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Tweede editie Prijs Jos Mertens: winnaar bekend
De compositiewedstrijd die in 2020 in het leven werd geroepen ter
nagedachtenis van Jos Mertens, in 1968 medestichter van Marnixring
Internationale Serviceclub, is dit jaar voor de tweede keer
georganiseerd. De winnende componist wordt in november
bekendgemaakt.
De jury, bestaande uit een aantal grote namen uit de muziekwereld,
koos op 17 juli jongstleden na grondig beraad een winnaar.
Toen in de zomer van 2019 Jos Mertens, op 94‐jarige leeftijd overleed, werd zeer snel besloten naar
hem een culturele prijs te vernoemen. Aangezien hij zelf toondichter was, zou het een muziekprijs
worden. En omdat het bevorderen van de Nederlandse taal een van de hoofddoelstellingen van
Marnixring is, werden beide gegevens gecombineerd tot een compositiewedstrijd voor nieuw vocaal
werk in het Nederlands – het ene jaar voor koormuziek, het andere jaar in het liedgenre.
In 2020 werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan Martin Slootmaekers, die voor vierstemmig
mannenkoor een uitdagend werk componeerde op de geestige 16de‐eeuwse tekst Remedie jeghens de
peste. Jurysecretaris Jan Heyvaert, namens de organiserende Marnixring: “Het werk paste wonderwel in
de tijd van corona, maar helaas kon door die ‘nieuwe pest’ het werk niet uitgevoerd worden op de
uitreiking. Ook jammer was dat er slechts één vrouw en één Nederlander aan de wedstrijd deelnamen.”
Op 17 juli jongstleden boog de vijfkoppige jury zich in Geraardsbergen over de inzendingen in het
liedgenre: een nog niet eerder uitgegeven of uitgevoerde Nederlandstalige cyclus van minstens drie
liederen voor één zangstem en één instrument. De jury bestond uit de componisten Erika Budai, Lucien
Posman en Wilfried Westerlinck (voorzitter), tenor Zeger Vandersteene en koordirigent en pianodocent
Marc Gerain. Na drie spannende beraadslagingsrondes, waarbij de inzendingen werden teruggebracht
tot drie finalisten, kwam de laureaat uit de bus. Deze keer was meer dan de helft van de inzendingen
afkomstig van Nederlandse componisten en iets minder dan de helft van de werken werd geschreven
door vrouwen.
Jan Heyvaert: “Er is mooi werk verricht, voor de vocale muziek, voor en door componisten uit de Lage
Landen én voor de Nederlandse taal. In 2020 en 2021 zijn dankzij de Prijs Jos Mertens van de Marnixring
meer dan dertig nieuw geschreven muziekwerken, van behoorlijk tot uitstekend niveau, toegevoegd aan
het vocale repertoire in het Nederlands,
dat onder druk staat van de om zich heen
grijpende trend om vooral in het Engels en
het Latijn te componeren.”
Op 20 november wordt de winnaar van de
Prijs Jos Mertens, waaraan een bedrag van
1.500 euro verbonden is, bekendgemaakt
en zal het winnende werk gecreëerd
worden in de Stedelijke Academie voor
Woord en Dans, Parklaan 13 te Ninove, de
stad waar Mertens beroepshalve actief
was.

De jury poseert na afloop van de beraadslaging bij de
bekendste inwoner van Geraardsbergen: v.l.n.r.
Zeger Vandersteene, Wilfried Westerlinck, Lucien
Posman, Erika Budai en Marc Gerain
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De Markanten
Opvallende Vlaamse figuren en feiten

HENDRIK WAELPUT
‘De Gentse Beethoven’
1845‐1885
te maken met kuiperijen van Brugse muzikanten, die
geen Gentse indringer duldden. Ze werkten Waelput
tegen en strooiden geruchten rond dat hij een
drankprobleem en speelschulden had. Wat overigens
niet al te ver van de waarheid was. Zijn ontslag was
onvermijdelijk.
Op zijn 24ste was Waelput de jongste directeur van
het land, twee jaar later was hij de jongste ex‐
directeur! Evenmin als Karel Miry werd hij, vanwege
zijn Vlaamsgezinde overtuiging, in 1871 niet tot
directeur van het Koninklijk Conservatorium in Gent
benoemd. Zijn reputatie was verbrand en daarom
beproefde hij zijn geluk in theaters in Nederland en
Frankrijk.
Eens terug in Vlaanderen kreeg hij nieuwe kansen als
dirigent en benoemde Peter Benoit hem tot leraar aan
zijn Antwerpse muziekschool.

Omhooggeschoten als een komeet en diep gevallen in
het tweede deel van zijn naam... Zo zou je de korte
carriére van de Gentse componist Hendrik Waelput
kunnen samenvatten.

In de trant van Benoit componeerde hij ‘De Pacificatie
van Gent’ met de ‘Geuzenmars’, en het lyrisch drama
‘Stella’.
En niettegenstaande hij zich nog altijd geboycot
voelde, vond hij ook de tijd en de moed om prachtige
liederen en vier symfonieën te schrijven. Dat laatste
was voor sommigen voldoende om hem de ‘Vlaamse
Beethoven’ te noemen.
Maar het mocht allemaal niet zijn: enkele maanden
voor zijn veertigste verjaardag stierf hij onverwacht
aan een borstvliesontsteking.
Aan zijn sterfbed, dat met bloemen was versierd, zei
Waelputs zuster: "Ja, in zijn leven ging hij over
doornen, nu ligt hij met bloemen en rozen bedekt."

Hendrik was een wonderkind dat op zijn slaapkamer
componeerde. In het geheim, tot zijn moeder bij het
opruimen een pak composities vond. De trotse ouders
stuurden hem op les bij Karel Miry, de componist van
‘De Vlaamse Leeuw’, maar wilden toch dat zoonlief
een ‘deftig’ beroep zou uitoefenen.
Gehoorzaam trok Waelput naar de Gentse
Universiteit, om dan een jaar later zijn zin te doen en
te gaan studeren aan het Conservatorium van Brussel.
Mét succes, want in 1867 won hij de Prijs van Rome,
de hoogste bekroning die een jonge componist kon
krijgen.

Hendrik Waelput wordt beschouwd als een van de
briljantste vertegenwoordigers van de Vlaamse
school; hij die eens de ‘Gentse Mozart’, de 'Vlaamse
Schubert' en de ‘Vlaamse Beethoven’ werd genoemd,
is samen met zijn muziek vergeten. Hoog tijd dat
Waelput uit de vergeetput wordt gehaald!

Zijn broodje was gebakken: twee jaar later werd hij
directeur van de Brugse muziekschool en nog een jaar
later directeur van de stedelijke schouwburg van
Brugge.
Waelput serveerde er kwaliteitsvolle muziek van
Vlaamse en Duitse componisten, maar dat
was niet altijd naar de zin van het Brugse publiek dat
meer hield van Franse ‘operetteflanflan’. Hij kreeg er

Bron: De Markanten (p283)
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Meetkundig cursiefje
Om te beletten dat mijn grijze
hersencellen veranderen in pulp door
te kijken naar de Vlaamse televisies,
heb ik mij onlangs weer aan de studie
gezet van de ‘Euclidische Meetkunde’.
Op het internet vond ik een hele
lessenreeks. Ik pakte mijn oude
tekenplank en kocht tekenpapier en
een nieuwe passer. Die hanteren, dat
was geleden van toen er op kalkpapier
getekend werd met een trekpen met
Oostindische inkt, door iedereen toen
genoemd ‘Chinese inkt’. Een potlood
zou nu wel volstaan en met goede
moed begon ik eraan: stelling na
stelling moest eraan geloven.
Stilaan begon mijn eigenzinnige zelf op te spelen en bedacht ik eigenhandig andere meetkundige
problemen. Zo vroeg ik mij af hoe men de oppervlakte berekent van een gelijkzijdige zeshoek. Nu zult
u zeggen, “google dat, je hebt de formule in een oogwenk”. Dat doe ik natuurlijk niet, anders is de lol
eraf. Dus denk ik mij te pletter, meestal ’s avonds bij een biertje. De omtrek bepalen, dat is simpel, je
telt de afmetingen van alle zijden bij mekaar, maar hoe komt men aan een formule voor de
oppervlakte?
Nog een biertje en het denkwerk gaat verder. Wacht eens, een ingeving: verbindt alle hoekpunten
met mekaar en je bekomt een aantal gelijkbenige driehoeken. De oppervlakte van de vijfhoek is dan
gelijk aan de som van de oppervlakten van al die driehoeken en we weten al sinds het vierde
studiejaar dat de oppervlakte van een driehoek gelijk is aan basis maal hoogte gedeeld door twee.
Ahaa. En wat is die basis? De zijde van de zeshoek natuurlijk.
Het gaat vooruit, maar eerst nog een biertje. Alles wat ik nu nog moet weten is de hoogte van die
driehoeken. Die bepaal je met een loodlijn vanuit de top van de driehoek op de basis. Nu zit ik strop,
want hoe kun je de lengte kennen van die loodlijn? En het bier is op! Dan maar een paar ferme
scheuten rum. Een ogenblik twijfel ik aan het bestaan van gelijkzijdige zeshoeken;
of bekruipt mij de drang om een oplossing te zoeken met goniometrie: zo’n loodlijn
verdeelt een driehoek immers in twee gelijke rechthoekige driehoeken, zodoende.
Maar dát nooit, daar is weinig euclidisch aan. Zou er niet iets met Pythagoras te
doen zijn? Ik raak er niet uit en ga maar onder de wol. Misschien brengt de nacht
raad en sta ik morgen op met “Eureka, ik heb het gevonden!”. Of niet natuurlijk en
heb ik alleen maar een kater.
MFB
Euclides, genoemd ‘van Alexandrië’ was een wiskundig genie die rond het jaar 300 v.Chr.
werkzaam was in de bibliotheek van Alexandrië. Zijn voornaamste werk is het boek ‘De
Elementen’, in feite een leerboek met alle toenmalige kennis van de wiskunde. Het deed
tot in de vroege 20e eeuw dienst als het belangrijkste leerboek voor het onderwijs in de
wiskunde. Pythagoras, die van de beroemde stelling, was dan weer meer filosoof dan
wiskundige; hij leefde meer dan tweehonderd jaar eerder dan Euclides. Met goniometrie
of driehoeksmeetkunde kun je, als een hoek en een zijde gegeven zijn, de andere zijden
van een rechthoekige driehoek berekenen. De vader van de goniometrie is Hipparchus
‘van Nicaea’ die rond 150 v. Ch. de eerste goniometrische tabel maakte. Drie Griekse
wiskundigen, maar ze hebben mekaar nooit ontmoet. Er zitten tussen hen meer jaren
dan tussen Galilei en Einstein.
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Mark Van Crombrugge en de Rechtvaardige Rechters
Vlaanderen kent een bewogen verleden en een rijke cultuur. Menig auteur heeft zich hierin verdiept,
maar een inspiratiebron voor mij was het boek ‘De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen’
van Bart Van Loo.
In de 15e eeuw speelde Vlaanderen een hoofdrol als economische draaischijf van Europa. In diezelfde
periode, met Filips de Goede, hertog van Bourgondië, als royaal mecenas zagen we de eerste bloei
van de Vlaamse primitieven met o.a. Jan Van Eyck, Rogier van der Weijden, en Dieric Bouts. Het
Vlaanderen in die tijd is te zien als de Lage Landen van Groningen tot Luxemburg en tot en met
Artesië.
Een van de leden van de opkomende rijke burgerij in Gent was Jodocus Vyd, heer van Pamele, en een
van de eerste poorters van de stad Gent. Samen met zijn echtgenote Lysbette Borluut nam hij het
initiatief om de toenmalige parochiekerk Sint-Jan de Doper in Gent een mooi retabel te schenken. De
kerk was in volle uitbreiding en is intussen de gekende Sint‐Baafskathedraal geworden. Vermoedelijk
rond 1420 gaf Vyd de opdracht tot het schilderen van het veelluik 'De Aanbidding van Het Lam Gods',
oorspronkelijk aan Hubert van Eyck, de oudere broer van Jan. Deze werkte eraan tot aan zijn dood in
1426, waarna Jan het op aandringen van Vyd verder afwerkte.
Jan Van Eyck was naast begenadigd schilder ook intelligent diplomaat en werkte als hofschilder voor
hertog Filips de Goede, en voerde daarnaast ook diplomatieke missies uit. Hij had als schilder een
grote bewondering voor zijn oudere broer, maar wist de kunst van het schilderen met olieverf op
paneel tot ongekende hoogte te verheffen. Wie de tentoonstelling vorig jaar in het MSK te Gent
'Van Eyck – Een optische revolutie' heeft bezocht zal dit al kunnen ervaren hebben. Onder andere
door het werken met transparante verflagen kreeg het werk een ongeziene luminositeit en
kleursaturatie. Hierdoor was het ook mogelijk de hoge graad van detail en realisme te bereiken
kenmerkend voor de Vlaamse Primitieven. Het is pas de volgende generatie van Vlaamse schilders,
zoals Hans Memling of Gerard David, die de techniek zou overnemen. In Italië is men pas honderd
jaar later olieverf gaan gebruiken.
Het hoofdwerk van Van Eyck is ongetwijfeld het Gentse altaarstuk Het Lam Gods. Het bestaat uit
twaalf eikenhouten panelen waarvan de acht buitenste aan beide kanten zijn beschilderd. Het is de
publiekstrekker in de Sint‐Baafskathedraal en ondergaat momenteel een jarenlange minutieuze
restauratie. Daardoor zijn op de binnenpanelen na het wegnemen van latere overschilderingen de
oorspronkelijk kleuren en figuren tevoorschijn gekomen. Het Lam Gods komt nog regelmatig in het
nieuws in verband met de onopgehelderde diefstal van een van de panelen met de afbeelding van De
Rechtvaardige Rechters in 1934. Momenteel hangt op die plaats een kopie uit 1941 van de hand van
Jef Van der Veken.
Sedert enkele weken is er een nieuwe reproductie van De Rechtvaardige Rechters te zien in een
kapel naast het originele retabel in de Sint‐Baafskathedraal. Deze reconstructie is van de hand van
een nieuwe Vlaamse Meester, Mark Van Crombrugge uit Zottegem. Het is volledig opgebouwd
volgens de techniek van Van Eyck (en de Oude Meesters in het algemeen), met dezelfde zin voor
detail, maar wel gebruikmakend van moderne materialen. Het geeft ons een indruk hoe het werk er
bijna 600 jaar geleden uitgezien moet hebben bij het verlaten van het atelier van Jan van Eyck. Ik had
het geluk om als een van de eersten het werk van Mark te kunnen aanschouwen in zijn atelier. De
manier waarop hij, zich baserend op zwart-wit foto’s van het origineel en met de kleuren gebruikt in
de aanliggende panelen, De Rechtvaardige Rechters getrouw reconstrueerde is fenomenaal. Met het
vergrootglas bekeken is de zin voor detail, de uitdrukking van de personages, de wolkenhemel en de
planten, de gebouwen in de verte, duidelijk superieur aan de huidige versie in het retabel.
Close‐ups van het werk kan je zien op https://beeld.be/kunstenaars/mark‐van‐crombrugge
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Reproductie door Jef Van der Veken ,1941

Reconstructie
door Mark Van Crombrugge

,2021

Mark Van Crombrugge, geboren in 1954, volgde zes jaar lessen aan het St.-Lukasinstituut te Brussel
(1969‐1975), en werkte daarna o.a. in het K.I.K. te Brussel (Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium), waar hij een eenjarige cursus restauratie en conserveringsmethodes volgde
(1979 ‐ 1980). Van 1981 tot 1994 werkte hij zowel als ontwerper, illustrator en fotograaf in Brussel
als in de audiovisuele sector. Vanaf 1993 kon hij zijn creativiteit vooral kwijt in de reclamewereld.
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Jan van Eyck, Man in a Turban, 1433,
Oil on wood, 25,5 x 19 cm
National Gallery, London
© Emme Debivc.exto.org

Kopie door Mark Van Crombrugge , 1995
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Eind de jaren 90 was de traditionele reclame‐illustratie zo goed als volledig verdrongen door de
digitale variant ervan en de fotografie. Het verplichtte hem om diverse jobs aan te nemen, naast het
zich verder ontwikkelen in de digitale beeldbewerking en fotoretouche, maar uiteindelijk beet hij zich
toch volledig vast in de traditionele olieverftechniek op paneel, die hij zichzelf aanleerde en verder
op punt stelde in 2009. Omstreeks die periode ontstond ook de reeks van fotorealistisch geschilderde
stillevens die hij maakte en afwerkte eind 2015.

Mark Van Crombrugge werkt veelal
in thema's. Niet enkel stillevens,
maar ook zee‐ en strandtaferelen,
een reeks over dansers, portretten
en andere thema's komen aan bod.
Door de enorme ervaring, opgedaan
in een leven van tekenen en
schilderen, kan hij moeiteloos
diverse technieken met elkaar en
door elkaar gebruiken, steeds met
het oog op kwaliteit en
duurzaamheid.

Vakmanschap staat, naast een artistieke beleving, centraal. Van reclame‐illustrator is hij uitgegroeid
tot kunstzinnig schilder, met weliswaar nog hetzelfde oog voor detail als vroeger, maar er een extra
dimensie aan toevoegend die de uiterlijke schoonheid met verve overtreft.
Mark: “Jaren geleden maakte ik al een kopie van het Portret van een man met rode tulband,
vermoedelijk een zelfportret van Jan van Eyck” …
Ook in dit werk toont Mark zijn fotografische perfectie en zijn beheersing van de olieverftechniek.
Het schilderij is nog in bezit van de kunstenaar, maar zou niet misstaan in een gerenommeerd
museum. “Als ik er nog een van van Eyck zou maken, zou dat het Portret van Giovanni Arnolfini en
zijn vrouw zijn. Laat maar komen.”
Meer werk van Mark is te zien op zijn website: www.mvc.exto.org.
Het wereldvermaarde Vlaamse schildertalent kent nog steeds zijn navolgers, we kunnen op beide
oren slapen. De Rechtvaardige Rechters van Mark Van Crombrugge is nog te bezichtigen in de
Sint Baafskathedraal in Gent tot eind november 2021.
Dirk Broekaert
Marnixring Sotteghem

Bronnen:
‘Het Lam Gods, Gent’ door Peter Schmidt, uitg. Ludion
De Bourgondiërs van Bart Van Loo, De Bezige Bij, ISBN 978 94 031 3900 5
‘Schilderkunst van A tot Z’, REBO Productions, ISBN 90‐366‐0597‐0
https://www.kunstwerkt.be/jan‐van‐eyck‐en‐het‐lam‐gods, Petja Gekiere 31.03.2020
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Flandria en Flamingi
heden toe in het Waals en het Picardisch
dialect bewaard.
Flandria komt pas sinds 962 voor maar is
sedertdien in de Latijnse teksten een
gewoon gebruik. Flandrum is een
streeknaam en geen volksnaam.
Flandre: moeras in Marquentene
(Somme).

De Vlamingen doen hun intrede in de
geschiedenis in het levensverhaal van Sint‐
Eligius (ca.590‐660), de Vita sancti Eligii.
Dit werd opgesteld vóór 684, maar is
slechts bekend in een omwerking van rond
725. Daar verschijnen de ‘Flanderenses’
die wonen in Flandris(1). In het Latijn
evolueerde dit later tot de
gestandaardiseerde vormen Flandrenses
en Flandria. De benaming is afgeleid van
flâm, een Ingveoonse (2) vorm van het
Oergermaanse flauma (‘vloed, stroom,
stroming en modder’) en betekent dus
overstroming, overstroomd land, slijkland.
Flâmas zijn diepe grachten. De Vlamingen
zijn dus zij die gekenmerkt worden door
de flâmas, die dus bij of in de flâmas
wonen.

Geografie

Flaming: de bewoners werden aangeduid
met de van de gebiedsnaam afgeleide
Flandrenses. Er zijn slechts schaarse
vermeldingen in de Latijnse teksten. In
1160‐1170 vinden we terug: Flamingos en
Hollandros. Flamingi zijn de inwoners van
Vlaanderen. Vlaming en Vlaanderen zijn
afleidingen van een en hetzelfde woord.
Latijnse teksten mijden hier het
Germaanse woord terwijl Oudengelse en
vooral Oudnoorse teksten dit talrijk
vermelden. ‘Flameng’ en ‘Flamin’ is tot op

De gouwen

In de 9de eeuw was Vlaanderen bedekt
met heide, bossen en moerassen. In het
noorden zag het landschap er totaal
anders uit dan wat we op vandaag
kennen. Rond het jaar 400 was de zee diep
het land ingedrongen en had ze zo een
brede zone van het vasteland
onbewoonbaar gemaakt. Het
voornaamste kenmerk van Vlaanderen
waren de slikken en schorren, het land dat
overstroomd wordt. Dus polderland,
overstroomd gebied, schorre, moeras.

Vlaming : betekent volgens de oude teksten:
vluchteling, banneling. De naam vinden we
meermaals terug in de streek:
Vlaming : te Sint‐Laureins (1846)
Vlaminck : meersen te Hazebroek (1646)
Vlaminck : te Poperinge (17e eeuw)
Vlaming : meersen en poelen te Brugge
Vlaminghe : hofstede tussen 2 meersen in
Langemark
Vlamingsbroek : te Houtave (1269)
Vlaemsbrigghe: te Volkerinkhove (1494)
Verder ook Vlamingstraten en Vlamingwegen,
vooral in de Polders. Ze duiden poelen of
moerassige plaatsen aan.
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Het Vlaamse kustgebied werd tussen de 3e
en de 8e eeuw tweemaal per dag
overstroomd door de Noordzee. Het
gebied stond wel niet continu onder water
maar elk springtij of hoogtij was
voldoende om het land opnieuw te doen
overstromen. Het zeewater liet een
sliblaag van klei aanwassen zodat de
bodem zich stilaan ging verheffen. Het was
een traag en geleidelijk proces dat zeker
nog niet was afgelopen in de 9e eeuw.
Noordelijk van de nieuwe kustlijn gingen
zich de volgende eeuwen talrijke eilanden
vormen. De zee was het diepst
doorgedrongen in het oosten. De Vier
Ambachten, de streek van Eeklo‐
Maldegem, maar ook waartoe Aksel en
Boterzande behoorden, en het noorden
van het Land van Waas (pagus Wasia),
kwamen rond het jaar 400 serieus onder
water te staan. Zij werden pas in 1012 bij
het graafschap ingelijfd.
Het noorden van het Land van Waas tot
aan de duinengordel Melsele‐Stekene
(geen zeeduinen maar stuifzand) lag aan
de zee en vormde de grens van het
Frankische kolonisatiegebied. Hier

bevonden zich de uitgestrekte
jachtgebieden van de koning van Frankrijk,
met domeinen als Saleghem, Melsele en
Baldegem. Meer in het noordwesten
verschenen enkele eeuwen later een
aantal eilanden: Wulpen, Zuidzand,
Koezand, Zaamslag en Testerep.
De hele streek van De Vier Ambachten zou
trouwens nog lang een geheel van
eilanden en eilandjes blijven. Aanvankelijk
waren die eilanden alleen maar
zandbanken. Met uitzondering van
Testerep, waar Oostende zich veel later
ging vormen, dat al werd vermeld op het
einde van de jaren 900, verschenen de
andere eilanden vrij laat. Wulpen en
Cadzand hadden zich al gevormd in 1096.
Axel verscheen in 991 en Assenede pas in
1108. In het Brugse Vrije reikte de
overstroomde zee tot vlak bij de plek waar
later Brugge zou ontstaan.
De plaatsnamen die eindigen met ‐gem
of ‐zele verraden de aanwezigheid van de
zee. Kijken we maar naar Dudzele,
Kathem, Aarsele, Avingezele. Michem en
Eitegem ter hoogte van Oostkerke.

Pagi
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Gaarlem en Gijzeele bij Lissewege en
Vlissegem. Pas later, in de 11de eeuw,
zouden andere plaatsen ten noorden van
Brugge vermeld worden. De plaats
Oostburg was gelegen op het oostelijke
uiteinde van het vasteland.

Adegem, vonden we een reeks van
Frankische boerderijen terug: de
koninklijke ficus Maldegem, Adegem,
Noorthem en Wielinghem, de Frankische
nederzetting van de pagus Rodanensis.
In het Brugse, meer bepaald in de
driehoek Brugge‐Oudenburg‐Torhout, de
pagus Flandrensis, bestonden er talrijke
Frankische domeinen: Sijseele, Beernem,
Zedelgem, Loppem, Snellegem, Straathem,
Meshem, Bekegem, Roksem, Zerkegem,
Eernegem, Ichtegem en andere. In de golf
van Loo (de brede monding van de IJzer)
lagen Wulveringem, Alveringem, Vinkem,
Houtem en Leyzele. Het was duidelijk dat
de Franken de hele kuststreek van die tijd
hadden gekoloniseerd.

De IJzermonding was in die tijd een brede
zeeader die het land binnendrong tot
Vleteren met het nabijgelegen Loo als een
eiland. Verder westwaarts lagen de
moeren, een laagland dat nog lang zou
overstroomd blijven. Sint‐Winoksbergen
lag oorspronkelijk aan een zeeader en dat
zou zo blijven tot in de 12de eeuw.
De monding van de Aa was niet meer zo
aanzienlijk in de 11de eeuw maar
verderop, ter hoogte van Sangatte en Oye,
lag een brede zee‐ader die Neuna werd
genoemd. De hele westkust was bezaaid
met eilandjes. De inpoldering zou voor het
jaar 1000 al bij al vrij beperkt blijven.

Pagi, villae en fisci
pagus Arduennensis (Ardennengouw)
pagus Bracbatensis (Brabantgouw)
pagus Flandrensis (Vlaanderengouw)
pagus Hanoniensis (Henegouw)
pagus Leuhius (Luikgouw)
pagus Tarvanensis (Ternaasgouw)
pagus Tornacensis (Doornikgouw)
pagus Curtracensis (Kortrijkgouw)
enz. ...

De reeks burchten opgericht door
Boudewijn II om het land te beschermen
tegen de Noormannen, verraadt de
toenmalige kustlijn. Oostburg,
Aardenburg, Brugge, Oudenburg, Gistel,
Veurne, Sint‐Winoksbergen en Broekburg
lagen allemaal op één lijn.

Sinds de Franken van Karel Martel(3) door hem de Karolingische periode
genoemd- was heel Frankenland en dus
ook Vlaanderen ingedeeld in gouwen,
pagi, die elk door een graaf werden
bestuurd.

De Leie ‐ De Schelde ‐ De IJzer
‐ De Henne ‐ De Scarpe
Het is die lijn die grotendeels
overeenstemt met de kustlijn van 1100
jaar geleden. Overal langs de toenmalige
kustlijn waren er Frankische
nederzettingen terug te vinden. In het
noordoostelijke schiereiland van Waas
zagen we Melsele, Salegem en Baldegem.
Iets meer naar het zuiden lagen Belsele en
Bazel aan de Schelde. Zele lag meer
geïsoleerd in de domeinen van de pagus
Wasiae. Aan de westzijde van de ‘fluvius
maris’ die in de 10e eeuw reikte tot in

Karel Martel
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Aan de kust tussen de Schelde, de zee en
de waterlinie van Gent bevond zich de
pagus van Waas. Naar het westen toe de
pagus van Oudenburg en de pagus
Flandrensis. Die zich strekte zich uit tot
aan de brede monding van de IJzer.
Zuidelijker, tussen de Aa en de Canche
zien we de pagus van Boulogne.
Naar het binnenland toe strekte de pagus
Mempiscus zich uit van Waas tot voorbij
Roeselare. De oostelijke grens van de
pagus Mempiscus viel samen met de
scheidingslijn tussen de bisdommen van
Terwaan en Doornik. Ten westen van die
lijn, tot aan de IJzer en de Vleterbeek en
misschien nog aan de andere kant van de
IJzer, lag de pagus Iseretius. De officiële
naam van de pagus Iseretius stond
neergeschreven in een oorkonde van het
jaar 811 waarin Vleteren omschreven
stond als ‘Fletrinio, in pagus Iseretio’.
Tussen 811 en 846 zou de pagus
Mempiscus geleidelijk aan de pagus
Iseretius opslorpen. Meer zuidelijk
bevond zich de gouw Terwaan. Het
oostelijk deel van de pagus Terwanensis
en de gouwen Iseretius en Mempiscus
worden beschreven als de streek van
Mempiscus.

Avelgem in het oosten en Lauwe in het
westen leken voor een deel in het
Doornikse en voor een deel in het
Kortrijkse gelegen te zijn. Ze vormden in
elk geval de grens tussen de twee gouwen.
Lodewijk de Vrome, de opvolger van Karel
de Grote, zou rond het jaar 800 de pagi
Cortracensis en Tornacensis fusioneren. In
het jaar 811 strekte de pagus Tornacensis
zich uit tot aan Gent want de Sint‐
Pietersabdij van Gent werd in dat gebied
expliciet gesitueerd ‘in pagi Turnacense’.
In 853 zouden de beide gouwen weer van
elkaar gescheiden worden. De gouw van
Artesië lag oostelijk van de pagus Ternois.
De zuidoostelijke hoek van het latere
graafschap Vlaanderen omvatte een reeks
pagi van uiteenlopend belang: Oosterbant,
Caribant, Melantois, Pevele, Escrebieu en
de pagus Leticus. Dit was zowat de
bestuurlijke inrichting van het Vlaamse
land. De gebieden in Vlaanderen die al
ontgonnen waren, werden meestal
ingedeeld in uitbatingseenheden, villae of
domeinen die aan een kleine schare van
grondbezitters toebehoorden. Een domein
of een villa was opgebouwd uit een aantal
mansi of hoeven. Een mansus was tussen
15 en 30 ha groot. Veel domeinen hadden
een 30 mansi.

Laten we terugkeren naar het oostelijk
deel van Vlaanderen: ten noorden van de
Schelde, stroomafwaarts van Gent en de
Leie lag de Gentse pagus (pagus
Gandensis). Tussen de Schelde en de Leie
bevonden zich de pagus Curtrecensis
(Kortrijkergouw) en zuidelijker de pagus
Tornacensis (Doornik). De bekendste
plaatsen in de Kortrijkergouw waren in die
tijd Boenlare bij Petegem‐Deinze,
Koolegem bij Deurle, Zingem, Ouwegem
bij Kruishoutem, Kruishoutem zelf,
Beveren aan Leie, Beveren bij
Oudenaarde, Andelgem, Tiegem,
Desselgem, Potegem op Waaregem,
Steenbeek te Desselgem, Waregem en
Kaster.

Onder de Karolingers werden de
landgoederen vaak fiscus(4) genoemd.
Meestal bestaan deze fisci uit een of meer
villae, genoemde landgoederen die we pas
leren kennen op het ogenblik dat ze door
schenking in het bezit van de kerken
overgaan.
Al bij al waren er weinig kleine vrije
boeren, maar wel grootgrondbezitters en
veel villae die eigendom waren van de
kerk, via abdijen of kapittels. Maar ook de
koning bezat een respectabel aantal
kroondomeinen. Zo bemerken we de fisci
van Weinebrugge, Snellegem en
Maldegem. Verder in het binnenland
13
Marnixkrant 98 - september / oktober 2021

bevonden zich nog meer kroondomeinen:
Roeselare met de afhankelijkheden
Hardooie, Koekelare en Hooglede.
Rijkegem behoorde bij de fiscus van Tielt.
Andere fisci zijn Koolskamp, Wingene,
Beernem en Boonaarde bij Kortrijk.
Boonaarde zou later door Lodewijk de
Vrome aan Sint‐Amand op de Schelde
worden geschonken. In de pagus
Gandensis bevond zich de fiscus Marke bij
Ekkergem met talrijke afhankelijkheden
zoals Evergem en Goedege. Ook Aaigem
bij Sint‐Pieters‐Aaigem stond beschreven
als een kroondomein.
Heel het domein van Sint‐Pieters bleek
een koninklijke schenking te zijn. Temse
aan de Schelde en Petegem aan de Leie
waren fisci. In het zuiden was de
aanwezigheid van fisci nog belangrijker:
Doornik, Cysoing, Vitry, Valencijn, enz.
Behalve van de talrijke fisci was de koning
ook eigenaar van alle woeste,
braakliggende of nieuwe gronden. Zo
waren de wouden zijn eigendom. Het
Scheldehout (Scheldeholt) tussen Schelde
en Vijve, de Forestum Methela tussen
Vijve en Leie en het Forestum Wasdae
waren koninklijk bezit. Het lijkt
overduidelijk dat de Karolingen een
buitengewoon groot aantal domeinen
bezaten in Vlaanderen. Geleidelijk aan, al
gedurende de 9de eeuw, zou dit bezit door
akten van afstand afnemen.
Willy De Bouvrie, Waregem Leeuwercke

IN MEMORIAM
Uitermate bedroefd hebben wij afscheid
genomen van deze Marnixringvrienden:

Jan Van den Bussche 5‐2081
MR Sotteghem / MR Gent
Borluut

Luc Malysse 4‐5180
MR Kortrijk Broel

NOTEN
1 Pagus Flandrensis: gouw Vlaanderen.
2 Ingveoonse: sterk verwante Germaanse talen in
de buurt van de Noordzee gesproken.
3 Karel Martel: °688 ‐ +741. Kleinzoon van Karel de
Grote
4 Fiscus: kroondomein. Kan duizenden ha groot zijn.

Geert Deputter 23‐781
MR Asse Hoppeland

BRONNEN
Vlaanderen, oorspronkelijke ligging en etymologie:
Dr.J.Dhondt en Dr.M.Gyseling
Vandewiele André: Gaverstreke, 35e jaarboek van
de Geschied‐en Heemkundige kring 2007
Vlaanderen door de eeuwen heen. Land en Volk:
Prof.Dr.C.Heymans 1912‐1913.

Moge het medeleven van zovele
Marnixvrienden troost bieden.
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Overlijdensbericht Boudewijn Knevels

Schrijver‐dichter Boudewijn Knevels © FrMi

Op 21 mei 2021 overleed Boudewijn Knevels, lid van de Marnixring Limburg Herkenrode.
Als kleine jongen had Boudewijn een vervelend probleem: hij stotterde. Daarom schreef hij graag de
dingen op. Dat ging hem zo goed af dat hij een gepassioneerd schrijver is geworden. Hij schreef meer
dan zestig jaar teksten. Zijn liefde en passie voor onze Nederlandse taal bracht hem bij onze
Marnixring Limburg Herkenrode, waar hij zich thuis voelde. Meerdere voordrachten heeft hij voor
onze ring verzorgd, onder andere over Guido Gezelle, de figuur waar ook zijn laatste roman over
ging: 'Tot u spreken de hersenen van Guido Gezelle'.
Verder heeft hij poëziebundels geschreven, romans, gelegenheidsgedichten en ‐teksten rond
feesten, jubilea, huwelijken, geboortes en overlijdens, alsook liedteksten, theaterteksten en cabaret.
In 2007 werd hij de eerste Haspengouwse fruitdichter. In februari van dit jaar kreeg hij van
het provinciebestuur nog de vraag om een gedicht te maken over Limburg. Op de poëziedag werd
door de gouverneur op de sociale media ‘Limburg Nu’ voorgedragen.
In zijn overlijdensbrief lazen we:
“Ik ben nu dood
ook ik moest gaan
de weg van alle leven
bedankt kosmos voor mijn bestaan
maar ‘k was nog graag gebleven”.
Op zijn afscheidsplechtigheid lag naast de kist zijn eigen verzameld werk
(uitgegeven in 2015 op zijn zeventigste verjaardag). Verenigd op papier
vertegenwoordigen 950 teksten de emoties en de gedrevenheid van Boudewijn.
Boudewijn was een gemoedelijk en bescheiden man met veel humor. Bij
Marnixring Limburg Herkenrode zal hij gemist worden, wij verliezen een
gewaardeerd lid, een dichter, een humorist, een levensgenieter, een vriend!

Bert Smeets
MR Limburg Herkenrode
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Ons ma 75 jaar
(melodie: ‘daar ligt in de kribbe’)

er staan bij ons ma
bij ons ma in de straat
wel zeker tien auto’s
ja, daar wordt het laat
we zijn hier aan ’t feesten
’t is ma die verjaart
’n pintje, ’n barbecue
en daarna nog een taart
’n pintje, ’n barbecue
en daarna nog een taart
ma werd vijfenzeventig
dat ziet g’er niet aan
bij haar zijn de jaren
veel trager gegaan
bij haar zijn de jaren
veel trager gegaan
ze ziet er nog jong uit
zo blozend en fris
ge zoudt haast gaan denken
dat de natuur zich vergist
ge zoudt haast gaan denken
dat de natuur zich vergist
ma blijf nog heel lang zo
wij vinden het fijn
naar u steeds te komen
bij u weer te zijn
ja, ook uw kleinkinderen
zijn blij en zo vro
want hun liefste bomma
die vinden ze zó
ja, hun liefste bomma
die vinden ze zó
Boudewijn Knevels – Genk, 1987
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In memoriam: Luc Malysse

Beste Marnixvrienden, we hebben in onze Marnixring Kortrijk Broel een goede vriend verloren, na
een gevecht dat blijkbaar niet te winnen was.
Luc werd geboren op 25 november 1964 en overleed op 2 augustus laatstleden. 56 jaar jong. Samen
met zijn lieve echtgenote Fabienne heeft hij een mooi gezin gesticht, een warm nest voor
hun kinderen en kleinkinderen.
Onze vriendenkring was blij met de toetreding van Luc. Hij had het perfecte profiel: innemend,
behulpzaam, hard werken als het moet, plezier maken waar het kan. Vlaams zoals het hoort voor
een Marnixer, mee gedragen door zijn sterk rechtvaardigheidsgevoel voor hoe mensen met elkaar
horen om te gaan. Liefde en zorg voor onze taal en cultuur, subtiel, maar altijd duidelijk aanwezig.
Luc was een succesvol zelfstandig ondernemer en fier dat zijn kinderen mee in de zaak gestapt
waren. Hij maakte niet alleen deel uit van verschillende raden van bestuur, maar was bovendien een,
zowel door docenten als studenten, gewaardeerd gastdocent aan de Hogeschool VIVES, waar hij
lesgaf over logistiek, zijn professionele passie.
Luc koesterde nog vele dromen en plannen en ook wij verwachtten nog veel van hem in onze
Marnixring. Na enkele jaren lidmaatschap voelde hij zich immers klaar om actief in de organisatie van
onze ring te stappen, tot het noodlot genadeloos hard toesloeg.
Ik bewonderde zijn optimisme en zijn strijdvaardigheid, die hij tot het laatste bewaard heeft. Tot zijn
krachten op waren en hij de realiteit moest aanvaarden.
Velen onder ons waren omwille van vakantie niet in het land toen Luc stierf en begraven werd. We
hebben daarom een moment van stilte ingelast op onze jaarlijkse familiedag eind augustus. Zijn
echtgenote Fabienne was erbij. Het deed goed. Uit de vele reacties na zijn overlijden weet ik dat
ieder van ons Luc een heel warm hart toedroeg. We zullen hem blijven herinneren als een goede
vriend, die veel te vroeg van ons is heengegaan.
Kortrijk, 25 augustus 2021
Dirk Devriendt
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De Raad van Bestuur heeft beslist om een nationale verhandelingswedstrijd uit te schrijven voor
wie afstudeert in het secundair onderwijs van de scholen in het Vlaamse en Brusselse gewest.
Deze wedstrijd zou in de vorm van een Olympiade gehouden worden, net zoals dat ook voor
andere vakken gebeurt (bv. Frans, wiskunde, aardrijkskunde, …)
Het motto van de eerste editie zou zijn ‘2030: Vlaanderen staat in Europa of ‘staat’ in Europa?’
De eerste editie is ‐ ten gevolge van de COVID‐19‐toestand ‐ gepland voor het schooljaar 2022 –
2023.
Het doel van deze verhandelingswedstrijd bestaat erin om de laatstejaars van het secundair
onderwijs te doen nadenken over de toekomst van Vlaanderen en er hun zienswijze over te
geven. Zij zullen immers de toekomst van Vlaanderen in het veranderende Europa mee bepalen,
zowel op cultureel, economisch, taalkundig, politiek,… vlak. Hoe zien zij in 2030 de situatie van
Vlaanderen in een Europese en Belgische context? De leerkrachten geschiedenis, Nederlands,
aardrijkskunde, economie … zouden gevraagd worden om hun leerlingen te begeleiden.
Deze wedstrijd wordt opengesteld voor alle laatstejaarsleerlingen van het S.O. in Vlaanderen en
Brussel, ongeacht de studierichting die ze volgen of het onderwijsnet waartoe zij behoren.
Een meegenomen neveneffect van dit initiatief bestaat erin onze jongeren kennis te laten
maken met de doelstellingen en het gedachtengoed van Marnixring Internationale Serviceclub.
Op die manier verwerven wij de nodige bekendheid en uitstraling bij onze jeugd en vergroten wij
de mogelijkheid tot noodzakelijke verjonging van de Marnixring.
STREEFPLANNING:
Najaar 2021: Vraag aan de MR‐leden of er iemand van hen bereid is om ook deel uit te maken
van onze werkgroep met de specifieke taak om een beknot overzicht (synthesetekst van
maximum 10 pagina’s) te willen schrijven van de geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid
over de periode vanaf de 16de eeuw (bloeitijd der Nederlanden onder Prins Willem van Oranje en
zijn raadsman: Marnix van Sint‐Aldegonde) tot op heden: de huidige Vlaamse deelstaat binnen
de Belgische structuur.

18
Marnixkrant 98 - september / oktober 2021

De bedoeling van deze synthesetekst is om de basiskennis van de geschiedenis van Vlaanderen
bij deze leerlingen bij te spijkeren / op te frissen, temeer omdat die veel te weinig gekend is bij
onze jeugd. Hij zou samen met het wedstrijdreglement de basis vormen van de eigenlijke
verhandelingswedstrijd zodat we inzicht krijgen hoe onze jeugd Vlaanderen verder ziet evolueren
naar 2030 toe.
December 2021: Finaliseren van het wedstrijdreglement en de synthesetekst door de werkgroep.
Maart 2022: Samenstelling en het in drukgeven van de bundel met de synthesetekst en
het wedstrijdreglement.
April ‐ mei 2022: Oproep tot deelname van de scholen via de regiocoördinatoren met de
medewerking van de plaatselijke ringbesturen. Hen wordt gevraagd om de nodige contacten te
leggen met de verschillende plaatselijke secundaire scholen onder supervisie van de
regiocoördinatoren die de praktische organisatie op zich nemen.
September ‐ oktober 2022: Verdeling van de wedstrijdbundels + informatiebrochure over de
Marnixring aan de verschillende ingeschreven deelnemers.
April 2023: Inleveren van de verhandelingen.
Mei ‐ juni 2023: Beslissing van de jury + proclamatie in het Vlaams Parlement.
LAUREATEN ‐ PRIJZEN:
De prijzen voor de eerste drie laureaten zou bestaan uit een geldsom. Die zou een
stimulans kunnen zijn bij de aanvang van hun verdere studies.
De 3 laureaten ontvangen elk een bedrag:
eerste prijs: € 5.000,‐
tweede prijs: € 3.000,‐
derde prijs: € 2.000,‐
Daarenboven ontvangt elke deelnemer een aandenken (een getuigschrift?) en een boek. Voor
de school van de 3 laureaten wordt ook een diploma of plaket voorzien. De plechtige
prijsuitreiking zou in het Vlaams Parlement plaatsvinden in aanwezigheid van verschillende
Vlaamse prominenten. Dit zou ons initiatief een extra glans en uitstraling geven. De
prijsuitreiking is gepland eind mei ‐ begin juni 2023.
PUBLICATIE‐RECHT:
De Marnixring Internationale Serviceclub behoudt zich als inrichter het recht voor om de
ingeleverde verhandelingen, of een deel ervan, te publiceren onder welke vorm dan ook, mits de
vermelding van de naam van de auteur.
Wij hopen op het welslagen van dit initiatief dankzij de inzet en de medewerking van onze
regiocoördinatoren en al onze Marnixringen en ‐leden.
Gust Wouters,
voorzitter werkgroep

19
Marnixkrant 98 - september / oktober 2021

Wat willen de Vlamingen met hun taal?
Over taal en dialecten in Frans‐Vlaanderen, West‐Vlaanderen en elders
Essay van Wido Bourel (Marnixring Land van Playsantië)
In Frans‐Vlaanderen loopt de campagne voor de regionale verkiezingen op volle toeren. Enkele
Vlaamse verenigingen hebben zich tot de kandidaten gericht met de vraag om stellingname in
verband met het West‐Vlaams en het Nederlands als regionale talen in Noord‐Frankrijk. De kennis
van de taal speelt ook een rol voor mogelijke tewerkstelling, voornamelijk in West‐Vlaanderen.
Veel kandidaten zijn niet uit de Franse Westhoek afkomstig. Ze weten dus niets over onze taal, laat
staan over het verband tussen het West‐Vlaams dialect gesproken in de streek, en het Nederlands. In
Frankrijk is de spraakverwarring over talen vrij algemeen. Probeer maar eens aan een modale
Fransman uit te leggen dat Oostenrijk geen Oostenrijks spreekt maar Duits, of varianten daarvan.
Stel over België dezelfde vraag aan een wat oudere Frans‐Vlaming en hij zal u antwoorden: ‘de
Belgiekenaars spreken Belgisch’. Hiermee wordt ‘niet‐Frans’ bedoeld en dus Nederlands. Helemaal
verloren moeite is het trachten uit te leggen dat het Nederlands van nu het standaard continuüm is
van het Vlaamsch van hun ouders.
Jantje Contrarie
Een vereniging, de Akademie voor nuuze Vlaamsche Taele (ANVT), lobbyt als geen ander, met het
oog op de erkenning van het West‐Vlaams als regionale taal. Ze poneert dat de regio het West‐
Vlaams dialect moet kiezen als regionale taal, niet het Nederlands. Met deze Jantje Contrarie‐
houding infiltreert ze het culturele leven, de regionale politiek, en ook het onderwijs.
De negentiende eeuwse strijd om het West‐Vlaams particularisme
En ze gaat nog verder: volgens deze vereniging is het West‐Vlaams dé taal om een job te vinden over
de schreve. Ze verklaart op de volle steun van …West‐Vlaamse werkgevers en instellingen te kunnen
rekenen. Krijgt de negentiende eeuwse strijd om het West‐Vlaams particularisme een nieuw leven
met nieuwe toepassingen over de schreve?
Van onschatbare waarde
Laat me duidelijk zijn: ik heb niets tegen het West‐Vlaams, en evenmin tegen om ‘t even welke
streektaal van het Nederlands. Bij ons thuis spraken ze nog het Vlaamsch van Frans‐Vlaanderen. Zelf
ging ik ooit in de leer bij de taalkundige Cyriel Moeyaert. Hij overtuigde me van de onschatbare
filologische waarde van de dialecten voor de studie van oorsprong en geschiedenis van onze taal.
Maar Moeyaert leerde me tegelijk het belang van een verzorgde standaardtaal en was een voornaam
promotor van het Algemeen Nederlands in West‐Vlaanderen. Vraag het maar aan Geert Bourgeois
en generatiegenoten!
West‐Vlaamse bedrijven
De vereniging AVNT argumenteert dat, volgens West‐Vlaamse bedrijfsleiders, bijna uitsluitend dialect
wordt gesproken in de West‐Vlaamse bedrijven. Ik begrijp dat sommige werkgevers last ondervinden
om te rekruteren, maar toch.
Een degelijke kennis van de standaardtaal is onmisbaar om werkelijk te kunnen functioneren
Mag ik deze werkgevers enkele vragen stellen: in welke taal hebben jullie gestudeerd? Welke taal is
de officiële communicatietaal in jullie bedrijf, voor de signalisatie, de IT, de schriftelijke
correspondentie, en andere sociale documenten? Is dat het West‐Vlaams misschien? In Frans‐
Vlaanderen probeert men enkele duizenden mensen Nederlands te doen leren om hun toekomst
veilig te stellen. Wij trachten hen duidelijk te maken dat in Germaanssprekende landen het dialect de
taal is van de familie, de vrienden, het voetbal en de lol op café. Toegegeven, ook op de werkvloer en
in de cafetaria. Maar een taal wordt niet alleen gesproken maar ook geschreven en gelezen. Een
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degelijke kennis van de standaardtaal is onmisbaar om werkelijk te kunnen functioneren en op te
klimmen in de bedrijven.
Sommige West‐Vlamingen gebruiken als argument dat zij de provincie zijn waar het dialect het meest
wordt gesproken. Specialisten zullen dat misschien bevestigen. Alhoewel, vanuit mijn persoonlijke
ervaring, stel ik geen fundamenteel verschil vast tussen bijvoorbeeld de provincies West‐Vlaanderen,
Antwerpen of Limburg. De meeste Antwerpenaars zijn eveneens trots op hun taal en spreken
veelvuldig Antwerps, aldaar een wereldtaal genoemd. En vanuit mijn 25 jaar lange carrière als
ondernemer in Limburg herinner ik me nog dat tijdens woelige discussies, het persoonlijk
voornaamwoord ‘ich’ voor ‘ik’ steeds de voorhand nam.
Moedertaal en vaderland
Toen ik Nederlands leerde kwam ik logischerwijze eerst in contact met de taal van West‐Vlaanderen.
Ik maakte er kennis en sprak met mensen van alle slag maar ook wel eens met bekende West‐
Vlamingen zoals André Demedts, Cyriel Moeyaert, Luc Verbeke, Jozef Deleu. Ze toonden respect voor
de dialecten maar, om het met de gevleugelde woorden van Jozef Deleu te zeggen, hun vaderland
was de Nederlandse taal.
Vervolgens, via een omweg langs Groningen, landde ik in Antwerpen. Het is nooit in mij opgekomen
om algemeen beschaafd Antwaarps te studeren. Ik deed gewoon, sprak Nederlands, en de taal van
de Sinjoren leerde ik al doende.
Zootje dialecten
Vlaanderen heeft ooit moeten vechten tegen de verfransing. Dat werd een strijd van lange adem,
tegen de politieke, economische en culturele machthebbers van dit land. Men is vergeten dat de
argumenten tegen de vernederlandsing waren dat de Vlamingen geen taal spraken maar een zootje
dialecten. Bekende namen als de historicus Henri Pirenne of kardinaal Mercier, hoofd van de
Belgische kerk, konden lang volhouden dat de taal van de Vlamingen als wetenschapstaal
'ontoereikend’ was.
Ontwaken
Ik stel me wel eens de vraag: wat willen de Vlamingen met hun taal? Eerst vochten ze om er één
standaardtaal van te maken en om een taalgrens tot stand te brengen. Tegenwoordig wordt in
sommige scholen los omgesprongen met de standaardtaal en betoogt onze jeugd met Engelstalige
slogans, terwijl Kristien Hemmerechts beaamt dat taalregels en creativiteit niet samengaan.
Binnenkort leren alleen nog nieuwkomers fatsoenlijk Nederlands, spreken de Vlamingen
verkavelingsvlaams onder elkaar en studeren in het Engels aan de universiteit. En aan de kust zal
enkel de Vlaamse horeca nog toestemming krijgen om etnische profilering toe te passen om te
weten wanneer ze Nederlands moeten spreken.
Dit artikel verscheen eerst in https://doorbraak.be/
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FRANS-VLAANDEREN

We zijn in het jaar 1998. Ik had van het
bestuur de opdracht gekregen contacten te
leggen met vrienden uit Frans‐Vlaanderen om
na te gaan of het mogelijk was een tweede
Marnixring op te richten in Frans‐Vlaanderen
in de streek van Duinkerke. Wij noemden dat
Maritiem Frans‐Vlaanderen. Op 10 juni 1998
hadden wij een eerste vergadering in het
restaurant Auberge du Snouck langs de het
kanaal Colme in Brouckkerke, gelegen tussen
Winnoksbergen en Boubourg. Twaalf Frans‐
Vlamingen en tien leden van onze ring waren
aanwezig. ‘Snouck’ werd ons clublokaal. Een
van de aanwezigen was Jean‐Marie Decool,
deputé in deze streek. Zoals gebruikelijk werd
een gastspreker uitgenodigd en dat was
niemand minder dan Toon Hillewaere uit
Oostduinkerke, die kwam spreken over
Jacques Brel. Om de twee maanden hadden
wij een vergadering. De uitnodigingen werden
geschreven in drie talen, het Nederlands, het
Frans en ten slotte in het Vlaamsch. De nieuw
op te richten ring had ook al een naam , zijnde
‘Edmond de Coussemaker’. Dat was een
magistraat (rechtbanken Duinkerke,
Hazebrouck en Rijsel) uit de 19de eeuw en
voorzitter van het ‘Comité Flamande‐France’.

Vandaag las ik op Facebook een bericht van
Dirk Dawyndt over de goedkeuring in het
Franse parlement van de bescherming van de
‘Vlaamsche tale’ in Frankrijk.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit!
Als Marnixringlid sedert mei 1974 inspireerde
mij dit heuglijke feit tot deze bijdrage:
In oktober 2019 vierden wij het negende
lustrum van onze ring ‘Veurne Zannekin' en bij
die gelegenheid werd een erepenning
overhandigd aan een persoon of organisatie
die zich verdienstelijk heeft gemaakt conform
de doelstellingen van de Marnixring. Dat was
toen het ‘Volkstoneel van Frans‐Vlaanderen’
uit Westouter, een gezelschap dat trouwens
ieder jaar in Veurne een toneelavond verzorgt.
Dit Volkstoneel werd destijds gesticht door
wijlen Flor Barbry met als doel ‘het Vlaamsch’
levendig te houden in Frans‐Vlaanderen.
Jaarlijks verzorgen zij in diverse dorpen in
Frans‐Vlaanderen een toneelavond.
Zoals dat in de Marnixring gebruikelijk is, werd
ook een academische zitting georganiseerd.
Die vond plaats in het oude gerechtshof aan
de markt te Veurne. Als gastspreker werd de
heer Eric Vanneufville uitgenodigd, professor
Nederlands aan de universiteit te Rijsel. Hij gaf
een lezing over de geschiedenis van het
Nederlands in Frans‐Vlaanderen. Een foto die
hij ons toonde zorgde voor enige commotie:
op een schoolmuur stond geschilderd:
‘Défendu d’uriner contre ce mur et de parler
le Flamand’.

Het comité zelf had als doel het verzamelen
en het leren kennen van alle Vlaamse
documenten over de geschiedenis, de
wetenschappen, het recht, de rechtbanken,
de gewoonten, enz., alles met betrekking tot
het Vlaamse volk en zijn dagelijks leven.
Edmond de Coussemaker maakte tevens
studies over de muziekkunst in de
middeleeuwen en was stichter van de
Duinkerkse maatschappij ter bevordering van
de wijsbegeerten en letteren.

Toen ik enkele jaren geleden een
weekendreisje organiseerde voor enkele
familieleden in Frans‐Vlaanderen, ontmoetten
wij de uitbaatster van een bistro aan de markt
in Bollezeele. Toen zij hoorde dat wij
Nederlands spraken, sprak zij ons aan in het
‘Vlaamsch’ en bevestigde dat zij als kind werd
gestraft toen zij Vlaamsch sprak op de
speelplaats van haar school.

Helaas, toen na drie jaar onze vrienden uit
Frans‐Vlaanderen de organisatie dienden over
te nemen, bleek dit te hoog gegrepen.
Het zij zo.
Niettemin houden wij mooie herinneringen
aan deze samenwerking over.

Opnieuw naar de Marnixring met het verhaal
van een mislukte installatie.

Chris De Hantsetters, MR Veurne Zannekin
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Queijo Flamengo
De benaming queijo flamengo of Vlaamse kaas is gemeengoed in het Portugees. Spreek queijo
flamengo uit als [keizjoe flamengoe] met de g zoals in het Franse ‘garçon’. De korte o wordt in het
Portugees als onze oe zoals in ‘boek’ uitgesproken.
De queijo flamengo is de meest verkochte kaas in Portugal. Ook in Brazilië kent men de queijo
flamengo. Wanneer je je als Vlaming voorstelt aan Portugezen of Brazilianen als 'flamengo', zullen
deze vanzelf het verband leggen met de queijo flamengo.

Vlaamse kaas
In de middeleeuwen was de ‘Vlaamse kaas’ de meest verhandelde kaas in Brabant en Vlaanderen.
Een ordonnantie uit 1386 bepaalde dat 'de ollandse kazen ghemaict zijn op de wise van den
vlaemschen keesen' (P. Lindemans, De Geschiedenis van de Landbouw, 1994). De Vlaamse kaas was
toen een witgele, geperste kaas. Van nature is deze kaas van koemelk lichtjes geel door het
caroteengehalte in gras; tegenwoordig worden de goudgele kazen gekleurd door toevoeging van
plantenextracten om ze een constante vaste gele kleur te geven.
De Vlaamse kaas in Portugal is van oudsher de goudgele plakjeskaas zoals wij
hem op onze boterhammen leggen. De kaas is nog meest vergelijkbaar met
edam of gouda: een halfzachte kaas van koemelk met een vetgehalte van 45
tot 60 procent. De kaas wordt drie weken gerijpt bij een temperatuur van 12
tot 15 °C. Tegenwoordig is er ook dipkaas of smeerkaas met die naam.
Flamengo is blijkbaar ook een merknaam geworden met de connotatie van
‘kwaliteit’.
Maar hoe kwam de benaming ‘Vlaamse kaas’ in het Portugees terecht?
Vlaanderen en Portugal hebben nooit op voet van oorlog gestaan met elkaar. In 1147 hielp een vloot
Vlaamse kruisvaarders onder leiding van Arnold van Aarschot koning Alfons I om Lissabon te
bevrijden van de Moorse bezetters. Uit erkentelijkheid daarvoor kregen meerdere Vlamingen
landconcessies aan de Taag. In 1189 bevrijdde een groep Vlaamse kruisvaarders samen met Engelsen
en Duitsers de zuidelijke stad Silves van de Moren. De Portugese koning Sancho I schonk hen de stad
Villafranca en omgeving. Sinds de middeleeuwen waren er ook dynastieke banden tussen Vlaanderen
en Portugal. De dochter van graaf Boudewijn IX, Johanna, trad in januari 1212 in het huwelijk met
Ferrand van Portugal en bestuurde Vlaanderen. In de Bourgondische tijd trad Filips de Goede, hertog
van Bourgondië en Graaf van Vlaanderen, in het huwelijk met prinses Isabella van Portugal. Mede
door deze dynastieke banden emigreerden enkele duizenden Vlamingen naar de pas ontdekte
Azoren, die gedurende een paar eeuwen de Vlaamse eilanden genoemd werden. (Zie Marnixkrant
maart). Het lijdt geen twijfel dat de Vlaamse kaas een gegeerde handelswaar was in de Brugse
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wereldhaven in de middeleeuwen. De redenen liggen voor de hand: dit type kaas is een smakelijk,
voedzaam, eiwit‐ en calorierijk voedingsmiddel met een lange bewaartijd. De benaming queijo
flamengo moet dus al vanaf de middeleeuwen ingang gevonden hebben in het Portugees.
De Vlaamse kolonisten op de Azoren brachten ook hun koeien mee en maakten er hun kaas die
vanzelfsprekend ook Vlaamse kaas werd genoemd. De queijo flamengo wordt nog steeds gemaakt op
de eilanden São Miguel, Faial en Terceira. Op het eiland São Jorge wordt
heden ten dage jaarlijks 1.800 ton gelijkaardige kaas gemaakt die zich
onderscheidt van de queijo flamengo. Deze kaas heeft een beschermde
oorsprongsbenaming (DOP: denominação de origem protegida). Op de Azoren
en in Portugal worden nog tal van andere kazen geproduceerd: de meeste
kazen werden oorspronkelijk van geiten‐ en schapenmelk gemaakt. Pas in het
begin van de 20ste eeuw slaagde een fabrikant er in met koemelk de typische
halfzachte queijo flamengo te produceren in Portugal.
Queijo flamengo in Brazilië
Ook in Brazilië, het grootste en meest bevolkte land in Zuid‐Amerika (bevolking van 210 miljoen
inwoners) waar Portugees de officiële taal is, wordt queijo flamengo geproduceerd en verbruikt.

Van 1808 tot 1822 - in troebele Napoleontijden ‐ was de Portugese
hofhouding naar Brazilië overgebracht om het wereldrijk van daaruit te
besturen. De Portugese adel bracht ook zijn kaas mee en de import van
queijo flamengo zorgde voor de verdere verspreiding van dit luxeproduct.
De productie van de lokale queijo flamengo begon omstreeks 1850 in de
deelstaat Minas Gerais. De kaas werd vanaf dan queijo do reino of
koningskaas genoemd. In 1822 werd Brazilië onafhankelijk.

Praia do Flamengo
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Rio de Janeiro heeft een bairro flamengo, een 'Vlaamse' wijk en ook een praia do flamengo, een
'strand van de Vlaming' dat vlak bij de wereldberoemde stranden Copacabana en Ipanema ligt.
Over de herkomst van de naam bairro flamengo zijn er een drietal hypotheses. Een eerste zou te
maken hebben met de Hollandse zeevaarder Olivier van Noort die er strandde in de zestiende eeuw.
Inwoners van de lage landen werden door de Portugezen toen algemeen flamengos genoemd. Een
tweede zou verwijzen naar de flamingo, de roze waadvogel (Phoenicopterus roseus) die we kennen
van de Antwerpse zoo en van films zoals 'Out of Africa'. De etymologie van de naam van deze vogel
heeft evenwel weinig met Vlaanderen te maken: de naam zou afgeleid zijn van het latijnse flamma,
verwijzend naar het wit‐rood gevlamde verenkleed. Maar ook daarover zijn etymologen onzeker. De
Catalaanse taalkundige Joan Coromines meent dat de roze kleur van de vogel verwijst naar de
rozeachtige huidskleur van de Vlaamse meisjes … De derde hypothese maakt dan weer meer kans:
de Vlaamse wijk in Rio zou bevolkt zijn door uitgeweken Azorianen, afstammelingen van de Vlaamse
kolonisten.
Ook bij de noordelijker gelegen havenstad Bahia is er een praia do flamengo.

De miljoenenstad Rio de Janeiro heeft een sportvereniging met de naam CR Flamengo. De vermaarde
voetbalploeg Flamengo speelt er in de Série A in dit voetbalgekke land. De fanatieke aanhangers
worden er flamenguistas genoemd. Het woord flamenguista betekent ook flamingant, iemand die
strijdt voor meer Vlaamse autonomie. In totaal zijn er in Brazilië ongeveer 25 sportverenigingen en
een tiental locaties met de naam Flamengo. Hoog tijd om er een Marnixring op te richten … 
Piet Bouciqué
Marnixring Voorkempen Pater Stracke
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opgehouden had met regenen) hoorden
we het gewone gekrakeel met verwijten
heen en weer.

De Schepping
Eens dacht God diep na en besloot wat te
scheppen. Hij stelde vast dat er vooraf
nogal wat te ordenen was. Het was
namelijk één grote chaos. Op de eerste
dag scheidde Hij het licht van de
duisternis. De tweede dag hield Hij zich
met het water bezig en maakte Hij het
onderscheid tussen het hemelwater in de
wolken en het gewoon water op de grond.
Toen stelde Hij vast dat er nog veel
klasseerwerk was. De derde dag scheidde
Hij het land van de zee en de rivieren. Pas
vanaf de vierde dag (het moet toen al
donderdag geweest zijn) kon Hij zich met
plezieriger dingen bezighouden: met de
schepping van planten en dieren en ten
slotte de mens. Hij stelde dan dat de
mens best rentmeester kon zijn van Zijn
schepping en Hij nam een dag rust.

Een tijd geleden verklaarde een Vlaamse
minister dat ‘we moeten leren leven met
overstromingen’. Regen is niets nieuws en
dat het niet altijd evenveel regent, is ook
niet nieuw. Op de derde scheppingsdag,
nadat God het land van de zee en de
rivieren gescheiden had, ging de mens op
het droge wonen en liet het water aan de
vissen en andere dieren die er zich thuis in
voelen. Met de Bijbelse Zondvloed in het
achterhoofd houdt de mens sinds vele
eeuwen de grens tussen land en water en
tussen droge en natte gebieden goed in de
gaten en grijpt in waar het nodig is.
Waterhuishouding is dus al een
eeuwenoude wetenschap. Wij weten dat
water van boven naar beneden stroomt
en we weten ook maar al te goed dat we
in de problemen komen als water niet
genoeg bewegingsruimte krijgt. De mens
heeft altijd al geprobeerd om het water in
goede banen te leiden door dijken te
bouwen en rivieren te kanaliseren.
Misschien is God op de derde dag van Zijn
schepping wel wat slordig geweest en
heeft Hij de mens op kosten gejaagd want
niet alle land is droog en drooglegging van
moerassen en waterzieke gronden heeft al
veel geld gekost. De volkeren die het
hardst met dat probleem te maken
hebben weten dat het best en hebben er
ook de meeste ervaring mee.
De overstromingen van de laatste jaren
zien we vooral in Frankrijk, Engeland,
Duitsland, België, Italië, … maar niet in
Nederland, behoudens wat in de
hogergelegen gebieden in Nederlands
Limburg, maar dat ligt kort bij België.
Nochtans ligt dat laatste land voor een
groot deel onder de zeespiegel en moet
het sinds lang regenwater oppompen om
droge voeten te houden. In de 16e en 17e
eeuw, toen er

God heeft in totaal slechts zes dagen aan
Zijn schepping gewerkt. Dat met wat Hij
laatst geschapen had problemen zouden
opduiken had hij ‐ zo denk ik ‐ toch
kunnen voorzien. Toen de mensen, die
zich inmiddels goed hadden
vermenigvuldigd, zich weer eens
misdroegen, organiseerde Hij een
zondvloed. Hij liet het veertig dagen en
nachten regenen. Voldoende om de stad
Ninive en al zijn inwoners van de kaart te
vegen.
Onlangs heeft het bij ons ook fel
geregend, zij het geen veertig dagen en
nachten, en toch zaten ze op vele plaatsen
met natte voeten. En niet alleen met natte
voeten. De stroom water was niet te
overzien en niet tegen te houden met
enorm veel schade en vooral menselijke
ellende als gevolg.
Zelfs onze politici schrokken ervan en
vergaten even om mekaar de schuld te
geven. Pas in het parlement en in de
parlementaire commissies (toen het al
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De omgang met water mag geen
passieve bezigheid zijn. De
toestand moet zorgvuldig en
met kennis van zaken in het oog
gehouden worden en sluizen en
sassen moeten open- en
dichtgedraaid worden waar en
wanneer dat nodig is. Van
sluizen en sassen hebben we
toch wat verstand, vooral als
het gaat over ‘doorsluizen’ en
‘doorsassen’ van verwijten en
verantwoordelijkheden.
In Nederland heeft men
daarvoor de Rijkswaterstaat in
het leven geroepen die alles coördineert
en bij de pinken is als er wat te gebeuren
staat. Minister Cora van Nieuwenhuizen is
dan ook de enige verantwoordelijke.
Dat zou bij ons toch ook moeten kunnen.
Althans toch theoretisch want we zijn niet
alert genoeg. Zo hebben ze in Nederland
nogal wat pompcapaciteit die er bij ons
niet is wegens overbodig geacht. Bij ons
ontbreekt ook de nodige buffercapaciteit.
We hoeven niet ver rondom ons te kijken
om dat vast te stellen. Halle, niet ver van
bij ons, is ondanks vele dure ingrepen toch
weeral enkele keren onder water gelopen
en ook Ninove en Geraardsbergen worden
niet gespaard door de wispelturige
Dender. Dat komt allemaal, denk ik,
omdat wij geen Rijkswaterstaat hebben
die weerspannige burgemeesters en
lokale besturen kan dwingen te
aanvaarden dat het dorp dat zij besturen
onderdeel is van een groot
ontwateringsgebied.

nog geen motoren bestonden, werd
Nederland drooggehouden met behulp van
honderden windmolens die nu tot het
toeristisch patrimonium behoren. Pompen
doen ze in Nederland nog steeds en
Rijkswaterstaat weet precies wat moet en
niet moet, wat kan en niet kan. Het
paradoxale gevolg is dat het laagst gelegen
land van Europa niet meer met
overstromingen te maken heeft. Zolang
niet één van hun zeedijken breekt hebben
ze niets meer te vrezen. Bij de zware
regenval einde juli 2021, met alle gekende
gevolgen bij ons, meldde de
'Veiligheidsregio Zeeland‘ nog geen
meldingen gekregen te hebben van
hoogstaand water.
Bij ons was dat toch even anders.
Waterhuishouding is ook bij ons een goed
gekende wetenschap. Het enige verschil is
dat wij niet de permanente dreiging
kennen van een leven achter de zeedijken.
Nogal wat waterlopen hebben bij ons de
onschuldige en schilderachtige naam van
'Molenbeek'. Tot het iets meer regent dan
gewoonlijk en blijkt dat de
buffercapaciteit van die beek of van de
buffergronden naast de beek te klein of
onbestaande is.

In de eenentwintigste eeuw zijn
overstromingen niet alleen natuurrampen,
maar (volgehouden) beleidsfouten.
In 2019 was 28,5 % van de Vlaamse
oppervlakte verhard door gebouwen,
wegen, parkings, … Dit percentage
verhoogt jaarlijks. In 2000 was dit nog
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24 %. Door die verharding is die bodem
niet in staat om water op te nemen
waardoor het water versneld afgevoerd
wordt naar beken en rivieren met
overstromingen als gevolg. Bovendien
wordt de waterbalans verstoord en
worden de grondwatervoorraden niet
aangevuld. En volgens Statistiek
Vlaanderen krimpt onze open ruimte elke
dag met 6 à 7 hectare. Voor wie van cijfers
houdt: goede leerlingen zijn Damme (5%),
Alveringem (4%), Herne (6%), Kalmthout
(8%), Meeuwen‐Gruitrode (5%); stoute
leerlingen zijn Oostende (33%), Gent
(36%), Antwerpen (44%), Genk (24%).
Drogenbos is evenwel de onklopbare
kampioen met 51 % verharding. Deze
cijfers dateren van 2015 en zijn
ondertussen ongetwijfeld achterhaald.
Drogenbos zou ondertussen aan 86 %
zitten.

dat de natuurlijke waterhuishouding op
hol slaat.
Vlaanderen bestaat grotendeels uit
gronden die in de loop der eeuwen
drooggelegd zijn. Die drooglegging van
o.a. onze Vlaamse polders waren het werk
van de monniken van Ter Doest in
Lissewege, Ten Duinen in Koksijde, … Wij
zien helaas die drooglegging als voor
eeuwig verworven. Dat is niet zo. Ook als
onze beemden, polders, kanalen en
sluizen volstaan om ons droge voeten te
bezorgen dan betekent dat niet dat dit
voor eeuwig is.
Wij hebben in ons land alvast het bewijs
gekregen dat drie dagen met felle
regenval volstaan om ons in de chaos te
storten. Best mogelijk dat het jaren duurt
voor het nog eens flink regent. Maar het
kan evengoed volgende week zijn. Vraag
dat maar eens in Halle, waar ze dit jaar in
de winkelstraat al vier keer prijs hadden
en waar de zandzakjes naast de deur
klaarliggen.

België heeft ook het dichtste wegennet
van Europa met bijna 5 km wegen per
vierkante kilometer. Nederland volgt als
tweede al op ruime afstand met 3 km per
vierkante kilometer. Bovendien zijn onze
wegen haast volledig met lintbebouwing
afgeboord. In de dorpskernen betekent dit

Herman Cornelis,
Bestuurder MRIS
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Op vakantie in 2021
‐
‐
‐
‐

Kies een cijfer tussen 1 en 9
Vermenigvuldig met 3
Tel 3 erbij
Vermenigvuldig nog eens met 3

Tel de 2 cijfers samen en bekijk hieronder waar de redactie van de Marnixkrant dit jaar haar
vakantie heeft doorgebracht:

1. Parijs
2. Maladiven
3. New-York
4. Caraïben
5. Griekenland
6. Californië
7. Mexico
8. Singapore
9. Thuis
10. Thailand
11. Indië
12. Zuid-Afrika
13. Australië
14. Florida
15. Brazilië
16. Portugal
17. Canarische eilanden
18. Ibiza
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Mooi initiatief !
Marinixring Zennedal schenkt CO2‐meters aan de Grimbergse scholen
voor een coronaveilig onderwijs
Enkele maanden geleden nam Marnixring Zennedal het initiatief om CO2‐meters te
schenken aan alle Grimbergse scholen. Een manier voor de leden van de ring om de Vlaamse
scholen van de regio bij te staan met de preventie van coronabesmetting en de leerkrachten
te onderststeunen tijdens deze voor hen moeilijke coronaperiode.

Een rondschrijven werd gericht aan alle Grimbergse scholen. Bijna alle directies vonden dit
een geweldig voorstel en ze kwamen maar al te graag naar de Raadzaal van het
Gemeentehuis om de meters in ontvangst te nemen. Samen met de Schepen van Onderwijs
Karlijne Van Bree ontving het ringbestuur de directie of een afgevaardigde van Het
Prinsenhof, Sint‐Jozefschool, De Ankering, Campus Fenix, De Cirkel, De Negensprong, ’t
Villegastje, ’t Mierke, Mozaïek en de Grimbergse Academie op het afgesproken tijdslot. Het
bestuur en de leden van Marnixring Zennedal‐Grimbergen werden hartelijk bedankt voor het
initiatief.
Kris Van Messem
Marnixring Zennedal
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Regiovorming in Vlaanderen
Opportuniteit voor de Denderstreek ?
De Dendervallei, gelegen in het zuidoosten van de
provincie Oost‐Vlaanderen, doorgaans genoemd
‘Denderstreek’, omvat de volgende gemeenten en steden:
Aalst, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe‐
Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lebbeke, Lede,
Ninove, Sint‐Lievens‐Houtem, Wichelen en Zottegem.
De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een kadernota goed die voorziet in de definitieve
indeling van Vlaanderen in 17 referentieregio’s. De Denderregio gaat van Dendermonde tot en met
Geraardsbergen en omvat dus ook Aalst, Ninove en Denderleeuw. Maar Herzele, Sint‐Lievens‐
Houtem en Zottegem sloten zich liever aan bij de regio Vlaamse Ardennen. Een veeg teken want het
Denderbekken heeft het imago van een troosteloze regio, door iedereen vergeten, die moeilijk
overeind krabbelt. Met weinig tewerkstelling in eigen streek en van oudsher een pendelregio naar
Brussel, vormen Ninove, Geraardsbergen en Aalst de punten van wat soms de ‘marginale driehoek’ in
de ‘Vlaamse Ruit’ genoemd wordt. Daar kon natuurlijk de ‘Ronde van Vlaanderen’ niet blijven
toekomen en dus werd hen dat ook nog afgepakt!

Op 16 september 2021 ontvingen het bestuur en de leden van Marnixring Zuid‐Oost Vlaanderen
Wouter Nachtergaele, afdelingshoofd van de kanselarijen Bestuur & Buitenlandse
zaken van de Vlaamse overheid, die de bedoelingen van de regiovorming
verduidelijkte. Ondanks zijn nog jonge leeftijd heeft Wouter in de schoot van de
Vlaamse overheid al heel wat watertjes doorzwommen: voorheen was hij
diplomatiek raadgever van viceminister-president Hilde Crevits en
plaatsvervangend algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering bij de EU.
Maar Wouter is ook geboren en getogen in Ninove en is dus uitstekend geplaatst
om de opportuniteiten die de regiovorming de Denderstreek biedt te benadrukken.
Bedoeling van de regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan die in de huidige
situatie schering en inslag is: sportbeleid, streekontwikkeling, onroerend erfgoed … Het zijn maar
enkele voorbeelden van bovenlokale uitdagingen. Referentieregio’s moeten leiden tot een grotere
31
Marnixkrant 98 - september / oktober 2021

coherentie omdat alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking juist daarin
moeten plaatsvinden. Spreker benadrukte dat het hier om geen nieuw bestuursniveau gaat. Het
zijn de burgemeesters zelf die de centrale spilfiguren zijn volgens een overlegmodel. Bemerk dat de
gemeenten niet langer zelf samenwerkingen kunnen opzetten over de grenzen van de regio’s heen,
samenwerking tussen gemeenten van verschillende regio’s kan enkel indien het gemotiveerd wordt
bij het binnenlands bestuur (de regio’s zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar).

Het spreekt vanzelf dat de afbakening van de regio’s niet overal op hoerakreten werd onthaald.
Zowel in West‐Vlaanderen als in Limburg botste men meermaals op een njet. Uiteindelijk is beslist
om West‐Vlaanderen op te delen in vijf regio's en Limburg in drie. In Oost‐Vlaanderen, Antwerpen en
Vlaams‐Brabant waren er slechts beperkte discussies. De gemeenten krijgen nu 10 jaar de tijd om
hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit. (Meer info kan men vinden op
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document‐view/604CF30A339140000800071E).
Maar de ‘Denderregio’, dat is een nieuw gegeven. Van oudsher is het een zwak gebied met relatief
weinig grote ondernemingen en een lage jobratio (57% vs. Vlaanderen gemiddeld 71%, alleen Aalst
zit op het gemiddelde, Ninove heeft slechts een jobratio van 52%). Over het algemeen is de mobiliteit
gericht op externe en niet op interne tewerkstelling: "Denderstreek is pendelstreek", besluit spreker.
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Daarnaast kennen de Dendergemeenten Aalst, Denderleeuw, Liedekerke en Ninove een niet‐
aflatende instroom van personen van niet‐Europese herkomst. In Denderleeuw is het aandeel
inwoners met allochtone roots op tien jaar tijd gestegen met bijna 20%. Toenemende kansarmoede
is het gevolg en een gevoel van malaise is ontstaan: in Denderleeuw bedraagt de ‘fierheidsindex’ nog
45/100 (in Lierde 85).
Nochtans, zegt spreker, is niet alles kommer en kwel. De Denderstreek heeft wel degelijk troeven;
‐De demografie: de spectaculaire bevolkingsgaangroei biedt mogelijkheden door het groot
arbeidspotentieel.
‐De ligging: de Denderstreek ligt in het centrum van de Vlaamse Ruit en vlak naast Brussel.
‐Werk in eigen streek: er ligt een versnipperd KMO‐landschap in de Denderstreek waar zeker verder
op kan gebouwd worden. Bovendien, waarom zou de economische ontwikkeling ten oosten van
Brussel (regio rond Leuven) niet mogelijk zijn op ongeveer dezelfde afstand ten westen van Brussel?
Daarvoor is echter samenwerking nodig. De nieuwe Denderregio biedt daarvoor ideale
mogelijkheden.
Nachtergaele geeft de raad om op ieder terrein samen te werken met Aalst dat de grootste trekker
moet worden. Daarnaast wijst hij op het bestaan van het dienstverlenend samenwerkingsverband
SOLVA, vooral actief op het vlak van ruimtelijke ordening en economische expansie. We moeten
voluit gaan voor intergemeentelijke samenwerking als middel om de regio te versterken; laten we
onze uitdagingen tot troeven maken, zegt Wouter Nachtergaele, die wij bij dezen hartelijk
bedanken voor zijn belangwekkende lezing.

Verslag: Marc Bulté
Marnixring Zuid‐Oost vlaanderen

Zal het deze keer lukken?
Uit de ‘Gazet van Aalst en omstreken’ van 15 april 1965:
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De ondertitel van de tentoonstelling is
‘Hij veranderde de wereld’. Van
Nederlanders mogen we verwachten dat
ze zich bezondigen aan grootspraak, maar
wij, nuchtere Vlamingen... Is die titel er
niet wat over?
Absoluut niet, Simon beïnvloedt nog
dagelijks ons leven en dat is geen
grootspraak. Woorden zoals natuurlijk,
evenaar, stelling, raaklijn en wiskunde zijn
aan hem te danken, maar er zijn er veel
meer die wij onbewust gebruiken.
Stevins ingrijpendste wiskundige vondst is
de elegante manier om decimale breuken
voor te stellen. Het duurde tot aan de
Franse revolutie vooraleer men de
draagwijdte ervan heeft ingezien. Het
heeft geleid tot het algemeen gekende
metriek stelsel en de decimale indeling
van lengtematen, inhoudsmaten en
munten. Hij pleitte al op het einde van de
zestiende eeuw voor een vorm van
eenheidsmunt om het handelsverkeer in
Europa, in het bijzonder tussen de
Hanzesteden, te vereenvoudigen. De euro
zou zeker zijn goedkeuring hebben
weggedragen.

SIMON STEVIN VAN BRUGGHE, EEN
LICHTEND VOORBEELD
HIJ VERANDERDE DE WERELD

Eén van de topevenementen van dit najaar
was de uitreiking van de LOF‐prijs der
Nederlandse Taal op 2 oktober 2021. Die
gooide een bruggetje naar een
tentoonstelling over één van de bekendste
Bruggelingen, Simon Stevin van Brugghe.
Deze voor ons taalgebied (maar ook er
buiten) erg belangrijke wetenschapper
overleed 400 jaar geleden in 1620 op 72‐
jarige leeftijd in zijn nieuwe vaderland
Nederland. Mede daarom was
voorafgaand aan de prijsuitreiking ook een
Symposium Simon Stevin gepland. Eén van
de uitgenodigde sprekers
was Professor Emeritus
Guido Vanden Berghe,
curator van de
tentoonstelling in het
Brugse Stadsarchief.

Zijn bijdragen in de fysica hebben die
discipline, die sluimerde sinds de
Hellenistische periode, weer onder de
aandacht gebracht. Hij introduceerde er
de expliciete koppeling van theorie en
praktijk, een nieuwe stap in de methodiek
van deze discipline en opende aldus de
weg voor verdere ontwikkelingen door
onder meer Blaise Pascal en Isaac Newton
Professor, uw lezing op zaterdag 2
oktober 2021 draagt de titel ‘Stevin,
Brugghelinck, wetenschapper uit de Lage
Landen met een Europese uitstraling’.
Was hij effectief een Bruggeling
in hart en nieren?
Stevin was fier op zijn geboortestad en
toonde dit op de titelpagina’s van de
werken die hij liet drukken. In 1582 duidt

Hilde Roosens (Brussel Hoofdstad) trok
naar deze ex‐Bruggeling om meer te
weten te komen over deze merkwaardige
maar tevens ten onrechte onbekende
figuur.
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het Zuiden maar ontplooide zich
wetenschappelijk in het Noorden. Daarom
zie ik hem als een Lage Lander.

hij zichzelf aan als 'Simon Stevin
Bruggelinck' en vanaf het volgende jaar
als 'Simon Stevin van Brugghe' en dit
bleef zo tot bij zijn laatste publicatie in
1617. Hij wordt trouwens gerangschikt
als grote Nederlander en als grote Belg.

In deze soms droeve tijden van nodeloze
verengelsing wordt Simon Stevin als
voorbeeld van vernederlandsing naar
voren geschoven. Terecht?
Galilei Galileo bijvoorbeeld bezigde het
Italiaans, Descartes het Frans. Stevin
promootte het Nederduyts boven het
academisch Latijn omdat hij overtuigd
was dat de ontwikkeling van de
wetenschap het snelst zou gebeuren als
zoveel mogelijk mensen er konden aan
participeren en daar was de volkstaal een
evident middel voor. In die zin was hij zeer
sociaalvoelend.

Waar kunnen we zijn Europese uitstraling
terugvinden?
Met de decimale getallen is hij wereldwijd
gevolgd. Als vestingbouwer heeft hij een
bijdrage geleverd die in Duitsland,
Frankrijk en Italië zichtbaar is. In de fysica
wordt hij door Nobelprijswinnaars zoals de
Amerikaan Richard Feynman als
grondlegger bestempeld.
Waarom overstijgt hij het Vlaanderen van
die tijd en bestempelt u hem als een
‘Lage Lander’?
Zijn actieterrein besloeg de Bourgondische
Nederlanden, die tijdens zijn leven door
de godsdienstoorlogen en de tachtigjarige
oorlog spijtig genoeg zijn opgesplitst in de
Zuidelijke Spaanse Nederlanden en de
Noordelijke Republiek van de Zeven
Provinciën. Hij kreeg zijn basisopleiding in

Hoe staat u zelf tegenover de
verengelsing van het hoger onderwijs?
Persoonlijk heb ik er altijd naar gestreefd
onze moedertaal optimaal te gebruiken in
het onderwijs. Ik introduceerde mee het
onderwijs in de informatica aan de
Universiteit Gent in de tachtiger jaren. In
het beginstadium heb ik geprobeerd de

De zeilwagen voor prins Maurits maakte Stevin bijzonder populair
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stadhouder moet zich aan die wetten
onderwerpen. Hij is visionair door de
burger voorop te plaatsen, daar waar het
begrip ‘citoyen’ slechts twee eeuwen later
tijdens de Franse Revolutie op de
voorgrond komt.

zeer vele Engelse termen een gedegen
Nederlandse vertaling te geven, maar dit
bleek na enige tijd dweilen met de kraan
open. De globalisering van de wereld, de
introductie van het Erasmussysteem in het
Hoger Onderwijs en het algemeen gebruik
wereldwijd van het Engels als
communicatietaal, maakt het enorm
moeilijk om onze moedertaal te blijven
hanteren wat ik ten zeerste betreur.

Zou je hem nu politiek incorrect noemen?
Voor mij was dit niet politiek incorrect. Ik
weet dat het heden ten dage een actuele
vraag is hoe je met migranten moet
omgaan en ook nu is het aartsmoeilijk om
rekening te houden met ieders gevoelens
en gevoeligheden in die materie, maar
toch een leefbare maatschappij te
behouden. Het werk is in Stevins tijd niet
ongemerkt gebleven, want er waren
verschillende herdrukken, waarvan één in
1611. Dit had de volgende ondertitel,
‘Ende nu alle menschen, van hogen ende
legen state, in desen beroerlicken tijdt
nuttelick gelezen.’ Daarna volgden nog
acht herdrukken voor het einde van de
zeventiende eeuw. Recent is er weer
aandacht, vermoedelijk omwille van de
actualiteit, met nieuwe herdrukken in het
Nederlands door Pim De Boer (2001) en in
het Frans door Catherine Secretan (2005).

In de tentoonstelling krijgen we al zijn
boeken te zien. Eentje vond ik een
vreemde eend in de wetenschappelijke
bijt, nl. dat over ‘Het burgherlick leven’.
Als ik de acht ‘hooftstick’‐en bekijk dan
besluipt me de gedachte dat de man een
inburgeringshandboek schreef. Klopt dat
beeld?
Dit beeld klopt en is niet zo onverwacht. Er
ontstonden op het einde van de zestiende
eeuw grote migratiegolven in Europa. Vele
protestanten, die in hun eigen landen
werden vervolgd, bewegen richting
Republiek. We vinden er onder meer
hugenoten uit Frankrijk, Vlamingen,
Brabanders en Walen die in de Zuidelijke
Nederlanden wegens protestantse
sympathieën niet meer gewenst waren en
Joden, die geweerd werden uit Portugal.
De Leidse hoogleraar Justus Lipsius
publiceerde in 1589 in klassiek Latijn
‘Politica’ waarin alles om de vorst, zijn
morele kwaliteiten, zijn gezag en het
belang van het geloof in dit gezag draaide.
Stevin moet een onoverbrugbare afstand
hebben gevoeld tussen de realiteit ter
plaatse in Holland en Lipsius’ visie. Een
jaar later, in 1590, verscheen ‘Vita
Politica’, ‘Het Burgerlick Leven’, in de
volkstaal. Het gaat over de burger, niet
over de vorst. Stevin probeert met dit
werk, op het ogenblik dat de Republiek
vorm krijgt, de diverse inwoners burgerzin
bij te brengen. Hij pleit voor
gehoorzaamheid aan de overheid binnen
het kader van de wetten. Ook de

Bedankt professor. Redenen genoeg lijkt
me om ons allen wat dieper in deze
boeiende figuur te verdiepen.
Dit artikel verscheen eerder in ‘Grondvest’.

Bezoek gratis de tentoonstelling in het
Brugse Stadsarchief (Burg 11A).

Bemerk:
Je bezoek is enkel gegarandeerd als je op
voorhand reserveert. Reserveer best 3
weken voor het bezoek via 050 44 87 43
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De ROETS 2022 is uit!
In het begin van de eenentwintigste eeuw
groeide het idee om via een kalender
interesse te wekken in het boeiende en
inspirerende van de geschiedenis van de
Lage Landen. Om mensen te laten delen in
het verrassende en het boeiend‐
verrijkende van onze ‘roots’. Die missie is
vandaag nog altijd dezelfde.
De Roets rolde voor het eerst van de
persen in 2005 en werd meteen als
merknaam gedeponeerd. Met een ploeg
deskundige en gedreven vrijwilligers,
waaronder veel Marnixvrienden, is een
Roets samenstellen een beetje
koorddansen. Wat is immers elitair en wat
is volks? De discussie is nooit ver weg. Het
concept lukt echter wonderwel en het
ideëel project De Roets blijft groeien, jaar
na jaar.
De Roets profileert zich als het geheugen
van de Lage Landen en ontving in 2010
de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur.

Ook in 2022 laat De Roets ons weer elke
week markante mensen en historische
verhalen uit onze contreien ontdekken of
herontdekken. En of ze nu bekend of
minder bekend zijn, ze zijn altijd historisch
correct en pittig verteld. Voor groot en
klein. Daarbovenop krijg je elke week
verrassende weetjes, is er voldoende
ruimte voor notities en zijn er voor
quizfanaten heel wat historische puzzels.
Voor groot en klein.
Warm aanbevolen.
De Roets 2022
ISBN: 9789002269363
Standaard Uitgeverij

De eerste vijf Roetsedities, van 2005 tot en
met 2009, werden samengebracht in het boek
‘De Markanten’. Het boek is nog steeds te
verkrijgen in onze webwinkel aan € 5.
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Het merckwaerdigste meyn bekent…
De kapel van Kerselare

Boven op de Edelareberg (Oudenaarde) in het gehucht Kerselare, staat een uniek bouwwerk, door
sommigen omschreven als lelijk, door anderen als een parel: de ‘Onze‐Lieve‐Vrouwkapel van
Kerselare’.
Een beetje geschiedenis. In 1441 plaatst de pastoor van Volkegem een houten Mariabeeldje aan zijn
woning. Na zijn dood wordt het beeldje eerst aan een kerselaar gezet, nadien in een houten
kapelletje, dat echter in 1445 afbrandt. Alles is vernield, maar het Mariabeeldje, dat stond nog
onbeschadigd overeind: een mirakel!
Een bedevaartsoord ontstaat en tot op de dag van vandaag komen bedevaarders naar Kerselare om
te bidden tot Maria. Sinds de jaren 60 komen ook architectuurliefhebbers, zelfs uit het buitenland,
om de kapel bewonderen …
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Vanaf de vijftiende eeuw wordt de kapel meerdere keren vernield en weer opgebouwd. De laatste
brand dateert van 1961. Aanstonds wordt ook deze keer beslist een nieuwe kapel te bouwen.
De kerkfabriek schrijft een wedstrijd uit voor het beste ontwerp. Tien maquettes worden
tentoongesteld. Er worden drie ontwerpen behouden. Uiteindelijk oordeelt men dat geen enkel
voldoet (een van de afgekeurde ontwerpen krijgt een jaar later in Duitsland de eerste Prijs voor
Kerkelijke architectuur).
Uiteindelijk wordt het architect Juliaan Lampens die de opdracht toegewezen krijgt. Deze opteerde
voor en zuiver betonnen constructie, volgens een internationale stroming die in de moderne
architectuur bekend is als brutalisme. Het gebouw wordt opgebouwd uit ter plaatse gestorte
betonplaten met de zichtbare structuur van de houten bekisting. Alleen beton, ruw, onafgewerkt,
mocht eraan te pas komen. De muren, de dakconstructie, de vloeren, de preekstoel, de biechtstoel,
de draaideuren, de zitbanken (waaraan de dames hun kousen scheurden), het altaar, het oksaal, de
trappen, werkelijk alles is in beton.
De kerkfabriek beslist om de betonnen banken te vervangen door zitbanken en stoelen, er komt
tapijt onder het altaar en in de jaren 80 worden er glasramen opgehangen. Juliaan Lampens, kon hier
niet om lachen. Hij vond dat het aspect van een minimalistische kapel was verdwenen en hij
weigerde dan ook er ooit nog een voet binnen te zetten.
In 2005 komen schilfers los van het beton. Er wordt betonrot vastgesteld, op sommige plaatsen
wordt de wapening zichtbaar. In paniek beslist men om het monumentale dak te stutten met
steunpalen. Er gaan stemmen op om het gebouw te slopen.
In 2009 neemt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen iedereen in snelheid en
beschermt het monument. Een nieuwe studie wijst uit dat het gebouw in betere staat verkeert dan
gedacht en dat het met kleine ingrepen te herstellen is. In januari 2020 worden de stutten dan ook
verwijderd.
Het miraculeuze beeldje van Onze‐Lieve‐Vrouw van Kerselare, een gepolychromeerd laatgotisch
beeldje van de Mechelse Sint‐Lucasgilde (eerste helft van de 15de eeuw), wordt er nog altijd
bewaard in een ziveren reliekschrijn.
Bronnen:
‐ ‘Op Bedevaart Naar Kerselare’ (Sanderus – Oudenaarde).
‐ Kerknet ‘Parochie Oudenaarde’
‐ ‘Sacraal Brutalisme’, vrtnws
Foto’s: MB
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12 de Despauteriusconcert

TA C T U S
Muziek in het tijdperk der humanisten
Polyfonie van Josquin tot de Monte
Kamerkoor

El Grillo
Inge Bollaert, dirigent

Zondag 24 oktober 2021 – 15 uur
Abdijkerk ( Kerkplein) 9400 Ninove

Kaarten
Voorverkoop 10 € Aan de kassa 12 €
Deuren 14.30 uur
despauterius@scarlet.be

