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} oNTSTINSGESCHIEDENIS UAN HUNNEGEM EN GERAARDSBERGEN

HERSCHREVEN

Een nieuw boek over Hunnegem, de bakermat van de stad Geraardsbergen, bevat

negen nieuwe hypothesen. Die herschrijven de ontstaansgeschiedenis van de stad.

Voor de lezers van Gerardimontiun brengen de beide auteurs, historicus Koenraad

De Wolf en amateur-geschiedkundige David Larmuseau, een synthese..

LI VAN HOLLE WEG TOT BRUSSEPOORT De Abdiistraat archeologisch onderzocht

0p het einde van 201,4 en in de eerste helft van 2015 voerde de archeologische

dienst van S0LVA in opdracht van stad Geraardsbergen een gefaseerd archeologisch

onderzoek uit in de Abdijstraat te Geraardsbergen. Verwacht werd dat de onder-
grond op deze locatie nog heel wat informatie ovei de vroegste geschiedenis van de

stad en over de stadsontwikkeling zou kunnen aan het licht brengen. Het onderzoek

verschafte onder meer inzicht in het uitzicht en de datering van de Brusselpoort.

Daarnaast bleek ook duidelijk dat er voorafgaand aan de bouw van de poort een

gekasseide holle weg aanwezigwas op deze locatie.

l$ nn noRP, IKWEET NoG HOE HET WAS... 'De groote plaats Santbergen'

27 HET DRAMAVAN HET VERKEERDE MOMENT EN DE VERKEERDE PLAATS

Mei 1940 beloofde een mooie zonnige maand te worden, de voorbode van een lan-
ge, hete zomer. 0p het Suskesveld in Waarbeke begint het zware werk van het aard-

appelen poten. De oorlog was dan wel uitgebroken maar de gebroeders Leon en

Arthur Reygaerts konden zich daar niet door laten afleiden. Onverwacht ontstaat

boven hen een hevig luchtgevecht tussen een Duits en een Engels jachtvliegtuig.

3t GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN OVERBOELARE 1830-1970. Een biidrage tot
de politieke geschied.enis van de gemeente, DeeI 7: algemeen historisch overzicht
In een zestal publicaties zullen we enkele aspecten van de politieke geschiedenis

van Overboelare behandelen. In deze eerste bijdrage schetsen we summier de

sociaaleconomische situatie van de gemeente.

36 emlnRDsBERGEN ACTuEEL De krantenknipsels.

Teksten
Elke ouleur is inhoudelijk verontwoordelijk voor zijn of hocr bijdroge. lndìen niet bestemd voor commerciele doel-
einden, mogen tekslen of lrogmenten von tekslen uit Gercrrdimonfium of uìt ondere publicotìes worden over-
genomen mits correcte vermelding vcn de bron. Indien bedoelde lekslen of frogmenten von teksten moeten
dienen of beslemd zijn voor commerciele of promolionele doeleinden don mogen die pos worden cortgewend
nc voorof een schriflelijke toelcting vcrn de voorzitler von Gerordimontium te hebben gevroogd en verkregen,
Ook in dif gevcl dieni de bron op een cotrecte mclnier le worden weergegeven.
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Ætr Ç p qjl¡tnDsr ERGEN HERScHR EVEN

Koennaad DEWOLF & David TARMUSEA{.J

Een nieuw boek over Hunnegem, de bakermat van de stad Geraardsbergen, bevat negen nieuwe hypothesen'

Ðíe herschrijven de ontstaansgeschiedenis vsn de stud. Voor de lezers van Gerardimontium brengen de beide

auteutrg historicus Koenraad De WoIf en amqteur-geschiedkundige David Larmuseau, een synthese.

Top van 'geschiedenisberg'in ne-
ve! gehu[d

Geschiedenis is geen exacte weten-
schap zoals bijvoorbeeld wiskunde
of fysica. je kunt de studie van
het verleden het best vergelijken
met het beklimmen van een berg.
De moeilijkheidsgraad neemt toe
naarmate de top dichterbijkomt.
Maar nog nooit heeft iemand die
gezien omdat hij permanent in
nevel is gehuld.
Historici en heemkundigen, zowel
professionelen als amateurs, banen
zich, vaak zeer gedreven, een eigen
weg langs de flanken van dezelfde
berg. Onderweg lezen 211 dezellde
boeken en gebruiken dezelfde me-
thodieken. En hoewel geestesge-
noten, verschillen zij soms funda-
menteel van mening. De bijwijlen
bitse strijd over wie nu het grote
gelijk aan zijn kant heeft, is vooral
bedoeld om het eigen ego te stre-
ler¡ maar raakt niet de kern van
de zaak. Want die verschillende
visies zijn notmaal, omdat wie een
andere flank van de berg beklimt,
er vaak letterlijk een andere kijk op
nahoudt. Overigens voÍmt die ver-
scheidenheid de grootste rijkdom
van de geschiedenis. Eenieder ver-
telt'zijn' waarheid, want niemand
heeft'dé waarheid' in pacht.
Bovendien is bescheidenheid
de enige cotrecte basishouding.
Want iedere auteut zorgtvia zijn
publicaties voor het optrekken
van slechts een deel van die nevel
waarin de top van de berg gehuld
blijft. Want het bereiken daarvan
blijft een illusie.

De kaft van het boek over Hunnegem

Ook over de ontstaansgeschiede-
nis van Geraardsbergen bestaan
verschillende meningen. Aan de
ene kant is er de groep auteurs van
het boek De mtrur rond Gerønrds-

bergen, waarvan de opvattingen
ook worden onderschreven door
amateur-historicus Chris Claus.
Aan de andere kant staat een aan-
tal historici die de voorbije jaren
belangwekkende bij dragen hebben
gepubliceerd in het tijdschrift Hel
Lqndann Aqlst - hoewel ook zij het
niet eens zijn met elkaar.
Wij bewandelen een'derde weg'.
Onze nieuwe hypothesen zijn het
resultaat van jarenlang onafhan-
kelijk onderzoek langs een tot
dusver onontgonlen flank van de
' geschiedenisberg'. Toch bevatten
ook zij niet'het ultieme' antwoord,

maar zljn 'een waarheid' naast
al de andere. Wie de grootste, de
beste of de mooiste theorie heeft,
doet niet ter zake. Stuk voor stuk
zijn dat intellectueel eerlijke pogin-
gen om zo diep mogelijk door te
dringen tot de essentie.
Het zijn net die verschillende
gedaanten die de geschiedenis
zo fascinerend makeru wanl ze

is nooit'af'. Morgen al kan een
'nieuwe waarheid' aan die puz-
zel worden toegevoegd. Wel zijn
nieuwe inzichten vaak verfrissend
omdat zij de soms verstarde eigen
kijk bijsturen.
Mogelijk laten professioneel uitge-
voerde archeologische opgravingen
ons nog een stap verder doordrin-
gen tot de top, maar die zal alnjd
door een mysterieuze sluier zijn
omgeven. Toch valt van opgravin-
gen voorlopig weinig heil te ver-
wachten omdat de surrealistische
Vlaamse wetgeving die nagenoeg
onmogelijk maken.

Corasequent logisch doordenken in
de pBaats van cornpilatie

De pest þet woord is juist gekozen)
in de geschiedschrijving is de com-
pilatie. Het is onwaarschijrLlijk hoe
auteurs vaak zonder kritische ziru
laat staan historische kritiek, met
de toetsen'copy' en'paste' op hun
laptop artikelen in elkaar flansen.
Onze iruichten daartegenover zijn
gebaseerd op onderzoek, lectuur,
analyse en een vergelijkende studie
van de bouwkunst in 130 gemeen-
ten van Zuid-Oost-Vlaanderen. FIet
jarenlang veldwerk is gebeurd in
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De parel van Hunnegem: de nog origínele Romaanse kerk. Het koor wordt door de
aanbouw van een haakse vleugel in L860 gedeeltelijkverminkt,
(Foto : Provi n c i e O ost-Vl aan d eren)

\

Flypor¡rnss 1
Niet Livinus, mqqr Amqndus heeft
Geraa rd sb e t'g en g ekerstend. D e to e-
wijding van het altsqr van de ltrun-
negemkerk en dqtvanvier parochies
in de buurtaan deheilige, alsook
de plaatsnamen die naar Amandus
verwijzen, staven die stelling.

Bij de kerstening is een hoofdrol
weggelegd voor een aantal Ierse
monniken en de uit Nantes afkom-
stige rnissiebisschop Arnandus.
Deze laatste bekeert op verzoek
van de Frankische koning Dagobert
I vanaf 630 grote delen van ons
land. Hij opereert vanuit Gent en
is vermoedelijk ook werkzaam in
Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaar
verwijzen de plaatsnamen in Smeer-
ebbe en Ninove. 3 Die zijn nog tal-
rijker in Frans-Henegouwery in de

orngeving val de abdij van Saint-
Amald-les-Eaux, die naar.hem is
genoemd. a

Een tlr¡eecle argurnent is de toe-
wijding van het altaar.van de kerk
van Hunnegem aan Amandus en
aan Sint-Vaast of Vedastus. Hij is in
de eerste helft van de zesde eeuw
nauw beh'okken bij het bestuur van
het bisdom Kamerijk, lvaalonder
Geraardsberger-r tot 1559 ressorteert.
De pøtrocinia of de patloonl-reiligen
ilformeren ons over de stichtingspe-
riocle r¡an een kerk, s \4rant die ver-
anderen nauwelijks in cle loop rral
de geschiedenis. 6 Bovendien zijn in
de omgeving ook de altaren van de
parochies Srneerebbe, Viane, Schen-
delbeke en Waarbeke aan Amandus
toegewijd. Ten slotte beschrijft de
Vitn ol de levensbescluijving van
Arnandus uit de 8't" eeu\ / hoe moei-
zaamde kersterring van de sh'eek is
verlopen. In het strofisch gedicht dat
Gilles De Wevel van die Vitn n1366
heeft gemaakt wordt Geraardsber'-
gen t\t/eemaal velmelcl.7

De 65 cm hoge reliekbuste van Amandus
uit de l9de eeuw. De relieken van de
heilige die ook Geraardsbergen heeft
gekerstend, zijn ruim verspreid. (Kunst-
verzamel ing p r i o r ij H unneg em)
(Foto @ KIK-IRPA)

samenwerking met expert Albelt
Cambier (t).1 Gestoeld op de gerijp-
te inzichten van 35 jaar historisch
onderzoek,2 wordt met betrekking
tot de site Hunnegem het principe
van het'logisch doordenken' conse-
quent toegepast. Wegens de schrik
voor de eigen schaduw publiceren
veel historici en heemkundigen
alleen waI zwratt op wit kan worden
bewezen. Maar die methodiek is
ongeschikt voor de vroegste perio-
des. Want hoe verder'wij in de tijd
teruggaan, des te schaarser en des te
onbetrouwbaarcler wordt het bron-
nerrmateriaal. Onze hypotl-resen zijn
gewaagd en vorûren een potentiële
schietschijf. Maar wij steken recht
onze nek uit omclat elke stelling op
basis van de voormelde methodie-
ken stevig onderbouwd is, alsook
volkomen plausibel.

1. I(.DeWo¡,ArclitectuurgidsZtLid-Oost-\,4nonderen.Romaansebouzolotnst(1000-1225),Zottegent,1996,98p.&K.DEWolr,
Romaanse bouwlamst in het Land z.tan Anlst, in Het Land uan Anlst,LX,2008,2, pp.73-144.

2. In de periode 1998-2002 werden vijf architectuurgidsen gepubliceerd. Die brengen de architectuurgeschiedenis van Zuid-
Oost-Vlaanderen in beeld vanaf de Romaanse periode tot de jaren 1960. Voor een overzicht van cle publicaties: zie
www.koenraadclewolf .be.

3. Gegevens verstrekt door Luc Van Durme (mail 10-10-2017)
4. M. V¡N Srnvooxcr & G. D¡ Mulorn (red.), De Sclrclde. Verlual uan een riuier,Leuven,2000, pp.86-89.
5. Info verstrekt door plofessor Georges Declercq (VUB) - e-mail 10 nor.ernber 2017 8r G. Brnrncs, De cl'Lristinnisntie in de

aroege middeleeuuen, in Vlnnnderen, 44,256,1995, p.171.
6. G. BEntNcs, De christiøtisntie in de aroege middeleetLzoen, in Vlnanderen, 44,256,1995, p.171.
7. G. D¡ WEvEl, Leuen Sinte Antnnd, patroon der Nederlanden. Dichtstuk der XIVe eeuzo.IJitgegeven door PH. Blovvntnr, Gent,

1842-43, pp. 104 &126;M.J. V¡n K¡nc<HovnN, Gernnrdsbergen: nterlczunnrdige gebeurtenissen en or.rde gewoontett, s.I.,L981,, pp. 3-5.
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De 19de-eeuwse historieschíÌder Louis Bert de IArbre deelt de mening dat
Hunnegem een heidense sacrale plaats is. In zijn fantasie brengt de Germaanse
oppergod Woden (Wodan) offers. (Schildering kerk Hunnegem - Foto Províncie
Oost-Vlaanderen)

de heilige Amandus Geraardsber-
gen kerstent, wordt, zoals op veel
plaatsen is gebeurcl, het bestaande
bedevaartsoord gechristianiseerd.
Meer dan waarschijnlijk vervangt die
nieuwbouw een houten constructie
die te klein was geworden voor de
opvarrg van de stroom pelgrims.

Hypornrsn 3

Onder de leiding van de monniken
van de Sint-Pietersabdijvan Dik-
kelvenne wordtomstreeks 7050 de
eerste stenen kerkvan Hunnegem
gebouwd. De pørochianen verzømelen
honderd ms stenen en voeren het met-
selwerkuit.

Wegens het ontbreken van specìfieke
stijikenmerken en latere restauraties
is de datering van de oudste vleugel
van de Hunnegemkerk niet eviclent.
Op basis van vergelijkend onder-
zoek van cle Romaanse bouwkunst
in Zuid-Oost-Vlaanderen situeert
de bouw zich met zekerheid in de
vroeg-romaanse periode, omstreeks
het jaar 1050.

De vraag'wie' deze kerk heeft ge-
bouwd, is pertinent, want de bouw-
heer hoeven wij in geen geval in
Hunnegem te zoeken. Waarom? In
die tijd staan in cle wijde omtrek al-
leen huizen in hout, leem en stro. De
orde van de Benedictijnerç de enige
'multinational' van die tijd, heeft
als enige wel die kennis in huis. Zij
realiseert een heus'mirakel'. In een
samenleving zonder centraal gezagt
met de wegkwijnend wegennet uit
de Romeinse periode en amper enige
technische knowhow wotden van
Scandinavië tot Zuid-Spanje en van
Ierland tot Polen gebouwen opge-
trokken in dezelfde stijl. De abdij van
Cluny nabij Lyon vervult een voor-
trekkersrol. Die telt op haar hoogte-
punt zowat 2.000 filialen.
In Hunnegem nemen wellicht meer-
dere ervaren moruriken de leiding
van de bouwwerken. De funda-

De toewijzing aan Amandus bete-
kent dat Livinus, de legendarische
heilige die in Sint-Lievens-Houtem
ligt begraven, hier niet werkzaam
is geweest. De argumenten van Bo-
nifacius, de auteur van de eerste Vitø
van Livinus, en de Bollandist Joseph
Ghesquière die worden overgeno-
rnen door de 19'1"-eeuwse geschied-
schrijver De Portemont, I missen
overigens overtuigingskracht.

HYPOTHESE 2

Ðe oorsprong van de kerkvan Hun-
negem g aat terug tot een prehistori-
sche sacrqle plek Na de kerstening
door Amandus wordt die heidense
cul tu s p I a a ts g e chr istia ni s e e rd.

De stenen kerk van Hunnegem die
rond het midden van de 11d" eeuw
wordt opgetrokken (zie verder) is
voot zover bekend het oudste duur-
zame gebouw in de Denclerstreek.
Het kerkje in Bevingen (Neigem -
Ninove) dateert pas van de tweede
helft van de 12de eeuw. e

Waarom worclt de Hunnegemkerk
in steen opgekokken? Want dat
moet een fortuin hebben gekost. De
populariteit van de bedevaart geeft
het antwoord.
Tot dusver situeren de meeste au-
teurs het ontstaan ervan in de 14d"

eeuw omdat de oudste tekstvermel-
ding tot die periode opklimt. Mau-
rice De Meulemeester ziet als enige
een link naar Amandus, 10 maar die
heeft geen enkele grond.
Hoe komt het clat de bedevaart zo
snel op een grote schaal heropleeft?
Want na twee eeuwen van terreur
door de Noorma¡nen vertoont de
feodaliteit, die wordt gekenmerkt
door de almacht van cle lokale he-
ren en een stil gevallen economie,
cle eerste barsten. De enig mogelijke
verklaring is dat haar wortels zich
verder in de tijd situeren. In Hunne-
gem bevindt zich een populaire spi-
rituele of sacrale plek die dateert uit
de voor-Germaanse/ pre-Romeinse,
de Keltische periode - samengevat
de prehistorie. Op het ogenblik dat

8. A.D¡PonrEtroirr,Reclrcrcheshistoriqttesstn'lnailledeGrntnmontenFlnndre,Il,Gent, 1870,pp.171.-173.
9. M. Ds Mnulevtu¡stun., De lcnpel oan Onze-Lieae-Vrotno ann Beoingen-Neigem, Leuven, 1950, 85 p. & A. Deir¿ey, Eénbeukige

llomnnnse kerken in Oost-Vlnnnderen, Kultureel lnarboek aoor de proztincie Oost-Vlnnnderen. Bijdragen nieuue reelcs, 5, Cent1977,
pp 87-93.

10. M. De Msuutvteest¡R, Een oud Vlanmsclt Genndeoord. O.L.V. unn Hwtnegem, Brussel, 1924, p.8.

i;,t¡.1 {j¿¡ i ¡r. rì/,/ i'i Lrii{ 5



.r "
¿l'

t :; _:.,:- óüLILLú, 1

Het best herkenbaar is de Diesti-
aanse ijzetzandsteen of bergsteery
waalvan de kwartskorrels en ge-

oxideerde glauconietkorrels samen-
klitten tot een coherent gesteente.
Dat krijgt door de oxidatie van
het regenwater en het contact met
zuurstof een roestbruine kleur'. De
grootste hoeveelheid bouwrnate-
riaal is paniseliaanse zandsteen of
veldsteen. De kleur evolueert onder
invloed van het licht naar blauw
en groen. 12 Die is afkomstig van
steengroeven il openlucht. Mogelijk
situeren die zich in de omgeving
van de Onkerzelestraat. Maar tot
dusver zijn geen bewijzenvar. zo'Ír
exploitatie teruggevonden.
De zwaarste klus is het malu-
ele transport van die stenen naar
Hururegem. Onder leiding van de
monniken van de Sint-Pietersabdij
van Dikkelvenne en met behulp
van primitief materieel worden de
muren gemetseld. De grootste en
de mooiste exemplaren komen aan
de buitenzijde en de binnenkant.
De opvulling tussenin gebeurt met
mortelspecie enbouwpuin. De ho-
rizontale manier van metselen laat
wegens het gebruik van kalk als
bindmiddel voor de mortel per jaar
een opstand van maximaal één me-
ter toe. Maar de hoogte is afhan-ke-
lijk van de hoeveelheid verzamelde
stenen.
Het zaalvormige kerkje van Hunne-
gem heeft een vlakke zoldering en
een rechthoekig of halfrond koor in
het oosten. De buitenwerkse breedte
varr het schip (9,70 meter) gebiedt
dat de boomstammen die worden
verzaagd tot draagbalken voor de
dakconstructie minstens tien meter
noeten zijn.13 Wegens het onzekere
tijdsklimaat en om inbraken te ver-
mijden zitten de tn¡ee kleine licht-
openingen langs elke zijde van het
schip zo hoog rnogelijk in de muur.
Die verwijzen symbolisch naar de
goddelijke oorsprong van het licht,
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Architect Paul Goolaerts maakt op basis van de archeologische opgravingen ín 1946
een hypothetische reconstructie van de oudste stenen kerkvan Hunnegem (Archief
Hunnegem)11

menten zljnstevig, want de kerk
staat duizend jaar later nog altijd
overeind. Bij de constructie worden
de gangbare regels gevolgd, met de
plaatsing van kleine vensteltjes op
één lijn in de loodrechte massieve
muren.
Waarom engageert een abdij zichin
zo'r'Lgroot project? Zij is de eerste
beneficiant van de lucratieve inkom-
sten van de bedevaart,
Rest de vraag: 'welke abdij?'Wij
zien maar één mogelijkheid: de
Sint-Pietersabdij van Dikkelvenne
die een halve eeuw later, in 1096,

letterlijk wordt overgeheveld naar

Geraardsbergen. Dat de abdrj bij
die gelegenheid de kerk van FIun-
negem ver'\ /erft, is vanuit onze
hypothese dan ook logisch. Nog
voor de verwerving van het patro-
naatschap heeft de Sint-Pietersabdij
van Dikkelvenne grote belangen in
Hunnegem.
De constructie van het stenen be-
dehuis is een grootse onderneming
waaraan alle parochianen meewer-
ken. De n-roeilijkste opdracht is de
zoektocht van meer dan honderd
m3 natuursteen op de heuveltoppen
en de heuvelflanken in de buurt.
Die levert twee soorten stenen op.

1 1. Moclern Archief Hunlegem, nt. 277.
12. M. De CruxrLrrrnr, Een stad aat steen. Het gebruik ann nntuu'steen in het Gernnrd.sbergse bottzupntrimonitnn, in Gernrdinnntiwt't,

2015,261, pp.6-7.
13. K. Dr Vlorp, Arclùtectuurgids Zuid-Oost-Vlannderen. Rotnnnnse bouzokLtnst (1000-1225), Zottegem, 1996, passrn.
14. Ministerieel Besluit van 3 decernber 1987.
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dat van boven de kerk binnenkomt.
Er bestaat in die tijd weinig behoefte
aan licht omdat slechts enkelingen
kunnen lezen. In deze sobere en
eenvoudige architectuur wordt met
een rninimum aan materiaal, mid-
delen en arbeid een maximunt aan
ruimte gecreëerd.
De binnenwerkse breedte van het
schip bedraagt 8,05 metel en de
muren zijn82,5 cm dik. De lengte
bedraagt tot aan de bouwnaacl bui-
tenwerks 7,20 meter of binnenwerks
6,32meter. Met een oppervlakte van
ongeveer 50 m2 biedt de eerste kerk
plaats aan een honderd gelovigen,
want in die tijd staan geen stoelen in
de kerk.

HyporHrsn 4
Hetkruis in hetwapenschild van
G era a rd sb e rg en sy m b o lis e e rt d e

overwinning van het christendom op
h et h eidendo m. D e voorchri stelijke

feesten Krakelingenworp en Tonne-
kensbrand bewijzen dat de top van
de Oudenberg eveneens een prehis-
torische sacrale plek is geweest.

de hun belcering ghtgen de in-Luol'Lers

ooort met, bij het oplconten aøn de lente,

op de Hunnenberg (ru1 OtLdenberg) de

geest der wnteren bij de boorden aøn de

uijuer met nllerlei spijzen te aereren; 's

øaonds rnerd nøør eeurnenoud gebruih

een aretLgdeauur nangelegd, øIs een be-

groeting aøn de onfwnlcende natuur. De
priester deed eerst het feest met Groot
Vqstennaond sømenrsnllen. Op de boor-

den aøn de aijuer stichtte hij een lcapel

ter ere uøn O.L.VrotLru, en nu stelde hij
zichzelf øøn het hoofd aøn de jøørlijlcse

stoet, geaolgd door de heer aan Hunne-
gem met zijnhorigen en lijfeigenen, Iøs

nan het aollc de christelijlce gebeden aoor
en ruierp toen de gebnLikelijke spijzen

aan het aollc en niet in de bron, in naøm

ann CltristtLs. 's Aaonds stnkhet aollc

zijn areugdeauLLr øøn. Een doorsløg-

geuendbewijs ann de bij uitstelc gods-

dienstige oorsprong aan het huidige

feest ligt in de aoorrøng die de kerkelijke

oaerlæid bij de plechtigheid inneerut." 1e

Hvporursn 5
Waarom kiest de graaf van Vlaande-
ren Hunnegem om zijn machtsposi-
tie uit te bouwen? De bewoningskern
en de aantrekkingskrachtvan de
twee aloude sacrale plaatsen beTn-

vloeden die beslissing,

Wanneer de graaf van Maanderen
in 1047 het gebied tussen Schelde
en Dender definitief verwerft, koopt
hij, om er zijnmachtspositie uit te
bouwen, in 1068 een clomein van
400 ha van de Heer van Flunne-
gem: de oppervlakte van het hui-
dige stadscentrum en de fusiege-
meente Nederboelare. Zijn doel is
de uitbouw van een nieuwe stad.
Bij die transactie duikt de naam
Hunnegem voor het eerst op in een
geschreven document. Daarvan
bestaan alleen later overgeleverde
kopieën. Het domein Hurmegem

De blazoenering van het wapenschíld van
Geraardsbergen toont in zilver een calva-
riekruis van keel op drie treden, vergezeld
rechts van een schild van goud met een

dubbele adelaar van sabel, en links van
een schild van goud met een leeuw van
sabel. Het schild is getopt met een stede-

kroon met vijf torens van goud. la

Over de betekenis van het kruis op
een sokkel, centraal op het zegel en
het wapenschild van de stad, is tot
dusver geen piausibele verklaring
gegeven.ls Hoewel er in1294 al.

sprake is van een kapel op de Ou-
denberg staat die niet op de kaart
van |acob van Deventer uit 1565.
Wel staat er in de late middeleeu-
wen op die plaats een groot kruis.
Wanneer dat in 1551-1552 omver-
waait, herstellen stadsarbeiders
het.16

Onze hypothese is dat het kruis de
overwinning van het christendom
op het heidendom symboliseert.
Walt ook de top van de Oudenberg
een prehistorische sacrale plek. Heú

Iijdt geen huijfel dnt lnze aerre uoorlLl-
ders eeuruenlang op de Oudenberg hun
heidense ceremoniën aier den, schrijft
Marcel Van Kerckhoven.lT Dat be-
wijst de populariteit, tot vandaag,
van de Krakelingenworp en Tonne-
kensbrand. Die voorchristelijke fees-
ten zitten zo diep in de collectieve
genen verankerd dat 21jL.500 laar
suprematie van het christendom
overleven.18
Dat Geraardsbergen (naast Hun-
negem) ook op de rechter Dender-
oever in de prehistorie een sacrale
plek heeft, is ook logisch. De Ou-
denberg is de hoogste heuveltop
van de streek.
Wij treden dan ook de visie bij van
Victor Fris uit 1911. " Niettegenstaøn-

15. M.J. V,q¡.r KrRc<sovav,Wapen- en zegeleuoltLtie te Ceranrdsbergen, s.1., s.d.,17 p.
16. M. Cocr< & G. V,qN BocrsrenLr, Geranrdsbergen (Geersberge, Geersberg, Grnnt mont), in G. VnuoewrNrrl (red.) Gezicht op de

steden Anlst, Ninoae en Geraardsbergen. Verlclarende telcsten bij de uitgøue ann de originele stndsplattegronden ann lncob ztnn

Deuenter (circn 7565), ínHet Lnnd aan Anlst, LX,2008, 4, p.309.
17. M.J. V,qr'r KERCKHovEU, Hef I'Leiligdom unn Onze-Lierse-Vrouzu op de Ottdenberg te Geranrdsbergen, s.1., 1964, p.5.
18. G. V¡iv Bocrs'ra.ulE, A.-M. V¡NosN HeRRETI,EG¡N, L. Du Coc<, IQnlcelingen en Tonnekensbrand in Gerøardsbergen. Een eetnlen

o tL d o e rh anl, Geraardsberg en, 199 4, pp. 17 -26 en 120 -121..

19. V. Fnrs, Geschiedenis uan Geernnrdsberen, Genf, 1911, pp. 472-474.
20" Moclern Archief Hunnegem, rv.251,.
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Fantasierijke reconstructie van de stichting van Geraardsbergen waarbij de graafvan
Vlaanderen, Boudewijn VI, de keure aan de ínwoners schenkt. Het gaat hier niet over
een papieren document, maar een mondelinge toezegging. Deze voorbereidende schets
van de muurschildering in de Hunnegemkerk is van de hand vqn Louís Bert de lArbre.
(Archief Hunnegem) 20

is op dat moment al in verval. Dirk
Van De Perre stelt terecht dat de
Heren van Boelare, die vanaf het
einde van de tiende eeuw op de
voorgrorìd treden, hun rol overne-
men. Stefaan II van Boeiare is actief
betrokken is bij de stichting van de
stad en van de abdlj.21
Waarom kiest de graaf voor Hun-
negem en niet voor Aalst, Ninove
of een andere plek langs de Den-
der? De strategische ligging aan
het'drielandenpunt' speelt een ro1.
Maar het is onze overtuiging dat de
aanwezigheid van een bewonings-
kern en twee sacrale plaatsen die
beslissing hebben beïnvloed.

Hvpornrsn 6
Kort na de stichting van de stad ver-
vijlvoudigtde oppervlakte van de
H u n neg emkerþ de m o ederp ar o chie -

kerk van Geraardsbergen, Die groeit
uit tot de grootste eenbeukige kerk
van Oost-Vlaanderen.

Na de toekenning van de keure,
die heel wat voorrechten inhoudt,
verhuizen veel landarbeiders naar
de nieuwe stad in wording. Omdat
door die snelle bevolkingstoename
het Romaanse kerkje al vlug te
klein is, wordt dat kort na 1068 uit-
gebreid. Religie staat immers cen-
traal in de toenmalige samenleving.
Door het samenvallen van kerk en
staat voelen de gezagsdragers zich
tegenover God verantwoordelijk
voor hurr onderdanery wat ook hun
actieve inmenging in religieuze aan-
gelegenheden verklaart.

De bouwnaad tussen de eerste en de
tweede bouwfase van de Hunnegemkerk.
(Foto Koenraad De Wolf)

De monniken van de Sint-Pietersab-
dijvan Dikkelvenne die de bouw-
werken superviseren, realiseren een
groots plan. Vanaf de bouwnaad
van de eerste Romaalse kerk tot
het koor bedraagt de afstand veer-
tien meter. De blokken bergsteen of
ljzerzandsteen op de hoek van het
schip en het koor verwijzen naar de
11d" eeuw, want later wordt dat ma-
teriaal niet meer gebruikt. Voortaan
meet het schip binnenwerks 20,35
bij 8,05 meter. Die oppervlakte van
160 n2 biedt plaats aan honderden
gelovigen.
De stijleenheid met het kort voor-
dien voltooide eerste Rornaanse
kerkje toont aan dat de rnonniken
van de Sint-Pietersabdij van Dikkel-
venne andermaal de leiding van de
werken hebben genomen. Ook nu
zitten hoog in de muur kleine licht-
openingen.
Voor de parochianen is de uit te
voeren klus evenwel aanzienlijk
groter aangezien zowat 250 m3
bouwmateriaal is verwerkt. Wel zijn
door de bevolkingstoename tneer
handen inzetbaar. Hoewel dit de

21. D.VeND¡P¡nnr,DestedenbouzokundigeontzuiklcelingannAnlst,NinoueenGeraørdsbet'gentotls00.Eenuergelijlendestudie,ín
Het Land unn Anlst, LXilI, 2011, 1, pp. 50-51.

22. A. D¡vrv, Eenbeulcige Romnanse lcerken in Oost-Vlnnndet'en, in KtLltureel lnnrboek uoor de proztincie Oost-Vlannderat. Bijdrngen.
Nieuzoe Reelcs, 5, Gent, 1977 , 185 p.
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De langsgevel van het Romaanse koor
bevat massieve blokken steen ter hoogte
van de aanbouw van de vleugel in 1860.
Hier zijn de bouwlagen zichtbaar. Dat de
muur bij gebrek aan materiaal soms min-
der dan een halve meter wordt opgetrok-
ken, bewíjst dat de constructie vele jaren
heeft geduurd. (Foto Koenraad De Wolf)

grootste eenbeukige kerk is van
Oost-Vlaandererç komt die wegens
onbegrijpelijke redenen niet aan
bod komt in de studie vaÍì. Antony
Demey. Volgens hem is de kerk van
Rozebeke (Zwakn) de grootste. 22

Dat schip meet bi¡nenwerksl9,7S
meter. De Hunnegemkerk is 60 cm
groter.

Hvpornnsr 7
De uitzonderlijke omvang van koor
v an de Hunnegemkerk bewij st de
immense populariteitvan de bede-
vaart"

Meest opmerkelijk is de aanbouw
van een uitzonderlijk groot koor.
Volgens de gangbare bouwprin-
cipes is dat smaller dan het schip
en minder hoog, want die ruimte
herbergt alleen het hoogaltaar. Maar
in Hunnegem is het koor amper 75

cm smaller dan het schip, wat bete-
kent dat het binnenwerks 6,55 meter
breed is. Bovendien is dat even

hoog als het schip.
De lengte bedraagt L5,5 meter, wat
uitzonderlijk is in verhouding tot
het schip. Het gebruik van berg-
steen of ijzerzandsteen bewijst dat
het koor in dezelfde periode tot
stand is gekomen. Omdat de hoek-
stenen niet in elkaar overvloeien, is
na de voltooiing van het schip een
pavze ingelast.
Binnenwerks heeft het koor een
oppervlakte van ongeveer honderd
m2 of is dubbel zo groot als de eer-
ste Romaanse kerk. Waarom? Een
bedevaartkerk behoeft meer plaats
voor de priesters en de accolieten
die de groepen pelgrims begeleiden.
Maar de grootste ruimte is voorzien
voor het devotiebeeld waarrond de
pelgrims hun offergaven neerleg-
gen.

Hvpornnsr B

De overhevelíng van de SInt-Pie-
tersobdij van Dikkelvenne naar
Geraardsbergen heefi een politieke
reden en is een disciplinaire maatre-
gel, De monniken weigeren immers
de Gregoriaanse hervorming door te
voeren.

Abdijen worden in de middel-
eeuwse samenleving gesticht door
de vorsten en de adel om politieke
redenen en om hun persoonlijke
belangen veilig te stellen. In 1096

wordt de Sint-Pietersabdij van Dik-
kelvenne letterlijk overgeheveld
naar Geraardsbergen. Waarom?
Die abdij aan de Schelde heeft na
de verplaatsing van de grens van
het graafschap Vlaanderen naar de
Dender niet langer een strategisch
nut. De monnikenverhuizen tegen
hun zin. Abt Snellaard tekent in
110'1, vijf jaar later, nog altijd als abt
van Dikkelvenne.
Maar er is meer aan de hand. Die
overheveling vindt plaats tegen de
achtergrond van de Gregoriøanse

her"uorming. Onder de leiding van de
paus wil die restauratiebeweging na
eeuwen van normvervaging, onder

rlb

Hunnegem krijgt na het einde van de
godsdienstoorlog in de jaren 1590 een

nieuw devotiebeeld. De Gentse bisschop
Van Looy geeft het origineel naar aanlei-
ding van de verkoop in 2008 in voorlo-
pige bewaring in de dekenij. Sinds kort
wordt dat tentoongesteld in de schatka-
mer van de Sint-Bartholomeuskerk. Maar
de parochie is geen eigenaar. De eníge
plek waar dít beeld thuis hoort, is de

Hunnegemkerk waar het meer dan vier-
honderd jaar door talloze bedevaarders
ís vereerd. Daar stqat nu een kopie (Foto
Koenraad De Wolf).

andere wegens de invallen van de
Noormanner¡ opnieuw orde op za-
ken stellen in de Kerk. Zo pakt paus
Gregorius VII (1073-1085) zowel de
simonie of de handel in aflaten aan,
als het nicoløisme. Dat is het niet
respecteren van het celibaat en de
benoeming van leken in geestelijke
ambten.
In tegenstelling tot de monniken
van Dikkelverure, die niet geneigd
zijn om die hervorming door de
voerery doet de abdij van Anchin
in Noord-Frankrijk datwel. Deze
laatste verwerft na de overheve-
ling naar Geraardsbergen een deel
van de bezittingen van de Sint-
Pietersabdij in Dikkelvenne. 23In het
licht van de publicaties die het be-
lang van de Gregoriaanse heraorming

23. L.VeNDunnr,DeSint-Píetersnbdíj aanDilckek¡enne(oøn734(7)-L096),inNøatnlcunde,20,1988,passim&G.V¡uBocr<-
srtrtz, De Sint-Adríaønsabdij te Geraardsbergen 1081-1-302, in Het Land aøn Anlst, XVIILI, 1966, 4, p. 121-122.
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nadrukkelijk op de voorgrond stel-
lery is het best denkbaar dat de Sint-
Pietersabdij als straf is overgeheveld
naar Geraardsbergen. Want in zo'n
beslissingsproces spelen diverse
factoren. Vanuit een disciplinaire
maatregel is de halsstarrige houding
van abt Snellaard best te begrijpen.

Hvpornnsr 9
Het devotiebeeld in Hunnegem en
alle mid delee uw se mari ale b ede -

vaartsoorden tonen een Sedes Sapi-
entíae of Maria als de ZetelvanWijs-
heid. De kerkelijke overheid promoot
die voorstelling wegens haar rol
bij de kersæning. Maria drøagtim-
mers alle kenmerken in zich van de
Germaanse moedergodin Fregga en
de vruchtbaarheidsgodin Freya. De
Sedes Sapientiae in Hunneg em staafi
andermqal d e prehistorische roots.

Een vergelijkende studie van de
mariale bedevaartsoorden toont
opvallend grote gelijkenissen tus-
sen de legenden of mirakelverha-
len die er aan hun oorsprong van
liggen. Bovendien wordt Maria,
die in de iconografie te voorschijn
komt in honderd en één gedaan-
tery in al de devotiebeelden van de
pelgrimsoorderç zonder één enkele
uitzondering, op dezelfde manier
voorgesteld. Gezeten op een troon
toont zij als Sedes Søpientiøe of Zetel
aønWijsheid het kindje Jezus dat op
haar schoot zit.
De alomtegenwoordige Sedes Snpi-
entine is een belangrijke schakel in
de kerkelijke politiek. De kerste-
ning (door Amandus) gebeurt niet
spontaan, maar is opgelegd van
bovenaf. Velen laten zich dopen,
rnaar zíjn geen aanhanger van het
nieuwe geloof. Omdat de externe
druk wegvalt - vanaf de 9d" eeuw,
met de invallen van de Noorman-
nen, stelt het centrale gezagniets
meer voor - veel inwoners blijven
trouw aan het Germaanse volks-
geloof. De echte kerstening duurt
dan ook eeuwen. De prehistorische
feesten Krakelingen en Tonnekens-
brand bewijzen hoe diep dat is

geworteld.
Om het christelijke geloof ingang
te doen vinden in de geesten van
de mensen moet dat aannemelijk
worden gemaakt. De belangrijk-
ste hefboom is de aankleding van
de prehistorische sacrale plekken
in een nieuw kleedje. Letterlijk.
De promotie van de verering van
Onze-Lieve-Vrouw heeft tot doel
om de populaire cultus van de
Germaanse moedergodin Fregg of
Fregga en de vruchtbaarheidsgo-
din Freya te counteren. Maria is
aanvaardbaar omdat zij alle ken-
merken van de beide godinnen in
zich draagt.
De Sedes Søpientiae toont Maria
als de moeder van God uit wie
de zoon van God is geboren: het
kindje Jezus. Hij groeit later uit
tot de Messias en de redder van
de wereld. Dat herkenbare beeld
draagt de essentie van de christe-
lijke boodschap in zich.

Sarrnenhang

De kracht vant deze negen hy-
pothesen is, dat zljniet op zich-
zelf staan, maar in elkaar zitten
verstrengeìd. Op die manier
versterken zlj ook elkaar. In hun
samenhang geven zij v orm aan
een nieuwe visie op de ontstaans-
geschiedenis van Hunnegem en
Geraardsbergen.
Wij hebben onze hypothesen voor-
gelegd aan dr. Luc Van Durme
uit Zottegern, een van de meest
gerespecteerde mediëvisten van
Vlaanderen en een expert van de
geschiedeis van de abdij van Dik-
kelvenne. Hij deelt volledig onze
mening. Op de achterflap van het
boek schrijft Van Durme: "Dit boek

brengt de fascinerende geschiedenis

uan Hunnegem in woord en beeld

opnieuw tot leaen. Elk hoofdstuk il-
h.Lstreert hoe deze site, zelfs op sociøøI-
economisch gebied, lrct lcloppende

hørt is aan Gernardsbergen. Als lezer
kunnen wij ons øIleen maør geluklcig
prijzen om te delen in zoaeel gerijpte
wijsheid. Grensaerleggend zijn de

Itypotlrcsen die de ontstaansgeschiede-

nis aøn Hunnegem herschrijaen. Dat
daarbij een hoofdrol zou zijn weggelegd
aoor de Sint-Pietersabdij aøn Dikkel-
uerute ligt uoor de lund ruønneer men
daaroaer doordenkt."
De toekomst zal útwijzen of die
hypothesen stand houden. Is daar-
mee het laatste woord gezegd?
Zeker niet. Mogelijk volgen nog
nieuwe hypothesen. Want kenmer-
kend voor nieuwe inzichten is dat
zij, na soms gedurende decennia te
hebben gerrjpt, plots aan de opper-
vlakte komen.
De moraal van dit verhaal is een
warme oproep aan iedereen die
sinds lang de'geschiedenisberg'
beklimt om, wars van de schrik van
hun eigen schaduw, vorm te geven
aan hun gerijpte hypothesen. Die
kunnen een nieuwe drioe geven aan
de geschiedschrijving.
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