orgel verkocirt aan het kerkbestuur van Nieurverkerkeno Tharrs rest er Ílog weinig van het werk van Forcevilley.op
enkele rcgisters van d.e twaalf, oorspronkelijke aarrwezige na,o De orgelkast met uitgeschakeld- rugpositief is goed. bewaard. en aan d-e on-,.
vaï)g ervan is reed-s af te leid-en d-at d.it meubei niet voor onze kerlc
werd- ontworpcn, Ect hccft de vorm van een, licr en cle frontpijpcn
z."in zinken sierpi-jpen. Ook d.c positiefkast in d-c ballustrad.e is
nog origlneel" Àan de frontzijd.e heeft men d.c speeltafel met één
klavier en voetped.alen, Dric groepen van d_rie grote pijpen docn een
vcrticalisme ontstaan. ïIic:'boven werclen twee va%en en een borstbceld(.,-an ]viartinus ?) geplaatst. op d.e voluten en op talri jke and.erc
plaatsen komt beeld.houwwerl< vooro. Ie rrergtrlcle vlammetjes zijn thans
verclwenen.

te iia.lst wcrd.en er vcclvulcligc herstcllingon en aanpassingcn
aan ons orgel uitgovoe:'d.. f'ussen 1711 en 1J1{ werJste louis }e Ia
Hayesr een and.er belangrijk orgclbouwer uit d.ic periocLe, aan het instrurnent " Ïn L7l6 rverd.en d.e voix hunaine cn d-e cromhoorp, d.us twe e
rcgisters van het nieuwo :"nstffiraïfficord-eert-Tffi
andere
herstellingen opnoemen zou ons cchtcr te ver leid-on.
Ilccd.s

Ïn 1758 gin8 hct kerkbestuur van d.e Àalsterse Sint-I.tartinuskerk een
kontrakt aan met sr. Petrus l-an ?cteghem, zelf een leerrins van Forceville, voor d-e bouw van het prachtige rococo-orgcl, clat thans nog
in d-eze kerk d-ienst d-octy %ij hot oncler sterk gei,rijzÍgc1e vorm. Hct

orgel r,ierd" toen op 5OO guld-en gcschat, en volgens het kontrakt
cloor Pctrus van Petcgherir overgenoÍreno Ind-ien hij dit ouCe instrument
niet binnen de twec: jaar zou lflrmlen.vcrk,cpen, zo wercl er vr:rrl-er gestipuleerd., d.an moesten de proviseurs van d.c kerk hem hicrvoor )OO
guld.en oplcggen, maar lnd.ien hij het voor mccr d"an )OO guld-en kon
verkopen, d.an zou het verschil ten voorclele van d-e kerk vaIlen.
In 176l ontving d.e kerkfabriek echter van de heer Sernardus Peeters,
als ontvanger van rle Praterij van Nieur,rerkerken, dc som van BOO guld-en, voor d.e koop van het oude orgcl o
l
De gebroedcrs Van Landuyt schrijvcn hj-eroveï in hun lvieqor:L?i.1, d-at
in augustus l-'761 het orgel uit d.e Sint"-Martinuskerk te Àalst j-r:r
Nieuwerkcrken wercl opgesteld.. Het werd bund.ergewijs betaalcl en mct
herstellen en plaatsen inbcgrepen, kostte het rrel d.uizend. guld.en :(f )
oud-e

-13lasaohlJdUk rer{ hct tnrtlunoat d,oor Va^re Pete6hcr verplaetlt
cn bcrgtelè. Ia ilc rcrtllJot d.or Yan Petcgholr Lolt èo nen van
trleurerkorkeu rrog voot aa 1?76.
Tan èc ver{.cre hcrrtclllngca tc llrurorhcrkrn lc oa8 allcca èle
bskerd van 1863, èoor d.c lcohrleo orgclbour6 *baugoie Iorct
Velaeorsohl voor d.r ronÀr fot Yl! ,OO frrrh (2).
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-14De vrije openbare bibliotheek SintJozef
op 1 januari L977 heropend.e d.e rmije openbare biblÍotheek van

Nieuw-

erkerken haar d.euren. Het was omzeggens van L96o geled.en d.at er t,e
Nieuwerkerken enige lectur-rrvoorziening voorhand-en was. Z.E,H. past.oor
M. Van Goethem, vanaf 21 november t976 te Nieuwerkerken a1s pastoor
aangesteld., heeft d,ad.elijk geprobeerd om clie t,oestand- t.e verhelpen.
Sijgestaan d.oor vele med.errerkers, speeldLe hij het klaar om begin jangarj- met. d.e uitleenzittingen te. starten. Daar d-e wonÍng van onderpastoor Callebaut, tot pastoor benoemd te Baasrod.e-Briele was v-rijgekomen
kon d-e oud.e ond.erpastoric d-oor orrC.erpastoor C " Blancquaert word.àn ingenomen g ziSn woning, een tamelijh nieur.r huis, was beter geschikt om
.r.oor a1Ier1ei parochiale activiteiten d-ienst te d-oen.
De boeken van d-e geschorstc Sj-nt-Jozcfbibliothcck had.d.en, na ecn lange
lijd-ensweg, een onderkomen gevonden in het klooster. van de 3.007
boeken die de bibliotheek, .rolgens het cultureel jaarboek van d.e provincj-e Oost-Vlaand-eren, ín L)62 nog had., stond,en e:p mi-sschj-en nog 1,000
in het klooster. Na een grond-ige lclrÍs werden er ten slotte nog een
60O waard.lg bevond.en om een plaats op Èe nieuwe metalen rekken in te
nemen" Evenal-s d.e ni-euw aangekochte boeken, werd.en ze 'va:r een nieuw
ilrmmer voorzien en geplastífieerd."
De bibliothec]< werd mod-ern i::gericht, De f,iction (romans) werd. gecatalogecrd. volgens het Cuttcr-stelsel, d.e non-fiction (wete:rschappelÍjke
uerken) volgens het SïSO-systeem. ïn oraze cart,otheek zijn volgend.e

catalogi te vind_en
- voor fj-ction s 1. een hoof4r^roor4geErlogue, ook nog auteurs_ca:Ealggus
genaffiil
2. systerxa:b:isqbq catalogus : volgens het genre van
3

d-e roman"

3, tilgf"_Alglrc.

c rangschikklng volgens de tiibels

d"er boekon"

- voor jeugd.lectuur : zelfd.e systccm als voor fiction.
- non-fiction : hoofC.woord.calqlggjls cn tT@.
Het spreckt vanrffibesffien,

d-ie dus
zonder problemen kunnen word-en aangcvuld-"
Voor fictlon r,rord-t veel zorg bestecd. aan het ethisch ad"vies, Het gaat
hier om een a4lËLe§, er r^rord-t d-us niet opgetred.en in d.e zin van ! jij
mag d.at boek niet lezen, maa,r we1 ; als je het boek leest moet je d.aar
of d.aar op letten" Je kan het d.us vergelijken met een apother:k, ïrraar
ied.er geneesmid.d-el ook ecn ind.icatie d.raagt " Om het even wie ma,g niet
om het even wat krijgeor wai:t d.at. zou ongezond- l«.rnnen ztjn voor d.e
persoon'in kwestj-e. lle wcten wel d-at icd.ere vcrgelijking mank 1oopt,
maar ze geeft toch een id-ee van r,rat beoogd- word.t,
Het is we1 prettig om te ervaren d.at de bibliotheek cen soort van ontmoetingscentru.m Ís voor jong en oud.. Itrens gezellig praten over hct
gelezcn bock d.e zondagmorgcne dat kam. ! Na een jaar kent Oe Èittiothecaris zLJn klanten min of meer. Van d-rempelvrees is bij ons mind.er sprake, d.e sfcer is er nliet koe1, d.e mensen voelen zich rap op
hun gemak" Zorn soort goed-e, alternatieve bibliothekon verriehten
o.i. uitstckend- cultureel en sociaal nerk !

-15Wii mogell lrol zcggen d.at d.e §t.-Jozefbibliotheek, na een jaar hard.
werk, mooie,cijfers kan voorleggen. ïÍe hebben een boekenfond.s itat
als volgt is samcngesteld" (cijfcrs op 1.12.t77) : non-fiction ; )oo ;
fiction jeugd: l"ooo; fiction vol-wassenen: I.Joo; totaal 3.ooo
werken. Daarvan werd.en 1.50O boel<en nieuw aangekocht, er bleven enkele
hond.crd.en bocke;n olreï' van d-c vrocgcrc Sint-Jozefbibliotheok en er kr,ramen ook talrijke schenkingcn bij.
rn totaal zijn er 340 lezers ingcschreven, als volgt verciecrd.
jeugd. (tot 1{ jaar) r meisjes s 98 - jongens r 69
ad.olescenten (tot 18 jaair) : meisjcs ." 54 - jongens . 25
volwassenen 3 vrouwell s 59 - mamen 35
Welke bockct: werd-en aangel<ocht ? ïfe hebben voorcerst getracht om d.e
mcest gekend.e en gcvraa,gdc romar:r.s aan tc kopen. Hecl veol aa^zrd-acht,
werd. ook besteed" aan d-e wetenschappelijke wcrkcn" ïn d.c Si.nt-ïozcfbibliotheek kan jo ied.er bock ontlencn d.at i,n d_e boekhand.el voorhand.en
is. fnd.ien icmaircl ecn bock rrcaergt d.at in het fond.s nict aanwezig is
d.an 'arorclt d.at direct besteld en d"e wcek nad.ien staat het werk recd.s
ter beschilching van d-e lezers. van sncl1e bed-iening gesproken !
Iiet aantal lezers cn het ui-tleencijfer mogen wc1 osn suoces word-en
3

genoemd" Tot nog toe lrerd-en uitgelecnd_

- kincleren

-

:

4430

ad-oloscenten + volnassenen 55P9_

totaal

1Q.O19 op 11 rnaand.

!

Wie betaalt d-at al1emaa1 ? Voorlopig geniet d-c Sint-Jozefbibliothoek
geen enkele subsid.Íe. ',^li j hopen r,rel d"oor d.e provincie en d.e staat, te
word-en erkend. volgend- jaLar. En d.e stad. ?
Op 24 november L977 hebhon d.e vri je bibliotheken gcïnspireerd. d.oor
het christelijk initiatief ztcb verenígd. in het "Vríj Openbaar Bib1iotheelcr'rerk Aalstrr (V.O,B.À. ) om als entitej-t in d-e toeiconst naar buiton

te

tred"en.

Ond.ertussen

\

hecft

kerken een filiaal

besloten op maandr.g 19 dccember tc }ïieuwert.e opcncn vair d.e Stad.sbibliotheek.

d.e staC

Fo De Schryver

I,EZERS SCÏTRI.rVEN :

Jaar vrlrt h€t Dorp = Jo,ar viln or.s öorp
lfiie beweert d-at. een jruar ta^n, ÉpecíaIe aand-acht voor het d.orp een ongepast.e grap j-s na de realiteit v,an de fi:sie, heef,t het verkecrd- voor.
IIet is immers nooit, te laat om d-orpsbewoners wat mecr aaird.acht en wat
meer liefd.e bij -be brengen \rooï hr.rn onmid.d.ellijke omgevÍng en cLit is
o.mo toch d.e bed-oeling van d.e mensen d.ie hetrrJaar van het Dorprrpropageerd-cn.

Bij ons in Nieru,rerkerken,

lo:nnen we een erhra-attentÍe voor ornze d.orpseigenheid. best gcbmiken, want r+e zijn er d.e lar',tste jaren echt niet
op vooruitgegeuan wat bctneft, behoud. van oigen schoon on land.eliik karakter van d.e omgevilg,

-16Ïk hoor sommigcn recd-s morrpclen : ttHa, d.aar hebben Ïre ï{ee} d.ie flaur.re
romantielc, d.ie hang naar het verled-cn zond-er oog voor mod"crne evolutier.
I{isschicn hebben ze gelijk, ma&r toch riskeren 'r.ie het ons wat herinneringen op te halen aan enkele t'd.orpskarakteristiekenr', d.ie t.ot het onher*
roepeli jke verlecien bchoreÍt
Zo waren d.aar onze t'kapellekesrt, beter gezegcl kapellen, want het waren
stoeree maar juist d.aarom typisch land.elijkc bouwwerken, Ze waren do
rustige getuigen ven een ecnvoud.ig verled-cno o n f)e Itd.ikke kapelt' moest
wijken r-oor d.c E ), d-it rras rrrellicht een geval van overmac,ht.
Jammer genoeg rrlírs d-c l"iael-kapel en d-e Laer*kapel hetzelfd.e lot besohorel1" Beid-e r,rerd-en veïrran€ï.ei: d-oo:: twee otlpersoonlijke gebour,ien, zoncler
historie, zond.er cha,rme, zond_cr sti j1,
ltraar restauratic mogclijk was, h<;erste toen reed.s d.c nieuwbou"r,ruroed.e en
o

d.c ereplaats van d-e hj-storischc monurnenten werd. toegekend" aan, verhred.e

straten voor auto-vcrkccr.
Ïn d.e onr,rid.d-e11Íjlcc orngev-ing v&n onzc geklasseerd.e kerk heeft d"e betonrage ook lelijic huis gehoud.en. ïlet.d.orpsplein is één grote parkecrruimte en op een afstand van nog geen !0O m" in d"e omtrek zitten ne

opgescheept met, verschÍllend_e'rransmakelijke constrtrcties.
Wie r^rand-eId.e oertijd-s ni-et langs het naur,re, spookachtige kerkveld-wegeltje, ïtu rromgctove::d-tt in een mastod"ontl^reg ?
Eoe charmant r.ras C-e wegcl vöör d.e pastori j, nu d.e ongczellig, kale
Nachtegaalstraat "

Àls klap op d-e yLr.urpijl r+ord.t nu ook d.e Bred.cweg afgctakclcl t,ot rechte,
zielloze stcnenmassa. Op ait laatste gaen r,re straks r,iat d.ieper in.
llerkclijlc onzc mod.r:rniserír'ryeri.rif,t is nÍet te stuiten t IIe weten wel
d.at cr nieu-r.re huizen r';ord-cn gebouwd., d.at hiervoor strat,en moetön voorzien rnrord-en of aangepastj ma.:Lr hct kan heel and.ers d"an d"e manier waarop
hct bij ons gcbeurt !
Omd-at, aI d-ic bczwar.en ij1 gepraet kan lijken, vc-:rwijzen Ïrc naar een
woongebied- van Nieur,rerkcrken d-at. een schoolvoorteeld- is van ecn gczelligc vcilige woonkern" Het, bctz"ef,t d.e huizcn van d.e I'Klcine Landcigendomt' tusscn Schoolstraat on Restcrtstraat. Dit kon 2O jaar gcled-en
en d.it i-s nu iaogy of licver nil wecrcne een mod-el van woonkultuurr dat
word.t aangoprezen d.oor alle mod.erne, milieu-be'wust,e urbmisten.
Maar r^rij bckijken nict alles d.oor een zlrartc bril.
ïlier en d.aar rest;

nog weI een sJnnpathj-elr hookjc on ecn stenr.rig gebouw.
Een gelukJcig initiatief qua 'fd.orpshersteltt is het behoud van hct huis
van Dokter Jacobs. Ilet is ecn mooj-, groot notabelenhuis, zoals elk
d.orp, d.at ztch respecteert,, cr minstens één hoeft in d.e d"orpskern.
Er kltram heel wat manipulatie aan te pas, want ook hj-er d"reigd.en rLe
ttstraatverbrederstt, alhocwel recente verke crsstud.ies leren d-at bred.e
krui.sprmten in d.ichtbcr,roond-e zones dc snelheid. stitsllleren en meer ongcluldcen veroorzakcn.
Een and-er toe te juichen feit. is het overleven van d"e lOO-jarige prachtboom aan d.e Eoezestraei-b. op d-e Restert " Door toed.oen van één irtwoner,
een inwijkeling d-an raog wel, ontkwam 113 aan de hakbijl met. het, oog op
wegcniswerken.

-L7Het r'r'issclend" straat.beeld. vcln de Achtcrmaalstraat., vormt. een gezell1g
d.ecor voor men5,g wand-olaar.
De land.elijke weg langs hetlmoegere stort; ger:ft ecn mooi gezj-cht;
op

het d.orpsrnid.d.en,

vergeten zekcr nog roooÍee mensr:líjke pleklcen, a1lcn schanele rostantr:n rren een g'emecnschap op mcnsenmaat,, d-ie lrc allen lreer mocten
betrachten en T^rearlroor d-Ít riDorpenjaarrr een blik-opencr wil zijn.
ÏÍ'ct is naïef te d"enken clat h.et stecds ltd.e andercnn z:-jn, clic voor het
vcrvl'eemd.ingsproces vafl onze d-orpcn vcrantwoord-elijk àí7n.
trfij bewoners zclf, d.ragen voor een groot d.oe1 d;e schuld., ffe zijn d[o1
op beton en tarmac, d.e nuttigheid.sdrang ver.d-ringt rLe woonwaard.en, rre
hebben heel wat weg:-gemoclerniseerd.. !,h het pr«:àes gaat .ve::d-er, àng*_
loofLijk maar wa&r ! Zoals boven vermeld-, Ís men clruk d.oend.e om eerr
l-and-elijke weg te d.egrad.eren tot banale, brede en gevaarlÍjke straat.
Het' tij-huisje van Petrus Van l)en BroecÈ aarr de f"oót papestnaat Bred"oweg verd.nijnt. )e bank, waar bij zomerse d-agen !!Pl.ët'-een praat,je
sloeg met omwoond-ers en voorbi jgangers eveneens. . . rDe hoogslnnningspy]-oon, d.ie vroeger niet in rt oog spïong : c1e r.reg
liep er bescheiclen in een boog omheenn stai-it or.r. - triest mod-ern monurnent, - mi-cid en d.e verbrecle rr,eg te pri jken !
Spijts all-e hed.enclaagse campe,gnes voor het scheppen van gezellige buurten, waar kind-er.en, voetgangers en fiéts,ers baas ztjn, lraren al}e be_
r,roners van d"e B;.ed_e'lreg happ,lg op d-ie nod.eloze vcrbredi-ng ! Ze
lieten
zícLt misleirien d.oor een op het. eerste gezÍcht gunstige ónteigeningsWe

proceclurc

!

Een weg vcrbeteren hoeft niet nood.zakelijk ecn r.echte, saaie betoncop-structie te rrorclen !
We kennen misschien het Sint-Joriss'tt-,raatje in Aa1st, tussen het GroenKruis en C-e Ï,ange Zoutstraat. Kon r-ij ons niet een h.ectje in d.íe aard
Í^'ord-en geuerk'b, mct d.e nod"ige aanpassingen uiteraard., war1b. d-e Bredewcg
kon geen vcrkecrs./rije straat" -nrorden.?
De Scheperr van Opezrbare r,rorkcn rran Groot-Aale,t beloofd-o een project in
C.ie zin te willen uitl,rerken r,roor Nieur,rcrkerken, ma;ar door al-Ierlei weirrig orthod,oxe praktijken, raakt-e cle intcresse voor een nieuw plan zoek.
Kennen sommigen d.o Lokorenveld.straat, vcrbind.Íng tussen de;rrlnaroentt en
d"e Ninoof,se stecnweg ? Daar had.d-en r,regenbouwers ook snod.e planrrcn om
een betonbaan te leggen maar hurr plan werd d-oor d.c b'ewoners zelf promt
af,gewczen

"

Wij hebhen nog weel te leren I
Maar lcssen uit, wat voorbi-j is, zíyn hopelijk ecn goed"e lecrschool

d"e toekomst, of, " . ,

rÍ7oor

Misschien kan het ons geen barst, schelen wat ze mct oyLze gebouwen, stratcn en bomen zinnens zí}n. Ulisschien .rr"and_elen we enkel tiSA"rr* àó vakantie en d.an Iief,st v,er ve,n hi-er..
Hoc d.an ook, wij l^rensen aan a1le }Tíeuwerkerkenaren een snn:.rfig jaar ita
o

een smurfig dorpo

C" Loy - Lauwereys
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:

Een paar weken geled.en hobben we l«unnen rnecmaken hoe Crie mail ee,,, hele
d.ag gewerkt hebiben (t.t,no 2 r.rerken on l zeggen hoe it moesti;;;;;--

reklamedriehook op het grasploi:i, achter d.e kerlc te plaatsen" Het was
op een woensdag. Precies d.e volgend.e woerrscag rvas al1es T,reer wcg !
De komst rran Joachim StilLcr op lrlieur,rerkorkcn ? Of al1een maaï een
ill,ustrali;ie van, hoe drrur rcc.lame wel kan ztJn ?

Er

werclen nog borri-en geplaatst ! l,Ioor het karrraval. Sommi6gen rriln Jns
rrjind-en d.at d,ie *iut zo goed. gcpll11,-ilst werdcn (b.*, voor d.e Gonerale
Ba'rnlcmaatschappij ), ïn Meld"ert scl::ij nen ze zelfs vari plan te zijn, om
àíe hord.erl om te hakken. zo ver zurLen wÍj het:siet àri.jven, Nieuworkcrken is caar te geoiviliseerd §7oor genord.cn ! ïÍat, lril j; i
2 bibliothekcn, ecn wijkeomitée eon d.anÀgroele cerl zangkoor. . . om
"

LiNj,Aal niet te vergeten

I

blijven bij d.e borclen. ivllsschÍen heeft u zi-.cln afgevraagd" waarom,
na d.e fusie, nu toch'weer nieuwe bord.en met nelst erop (1 met, cn' 1
zond-cr d.wnrse strecp) werd-en gepraatst en dan nog rnnei eens op c1e
juiste grensscheid.ing ? De oplossing is hícr zeer eenvoud.ig a hct
betreft een verkec:relo,and.uíd.ing, nl. àert u d"e agglomera.b,ie Àa1st binncn- of uj'tirijd.t en d-at, u zich dus aam d.e sroelhoÍ.clsbeper6ing moet houdicno Ïnd-ien ji:r d.e toekomst, or opruieulr r bord_en komen &ite do greresoheidnrrg tÍtssen Àà1st en tle deelgemeenterr aanrlui<Ien, zouden wij er toch
sterli op staan dat. Nieuwerkerken irr grot,e lctters word.t aanged.uid, err
rf.aarond-er Groot-Àalst, in tt klein. U begrijpt .wolo
Wc

i

till I

lgïÍ

i.3jd[RKII

t-lOi, I É-rl

-l

Laehend. Geven 77 íe Ni-euwerkerken r,rercl ten tweecle male een su.cces. Op
zond.agmorgen 16 oktober 11. baeildcn oen 30-ta1 vri jwilligcrs voor àe
gchanciicapten rran Levensvr.eugd*e te Àalst 1O3,051 F. bijeen. Proficiat

In he:t culturecl jaa.rhoelc rran c1c prowincie Oost-Vlaancl"eren staat, een
f,oto met korte beschrijving va,n cLe $i-euwerkerkse pastorie(p"2l5).
sohermd-" ÏIij hopen d.at d"it tíoch wel mooie gebourtr ooit nog cens worrLt
aangepalrh, mct het oog op àegelijke restauratÍe on pralrbische t,owoo11-

taarheicl.

Op d-onr).erc1ag 1O november voncl- o.1.vo Schepen A, Do Maght-Aelbrecht inr
cle raad-zaaI van het oud.-gemeentchuis ecn eontiacta.vonö plaalbs i.frourn
clc actie itJaar rr.',an het Dorptt. AIs coörc1ínator voor Nicuwerkerken werd
onze peruai-rgroe.ester Ï{" Van ïmpc aanged-uii,il, d.ie reed.s een eerste vcrgacicring belegd-e 'woor a1le Nieuwerkerksc verenigingen,. Op 9 jarruari
volgt, eon tweeclc vergaclering. ïn ons volgend" ixrmmer hopen 'wc mcer oon-

-19 oreti,e gcgeven's over gcplande

aotiviteiten te

kr:nnen meecLelen.

Onclcr imprls van Gccrt I{eirinck, Bremtstrraat 2A, werd- op oï1ze gemeente
gepoogd-, eet: wijkcomÍté semen t,e steIlen, clat ais ovcrkóepclení orgaan
rroor alle Nieuwerlcerl<se verenigillgen clii:i:st zou C-oeno Er rnrerd. reoàs
vergad-erd op 1{ nrovembor Gn ) c'Lcoenibcr. I[at er uit; de hus zel 1comera is
nog-ni.et; duid.elijk" We zijn cr wel rp.a,n olrertuigcl d.eit ssn cergclijk
comité nuttÍg zou kunnen zijr: voor b,v. hct opr:naken rran een kalend-er
met alre aotiviËeit.en cr.cr Nieur^rerlcerkse verenigingen.

zal ook ar,nrr,rezig zaln op e(.in I'ergaclering op 1! d.ecember
d-e trouwzaal van het stacihuis te Àalstr o1l ii:itiàtief
wn C,oSoC.
ItDe Ranktts met het, oog op het, samenstellcn
gemeent-elijke
van een
oulturele raad.. ï{ij brengen, in rrolgencl nummer verslag uit.
Ons Iid, d.e Hecr H, lviecrt, voorzitt,er ï?&rr, dc Jongc Ekonomi-sche Kamer
Ita1st., verzoekt ons mec te clelen, C.at zLjn vereniging een welsprekentlheiC.stoernooj- inrieht, waaraa.rr jeugdigen tot 2O jaar mogen Ceelnemen.
Ïtret thema is g 'tlloe Ios ik àe jeugclworkloosheicl àp 7t, Dè rcgionale en
provimciale selooti-eproeven Horc'.en d.oor cle afCeling Aalst georganiseerd
en hebben pla,ats in het geb'ouw van cle Generale Balakmaatschappij t"e
Anze vereni-ging

t77 in

Nleuuerkcrken.

1 en 11 novembcr werclcn, naar jaarli.jkse gewoonte, onze rloc.Lcn hcrÖaclrt,. Eet, banket, op 11 november, ingericht cloor c1e Oud.-StrijclersboncL, oncler voorzittorsohap rrnn de hecr Charles De Saeileleer, werC. clit
jaar opnieuw ecn sï.lcccs! Schepen Eooghuys sprak '\iDoor dc aanzit:b,ond.en
Op

ecrr recli ui-t.

Ïncl-icn

u alsnog

1ic1 van onze verenigimg wi1 woriLen, clan kan clat natuurgewoon Iic1 betaalt u 150 P, a1s steunend Iic1 nLin. 3OO I'',
U kan bctalen bij onwe bostuursled.en of op rckenj-néi \ran, orrze poru:íngmecstcr }tr. Van ïmpe, Srec).er,rog 11-, Nieuwerkerken - 293-Of27O56-41.
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9430 Nieuwerkerken

is aan zi jn d.erd.e nummer toe. De meeste activiteiten van het seizoen 77-78 zL1n achter d.e rug; volgen
nog een toneelvoorstelling en een muzikale happening in het
kad.er van het ItJaar van het Dorp[ .
Nieuwerkerken is in een d-Íepe rust ged.ompeld.; niemand- schijnt
zich nog olll iets d-ruk te maken. Slaan d.e gevolgen van d.e fusie reeós toe? Of is het een stilte voor een Jaar-van-het-

Pasen 78! I-,iniaal

Dorp-storm?

Er gebeurt natuurli jk af en toe toch eens iets: Eend.racht
Nieuwerkerken is z:.cn stiiaan maar zeker kampioen aan het spelen in 2e provinciale; de mensen op het d.orp klagen van. het
rod.e steenstof d.at van d-e herstelling van d.e kerk voortkomt I
d.e I«rlB d.oet haar best om wat cultuur te brengen; Iriniaal probeert d.at ookn..
De meeste activiteitcn word.en echter op onverschilligheidonthaald-; d-e uitleencijfers van het onlangs geopende filiaal
li-egln er evenmin oml
van d.e Openbare Stad.sbibliotheek
rrvreemd"e}ingentt,
mensen d.ie hier komen
Nieuwerkèrken z.-t vol
\,Íoncn omd-at hct hier gocd. is om wónen' I'jct d-e ttautochtoncnrr
hebben d-e meesten echÍer geen uitstaans. Sommigen ged-ragcn
zt-ch zclfs zo alsof Nieuwórkerken tevrcd.en mag zLJn, d'at ze
het als verblijfplaats hebben uitgekozcYl. Naar het schijnt
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zitten er ond.er d-e nieuwkomers veel j-ntellectuelen, d..i. mcnsen d.ie zoud.en kunnen mecwerken aan d-c uitbouw van hct culturcle levon op anze ex-gemcente,..
[och blijven cn nocten wc voortd.oen! Voora] ons tijd.schriftje
lijkt ons belangrijk" ZeLfs indien d"c activÍtciten vreinig
volk trekken (CIen Schouwenaars r 77 man, voord.racht over parkietenz L2 man), is d.at nog gcen red.en om op te geven. We zoeken immers d.e massa niet. 1rícl willen wc gele genheid. bied"en
tot het meemaken van activiteiten op rr'et eigen d.orp,
We hebben een brief ontvangen van ecn lid- d.at er zijn beklag
over r*aakt, d.at wc Aalst 'rVies Oilsjttt zoud.en hebben genoenid.,
wat d.us misplaatst en ond.ankbaar tegenovcr d.iezelfd.e stad- zou
ztjn. I{ogen wc ons geacht }id. erop wijzen d.at er Aalstenaars
z:-jn die cen tijd.schrift uitgeven d.at zo heet en d"at we met
onze (weliswaar mislukte) r,,iegwiJZcr zowel net "Oilsjtrt als
ttVies Oilsjt[ even d.e d.raak hebben wil]en steken?
In het carnaval Í'waai ied.ereen zo ficr op istt(sic) d-oen ze d.at toch ook?
ïn elk geval erg sympathi-ek d-ie brief r wo zoud.en er gïaag wat
hebbcn, d-oen d-at f.iemecr ontvangen. De rseesten d.ie bezwaren
ver mond.eling, zod.at we d.an slechts geruchten opvangen. Zo
d.eed- d.e mare d.e rond.e d.at er ontevred.encn waren iov.n. het
art ikel van mevrouw C . Troy-Lauwereys , rrJaar van het Dorp =
Jaar van ons Dorprt. We wensen er nog cens op te wÍjzen d.at
\^Ic een vereniging op d.emocratlsche basis zLJn: we weigeren
niemand het recht zLJfi nening te uiten en everunin het recht
op antwoord.!
Ten slotte danken we hecl oprecht het stad.sbcstuur van Aalst
voor het gebruik d.at Ínic hebben mogen nakcn van d.e raad.zaal
van het oud.-gemecntehuis en voor d.e bercid.willigheid. waaraee voor d.e nod.ige stoclen werd- gezorgd-'"

toe tot onze vereniging:
a1s steunend. 1id.: VJiLly De Neef , Kwalestr. ,B
Dr. Van Langenhove, Bergstr. BA
als gewoon tid. : Roland. llculer:ranr_ Nachtegaalstl.lL
16
Dr, Van d"er Stoclct , Achtermaal
jpenbeek
42
Pi
Huylebrocck
ï sid.oor
r
28
Frans De Pauw, Molenstr'
Johan De Ri jck, I'iolenstr. 70
Lucienne De-Gréz, Kwalcstr' ,Bb
De Iioose-Van d-en SPie ge}, Sint-
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Jobstr. ,
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zaterd.ag B april toneelavond_ in het
(Mechels i{iniatuurtheatcr) voor
Peter Tersons I#f MACHIIG RESERVOIR
vertrek: IBu.4) op het d.orps olein
pri j s : 27OFT voorstelling +- bis
aantal gere serveerd.e plaatsen: 46
led.en genieten voomang
MIVII

De heer K. Roelants schreef voor zLJn leerlingen een
nabeschouwing bij clit stuk" Hij was zo vriend.élijk ons

tó verlenen d.ezè bespreking voor onze
te nemen, Wi j zLTn ervan overtuigd d.at ze
heel wat kan bijd.ragen tot eerl beter begrip van het
d.e toestenrning

Ied.en over

stuk.

Dit stuk
van [erson behand.e]t op het eerste gezicht een banaàI ttf ait d.iverstt . Een nan bewàatct een wateireservoir, een
wand-elaar word.t d-oor hem voor een ki jkje bovenop uitgenod.ig,l,
deze blijft rrplakkenrr, zLJ d.rinken ztch een stuk in d.e kraag
en Ín hun overnioed. beklimmen ze nog eens het reservoir waarbij een tragis.ch ongeval gebeurt. Maar hee I dit gebeuren j-s
een teken (symbool) van een grotere werkelijkheid. d.ie niet in
d.e Gemengd.e Berichten thuishoort maar op d.e voorpagina. Het
stuk heeft een bood.schap (message) voor d.e 2oste-eeuwse menso
Vooreerst belichaarnt he t reservoir treen d.reiging". Het absurd-e theater (Haro1d" Pinter) heeft reed-s vaak ecn theaterpubliek in öe ban gebracht van dreigi-ng, steed-s overweld.igend.
maar- zond.er gelaat. IIet publi-ek heeft claarin terecht herlcendd-e d.reiging d-ie pernanent aanwezig is in het nieuws van d.c
nred.ia. Ook hier t'hangt" d.it reservoir als GCn soort zwaardvàn Darnocle s boven een lanöeli jk d.orp, Aanvankeli jk liikt
ons d-e angst van Mand.us overd.reven ; op het e ind.c van het
stuk blíjkt d.ie toch reëel orrd.at het reservoir cen construcvertalen als
tief out heeft., Het is onjurist d.ie d.reiging tetrban
d.e bomrr bealleen naar d.e d-reiging Van d-e atoombom. De
weging is a} lang voorbijgestreefd.. Wel tiik'b het ons juistei zé te zLerr als d.e d.reiging van het arsenaal van alle
en d.ie een
technische r:rogelijkhed.en d"ie d.e mens nu heeft
kata.strofe kunnen veroorzaken ond-at er een ttconstructiefoutrr
is: -de, menselijke zwakheid- en gebrek aan verantwoord.elijkheid.szin! (ae Holland.se i-ngenieur d.ronk. te veel en maaktc
fouten) .
De houd.ing van Mand-us tegenover het reservoir is anbivalent:
enerzijd.s een bezorgd.e wàakzaaniheÍd. en and-erzijd.s vemukking
on het prachtige uitzicht . Ind.erÖaad. sehonnelt d.e huid-ige
mens tuËsen óe*angst voor een katastrofe en een verrukking
voor d.e riracht d.ie-d.e techniek hem verschaft. Verrukking en
angst versae lten bi j Mand-us i-n d.e mythische voorstelling,_van
VerheI reservoir als eón vrouw d.ie een slachtoffer opeist'
g-eweten
slec_hte
het
i{andus,
volgens belichaarrt öe volksmens,
d.at-d.e wereld. uit d.e 2d-e WO heeft overgehouÖen. FIii, li{and-us,
d.e kleine garnaal, die in d.ie oorlog nooit een-schot gelost
heeft en in zijn íeld.keuken d.e zegevierend.e veld.tocht van d-e
d.aaröra

+Geallieerd.en rraar Duitsland. meemaakte, gaat aan wroegi-ng ten
ond-er

"

De Zd.e WO heeft vele verschrikkingen f,reegebracht waarvoor
d-e betroklceïlen enorrne schuldgevoelens zLJn nagebleven. De

bij
lijst
lang:
de
nassar,roordis
van Poolse officiercn in Katyn, de uitroeiing van mi} joenen Jod.en in ka:npen, carpe t-bombing van Duitse sted"en, Hiroshirna en Nagasaki, Dresclen eír. r. oolc d-e vrcaalc
van d.c Geallieerd"c legcrs in het 'bezet Duitsland. op d.e wcerLoze Duitse vrouwen en rlersjes clie vrij nilci waren voor d-e
overwinnaars en waarbij d-e legcrlcid.Íng hct niet nod.ig vond.
orir in naer.i van purc nenseli,ir:heid. d.aartegen in te grijpen.
Als l[and-us d.it ond.erwerp aansnijd.t gaat hij aanvankelijk pochcn maar d-it btijkt maar pose. Als d-e d-rank d.e waarhe id. d-oet
naar boven konen, bekent hij schreiend. zijn nachteloos cn absurd. verzet tegen d-eze barbarie " Hi j pikte he t vlees van tussen d.e pistolets d.ie als Lokaas d.iend.en voor d"e cp strooptocht tiekkend.e sold.aten en ruilde d.Íe tegen sigaretten zod.at
j-n Berlijn op een bepaald. moment Ma.nd-us alle sigaretten had.
en d.e and-eren gcen" Dat d.eze onmenselijkheid- uit d.e 2d.e Ï,lO
iuland.us rraar d.e d"rank d.ri-jft begrijpen d-e vrouwen verr d.e vrouwengild-e niet (zoals iviand.us herhaald.clijlc verongelijkt uitrocpt).

De intellectueel René is zowat d.e bui-tenstaanóer, de ttnieuwett
nens d.ie geen her.inneringen hccft aan d.ic 2d-e WO en aanvankelijk onbewust is van een d-reiging" IIii }aborecrt aan een
gevoel van onbcvred.igd.heid, . Z:-Tn naterialistisch bestaan l
Éungalow, auto , fV. ,; en géén ki-nd.eren., vervuld.e hen stilaan
r:ret-het §evoeI Llaar half te lever:" René is d.e Llens d.ie te

li-jd"t aan
z:,1í leven t''plantt' en Itover*organisecrttr en-be
weinig
cen
cn
haifheidu
aaÍr
beàcharriirge
tevóel
aan
een
Tcrson
t-vrijfel_d.at
bor4cn
groot
Lcvcn"
Het
staat
aan echt en
%eeT

.r

nii d.it persönage D.Il. TJilvlrcnce_? C.e schrijver, a1s- r:od-e1 genoà"n ne èft. frawrence h/as nct als René ecn r:rijnwerkcrszoon.
en ging d-aar trots oP. In P.enérs poëtische ontboezeningen,
zijl eitatische verrukking, klinkt ovcrd.uid.eli jk d.e visie
vaà lawrence d-oor. Xe aard.c e n d.c natuur hebben cen zLeL en
orrze z::eL word-t aangc sproken d-oor aard"e en natuur n Er is
Satussen natuur en nens ee n mystisch verband-. Iviaar d.eze d"oor
mens
Verloren
d"e
heeft
crale verhoud.ing tot d.e natàur
ook- René i pet
à;ïu"ààrrirg. Vand.nar ock d.at T,&wreoced.ee enkans tot veÏenige
als
vereren
viriele seksíe1e instinct
lossing uit d.e d"od.end-e beschaving.
fI&vervolgens heeft d.eze verhoud.ing van d-c vIiJ? r:lcns tot cleals
erotische
in d.e
tuur eer-r conflictueuze factor, d.ie zoweL
rnens tot
verhoud.ing
d.e
en
in
in d.e ruimere nensengeneenschap
vervoering
in
niet a1leen
;;à; uitd-::ukki-ng_ viàat. René ismaar
op het 91nd.e bezirrgt
natuurmens
àf=
zl-Jn
over
àgonale (striid.)verhoud.ing van, zLJn vad.er tegenÀii-ooÈ"d.e""à*r
ook een vijó"Ë"-àó steóitoor *À. a" àiin: Dg steenkool was
and.. WanncerRené' op' het eínd.e d.oor d-e d-rank worÖt vri;.gezL1rr
reaakt slaat aË Schiinbare harmoni ë:uze. verhoud'j.-ng Tet
tegenover
houd-ing
(d-us
j-n
agonale)
óó"-agrössieve
rrorr* or-]
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René t s gef ascineerd.he id. d-oor de natuur verlegt z::c:n in
'
het stuk stilaan naar een gefascineerdheid. d.oor heÍ
voir, d.oor d.e rÍmachti-gett d.rei-ging van het reservoir.reserDe d.ronken René trouwt _e-gn agiessieve of agonale verhoud.ing op t.o.V.
reservoir. Hij gaat het uitd.agón, trotseren en om d.e
d.it
rrvornenselijkheid.i'
(in d.e nLn van"D"É" lerwrencà) van zijn
vad.er te evenaren s'tiorl; hij ztcn in het reservoir.
De belangrijkste bood.schap voor d.e nod-erne aens moeten we
zoeken bi j It-ené. \rel-en l-even nate-rial-istisch en voelen instinctief zoals René o-at- altes wat zLj d-oen zo weini-g *essentieel'r is, Dít wekb frustraties. Hèt gevaar daarbíj is
d-at heel het mod'erne d.enken van d-e intellectueel d-ooràren]<t
j-s van een d.j-alectische visie cp d.e ontwikkeling. "strijd.
is.nod.ig voor ontwikkeling! Dus leve d.e strijd"!-Harrnoniè is
stilstand., d.us slecht!tt Deze agonale opvattiàg over d,e riraatschappii en haar geschied.enis is niet alleen typisch voor d.e
marxi sten rtaar voor heel het mod.erne d.enken sind.s DarwÍn d.e
ftstruggle for liferr en "the survival of the fittesttÍ als
principes lanceerd.e. In dit stuk zíen we hoe d.e inte llectueel
René, gefrust-reerd- d.oor d.e halfheid. van ztJn leven,
rrechtheid.rr
I'grootheid.'!

haar

gaat zoeken d-oor roekeloos j-n te
gaan op d.e vijand.i.ge uitdeigi-ng van d.e Ëinorríe en gevaarlijke
macht en riiogelijkheclen van d.e techniek en in een roekel oos
spel d.aarbi j ztchze)-f vernietigt "
d.e mod.erOf simpelweg: 'd.e nodcrne gefrustreerd.e mens" door
rrmachtigerr
gewonnen.,
ne filosofie voor strijd.
zov in het
avontuur van een mod.crne "push buttonrr oorlog wel eens zvchen

zelf

kunnen vernieti-gen.
De zed.enles d.ie we er vool ons kuirnen riit trekken is d.e volgend.e. Hoed. je eïvoor I'haif il te l-ev<:n maar geef rtvolheid-rr

aan je leven Coor in -be gp^an op ite uitrrod.iging van Jezus
Christus om d.oor liefd"e vool' de riied.enens en voor God" d.ie
vred.e en harrnonie te vervrenren met 0.e wereld. d.ie je red.d.en
van d"eze frustraties. Pas ock op vcor noclerne strijd.filonensen d.ie
sofieën . Zo kun je je voegen bÍj crie groep van
ilsprongrr
in een
roekeloze
d.e
voor
kunnen
behoeclen
wereldd-e
lde alles-vernj-etigend"e WC.
De twee acteurs hebben ecn aeesterlijk staaltje actcerkunst
ged.emonstreerd.. De taal en het spel hlarerr soms ru\^I en schun,rig en d.at kwetste wel cle fijngevoelighei-d.. Schrijversr zoalÉ Terson, voelen evenwel d.e d.ranatische en hopeLoze wereld.situatie zo sterk aan d.at zli een u/aard.ig en vormelijk
appéI op d.e wereld. ni-et meer op zLJn plaats_vind.en. Een
biand.weórnan d.ie bii een brand- in een hachelijke situatie
verkeert, schrecuwt ook niet onr hrl-p in waard.ige en literaire voÍzinneno maar in ruwe taal Coorspekt let krachtwoord.en. Dat neómt niet weg d.at roeer matigheid- Gn C.osering
inzake d.ie ruwheid. d.e tragische rnonenten beter tot hun
recht had-d-en laten kornen en verhind.erd- had-d.en d"at enkele
giechelend.e meisjes in het publielc voor het d.etail d.e
hoofd.zaak vergaten.
K. Roelants
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ttJaar van

ONS

Dorprr Nieuwerkerken

lÍndeli jk, na een paar maratonvergad-eringen en de zo noöige
goed.keuring van programrlia cn betoelaging, kan nen in Nieuwerkerken met zekerheid. zeggen, d-at hct ltJerar van ONS Dorprr
kans naakt op slagen,

Van d.e V, verenigingen, d.ie reed.s turecmaal op een vergad.ering
werd.en uitgenod.igd. ) zLJn er 2A d.ic ge volg gegeven hebben aan
d-eze uiLnod.igíngen. De and"ere, d.ic blijkbaar nog altijd. net
fusieproblenen in hct achte::hoofd. ronC.lopen, Iietcn ztcYt

zelfs niet verontschuld"igen. Ilun onverschilligheid. ter z,ake
staat uiteind.elijk lijnrecht te65enover d.e leefgemcenschap
Nieuwerkerken, d.ie in d-e grootstad. llalst binnen enkc}e jaren tot ccn GEHUCHI van d.atze]fd.e Aa]st herschapen wordt;
met alle gevolgen van d.ien" Ik d-oe d-an ook een oproep tot
d.eze verenigingen on vooralsnog koers te wijzigen en toch
mee te werken aan hct t'Jaar van 0iï;3 Dorptt.
Wij krijgen een ttJaaï van ONS Dorp" en het nag zekar en vast
niót hct-laatste iaar van ons d.orp word-en. Een jaar voor velen, vrant velen leven, wonen en werken in het d.orp? ons d-orp
Nieuwerkerken. ZLTI wij sanen net and"cre genreenten overgegaan in ccn grotor geheel toch is vrijwel ieöereen het erover e errs, d-at d.e dórpen échte , IcvcnsBrachtige kernen zi jn
en ook moóten btijven, in óén woord-, één leefger,reenschap.
in ons d'orp
W:-l--:gqggq-9§§-Oorp-§IE!- rgrgglgpt hlii moeten
gemeenschapseigen
of-TersfeTIen, het
wffiEomen
leven blijvcn ontplooicn, ons dorp in het gemeentebeleid.
laten neetellen, neevrerken aan ecn actief platteland.sbeleid-.
iilaar wat st aat er nu alleniaal te gebcuren in Nieuwerkerken?
Vanaf begin april zLJn er een helc re cks activiteiten.r.ltJaer
_die
over een heei jaar uitgesraeerd., in hct raan van het
van het Dorpt' zàIlen woiden georganíseerd.. Die activiteiten
zijn van uiteenlopend-c ai.ird " Zo hccft r;ien cen volksavgld,
w*àd.elroektochten, sportmanifestaties, fiets-togh!, volksspelen, tentoonstéllingen, herd.enkingsplechtighed"en en
zelfs als slr-ot een diailontage over irót-trJaar van het Dorprr
Nieuwerkcrken.

betreft, r-net off iciëIe opening yan
hoofd.activiteit
rl lllat de
weekhet ttJaar van het Dorp" te Nieuwerkerken, werd- het
vierd-aagse
[ijd-ens
gep1and..
i:rei
end- van 5r 6,7 en B
9u?" De voor*'
plaatsvind"en.
zullen een heLe ganra activiteiten
uÍtg9ópening' met r"c"[tie, waarop _de proírinenten wc'rd-en
't.r..
d-e
Àöaigal heeft ptàats op vriiaag ! irei L97S tc t9 rk inzilke
d.e
achter
f ee sltent , dic- geöurenàe dit wóek-end
r.rord.en op§etrokÉen, De regeptie word-t 4*, gevolgd' d'r:or'een
votksavonó \^raaraan hun mecl"eíierking verlenen: _Chiro [ii],
chiro Nelc, Dc Apostelen van Aatst, De volksclanscentrale
van Vlaand-óren aideling NieuwerkerkenI Hu! Cecilia-zanggctaaf Boone
koor o"LoV. zustcr Cecïte, De Big Banà o.lovo
zowat te 20 11. en zu}len
arrz. Deze attracties beginnen
'tl.
eirrd.igen onstreeks 25
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tr Voor zaterd"ag 6 i::e i wordt in de na*.:r.idd-;rg cen vinkenzctting
gepland.. Ter 6iclegenheid van hct z7-j,tríg best;ran vc.n de
vinkeniersbond van ïiieuwcrkerhen, w,:idt àit ccn jubileur,:zetting net 7"OCC,| iissen en 2.OOOir prcmotie" Vooi d.eze vinkenzettingj,zullen d.e volkss',:elen, dic ged"urend.e d.eze na.I'ii-d-d.ag wc,rd.en inglericht dooi kaatsclub t,Olymi:iarr even wor-d"en ond.erbroken. Die volkssperen onv;rtten:- r,:,rstkrinrl,ien,
ringstekgSl zakloi:en enz" De zarterd.agavond. krijgen wij'àan
egt gezelrig sa::i"enzijn wnti,rrop alle vórenigin6,;eÀ--word.eà

uitp;enod.igd. en waii.rotl nen naàr aloucle traaitie zar overgaan tot het inrichten vcr,n d.answed.s-brijd.en, gezerschapscrrz o o " Gedacht word.t on hiervan een'zöetgevooiËd-e
§pelen
bonte avond. te
naken,
n 0p zondag 7 irei krijgen wij in de nai.ridd.ag; een seiilenlconst
mct koffictafel en de nod-ige koeken voor onze ouderliagen"
[ijdens d.eze n;utiddag wordón d.oor Chi-ro [ijl en Nele aIlerhande toneelstukjes oogevoerd". ook za:- een klein oriiestje
orlze _p,e'0ensioneerden tot saaenzang uitnocligen :,ret liedjes

uit

oude d.oos.
n I{aandag B : ei h:ijgen wij dan d.e s}otactiviteit voor cleze
vierde^iagse . De Nationale Oud.-strijdersbond. afd.eling Nieur,verkerken z€,.L d..'ln een ixeer l-andelijke viering organisóren van
d-e v-d.ag. Ars v<,'lïafgaand.e actj-vi.;eit richt d"è I("v.1.v,
een bloemenschikking in. Na d.e plechtigheid" a.iln het nonur'rent , ï/i1"lr o u l- o v. het Cecilia zangkoor d.oor d.e aant{e zigen
ean sar,lenzang liordt gedaan, ko.nt als slot vlln d.eze avond_
dan noB een nader te bepalen a.ctj-viteit in de feesttent.
Voor alle andere activiteiten en r:anifestaties die in het
ra-ai,i van het rrJa.ir van het Dorpt' in NÍeuwerkerken word.en
georganiseerd-, mcet ik bij gebrek aan 65egevens verviíjzen
naar d.e uitnod.igingen en aanplakbrieven die .te gepasten
tijd.e zu}len verspreid. word-en" WeI kan ik nu reeds vertel1en d.at een .-iJ.lr.vcr.fifl werd. genorren net de oonarnen voor d.e
ciiamcntage over I'Jaer vem OI{S Dorprr N'ieuwerlcerken anno
cLe

L978.

Zoa1s u ztet, beste lezersr er staat heel wat op het proBralnna te iiïieuwerkerken" Ik hoop d.at soi,:"'.lige activiteiten
uw aandacht wekken voor d"slp3ile. Er is voor elk wa.t wils,
rraak er alvast gebruik viLn, zo werlct u ïnee aan het totale
welslagen van r'OIvS JAÀR VAN IId[ DORPr in Nieuwerkerken.

Willy

Van Impe

Coörd.inator 'rJaar vàLn het
Nieuwerkerken.

Dorprr

B

TEN,UG NAAR

DE NATUUR. . . . .

r't Is weer lente!
in d.it vroege voorjaar bloeien onze vroegbloeiend-e planten weer....
De lnaze1-aarstruik, met zijn kale takken getooid. met bengelencle
gele stu-ifmeetkatjes, mag als echte vroegbloeier wel aIs voor'beeld. gesteld- word-en.
Zt3n eenslachtige bloempjes ond.er d.e vorm van rrkaties" bloeien
immers vooraleer er blad.eren verschijnen aar" d-e boon. 0p d.eze
manier kan d.e wind. het gele stuifmeel vold"oend.e verspreid-en en
d.e mi-nd.er in rt oog vallende vrouwelijke stamperkatjes bevruchten, waaruit later smakelijke hazelnootjes groeien.
Een and.ere ec,hte vroegbloeier, d.ie we wellicht kennen, is het
kleine hoefblad., d-at bij het eerste warme mid.d.agzonnetje.haar
fel-geIe-SfoemEoofdjes ópenspreidt (februari-maarb-april) . We
vind.en het vaak op verwild.ercle terreinen tussen het nog schra}e grasr op opgespoten grond"en, vochtige plaatsen en langs
veld.wegen, waar het d.oor de overheid. en particulieren als lastig onkruid. intensief bestred.en word-t met chemische bestrijReed.s

d.ingsmid.d-elen

!

Nochtans verd-ien'b d.it wild.e

en eerste lentebloempje wat
meer aand.acht, omwille van

talrijke
l-an

interessante aspec-

1. Vooreersb zLJn Latijnse
naam: tussilago farfiara, d-i-e
letterli jx 'rhoestverd-ri jver"
oetekent. (tussis = hoest +
agere = d.rijven of wegnemen,
verd.rijven; far = meel +
ferre = d-ragen = meeld.ragend-)
Dit laatste wijst op het bepoederd- uttzicht van d.e ond-erzijd.e van d-e blad.eren, welke in feite wit viltig behaard
zLJn.
Reed.s in d.e Grieks-Romeinse
oud-heid- werd. d.it plantje als
geneeskrachtig kruid. beschreven en gewaard-eerd-.. Van d-e
ged.roogd-e, gesned.en en gezeefd-e blad-eren 'werd- thee bereid.,
Cie tegen longaand.oeningent
meer speciaal tegen d-e hoest

9

werd.. Ook tegen zweren gebruikte men een aftreksel van d.eze prant. Nu nog kan men deze d.roge brad-eren in
theemengsels gebruiken bij chronische broncËitis, astma,
gloË* hoest en als opwekkér van d.e stofwisseling. verse'
bladeren word-en toegepast om zwellingen en spiei- of zenuwpi jnen tegen te gaan : rheuma en ;jlcht .
De_ gedroogd.e blad.eren kunnen d-ienen als vervangmid-d.el van
tabak en zLJn d-us als sigaret mind.er schadelijË voor onze
a-angeurend.

gezond-heid.
De blad.eren ?,LJn

reuk- en smaakloos, d.e bloemen echter hebben een bittere smaak"
2, De Nederlandse naafl: ktein hoefblad., luijst op d.e vorm
van het blad. clat aan eeli paard-ehoef doe'b d.enken " Dit blad.

verschijnt na d.e bloei (mei- juni) " IIet is groot als een
hand., met lange bladstelen, hoekig en ongelijk getand-. De
bovenzi jd-e is C.onker gïoen en kaal, de ond.erzijd.e is wit
viltig behaard".
1. De rcooie intens-gele bloernhoofd.jes gelijken op asters
en zijn alleenstaand", einCstand.ig op een 25 cil. lange
bloernstengeJ- e eveneens behaard- en

vol}ed.ig voorzien

van

rood.achtige schutblaad.jes d-ie onCer d.e bloenr a1s een krairs
aaneensluiten.
Door insecten bestoven, groeien <le bloemen uit tot witte
pluízige bolletjes, óie veel- gelijken op onze uitgebloemd.e
paard,ebloemen, d-ie immers van d.ezelfd.e familie zL1n.
(Compositae = samengesteld. bloemigen)
De parachutevormige zaad-jes viord-en met d"e wind. meegevoerden verspreíd-"
De horizontale vertakte vrortelstok overwi-ntert in d.e
grond. en groe it snel aan. De zaden ontkj-emen gemakkeliik t
zod.at dit plantje als moeili-jk te bestrijd-en onkruid. bekend. staat "

+.
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ROOFVOGELS

BIJ ONS

Zaterd-ag IE februari L978, 14 u. 45. Op het kruispunt van d.e
It{arktweg en de ferbekenstraat hangt, boven een stukje braakgrond, een grijze vogel. Geinteresseerd- blijf ik staan en
irijk naar het spectakel: zond.er van plaats te veranderen,
snel heen en weer bewegend- met d.e bred.e v1eugels, hangt c1e
vogel in d-e tucht. Bli j herken ik de roof vogel d-ie aan het
"'oid.d.en" is: d.us toch nog sperwers (?) bij ons! Na enkele
minuten, verplaatst hfj z:-clt even en speurt, onverstoorbaar
en niet bang voor d-e voorbijrijd.end.e autors, een nieuw stukje grond af . Er is blijkbaar niets te vj-nd.en d.aar; even aan
d.e overkant probereo... En d-an, als een blok lood. stuikt hii

prooi in d.e klauwen (waarschijnlijk een
veld.muis) vliegt hij weg, richting Groerrstraat. Oncl.ertussen
is ook een automobilist blijven staan en vraagt mij: " Dat is
zeker een huiben mijnheer?"
bened.en en mèt d.e

Nee , eerr huiben was het niet, r,ue1 wat
men hier een glggEvgggf noemt, een
schi-1d.erend-e volkse benaming voor d.e
sperwer. Waarschijnlijk d-oel-t d.e volks-

op d-e pijlsnelle manier
waarop d.eze, irr oflze streek zeLdzaas

mond. d.aarmec

roofvogel, naar
"steekt" op ztjn prooi.

geword.en

bened-en

U ztet hier een afbeeld-ing van een
van
kleine sperwer en iret vlÍegbeeld.
een buizerd., overgenoÍ]en uit ItHet Ieven cler d.ieren" van Grzimek, d-ee1 7,
p. 418-4f9.
Ik d-enk dat de roofvogel d.Íe ik heb
gezien (eerr week later merkte ik hem
óp boven het kerkhof), we} eens een
buizerd zott kunnen geweest zijnr tràd.at ik Grzimeks Deschrijving van beid.e vogels heb gelezerr. Het vliegbeeld.
op rl.eze bIz. afgebeeld. was id-entiek
met datgene wat ik heb waargenomen.
Bor"end.ien .rou een baizerd. voornaJnelijk
velclmui-zen e ten, een sperwer eerd-er
kleine vogeis.

T1

Ís voor ons (in wieuwerkerken) een eu:d.er woord.
bed.oelt er geen specifieke uilsoort mee. Iiet
woord-enboek van van Dale àegt aàt het een synoniem is van
F-tgenuir, ind.erd.aad. in onze -streek d.e rneest voorkomend.e
uilsoort.
IIet woord. huiben is etymologisch verwant met het Franse
'rhiboutt en ook met het werkiloord" rrhuilenil , évónaf s met het
algemene Ided.errand.se woord. uir" (cf " EngeÍs:
owl, Duits:
jk
ululare
vergeri
, Lati-jn:
ook
met
het
Mid.óerned.er;
Prlg
land-se rrhuwentt wat naast tiou-wón ook schreeuwen betekend-e )
A1 deze woorden fij* o!.omatopeeën of klanknabootsingen, "
naamgeving na3ï het geruid. dat de voger voortbrengtf uót
spreekt vanzerf dat d.it maar een benàd.erend.e weer§ave is,
vand-aar d.e lichtre verschitlen in d.e respektÍeve tàren. '
Volgens d.e nensen hier roept d.e huiben ïtwie joekrr.
Naast het steenuirtjg (exempraar d-oor mijn ouders overd.ag
gezien op d.e Dries, in februari rr " , op éen knotwilg; nel
geschreeuw van uilén heb ik er zeLf 'jaàr na jaar geEoord.
toen ik irr bed las) , komen bi j ons oót< ngg vóor, maar eerd.er zeld.zaam: d.e kerkuir en d.e bosuil. Eéí van d.eze soorten zat and.erhalf ja", gered.en in een ruchtgat van d-e
schuur te it{antjes (lrieà;; er werd. op geschóten, maar
hopelijk_rnrerd... hij niet getroffen, meà Ëeeft d.e íoger in
elk geval niet gevond.enl ook op het Broekverd. heb"ik al
uiren gezien en gehoord.l r,velke soort het w&s1 weet ik
niet. De uit is een roofvogel en bovend-ien eón nachtoier , zod"at, het moeili jk ié hem te observeren.
Een huiben

voor uil.

Ivlen

_

Een and.ere roofvogel, d.ie zídn ond"anks d.e genad.eloze jacht
d.ie. op he,m al werd. gemaakt, bíj ons goed. handhaaft, ié de
ekster. Het is een rnooie voger, zwart-wit, met range staart,
EïEffi-van bouw. red.ereen keàt Éem. Reed.s àeey vro"§ in het
iaar (feuruari) begint hij nesten te bouwen, riefsÏ op ongenaakbare plaatsen, in d.e top van hoge canad.abomen bi j
voorbeeld.. Nesten, ind.erd"aad! Naar het schijnt om zLJn
belagers te misleid"en, mear waarschijnlijk zoals ook and.ere vogels d.oen, orrrd-at ze de plaats die ze eerst hac.d.en
uitgekozen hun niet vold.oet, zod.at ze eld.ers trekken.
AIs materiaal gebruikt hij d-roge takken en tvrijgen; het
nest heeft een d.aki Dikwijls word-t een oud. nest afgebroken en d.oet d.ienst als materiaal voor d.e nieuwe woonst.
De ekster kan bijzond-er nijdig d.oen: tijd.ens haar d.uikvlucht schettert zLJ hooghartig, mispri jzend. . ZLj word.t
bijzond.er aangetrokken d.oor blinkend.e voorhrerpen; in
heeft men reeds
sommige nesten zo verteld.e men mij
vaker allerhand"e zaken aangetrof fen " tiat velen niet weten
is d.at d.e ekster een ongenad.ig rover van vogeleieren is
en zelfs van vogeljongen. Een mus d.ie i-n eenzelfd.e kooi
met een ekster word.t gezet, woröt ongenad.ig efgenàalrt. ïn
d.e open natuur kan ze d.e kleine vogels meestal niet krijgetrr maar \^/aar een ekster huist, verlaten weinig jonge
vogels het nest. Vroeger heb ik kunnen merken hoe een
1

L2

hele boomgaard. werd. getemoriseerd d.oor é6n ekster,oaar.
d.at zelfs aan d.e haar ging met "plattett (=pasgeborèn) ó"reljongeïrr
Een ekster bestrijkt een tamelijk uitgestrekt .iachtgebied..
Dit word"t bewezen d.oor ye-rgend.e feiteli. In een tuin"werd.en
in d-e_loop van twee ureken eeï) zestal eksters gevaJlgenc al'
hoewel er slechts één paar in c1e oniridclellijkö omgövióg
r"roonde, wa,t 9r" aantoont d.at een eks'ber ver uitvliegt öp
zoek naar buit, De vang{st gobcurd.e d.om.v. zware ijzórs
(tcremmen) d"ie met een tangó pin in d-e grond. wàrd-en vastgelegd.-. rncrerd-aad., d.e ekster is een taaie en sterke vogel
d-ie-, alp hij-in -egn vrijliggend- ijzer geraakt er nog mée
wegloopt j-nd-ien hij cloor d-e krap niet àod.elijk is gótroffen. Als aas wcrd- een stukje spèt< gebruikt; Éet ijàer
werd- met lichte aard.e toegecle]ct. Het belangri jkstè voor
d.e vangst was een kal-kei d.at in d"e nabijheid" van het aas
werc_ gelegd.l d.at vrorct door d.e ekster van verre opgemerkt
en als ze voert d.at ze het kalkei niet aankan, neómt ze
d.an maar het o.B_s o o .
Een ekster kan men ook tam maken. Daarvoor heb je een
jonge vogel noCig. ALs hij "geestigrr (= d.riftÍg) wordt,
moet je hem echter binnenhorrd.en " rk heb horen Èeweren
d"at een ekster kan leren praten. Daartoe
naar men mij
heeft vert eld. - d.urfde men wel eens haar tong losknippen!
De naam d.i e merr'aan zo'n tamme ekster gewoonlijk gaf ;
was I'Kalle ', omd.at ze zo'rr geluid. goed.-kan uitÈreà€ïen.
De beteken is van het vroord ekster is onzeker. In hét Frie s
be staat d.e nae.m rr akke r' , in het Oud -hoogd.uit s Ít agaz atr ( c f .
Frans ttaga ce t' , Ital-i-aans "gazzatt) . Zoudren d-eze woorC.en,
evenal s rrK all-err , onomatopeeën kunnen ztSn?
Fredy De Schryver

ONZE NTEUITER}MRKSE VERENIGINGEN

i

ltlij

hebben vroeger beloofd- nieuws over d.e and.ere Nieuwerkerkse verenigingen te verschaffen. IIet is wellicht interessant te ue§inàen r*et een lijst van alle ons bekend-e
verenigingén oCI Nieuwerkerken" rn d-e tweed.e kolom vind"t U
naam en ad.res van de voorzitter.
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Mernr:rieboek van Joer.nnes en Franci-scus
van Land.uyt

urt Nieuwerkerken van L75l tot ltOe'
fweeCLe

aflevering

Oktober L75L

i.s i;ot Aelst in het Capucynen
clooster gearrirreerb hunnen generael, raet síjnen
secreiaris en twee fr:eers met d.rij muylesels, de
broed-ers si ttend.e elic op eenen en d.en ,o me b hun
Op den LZa d.ezer

bagasie, e nd.e clen generael met nog and.ere paters
sijn gebragt j-n koetsen van Gend" end.e zoo voorts
van Roomen en van clooster tot clooster, geheel
het ChrÍstend.orn door; d-ie van Gend. hebben hem
gebragt
naar Aelst, maar d.theeren van Aelst, van
I
t ilagi-straet van Aelst, rnet nog and.ere heeren
hebben hem met koetsen ingehaelt tot ontrent
Oord.egemr er hij Ïreeft geseten Ín d.e koets van
Mijnheer Ralen, end.e geweest tot vijf koetsene

\raillin was aen het hoofd- met
zi jne lcoets en d.e stud.enten van Aelst, alle te
peerd.e en al- aerd.ig gekleed. red-en rond Ce koetse
van d.en generael, end"e a.en iret hoofd eenen met
clen stand.aert van O.I-,,V. van d-e lderf ; d.e compli' menten'z:-Jle gedaen d"oor' d-en heere Greffier van
Aels-i,: G" Vand.erC.onck; den Lr" dito is hij .vertrokken? naar d-tabd"ije van Affli-gem en tot Aelst
" sijn hern te gernoet gekomen L)O narrnen van on. trent de, selve abd-ije, en in d.rAbd.ije is hem
komen besoeken onsen Aerdsbisschop vag lvlechelen,
Thomas PhÍtips d-tAlsace d-e Bossu en z! en van
d.aer is hlj vertrokken naa,r Brussel (1)
d.en .burgemeester

.

Op LZ oktober LT\L klam in iret Kapucijnenklooster te Aatst
d.e Generaa.l of Àlgemene Overste \ran d-e Orde op be zoek.
De Kapucijncn waren vanaf 1 mei' i6r+r op aanbcvelÍng van
.Àlbrecht en Isabella, gevest:-gd. te Àalstr'eerst in enkele

woaÍngen, later in een nieuvi opgetroklten kloostercomplex
met Heitige Maria I'lagd.alenakerk, gel-egen op een ged"eelte
d-er huidige Graanmarkt , vóÖr het Koninkfiik Atheneum. In
L??7 ttlaren er vierentwintig paters 1 zes broed-ers en tv,ree
knechten Bevestigd. De Kapucijnen werd"en uitged"reven d.oor
d-e Fransen op, 28, februarL L797; hun goed.eren werd.en Staatsei-gend.om en'gingen later over aan d-e-StaC. Na d.e moeilijk-

(f ) Ged.eeltel-iik gepubliceerd- in: P.
YjgggggE-E zling,-Jegke,n, Àalst

,

VAN NUFFEL?

L9a7

p.

76.

L5

er nog enkele paters terug ? maar een nieuwe
kloostergemeenschap werd- níet meer opgericht. De huid.ige
Kapucijnengemeenschap ontstonC pas in f9O9 (f)
"
De Algernene Overs'be, d-ie toen een visitatiereis marakte d.r:or
d"e Nederland.en en d.e stichten van d.e Ord-e en terzelfd"ertijdook and.ere belangri jke ab<l-ijen bezoclit, heette Sigismond.us
a Femara" Llij vervuld.e van L747 tc.it L75Lf ae hoogste funktíe- in d-e Ord-e, Ilet was d.e gewoonte C"at d-e Generaal- tijd.ens
-:
,-'jn
zes tot zeven ja.r:.r d.ureno" mand.aat een d.ee] van d-e
kloosters bezocht of zrcln l-iet inlichten d.oor d.e Provincia,}e Overste (Provinciaai) ove:: d.e toestand en eventuele
moeilÍjkhed-eri ald-aar (2) "
De Generaal was \;.cr[{e ze)_ö, van zi- jn sec::e"barÍs en twee
rrfreers" of broed-ers ne broedcrs waren e1k gezeten op een
"
mui le ael- , teruri. j l een C"erd-e mui le ze l d.e "bagasie " of het
reisgoeC' vervoeràe. De Ove::si;e ze1.f. erl and.ere paters werden in koetsen gebracht u.it Geni , Ze kwamer:. uit Rome, waar
hed.en kviamen

\---'

klooster tot klo«-:ster tloorheen Ce Christetijke wereld "
Blijkbaar r..Iarei) de \rervoermiddelen van d.it gezelschap voor
d.e tijd.genoten vrij onp;ewoon" aangezien er hier zo veei
aand.acht t^tord-t aan besteed-, Dit irient echter gezien in d.e
geest" van cre lïe6er van d.e Heilige tr'ranciscus van Assisi,
clie cloor d,e Fratres i{inores of d-e iviinderbroed.ers, waartoe
ook d-e ï(apucrjnen 6e[-öièÏ]ord.t gevolgd. . In het d"erd e hoofd"stuk van <l.e ]iege-i-, d.ie vrij srreng is maar menselijk, lvor<lt
immers vr.oïgeschreven: "Ook moeten zrJ niet te paard. rijd.en
als zLJ niet cloor d.uid.el-ijke nood.zakeli.jkheid. of ziekte word.en ged.wongcfltt, wab moet word.en ge zíen in d.e geest ven ned.erigheicl en het staan aan CLe kernt rran het volk, niet aan d.ie
van d.e heren, c1i-e ztcLt'ae paard. verplaatsten. Bij d.e beschrijving van and.cre vis-itatiereLZen zLen r-e d.an ook hetzelfd.e fenomecii: C.e Gene::aal te voet of op een ezea, uitzond.erlijk vervoerd- in t1e koets van anC-eren, ind.ien het
r.i jtuig werd- aangebod.en (3) "
*+L

(1) F.

en J. BROECK]{ERT , Qe sch_ieÈqn-rsjgr s!-Ad
cil-.
1r Gent , L975r F, i5|*'i>Lt"
Aar§!,
'\IAN
NUI'FEI,, À}og!un:' Religio_qgg " Àaist, I9tI r P. L27P.
I2q
P. VAI§ 1{Ur}18L, lJe et qr slapuc i e ne n*vàgJel s!-uit-hg4
DE

POITER

sticht

verd.reven
1 Airl ";t , L979 .
DglapUC e,inen_5Q_jeef_lejalq! " G.ogd.eg
-.rgbsf:lgek 1999L959, Aalst, L9r9 "
(2) H. HOTJZAPtrEtr e Pianqale-Iiietoriag.--Arqigis Irratrum Mt4qI]um,
Freiburg im Breisgau, 1909.
P. HILDEBRÀI{I: De 4epugiinen ig-Èe-§9.qg4eggggJ!:89!
Prinqbiq{gq-lgiE;-TÓ-AIn-; Àntwèipen, ca. L94A-L951.
G) 6nze oprectiTe aent aan E. Pater Van Herrewegilen voor
d.e vercluid.eli

jkingen.
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De g:eneraal werd. d"us naar Aalst gebra.cht d.oor prorcinenten
yit. Gent e mr.Éir d.c he ren v&n het Land van Àarst, ven d-e
Iriagistraat of sta.dsbestuur van Aalst en *og
*rrd.ur"
hebben hem rnet koetsen ingehaald tot in aÀ"o*[uvingheren
oord.egem" De Generaa] hac-plaats g;enomen in d.e koels"ri"
van
Mijnheer R:.]-en (Jonkc,:: Fieter Jan Raellen van teÀ gurke;)
(1) " samen weïen er rrijf koet,sen? waarond.er als ecrste
9ig yan Burgen:eester vair-iin (.lerin Jacques philippe

Vilain XIIII) (2),
De- ri jtuigen víaren omringcl net d.e stud-enten van Aalst,
:rlll en te .i:ar,.rci en t'..rerd.iEtt gckler:cl (l) en het gezel""É"p
werd. vooro.fgegaan rLet de t'stancrrert'i of het vaànd.el vem
onze-Lieve-vrouv,r van de werf " De "complj-menten, of het
welkomstwoorcr werd- uitgesproken
d-oor àe hecr Griffier van
AaIst G, Yand-erdLonck.

te peard staken d"us wel af tcgcnover de Generaal en zijn gezel-schap. ï{et betreft híer de studenten
van het Jesuictencollege, d.at in l6t9 werd. opgericht ter
bevord-ering,viin het ond.erwijs in d.e hoofaplaats van het
Land van /\alst, De gebouwen werd.en opgetrokken op kosten
van d.e stad. en van het Land-sbestuur. De ongeveer hond.erd.
leerlingen lvoonden niet in: ofwer gingen ze d-agelijks
naar-huis, ofwel waren ze bij ce burgerij gehuísveÀt. De
Jesuietenord-e we.rd in 177, ;-rfgeschaft en-hèt coilege kr.ram
onrler toezícht van d.e Aartsbisschoc, d-ie het tot een pensir:naat omvorrnde. Na veel weclerwaiird.igheden he ropend-en
de Jesuieten in 18ro het colte5ie (+).-Iiet Ís cus"niet tp
verwonccren d-at het grootste d.eel cler stud-enten, d.ie tot
De stud-enten

d"e begoece stand" behoord-en, kond-en

d.cn

voor een dergelijl<c inhaling"

(1)

Was

beschikken over Daar-

in L7r+-59 schildlin:rÉ1p van het Schepencollege van
LT :-g--Dekenl
van L767 tot L'787 was hij lloofcrian van hct SintSebastis.ans Schuttersgild.e .
(2) Poli'bicus, vocrzitter cier staten van vlaanderen, econornist en filantroop. (" te Aalst l.'/LZ, + te Wetieren
L777). Lj-centiaat ià d.e beid-e rechten (nurgerlijh en
Kerkelijk recht). In L74, r,{erd. hij Bu::gemeóster van
Àalst en voorzitter v{1n het bestuursco}lep1e van het
Land van Aalst, In cleccmber L'7rL na.n hlj ontslag en
week uit naar Gent ? v,iaa.r hi j ecn pra"chtige politieke
loopba-an opbor.rrtid-e" Voor zLJn geboortestreek bekwam
hiJ d.e aanleg van een aantal wegen en zette hfj zt-ch
in voor het graven van cen k,anal;rI van Aa.l-st naar Baasrod-e (hierover verd.er neer). Hij rn:iakte ztch vooral op
het sociale en economische vlak zeev verclienstelijk,
(P. ï,ENDL'RS, art . Iilgin XIIII , in Netlgpggl_§ibggef iqch wsord.gnboek, -z;-Bïus se rl ]966;-koÏ;-9o9=Tl»:
van "kunstig, ói-ega.nt, heust' en
G) ffienistteige
niet
naardig vreemd-r'"
(+) F. DE POTTER cn J.? BITOECKAERI, o.g., dl , 1, p. 1+-++.
Aa1st, vanaf L7r7 Griff ier v:rn ;\alst err in

i

L7

op 15 oktober vertrok d.e Generaal naar d.e Abd_ij van Affrigem; hfj bezocht d.us niet alleen d.e Kapucijn*nËIoosters
ook bo-langlrijke stichten vírn and.óre orden aan.
§aar
loeawerd
rn Ailrst
hi-J aÍgehaald. d.oor r5o mCI.nnen v.rn d.eze abd.ij
gP hii IIg_eS er bezoek van de Aartàbisschop van lviechelen,
[homas Phili-ps cl ÍAlsercc d.e Bossu- en zoon (?), ,."rlrr*u.= hij
naar Brussel vertrokken i.s "
De Àartsbisschop vgn Mechelen, Thomas phÍrÍpnus d.e Hónin
I.,iótaid. d.e BousÉu (gezegd. d.,AÍsace), o,i1cler i,iens bisd.om
onder meer Aialst en À-ffrigen toen ::esso::teerd.en, genoot
ook d.e inkoiristen van oe a6ai; van Aff li_gen cn wàs-fciteLijk abt (1). /rktuele bespie§eling:
clezó bisschop kend-e
nÍet genoeg vlaams oiil in oie-taar- te kunnen
prekàn I G)
Luc Robijns

(r)

Geboren te Brusser L679, overled.en te Irlechelen L?59.
Aartsbisschop ven 1fI4 tot zLJn d"ood..
(a) 9-. DE CIERCQ, _art " Alsace , in ltTationea] Eiograf igch
Woord_e nboelr , T , BrusÈé T-agZZ, koT . ujB:N-

i*
i
I
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NIEUIIITERI(ERKS NIEUI^/S

I

Op 27 februari 11. heeft c'nze r,"ereni-ging een brief geschreven, bestemd- voor d.e schepenen van Openbare !Íerken en Ruimtclijke Ord.ening, J'" De Never er van l{uisvesting, lreefmilieu
en Grond.beleid., A. De lvlaght-Aelbrecht, d.ie volgend.e inhoud.
hard:

Via d-e geschreven pers hebben wij vernomen d.at er plannen zoud.en bestaan voor d-e vernieur,";ing van d.e Nieutver-

kerkse dorpskern. Graag zouclen we d.aaromtrent meer vernemen.

ïn het kad-er van de acties rond- het J:-,iar vpro het Dorp
verschillende Nicuwerkerkenaren id.ee. en i . .r. m o verf raaiing v.J.n onzs dorp skern naaï voren gebracht,
hli j zLJn d.e rnening toeged.aan d.at d"e vernieuvrÍng
rvan Ce d.orpskern ied.e r Nieuwerkelrkenaar aanbelangt
"
Daarom stellen we voor d.at d.e schepenen van leefmilieu
en van ruirntelijke ord.ening voor alle belangstellend-en
(inaivid.uelen, handelaars, verenigingen) ti;dens een
'informatieavond., d.atum d.oor u te bepalen, te Nieuwerkerken hun plannen zoud-en bekend.roaken. Meteen zoud.en ze
ook notitie kunnen nemen van d"e voorstellen 6ï1 wensen
werd-en immers d.oor

1B

van d.e Nieuwerkerkenaren zeLf .
onze vereniging is bereid. d.e organisatie van d.eze informatieavond_ op zich te nemen.
[ot op heden hebben wij nog geen antwoord ontvangen.
o

IIceft u ook aI gemerkt d-at er op d.e berirr in d.e i{olenstraat
een monster van een electriciteitspilone staat d.ie geen
d.ienst meer veruicht? Estiretisch ià het geval zeker-niet;
als hij toch inoet verwijderd. word.en, d.an misschien liefst
za vrug nogerijk? onze vereniging zal ztch even informeren
en z:-en of er wat kan aan geCaan u;o::d.en.
o

Aan d.e ke rk word.t d"apper voortgewerkt ! rn d.e toren werd.en
heel wat versleten bakstenen uÍtgekant en d"oor nieuwe vervangen. Aan d.e noorderkant vrerd- een mooi rood. ttkasseikenrt
gclegd-. ].rrle hopen in ons vorgend. nurnmer wat neer uitgebreid.e informatie te brengen.
o

is er ook wat nieuws i.v.m. d.e restauratie
van het orgel " ltíi j citere n ui t het parochieblaid_ van d.ond.erd.ag 9 maart L97B: rrDe restauratie vanhet orgel is toegeï/e zen aarl d-e orgelbouwer Loncke uit Zaruen. Werken te.gen d.e inschrijvingsprijs van L,79A "/LOOllr, de B.T.\nI. niet
inbegrepen. Het lvlinisterie van Vlaamse /iangelegenhed_en
heeft reed.s een vaste tceze6qging van toelage (60%) ged-aan.
Er kunnen reed-s schikkingen getroffen word-en om d-e hersteliings',rrerken aan het orgel te iaten uitvoeren. rr
ond"crtussen

o
h

Na d.e vergad.cring van 19 d.ecember L977 op het stad.huis te
Àalst werd d.oor een werkgroep ontwerp van statuten en onti^Ieïp van huishoud-elijk reglernent aan d.e Groot-Aaisterse
verenigingen toegestuurd., met een uitnod.igi-ng tot ae
stiehtingsvergad ering op dinsd-ag 28 februari L978" Op 21
februari onivingen urij de med-ed.eling dat deze vergad.ering
niet doorging nten eind.e d.e orgernisatie van d-e Algemene
Vergad.ering voor d.e opríchting van een Sted-elijke Culturele Raad. nog beter voor te bereid.en en om het ond.er and.ere mogclijÉ te inaken d.e Schepen van Cultuur ven C'e StaC

hierbij te betrekkentt.

wi-j een uitnod-iging voor
een ÀIgenene Inlichtingsvergad.ering met gelegenheid.s!oespraak d.oor schepen Roelsr op dinsdgg 14- EaeI!! We waren
d.us niet aanwezig. We hopen wel aanrvezig te zijn op d.e
eigent,ijke stichtingsvergad.eri-ng van d-i.nsd.ag tB april e"1í'
Op woensÈag. 15 marart ontvingen

o
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Op maand.ag 25 januari- L97B trad. nevrouw

Lieve Van d.en Bossche

uit d"e Broekveld.straa^t op in d-e Feestzaal Stad.huis te Aalst,
r]. &. v o d.e uitreiking van d.e Dirk-lviartenspri j s L9?? voor
literatuur aan p. De bJisperaere voor zijn eàsay-irI,,p. Boon,
ted.ere anarchistrr. Mevrouvr van d.en Bossóhe is pianiste en
bracht werk van Haend"er ten gehori ,
(tussen twee haakjes: d-eze p;ljsuicreiking yas stj-jlloos;
d.e voorzitter t'van d-en jury"(sic programna) en-olï6ïd66nd.e voorbereid.ing van d-e organisatóreÀ zaten d.aar voor
iets tussen! )
o

op vrijd.ag L7 maart L97a trad. d"e heer r,ouis van d.er paal
op ti jd.ens een viool- err klavecimbelrecital, gewijd" aan
werk van Johann sebastian Bach, in d.e winterkàpe} van d"e
Paters Kapuci jnon te Aalst, De heer van d"erpae 1 is klavecimbel-vírtuoo,s .
o

lfe vermeld.en ook d,e d.eelname van ons Lid., d-e heer Gilber't
van rmpe e &ao een muziekuitvoering ter gelegenheid. veln d.e
leerlingenauditie te Aalst op d.ond.erdag 16 februari L97g
in de Stadsfeestzaal . Hi j speeld-e mee Ín het harmonieorkest o,i.vo d-e heer Ho Verstraeten,' De heer G. Van ïmpe
bespeelt d-e tuba.
o

l'íi

j

d

anken van harte

:

-Paula Deblaere, voor haar i}lustraties en tekeningen in d-it nïo
-IIerman De Spiegeleeï ? voor zaln
onontbeerlijke hulp bij het d-rukken van d.it d.erde nummer.

Voor wie kopij wil sturen:
ons laatste nummer van het seizoen L977*L978 verschijnt eind.

juni.
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Met clit wierde nummer is LiI,IiÀaI aan het eind van zijn eerste jaargang
gekomen. I,ie hopen dat U over de ínhouci vail onze period.iek tevreCen
bent. rnöien dat het Eeval is, cn nog om vele andere redenen, mogen
,r/ij dan uw bijdrage voor hct werkjaar t7B-179 verwachten ? Het 1idgeld bleef ongewijzigd l
gewone

leden 3

150.

Fr.

steunende leden mininrum : 30ö Ër.
Indien mogelijk, maak gebruik van bijgevoegd overschrijvingsformulier.
Uw lidkaart wordt u nadien bezorgd.

§tel niet uit, doe het dadelijk

!

Dank.

Bewaar de nurruners van Liï{iAa1 ; ze bevatten waardevol materiaal dat
door uw kinderen kan worden gebruikt voor schoolwerk !

-2Geachte

lezers

!

Hiermee loopt het eerste werkjaar van LilliAal dan ten einde.
Laten we even tenrgblikken op onze voorbije prestaties I een groepstentoonstelling, twee literaire avonden, een voordracht over parkieten, operabezoek, optreden van de Aalsterse Big Band in het kader
van het Jaar van het Dorp en last but not leastlooo vier nummers van
onze periodiek, sarnen goed voor meer dan 70 bladzijden lectuuro
Bii de start had het bestuur van LiNiAal zich voorsrenomen niet te
veel hooi op de vork te nenren; de hier opgesomde activiteiten krrnnen pover lijken, maar als u weet dat er slechts vier mensen voor
itit a11es verantwoordelijk varen, dan bese.ft u meteen dat daar voor
hen ar i,rerk genoeg aan te pas kr,ram. rnderdaad, onze werkkern is
kIein, we zouden hem graag uitbreiclen. IÍij doen dus ncgmaals een
oProeP : wie wil toetreden tot het bestuur kan zich bij ons aanmelden ! Inèien u eens een artikel w"iI schrijvell;lovoln, Nieuwerkerken,
grijp gerust naar de pen ! Oot< goeCe ideeën, voorstellen of eventueel het organiseren van één o.f andere actiwiteit, het is allemaal

weikom !
onze secretaresse, chris Roerants, treedt eerlang in het huwelijk
en za1 Nieuwerkerken verlatenn Varr harte dank voor het geleverde
werk en voor de stipte uitvoering van de haar toevertrour,rde taken.
Ook de plaats van onclervoorzitter (-ster) is vakant,
Bovendien zíjn onze bestuursleden studenten aan de universiteit,
wat betekent dat ze weinig voor onze vereniging kunnen presteren,
I{ij kijken met verwachting uj.t naar nieur,r bloed !
Wij mogen r're1 zeggen dat het eerste werkjaar van LiNiAal alvast een
financieel succes is geworden : wij sluiten ons bcekjaar af met een
positieve balans. Idiet mind.er dan 113 personen of instellingen h/erden 1id, onder wíe 29 steunende leden"
Wij kregen in kas z 24 360 .frank.
uitgaven _: 21 62J txank, waarvan I drukr,rerk + verspreiding ti jd-

schrift (+ - 5 O33 Fr., groepstentoonstelling -2 1gO Fi.,
")
literaire avonden
en voordrachtavoncl - 6 670 Fr., Big Band - 5 O00 Fr.,
drukken lidkaarten - 1 77O Fv., andere onlccsten waaronder telo vergaderingerl eoao - 964 Fr"
Blijft over z Z 733 Tr.
Het spreekt vanzelf Cat wij voor het komend werkjaar opnieuw zullen
bi jclragen. Daarom nogmaals z
hernieurr uw lidmaatschap en spreek vri_enden en kennissen aan clie
zich voor werk zouden interesseren, (Ter herinnering : wij werken
a.fhangen van uw

interesse

en. o c

1r.\r

zonder errige subsidie !)
voor het volgend seizoen lrerden volgende activiteiten geplancl I
tentoonstelling met kermis Nieuwerkerkenr/8, voordrachten (pro.f.
H. Servotte en A. Van Wilderode werden reecls aangesproken, evenals'
een medewerker van het K.M.ï.), dj-amontage cver Nieuwerkerken,
toneel- o.f operabezoek ind.ien voldoende interesse, lenteactivitoit
in openltrcht:voor mei ,79. In het volgende nuJnmer van LiNiAal geven
uij konkretere gegevens.
Wij vensen aI onze leden en sympathisanten een aangename vakantie"
ïn september is LilrïiAal er weer met ecn eerste nulnmer van zijn
tr^reede jaargang !

\r/

3IN

\,

MEMORIAM HBRI"IAN

DE

SCHUTTER

0p 10 iuni 1978 overleecl alhier ons medelid Herman De Schutter, op
de leeftijd van JJ jaar, Herman was reeds ettelijke jaren actie.f
als kunstschilder. Hij stelde tentoon te Gijsegem in maart 11,
voor onze vereniging ontr.rierp hij het embleem op de omslag. voorheen was hij ook actief in de Culturele Vererriging van Niàuwerkerken.
LiNiAal biedt de familie zijn oprechte gevoelens van medeleven aaÍro
Als afscheid aan Herman iaten wii hier de tekst van het clood.spren-

tje

volgen.

buigt de mens zich over de zirr van leven en dcod.
vaak wordt het een rrsteloos zoeken naar dieper inzicht.
sons blijkt hij niet bij machte zich te bevrijden van die
ansstaanj;rgende zerfl«uelling. Het is moeilijk in zorn getorVan oudsher

menteerde geest door te dringen.. o Geduld, begrip en steun
vanwege echtgenote, ouders en familie pogen licht en verlich-

ting te brengen" Dikr.rijls vergee.fs. Hij worclt dan voor de
zijnen een zorgenkind"
Herman

is niet meerr Zijn

dolende geest

Laat ons de handen vouweïr. Dat

cie

lleer

is tot rust

hem d.e

gekomen.

vrede schenke

waaraan geen eínde komt.

Met de schrijver van het Roek der ïr/ijsheíd zijn ook r,,rij overtuigd van Gods goedheid l
frGod heeft immers de mens geschapen
vgor een onvergankelijk leven
en Hij heeft hem gemaakt
tot een beeld van zijn eigen eeur,l"igheid". (Wi3sh., Z, 23.)
,í

-4éMemorieboek

uit

\

ran Joarures en Franciscrrs

van Landuyt
Nieuurerkerken van 1751 tot

-1B0B

Derde aflevering

Meert 1752
0m de menichte quade hoopen

ofte baenstroopers, heeft

prince Charlesn geheel Braband doen besetten met boerewachten, en cle provosten doen vou1leeren waer door
dat er vele sijn gevangen en gejustitiëerd,

In maart

1752 werd de streek onveilig gemaakt door baanstropers
en door gewapende benden (hoopen = troepen of bend.en ; vandaar
de uitdmkking i I'het volk 1i.ep te hooprt, men begon een opstand),
De Oostenrijkse Nederlanden werden toen bestuurd door de Landvoogd
van Keizerin Maria Theresia, Karel Alexander van Lotharingen
(Geboren in Lunéville in 1712, overleden in Terrmren in t78O),
die in het Nassau hotel te Bmssel (thans Koninkl-ijke Bibliotheek)
en op het kasteel te Tervuren verblee.f.
Deze prins Charles liet het aanpalende Brabant bezetten met boerenwachten, een soort van Burgerlijke Bescherming, gerecrarteerd
u:it de actieve bevolking, '.rooraI uit de boerenstand.
Ook de provoosten - een soort opzichters van orde en tgcht,
vooral in de gevangenissen - kregen de opdracht tetfvoulleeren"
(= te .fouilleren : iemand a-ftasten, zakken en kleren doorzoeken
om te zien o.f hij verboden voorwerpen bij zich draagt). Door
deze alctie rnrerden er velen gevangen genomen en voor de rechtbank
gedaagd.

Deze aktie dient gezien in de tijd van Jan cie Lichte (geboren in
Velzeke-Ruddervoorde in 1723 en overleden te Aaist in 1748),
Leider */an een berrrchte èieveahende van 126 Ieden, die ook onze
streken onveilig maakte" Hij bekende zes moorden, werd ter dood
veroordeeld en geradbraakt op de Grcte }{arkt te Aalst. }Iij en
zijn benden waren slachtoffer van het pauperisme en van de werk;loosheid in de eerste helft van de achttiende eeuw. Thans zijn
er íog vele sageïl over hem in onloop ei1 de streek ; Louis-Paul
Boon rrijdde twee romans aan deze figuur(t).
Dit voorval, vermeld door Van Landuyt, is dus een sprekend. beru'ijs
van de sf.eclrts r,reinig veranderde toestand. rrier jaar na de terechtstelling van deze benrchte bendeleider.

(t) r.c..

PBETERS,

art.

van Vlaanderen, dl.

Jan de

llclglg, in 4iqk1e@

4, Brussel, 1974, p" 177-178"

-5ïn het gepasseert jaere (ll>l)

aen 3 december is tot
Aelst gearriveert, Mijnheer Fichs, grooten operateur
uyt Duytsl.and, en heeft aen het Stadhuys doen maeken
eenen grooten theater, waar hij op a1J-e avonden behoudens sondags, en des h: Daegs, verthoont comediën en

dansen, en hun recommancleert, en verkoopt packskens,
en hij met sijne knegten en speellieden, en dammen
zijn tot 18 persoonen en twee koetsen, een chaisie
eenen wagen een Carre, en naar de menschen r,re1 gestraft
en bedroogen te hebben is vertrokken.

Hj.er wordt melding gemaakt van eeï] soort circus, dat optrad op de
Grote Markt te Aalsto De leider van het gezelschap, Iíijnheer Fichs
uit Dritsland, liet een groot theater (poaium) optrekken r^raar hij
iedere avond, behalve op zondagen en heili.gdagen optrad" Hij vertoonde komedies of blijspelen en dansen en hij bood tevens "packskenstr of verrassingen te koop aan. Het geierschap, n:et knechten,
speellieden (akteurs, muzikanten) en dames, bestonà uit 1B personen.
ze verplaatsten zich in twee koetsen, een I'chaisie't of lichte koets,
een wagen eïI een kar.
De schrijver voegt er Lakoniek aan toe clat het gezelschap vertrok,
na de mensen gocd gestraft en bedrr.,gen te hebben.
Ivleert 1752
0p den 260 deser hee.ft het soo schrikkelijk gewaeyt
dat men desgelijks niet en heeft geweten, veele
boomen uyt en in stukken gevlogen, veele bouwen
gec?eveert, rnen segt dat er meulens zijn omverre
gevlogen, het huys genaelnd de taille in Erembodegenr
is drelft ten gronde weggevlogen, en de herberg den
peereboom, sijn de schouupijpen, aan het dak afgevlog€hr en men segt dat het tot Loven aerdbeving heeft
geweest.

dito heeft het sterk gedondert soo dat er tot
Denderhauten, eenen dondersteeïl op den thoren is geva11en, inaer en hee.ft niet ged.aen a1s de schaelliën
Den 29o

afgetrokken.

Van Landuyt gee.ft ons geregeld inlichtingen over de weersomstandigheden. Op 26 maart 1752 waaíde het harder dan iernand ooit gerrreten
heeft, zodat er vele bomen werden ontr^rorteld, er grote schade aan
gebouwen werd aangericht en er molens kantelden. Hij geeft ook

twee specifieke gevallen aan, zoals het huis genoemd rrde Taille'r
te Erembodegem, dat voor de helft met de grond rrerd platgelegd en
de herberg rtde Peereboomr', waarvan de schour^lpijpen werden afgerukt.
Hierbij dient opgemerkt dat de huizen toen nog een naam droegen
en er zeker op het platteland officiëel nog van geen straatnamen
en zeker van geen huisnummers sprake was. De nummering vàn de
huizen in de steden d.ateert slechts uit de Franse tijd (ngA-1815)"

-u-I

Er werd toen zelfs verteld dat het in Leuven aardbeving was geweest,
maar gezien de gebrckkige communikatie over een toch in onze ogen
geringe a.fstand, bestond daarover geen zekerheid..
Drie dagen later stak er een zwaar onweder opr waarbij een dondersteen op de toren van Denderhoutem wiel, doch gelukkig bleef de
schade beperkt tot het afrukken van de schaliën.
{ugustus 1/}2

ïn

is de binne vaert tot Aelst sijnde,
r^rijt, aIs de buyten va1 van aan de
soutstraetpoorte tot aan, of bij de nieuwstraetpoort,
gevul-d tot vermeerderinge van de peerdemerkt, en
dese nnend
één water soo

men spreekt van een

vaert van Aelst op

Baesrode.

Septernber

0p den 22 deser is tot Ael-st gecomen eenen ingenëur
tot het afsteken van de vaert, van Aelst op Baesrode,
ende den steenr^reg van Aelst op Geerardsbergen, ende
van Geeraerdsbergen op Gend.

Hier wordt er ge!/ag
Zo uerd

gemaakt van openbare werken in de streek,
in augustus 1752 de binnenvaart te Aalst gedicht. Dit

vater L/as even breed a1s de buitenr.ral, geregen buiten de stadsmuur, in tegenstellin.q met de binnenvaart, èie aan de binnenkant
van de nnrur 1ag. Het gedempte gedeelte was gelegen tussen de
Zoutstraatpoort en de l,ïieur,rstraatpoort (Aus op de plaats lraar zich
nu het KeizerS-ijk plein uitstrekt). Uit ëie tijd stamt ook nog
de benaming ItKastanjevestenrr, omdat er toen op die vestingen kastanjebomen uaren aangeplant. De demping gebeurde tot vergroting
van de Paardemarkt, toponiem dat ook nog verder leeft in de volksmond.

Deze [Peirdecouter der stadt Aelstrr staat afgebeeld in een historische verhandeling over Aalst cloor Romaan de Visschere (+ca.
162A), meer bepaald in een handschriftelijke kopie van dit uerk
uit 178O-9O, ber,raard op het Stadsarchie.f te Aalst (rr". 2) (t).
Tevens was er toen sprake om een kanaal aan te leggen tussen Aalst
en Baasrode. Ïn september kr"an er een ingen^ieur naar Aalst om deZe
vaart af te steken (uit te meten), doch daarover verder meer.
Bovendien rrrerden er plannen gemaakt voor de steenweg van Aa1st naar
Geraardsbergen en voor deze v-an Geraardsbergen naar Gent.
Deze geplande werken varen het resultaat van d.e inspanni-ngen geleverd door burgemeester ViLlain XIïII, öe zoveel nuttigs voor
de streek heeft bekomen. Aan deze figuur werd reeds in de vorige
bijdrage aandacht besteed.

Luc Robijns

(1) Aalst in kaart, beeld, prent. Viif eeuwen iconografie
Cartografie van Aalst, Aa1st, 1976, hr. 122, afbo n.
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-B}íie kent er niet "de vlier" als kleine
It

boom

cf grote stnrik in

kreupelhout, in bosranden, hegoen en duinen

vrijwel

?

onverwoestbaar schiet hij e1k jaar opnieuw b1ad. Hij
houdt erg veel van intense schadur,u, alhoewel hij in vo}le zon eveneens kan trloeien"
De grond is er liefst erg vochtig, kalkhou<Iend en voedselrijk.
vermits zijn a-fgevallen blacleren goed verteren, is hij u:iterst ars
bcdemverbeteraar en humusvormer in zijn cnmidoellijke omgeving.
Vandaar dat hij vroeger veel aangeplant werd nabij mestvaalten om
ze te beletten uit te drogen.
Ook tegen luchtverontreiniging in industriegebieden handhaa.ft de
vlier zich uitstekend, (zoa1s de eIs trouruens), bestand a1s hij
is tegen de roetneerslag en zuren, zodat hij als sierplant in iuin,
park en groenzones een grote waarde bezit"
Hoe onderscheiden wij de vlier van andere st:r:uiken ?
fs winters herkent men hem aan zijn bleke, gl.ijs-beige jonge twijgen inet veel donker-bruine stippen. Dit zijn de zogenaamde lenticelIen of ki.lr§oriën ; doorlaatplaatsen voor de lucht. Binnenin
deze tw'ijgen bevindt zich een wit merg : de vlierpit, r,relke men
vroeger gebruikte als blokjes om kleine insekten op te zetten.
De takjes zel"f werden door kwajongens a1s rtproppeschietersrf aangewend of a1s zitstokjes voor kooivogels gebruikt.
rs Zomers zien we de typische, grote, oneven geveerde, sarnengestel-

de bladeren, bestaande uit 5 tot / kort gesteelde eliptische blaadjcs met fel gezaàgde ran<1 ; de bladsteel aan cle bovenkant grootvormig. De bloemen zijn eveneeïis erg karakteristÍek en bestaan
uit grrote platte schermen van veel kleine enkelvoudige bloempjes.
Zíi bloeien volop in juni-juli met geel-witte onaangenaajn riekende
bloemen. Honing ontbreekt en bijgevolg wr:rden ze weinig door insekten bezocht, behalve dan door zweefvlieg'en. De geliefde vruchten van onze voorouders err lekkernij van vele vogelsoorten (nachtegalen, roorstaartjes, g'rasmussen, spreeuven en lijsters), zijn
de zuart-glanzende besachtige steenvruchtjes met blar-rwroo<1. sap,
die, \4ranneer ze a-fvallen op stenen plaveisel-, zorn hardnekkige
paarse vlekken maken !
Met deze vruchten kan men veel gezonde bereidingen maken 3 cdpr
jann, moes, 57'e1ei, siroop en r,uijn ! Zíi bevattcn immers heel ruat
suiker, eiwitten, vitarninen en ta1 van gcneeskrachtige eigenschapP€I1.

Drinkt men rs avonds vóór het slapen gaan vliersiroop aangelengd
met warvn water, dan is dit een heilzaam huisr,rÍddeltje in geval van

verkoudheid, rillingen en lichte koorts" vlierbessenmoes zou een
laxerende r,rerking l:ezitten I vruchtcnsap : goed tegen neuralgische
pijnen ! Ook de bioemen kunnen gedroogd a1s thee worden getrokken
en gedronlcen als zvieetverr,rekkend midclel bij verl:oud.heid. Aan julie
orn dit alIes eeas uit te proberen ! Veel succes !
I,rlie deze vlierstruik graag in zijn tuin wi1 hebben, kan hem zaaien
terwijl ook winter- of zomerstelcken zich gemakkelijk ontwikkelen
tot jonge plantjes. Dit experirnent zal echter vrijwel overbocrig
zíjn, daar jonge vlierplantjes overal opschieten, zelfs op oucle
knotwilgen cf op dakgoten. !

;

-9 Pas echter op voor een aIles-overwoekerend.e groei en snoei bijgevolg in de w'inter diep terug tot op enkel-e cm. van de groncl, dan
bekom je in c1e zomer een prachtige blaclertooi, alhoewel bloernen
en vruchten clan achterwege blijven" pas ook op voor bladluizen
die zích heel snel uitbrei<len naar andere planten in de tuin !
Doe er echter niets tegen 'v/annecr er zich 1Íeveheerbeestjes en
zweefvliegen in de buurt bevÍnden. z,iJ betelcenen immers biologische bestrijding !
Lena De Brabairder-Van Landuyt

-1
- IrArwRSrEEtr ïrí pE BLrulnrrJVERrrErD - q#;f^nO

lry
CL*(tsF$fl

OCJ
Men

stelt

de oude Belgen graag voor

in pelzen gew"ikkeld

en ge-

hurkt in een o.f andere zwartgerookte spelonk. T.dat de pelzen betreft is er bij sommig'e personen r:iet de ruinste evolutie vast te
stellen" Maar ver wat de behuizing betreft" 0f de mens zijn toevlucht neemt tot een grot o.f tot een rriIla, altijd heeft hij gebruik gemaalct van natuursteen om zich tegen w-ind en regen te beschutten.

of pharaors 5J'ingen in hun bouwwoede zodanig te keer dat ze dit eerste doel- ver overtrof.fen en zich vereeuuriEdcn of dit toch <lachten tc doen, dcor opr.Íchting van monstermonumenten, Zo ontstonden de py:'amioen, .symbool van de onvergankelijkheid. Deze opeenstapel-ing van granietblokken bieot inderdaacl
eeuwenlang weerstand tegen de verwering. sommige van deze bouwwerken bevatten tot over de tvee miljoen blolcken van 21 5 ton e1k.
sominige koningen, satrapen

Enkelc voorbeelden die ons beter bekend zijn :
Eerr zachtere en tegelijk een "klassiekerrris de Franse steen (Ílee1grijze, fijne kalksteen) die over heel Buropa bekend en verspreici
werd. AIs voorbeeld verwijzen we naar. de Albertinabibliotheek en
het Koninkiiik Paleis in Br.rsse1, dit laatste bestaat uit de variëtej-t "pierre drEuville'r. De orrdergrondse wirrning van deze Franse
steen cleed onder andere de chanipagnekelders in de streek van Reinrs
ontstaan" Zelfs de Engelsen trokken hun Westminster en Cànterbury
kathedraal op uit Normandische steeno

-

10

-

Bij ons , in de lage landen bij de zee, is de baksteen beter bekend,
Derrbrielcrr, die tenslotte niets anders is dan gebakken k1ei, ruordt
r^lellicht door geen enkel gestcente in kleur en warmte overtro-ffen.
Het basisprodukt k1ei, wordt in onze streken in grote _voorraden
aangetroffen waarvarl de stecnbakkers gretÍg profiteren z ín 1977
bereikte de produktie een record met zt}l miljoen m3 baksteen.
Een bezoek aan Brugge

volstaat

c.m c1e meesterlijke baksteen-bouw
we inderdaad een ster:.en kantwerk aan
zoals nergens. Het voorbeeld bij uitstek is de logfia uit 1514
van de goudsmid van Oudvelde langs het Augustijnereitje.

te illustrererr. Hier tre-ffen

öchter bij ons leverden verschillende steerrgroeven een zeer
geprezen natuursteen ;

Nog

- De groeven van Balegem en omstreken leverden, vooral in de periode
van de 14e tot cie 15e eeuw, een zand.steen met dezelfde beketrcle naam.
Hieruit werden zowel of.ficiëIe gebouwen in Brussel a1s het kasteel
van Laarne en het -fort van Kallo gebour'rd. De kerk van Nieuwerkerken werd opgetrokken in Balegemse steen cn baksteen.
De a.flrisseling van beide stenen geven deze toren een typische
t'sandwichrr-strtllctuuro lvÍisschien wilden de invoners van
Nieuwerkerken enige afwisseling in hurr rrtorenrr (benaming die de Aalstenaars
nog altijd in tlri.j.fel trekken) o.f steekt daar wellicht een of andere bcuwkundige reden achter ?
De putten nabij het Kravaalbos leverden voortreffelijke zandsteen
die vana-f de 12e eeuw de bouwstenen leverd.en o.ao voor de st.- IiÍaartenskerk te Aalst en voor het sas te 'tsas-sU.jkensr bij Oostende.
Rond de jaren 1 0OO r,ras Af.fligem het moetl.erklooster van veel prio-

-

rijen clie zich uitstrekten van St.- Anories-Brugge tot.Maria-Laach"
ïn het begin van de 13c eeuw kan de abdij dank zij de verkoop van
bouwsteen, een failiiet voorkomen.
Vanaf 1456 wordt de uitbating door particulieren overgerj.omenr De
bewerlcte steen rtrerd vervoerd naar een kaai in Hcrclerscm om van
daarrri.t 3-angs cle Dendez' en schelde verspreic te ',rorden (oe firma
ïtritte

rrrellicht nog gebruik van dezelfde laadplaats)"
rn de 16e eeuw schijnen de reserves uitgeput te raken, zodat de
De

maalct

resterende gedeelten van sornmige gebouweï]
worden !

in

baksteen a-fgewerkt

R. Podeqln vcrnelCt in t'De stcengroeven van AfflÍgemil
dat een zekere Odo Carnbier ín 1651 schrí.jft
I'van de kant van l{eldert heeft men <1c steer:groef van A.f-fligem, die eertijds zoo vermaard ï/as cn zco rijk, <1at men er
een groot deel der gebouwen van Mechelen en Antwerpen heeft
mede gemaakto Daar arbeiddcn een z'; groot aantal steenkappers en werklieden, die daar in tenten en hutten voonden,
dat het er toeging als in eene stado De inwoners van Brusse1 en Aalst hadden de grootste moeite om te beletten dat
er openbare -feest- en marictclagen gehouden werden. van dat

Dom

- it
a1les blijft er thans geen spoor meer over, en terecht noemt
nu die plaats : ttDe 1doestijnt'.
En over de ontginning gelegen aan t'De putbergr' :
rrhet getal der werklieden, die er verden
5Tebruikt zo groot
was, dat z.íJ geen logies konden vinden in de streek. Zíi
verbleven dan in lemen hutten, cie men in der haast had
opgericht. Hun aantal moest we1 groo.t zijn vermits d.e
abdij vroeg en bekwam dat het bier, nodig ',,roor de werklieden, vrij zou blijven van belastingil.
men

41 deze natuurlijke bourustenen hebben een eigen wordingsgeschiedenis en bijgevolg ook een verschil-1ende ouderdom
l'íaar gelang de samenstelling kunnen de natuurlijke bouwstenen tot
drie soorten hr:r1eid worden. De eerste zijn de bouwsteneir a.fkomstig uit sedimenten zoals k1ei, karksteen en zand.steen (nategem).
De tweede .familie bestaat uit vulkanischc gesteerrten zoals granieten en porphier (quenast - Lessen)" »ii laatste is niets anders dan de bekende kasseikoppen. De rLerde Í'amirie bestaat uit
vervormde o-f metamorfe gesteenten (Carrara-marmer).

I{at de oud.erdom van de gesteenten betreft, kunnen enkere voorbeelden van bouwstenen aangehaalcl vorden die bij de constructÍe
van onze L. V. Hemelvaart kerk gebruikt werden.
De oudste gesteenten zijn we1 de dakschalies öe clateren uit het
Primair en di-e ongeveer 400 miljoen jaar geleden ontstaan zijn"
De vloerstenen uit donkere kalksteen en de grijz,e pilaarstenen
dateren van 260 miljoen jaar terug. De donker grocne zandsteen
a1s oinlijsting van het kerkportaal is wat "jongerrr t.toz. 50 nïi1joen jaar, Ten slotte is de baksteen recent en door de mens gebakken. De laatste steenbakkerij in Nieuwr:rkerken was nog aktief

in de jaren

160.

Iiaargelang de bestemming van de gesteenten gaat de voorkeur nu
eens naar de hardheid (voor kasseien) clan weer naar de korueIgro«:tte (voor standbeelden), Ook de splijting heeft zijn belang
in d.e bournrnijverheid. Deze eigenschap worclt aangewend bij het
vervaardigen van dakschalies. De natuurlijk gevormde vijfhoekige
vorm van de bazaltstenen lvordt door de Nederlaitders veelvuldig
gebruikt bij r1e dijkbouw omdat deze steen, door zijn vorm, zícrt
bij het plaatsen onmiddellíjk tussen zijn soortgcnoten vastzet.
Eenzel.fde gesteente kan ook, zoals bij hcutbewerking, verschillende aspecten vertonen naargelang de richting waarin <1eze gezaagd
of gekapt r^rerdo De klcur speelt eveneens eerr grote ro1 want die

-12varieert van het zuiverste carrara-wit tot het zwarte portor"
Daar deze bouwstenen niet kr.lnstmatig in een o.f ander fabriek gemaakt maar door de natuur zelf gevormd worden, zouden deze op het
eerste gezicht een goedkopere steen moeten leveren. Alhoewel de
techniek van de uitbating de laatste tijd enorm verbeterd werd,
zuIlen somm:ige natuurstenen altijd veel blijven kosten omwille
van hun afgelegen 1i957'ing en de kleine opbrengst.

Het eerste is gemakkelijk te begrijpen a1s men denkt dat bijvoorbeeld het carrara-marmer toch uit de hoogste toppen van de Apenijnen moet losgekapt worden en de 'tbleu beIge, van tiental_Ien meter
diepte uit een ondergrondse kalksteengroeve moest losgewerkt worden.

kost-factcr is de kleine opbrengst m.aow. de verhouding
van de hoeveelheiC afgewerkte steen tot het uitgehaalde volume is
betrekkelijk klein en overschrijdt zelden d.e 25 %. De aanwezigheid van ho3.ten, verkleuringen en barsten beretten d.e productie
van een gezonde steen en zorgen veel- voor afva1.
Ben tweede

Het spreelct vanzelf dat niet alle natuurlijke bour,rstenen hier werden vermeld. Het is ook zo dat deze stenen ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Dolomiet b.v.r een kalksteensoort, word.t
ook aanger^rend in <1e bereid:ing van sornnige meststoffen en in de
fabricatie van g1as. Hier komen we in het domein van de mineralen
of ertsen die n:iets anders zijn dan <1e elementen waaruit de gesteenten zijn opgebouvd. Naargerang <1e soort eir de verhouding van d.eze
mineralen bekomen we een bepaald gesteente. Maar dit vormt weer
een afzonderlijk hoofdstuk in de geologi-e.

Walter
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27 jurn 11. werd door minister R:ika De Backer teir stad.huize van ilalst de snelinventaris van het bouwkunèig patrimonium
van het Arrondissement Aalst aan de pers voorgesteld..
Dit zeer mooi uitgegeven bcekruerk in twee banden is het vijfd.e deel
van de reeks ilBouwen cloi:r der eeuwen heen in Vlaanderen'f , waarin vrceger reeds het Arrondissement Leuven en i{a1l-e-Vilvoorde, de kern van
dc stad Antwerpen en de kr,rip van Gei:t verschenerl. Het initiatief
gaat uit van de Minister voor ltredcrlanclse Kultuur en 1ror<lt uitgewerkt docr medewerkers van Ce Rijksdienst voor Monumenten- en landschapszorg te Brussel. Het betreft een snelj.nventaris van al1es
wat op boulvl«n<lig vlak aatr interessants is ovcrgebleven, zq)rtrel arOp önsdag

chitekturaal, industrieel arcireologisch als land.schappelijk ; tevens
wordt aandacht tresteed aan stac.s- en dorpsgezichten"
Dit viifde deel belangt cns bijzond.er aan omdat hierin ook Nieuwerkerken is opgenoffi€rr (band 1, p. 1gz-zoo)o Na een korte schets van
ce gemeente worden cle bijzonderheden per straat vernreld : in de
rLchtermaalstraat de m.mmers I en p, het Dori:splein met c1e parochiekerk, de sint-lozefskerk te Edixvelce, d"e 'rFermette, in d.e Keizerstraat, de Kraaiwinkelstraat nummers 2, 9, 11 en 12, het kasteel
van Regelsbru.rlge, in de },lerestraat de nummers 112, 24, T5 en 77,
in de l.lolenstraat de ltummers 1}r12r1'3, 1!,en 16, het nummer 3 in
de Papestraat, de ouce steeirbakkerij aan rLe siesegeinlaan en het
nummer 17 van de Sint Rochusstraato
Behalve cen plattegrond ''ran.,j.e kerk zijn er.fotots afgecrukt van
de kerk, van rLe irouten en lemen schuur in de Kraaiwinkelstraat 12
etl van de steenbakkerij aan de Siesegernlaan. Tevens kont er een
teken:ing vocr'van de drie boerderjjen aan het begin van d.e Restertstraat. AchteraarÍ lverden de belangrijkste gebouwen a1s kontal:tafclruk opgenomen (nurnmers 392 tot 413).
Binnenkort komt deze rijk gelllustreerde inventaris van 890 blad*
zijden i.n c1e handelo De verkoopprijs werc1 rrastgelegd op 8o0 Fr.
per band. De eerste band bevat dc nieuvre -fusiegr:meenten A,l1st,
Denclerleeuw, Erpe-}.{ere en Geraardsbei'gen, de tr+eeCr: ban<1 cle gemeenten Haaltert, Herzele, Ledc, Nir:ove, Sint-Lievens-Houteni en Zottegem"
Ongetwijfeld betekcnt dit prachtig boek een mooie aanv.inst vocr a1len
die zich voor het bouwl+rndig erfgoec1 van de streek interessereuo
De samenstel-l-ers, vooral I"Iej. It{" Ecman van Aalst, mogen er fier op
gaen.

0p maan<lag 17 april liet het Gcnootschap voor ;lal-sterse Geschiedents een reeks iristoriscl:e i:ijtlragen verschijnen cncler oe titel
Alostana I.
Dit vez'zanelwerk, dat zoals alle publi-caties van het Genootschap
zeer keurig en verzorgd werd uitgegevcn, bevat bi.'iclrageï] van Dirk
Callebaut over het i{of te Eksel, cen rniddeleeuwse mcttc te Moorsel
(p. 15-20), van Regine Marcoen ovcr het Opeirbaar Ambt te Aalst in

41
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de 15de eeuw (p, 2142), een bijdrage tot d.e studj.e van de Aalsterse
vandtapijtwevers van Luc Robijns (p. 33-128), Oude Akkermaten in
0ost-Vlaanderen cloor Jacques '.ran Kcymeulen (p. 129-148), een artikel- Nopende het bier door !/ilfried. i/ernaeve (p, 149-166), Daens en
het progressisme in België van 1830 tot 1914 <l.oor Hendrik Strijpens
(p. 167-1BB), een artikel over de Stedelijke Openbare Bibliotheek
te Aalst tussen 1850 en 1940 dcor Etienne Buy1" (p. t89-tl8) en tenslotte een artikel van Jos Ghyseu.s o\rer Pctrus Van Nuf.fel (lgll-i939),
een bijdrage tot een Bio-Bibliogrrafische benaclering (p" 1gg-ZZ7) "
Stuk voor stuk zijn dit belangvekkendi: artikels. Ir:teressant voor
lrieuvrerker:ker: is vooral het artikel ovez'd.e Oude Akkermaten s er
i,,,'ordt inms's toelichting gegeven over bunders, dagruanden, roeden eïrzo,
rnaten die nog veel woraen gebruikt et1 waarvaÍI aan velen thans de
juiste toedracht ontsnapt.
ïn het artikel cver de Àalsterse \'randtapijtwevers, eeïi kunstnijverheid die vooral in dc zestiende eeuw bloeiencl was eï) waarvan tot
nc;gtoe haast niets vas bekend, komt herhaaldelijk de faruilie Reghelsbrugge voor, een naatn rtie ons wegens c1c geliji«ramige heerlijkheid
niet onbekend in de oren klirrkto Een eventuele ven/antschap met
deze dcrpsgenoten werd echter noE niet achterhaald.
Alostana ï lrerd te koop aangeboden tegen de prijs vatl 600 frank,
maar

is

rcerl.s *itverkocht"

ldaast het Genootschap voor ;\alsterse Geschied.en:is zijn er in de
streek nog andere veren!gingen rnrerkzaam, die geregelcl interessa::.te
gegevens publicereri over de gcschiedenis van onze gerneente.
- Vooreerst is er het Land van Aalst, iiet tr,+eemaandelijks tijdsschrift va::. de GeschieC- en Hcemku:tdige Vereniging met dezelfde
naam, dat reecls aan zijn dertigste jaargang toe is,
- Ver<1er geeft d.e Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (./.V.4"K. )
vier maal per jaar zijn l{edeÈelingqn uit" De doelstellingen van
deze vereniging worden voldoende omschreven in d.c naatno Ook hierin
verschijnen af en toe bijdraEen die van belang zijn voor de geschieden:is en het patrimor::ii,eln van onze gemeente,
- Tenslotte dienel] nog i1e Mc_dedclingen van Ce Heemkr,rndigc Kring van
Ërpe-Ifere verme]rlo 'o/egeirs het aanpalende werkterreir: van deze vereuiging, ',aorden ook hierin sorns l{iei;werkerkcnaren of historische
gcgevens betreffende onze gerneente vermeld,
Lektuur genoeg dus voor de geïnteresseez'd.e:-ro Bíj het verschijnen
van nieuve publicaties over of in verband inet de gemeente, houclen
we, (] cp de hoogte. De allerbelangrijkste periodieke publicatie
voor Nieuwerkerken is echter t'Lil[iAàltto.. BIi jf dus lid en abonneer U nu voor de tweede jaargang.
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Door de v"v.v. de Denderstreek werd. een tentoonstelling op het getouw gezet onder de titel : Het Land van Aalst, een hiitorisctie
evocatie. Deze tentoonstelling, rtie plaats heeft in de gebouwen
van de voormalige Sir:t-Àdrianusabdij te Geraardsbergen siaat in het
teken vair het Jaar van het Dorp en toont vooral kunstwerken a-fkomstig uit Aalst en omgeving, Ninove en Geraardsbergen zelf. De samenstelLers, stadsarchÍvaris Karel Baert en stadsconservator fgnace
De vos, brachten een aantal kaarten en plattegronden, schilderijen,
beeldhouwwerk, eclelsmeedverk, wanctapi jten, oucre d.rukken enz. o
samen, die in een prachtig uitgegever. catalcgus word.en besproken
en die het voonnalig Land. van Aalst, waartoe ook Nieuwerkerken be..
hoorde, oproepeno
Deze tentoonstelling blij.ft toegankelijk tot 31 juli,
De catalogrus kost 150 .frank.
o
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Het "Jaar van het Dcrprr behoort voor de helft tot het verleden.
wanneer w'ij even terugbrikken op wat voorbij is, stellen wij vast
dat de belangstelling voor de meeste activiteiten over het alcremeen
zeer bevredigentl was. Evenwel kan men, zoals trouwens altijd het
geval was in Nieuwerkerken, niet spreken van massale opkomst voor
een of andere activiteit.
Een doel is alvast bereikt, het ,'Jaar
van het Dorprr zar in Nieuwerkerken aiet oncpgemerkt voorbijgegaan
zijn. Vele inr.roners van onze vroegere gemeente werden inderdaad
reeds betrokken in een reeks van d^iverse actiwiteiten. Wij denken
aan de volksavond, de volksspelen, rrinlcenzetting, koffietafel voor
ce rrderde leeftijd", groots cpgezette huldigin(J c1&.n het monument
ter gelegenheid van de V-DAG, tentoonstelling van de hobby-club van
de kristelijke gepensione'erdenbond, een voetbaltornooi voor knapen,
een fietstocht en een volIey-bal-I tornooi met ploe5yen uit Grcot Aa1st.
i{atuurlijk zijn er ook de pessimisten, zíj d.ie het door een andere
bril Zien, mensen die geen genocsen scheppen wanneer ze zien dat een
activiteit bijval oogst Inaar veelecr sarcastische opmerkingen maken
wannee'r een activiteit mÍsIukt" Voor wat deze zwartkijkers betreft
kunnen wij alvast zesÍIen, dat zij het deze maal niet bÍj het rechte
eind hebben. Tot hiertcc zijn a1 de voorbije activiteiten in het
raam -ran het ttJaar van het Dorp', succesrijk in,.fericht.
En wat krijgen wij no.q meer dit jaar ? rn september met kermis
wordt een tentoonstellinE ingericht, hiervoor zorgt LilliAalo Er
komt nog eer: her.fstwandeling ingericht dccr de turnclub ÍrGïMr', ook
aI in september krijgen wij nog een kaatstornooi ingericht d.oor onze
plaatselijke kaatscl-ubs, De Denderzonen en O]-ympia en al-s slotactiviteit van het i'Jaar van het Dorp', te Nieuwerkerken, uordt in december een dia-avond ingericht met a1s thema ,Nieuwerkerken 1979,,.

- 16 er beelden zien over vcorbi.je activiteiten van het ,,Jaar
vav] het Dorp'!, ook gaan w"ij onze gemeente met zijn straten, wegeltj es en pleincn op een andere manier beàien en benadererlo I{ij hoperl dat erin de tweede helft van 1978 evenveel srlcces en belangstelling is ,,nregge1egd. voor de actiyiteiten als tot hiertoe het gevaSttas
fn een volgeno nutrunerran dit tijd.schrift komen wij uitvoerikan
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i,Iu Eeridracht ï'lieu.rorerkerken kanpioen speeide in de ïïe provinciele
is het ogenb3-Ík geschil:t om deze cl.ub aan onze lezers voor te stel--

len. ïn zover dat nodig is, lrant voetbalciub Eendracht za1 wel <1e
best bekr:nde vereniSing van Nieuwerkerken zijn.
De cl.ub werd gesticht Ln 1946 evr was aan..rankelÍjk een r,rijkinitiatie-f : het wareri liaast a.11en spclers van de Dries en ock het bestuur
was in het begin uj-tsluitencl. samengestel.d uit ber+oners van de Dries.
ïn die tj.jd, tijdens en r'1ak na de oorlog, met een minimum aan mogelijkheclen tot ontspanning, speelden twee I'ploegen'r van de Dries
tegen mekaar l de rrbenedendriesrr tegen de "bovendriesrro Het was
een match op een weide, rnet geïmprovisee::.le gcalen, zonder scheidsrechter, zonder uitrusting en r,ret op het ein<1e heel veel ruzie.
Het voetbalexperiment viel echt,r:ï' mee, zodat nen besloot een o-ffici'd1e vcetbalclub te stichten" Secrertari-s Jan-Babtist Van Nieuwenborg (+) was juist op tijd net zijn aairvraag voor aansluiting bij
de Bel-gische Voetbalboncl, want op Ce Restert was men op hetzel-f<le
gedacht gekomen. Daar zij ech'ter hurr aansiuitir:g later aanvroegen,
werd in Brussel beslist de mensen van de D:'ies officieel te erkennen al.s vcetbalc}-rb ItEendracht Nieuwerkerkcn'r, De eerste voorzitter werd l,laurice Cal-l.ebaut, De rest van het bestuur bestond uit
Albert Verleyen (+), Joze.f De Saerlel-e er, Jan Lievens, Albert I'Íeganck
en René Droesschaert (*). .l\trs rrroegste spelers noteerrlen wij : Paul
en Hubert Meganck, Julien Gijsels, Jan en Al"fons De Schrijver, Roger
De Boeck, Augu-st De Schrijver, Richard Goosens, Richard De CJ-erck,
Gilbert DrHaeseleer, eoào " o
Deze pioniers van het Nieuwerkerkse voetbal r^rerden later vervangen
door enthousiaste en noeste werkers aIs : Floris De 'lilinter (secretaris) en Jef Meuleman (+, voorzitter)"
B

.

t/

latere spelers vermelden we fukraak nog enkel.e tlamen : Brisarcl,
RoeLs, Je.fke smet, Hubert van ïmpe aliais ïesjken, ."..?"..(pit3en)
en Van Cauter (*, t:'agisch verongcS.ukt bij het ove:"steken van c1e
autcweg).
ïot 1965 speelde Bendracht op de Dries. Iiet clubl:kaal r,ras bij Julien en Julie GhÍjse1s, Het spreekt vanzelf dat over clie romantische beginperiode nog heel vat anekdoten worden vez.teId" Zo gebeurde
het dat* toen Bendracht de eerste keer thuis speeloe, Julie de goa1en in het geheim met vijv'ater hadr besprenkeld en de ploeg won !
De volgende keer deed ze dat opnieut/ ; resultaat : Eendracht verloor
Va::r

met0-6i
De verre verplaatsinEen gebeurden met de platte wagen van Disiré
Peir'lirrck. iÍet rriel- eens vcor dat enkele fui-frmmmers, on<ler wie
Mantjes Arseen en Boerken, in Gijzegem aan het bolIen geraakten en
Disiré vas zonder h<rn r,reg;. Ís Àncrer,"lndaags zíjn ze clan te voet naar
huis gekomeïl
0m de kas wat te spijzen -het gebeurde soms dat het bestuur niet
genoeg had om de scheidsrechter te betalen- vrerden Vlaamse kermis!

sen georganiseerd,

Ce vcetbalbedrijvigheid op de DrÍes ; er
werd gezocht naar een iileer centraa-]. gelegen terrein, Dat werd ge*
vonden in de Bredeweg, van 65 tot /l speelde Bendracht op dit ve1d,
dat thans nog rlienst doet als oefenterrein. Momenteel -t*orcit er gespeeld op het terrein aan Ce Schoolstraat, wear een ruiine lcantine
werd gebouwd en dat voorzien is v.rn gerieflijke kleedkamers"
Een paar jaar geleden r,rerd het bestuur van Eendracht Nieur,,'erkerken
verenigd Ín een V,Z,W", wat aan de basis ligt van het succes van de
cIub. Het is een opezi i:eheer, op dem"ocratische basis, waar ieder
bestuurslid zijn menir.r5l mag te kcnnen gievellc
Eendraclit speelt rLu nret niet nrirrder dan zes ploegelr : miniemeyl,
knapen, scholieren, juniors, reserven err de eer.ste pIoeg" Belangrijk voor de cI'ub is het jeugCbestrr"u:-', dat onCer het voorzitterschap staat van llubert !'anderhaegen. Leclcn rzan het jeugdcomité zijn
Etienne Muylaert, Julien De i{eeste:', José en llil.friec Van Schuurbeecko Gilbert Schocl:aert, Àntoiire Van der Plas en Paul Dooremont.
Vanaf dit jaar zal JczeÍ Ï,latthieu a'l-s trairrer van ci.e jeugdploegen
fungeren"
Het bestuur van Eendrach'[ ]Ti,:uwerice;rken is a1s volgt sanengestclC
voorzitte:' ; I{errnan V;1?l de Velde , ,:ir.d.ervcorzitter : Frans De Pauru,
seci'etaris : Rogcr De liorck, schatber+aarder" : trJilly Verleysen,

Ín 1965 ku"am een eind aan

:

?

leden ; johny Schollaert, Fclidr:cr 1,/cr1e,.:, Paul Peirlinck, Ra-f
Rueckens, Roger De Smet, Alfons De Schrijver.. Louis De Kege1, Roger
De Leeuw, Rudir Vat: Schuu3beec.k, i,Íauricc Buy1, Pierre Gcossens en
Paul ileirens! :\1 Ceze hestuursleden zijn tevens 1id van c1e Voz"\iu
ÏIe mogen zeker oolc de terz'einverzcrgeï's niet vergeten I Sylveer en
Frans Roelari.l.t. Gedurende .,.ij-i jaar wer,f de lcantine opengehoudcir dpor
Iïaurice Buyl en zi-jn famiJ.ic. Van.rf volgenC seizoen worclt die.'f\.r.nctie vaargerionen door God.elieve Parmentier:-De Block"
!Íelke zijn nu dc vooruitzichten. voor volgend jaar'? Voor Ecndracht
zal het ecn oriëntatiejaar worden in eei'ste pr,:vinciale, een beetje
zoeken en tasten om ziji: plaats j.n die hogere afdeling te vinden"

Ào

to

Er we:'den alvast zes nieuwe spelers aaageworven : Dirk Couck, Gr.liCo
Pract, lrranicy Verm,resen (to.:komsti,le keeper) en Luc De Vcs, a11err
van IioC" Denderleeu-w ; ;\nclré Dc I.rIolf van E. Aalst en Karel RinEout
van Sparta rippels. lr'erlieten de club ; Dirk :/an fmpe (St.-Lievenslioutern) en J.:an-Picrrc Caignau (nronOegrem).
Eencl-racht lrerd op 10 ju.ni 11" cp het stad.l:uis door i1e burgemeester
ontvangen. De ciub hoopt in de toekomst c,p cie steua van het stadsbestuur te mogen rekcnen ; gedacht rorordt aan de uitbreÍding vem de
terreinacccrno<latie. Verder hoopt de club dat de supporters trouvr
zu11en blijven en dat hun schare rnet veien za1 urorden aangewld,
ïot slot vermelden wij nog de ciata van de matchen tiie Ecndracht
volgen<lc ;,r.a,a:rd thuis speelt
Voor de beker van de Denrlcrstreek (waariir de ploeg aI twee keer op
c1e drj-e uitgaven hal-ve finaList ..orerd en steetls verloor tegen finalisten, nl-, l,lÍnove en SoK. Geraardsbergen !) r
o

;i;iï.'iïïï"':iï3:;:":ï*:1:ï"
,

,5"33:;f

\Íerder worden in augu-o,tus ncg volgendc vrienclenmatchen gespeeld
1 5.08,78 o:^n '16u" tegen ir.sse (1e prov" Brabant )
27.O8.78 ov* 16u. tegen de reserven van S"Ii. Bevereil"

r

I:íij danken van harte de heren liaurice Callel:aut en lioger De Boeck
voor de gegevens'<1ie ze cns verstrektcn vocr het samcnstellen van
dit artikel" llij zijn crvan cvcrtuigd i.at we nameï:r vergeten hebben
en ciat ez':riisschier: onjuistheden venneLd lrerden ; inCicn dit zo is,
gelie'rc ons dan hiervoor te verontschulögen en deel ons de correcte
gcícvÈns mec.
Eendracht, roocl-zwart-geel, vooruit
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- ïn ons vorig nummer maakten we meldÍng van een brief die
onze vereniging naar de schepenell van 0penbare 'tíerken en Rr.rimtelijke Ordeningr en van Huisvesting, Leefmilieu en Grondbeleid stuurde, voor inlichtingen over eventuele plar:nen betreffende de vernieuving van de dorpskern. \,iij kregen claar ncg steeds geen antwoorcl op.
Iilat \rij onbeleefd en ondemokratisch vind,en !
OmrrilLe van die trage (t) reactie van de overheid hebben wij dan
ook beslist geen brieven te schríjven voor Cre vervrijdering van in
eveneens vorig nurnmer vermelde electriciteitspilone in de Molenstraat.
Ook omwille van onze kleine werkkern (cf , vooraan d.it nr.r-mmer.). f ndien er nög mensen zijn ilie vinden dat die pilone in tie weg staat
en Ie1ijk is, dat ze dan rnisschien eens tot bij ons komen. wij kunnen de koppen samensteken. stoort <lie pilone r,ieman<1 anders dan
onszelf dan mag hij blijven staan. De Nieuwerkerkse hond.en zullen
er ons dankbaar voor zijn.

)Éà(-rHÉ+ËrÉr(té)Ét(r(.

Het stadsbestuur liet in a1le huizen een informatiebrochure beCelen
met o.a. in.formatie erin. Ook over de culturele verenigingen,
LiNÍAal staat er niet bij, omdat onze vereniging zich niet kenbaar
heeft gemaakt t'voor publicatie ingevolge onze oproep in d"e stadsberichtenrr" sorry, wij haciden de stad.sberichten niet gelezeïl..o
+(-16+(-à(*r(t(J(+(t()É")(

Eveneens omwille van onze kleine werkkern zijn rve niet aanwezig geweest op de stichtingsver5ladering van de Sted.elijke Cuiturele Raad
op Cinsdag 14 maart 11. f,iat achteraf gczien een meer dan w'ijze beslissing bIeek, daar de resultaten v&n die ve:.gaderi.ng ;r1 op voorhand bewerkt r,,rerden. En vaar onze tegenwooröghei<l niets zou hebben kunnen aan veranderen. Ue rnrensen ons uit het partijpolitiek
steekspel te houden, zoals reeds eerder duidelijk meegedeeld.
Naar u"ij hoorden is het ondertusscn bij die stichtingsvergadcring
van de SteCelijke Culturele R"aad 5Jebleven.
,í*à.à( x*x*r(x.,$(-)É.,í

tlet geplande boek over líierrwerkerken za1 zeker niet tegen kermis
l{ieuwerkerken tJB klaarkomen. Graag zouden we nog enkele r:ude
fotors iovnmo I{ieuwerkerkse gebeurtenissen, gebour,ren, personen ontlenen. Wie helpt ons ?
.)$or+oH()oÉ)Ëàt)Ére+È*

-20Zíjn er nog kandidaten voor een groepstentocnstelling t er gelegenIreid r,'an Kernis Nieuwerkerken 7g ? Dat ze zich zonder venrijl kenL-raar maken bij onze vereniging"
.)í)Ër+x- r+{-+(
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Maurice Eeckhcut, St,-Rochusstraat, stelt zijn schilCerwerken tentoon in het cultureel- centrum tc Àffligem va:1 vrijdag 21 juli tot
en met 6 augustus" De tentoonstelling is r;p63i 6p zaterclag van 14u,30
tot 20u. en cp zondag van '11u" t,:t 13u" en van 14u"3c tot 20u.
fn hct maandschri.ft van hct Cuitureel Centrwn van juli r/8 lazen we
"i'ferl< dat bewottdcrcriswaarci is, rriet alleeri omwille van het feit dat
r're hicr ,'net cen riet.selaar-schild"er en autcrjidact te cl<.ren hebben,
maar ock, i':Ír voofolr orndat het ryerk r.an Ecckhi:rut ee-n onvervalste
uitin,l is van het zicrsleve]l van een mens die <iagi-in clag-uit midc1en
in hct irardstc cn tuwste leven staat" Àls schilder bied.t hij olls
i:nbewust het landschap van zijn ziel in :neestal irreëIe kleurenr?"
B
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De restauratiewerken aan dc kerk liggen a1 een hele tijd stil.
Br r,rerd echter schriftelijk meegedeeld dat de werkzaamheden op

1 augustus zu1len r^rorden hcrvat.
ilvenecns .-:p 1 au5-Listus zaL ccn aanvar:g 'ulorden gemaakt raet c1c restauratie van hut irrgcl"
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i\iij da::ken Herman Dc spiegcleer vocr het stcncileren van clit tijdschrift" 'ttlij ciai:ken tc-vens paula De s;.net*Deblaere vcor de vele
prachtige illustraties,
Iln vergeet niet uw bijclrage te bctaleri voor het werkjaar l gTB-1979"
De vorgende medeiiclingen vari LilJiAal- verschijnen in september"
De redactie

