DORSTIG KERKSKEN
Zoals in de meeste dorpen vinden wij in Kerksken een zeer hoog aan·
tal herbergen en evenveel 'jenc\'crkotJes', Op verscheidene venster·
bunken prijkte voor het gord.ljn een Jeneverlles. [Iet is ook niet
zonder reden dal hel plaatselijk feestcomité de Driekoningenfeesten
meer kleur gaf met een 'jeneverworp' en wordt Kerksken niet oneer·
hled ig 'het Jenevcrdorp' genoemd? Niet bedoeld a ls producent, maar
nis verbruiker! De ongunstige sociale toestand in de eerste helfi van
deze eeuw zal daaraan wel niet vreemd zijn ..
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Oe oudste herbergnumen vonden wij in de archieven van het 'Land
van Hot.seluer' (l). Op bevel van hare :'olaJcsleit ~Iarlu Theresia werd
een "leysLe oon de herbergen, aubergien ende brandewijnhuyzen ~ opge·
maakt in 1779. De toenmuJige baljuw (lees burgemeester) Lud ovicus
de $addeer stelde de lijst s<un e n.

1· "Alvoore'l ten huyse ende herberge van Peter De Pe/smaeker Is Judoei, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Kerk.t:ken jegen de
kerke, aen de heirbaene leedende van Aefs/ naer Geeraertherge, zon·
der uythangbert a/ie naem vun hergerge.· Waarschijnlijk de latere
herberg •Jn den bareel' bij Vrul den SLonne.
2· Mitem ien lIu,ljse ende hergerge van Ouiffiemus Buydens Is Adriaen,
gestaen ende gelegen antren! de kerke in den noordfm ne/Te'l" oen de
heerbaelle, welker uythangbert verbedt den Heiligen j\(urtinus."

Reeds vernoemd in 1509, waarschijnlijk op de hoek P1 aàtsslrnnl en
Geraardsbergse steenweg.

3· "item teil huyse ende herberge Vlm Joannes Bellen.... fs Livini. geSLaen
binnen Kerkxken oen de heirbuene vntren! de kerke. zonder uythungbert ofte naeme van herberge. ~, de huidige herberg Korlick?

4- 6ltem ten huyse ende h ~rlJer!le van. Josephus Buydens fs Jans. gele"
gen den weste van de kerke. Jegens de voorscyde heirbaene ter disf.r.l.I1·
lie VUil ontrent ele !tofulcrt roeden. welker uJjthangbert verbeeld [Jen
Keyser volgefts het opschrift . • Deze herberg s itueerde z ich op de
Driehoek, later uitgebaat door Donaat VWl der Smissen.
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~ltem

ten huyse ende herberge van. Consta nti/lWi De Pelsmaekt!r Is
Judoci gcstafm in het ghuchle ten Berge. zonder uyt,hunghert ofte
naeme. ,.

(-)- •[tem ten huyse ende herberge van Livinus Van den lTole Is J.udoviei, gestaen in hel. 9 hu chl. 'l'erlicht, zonder uythangbert. van o uds
genaernt In 'I. Spoulcken, ... " Deze herberg, gesituee rd op TerUcht,
kwam i.n 1809 in bel nieuws naar aanleiding Villl een moord op het
dienswtci!i!;e uit dc herberg 'St. ."taarten'. lIet stoffeUJk overschot
werd in 'het Spoell{\~n' blunengebracht e n o nder.lOc h t d oor Dr
Sc houppe van Aaigc m en p, Ringot, Vf"oedmecster te Kerl{sken. (2)
7· [Jet Gorel.ken (waarsc hijnlijk vervornUug vun gareel, halsjuk) op de
wiJk Terlicht, zonde r uIt.hangbord .
8· De Vief" Ilcemsk inde ren, reeds vernoemd In 1493 ("de stede en de
erven gheleghen tot Kerkxkene die men heyt de vier heym.'ikillderen I.

AI deze ' historische herbergen' verdwenen lu d e loop der lUden,
Geen e nkele van de latere estam inets edele de. naam van een vroege·
re afspanning. Vóór en 11;:1 WO I r zorgden een honderdtal calc 's voor
de uitoefenlng vun één der werken van barm hartigheid. Hierna een
opsom ming per straat of ge.huchL WaarschUnlijk kM de lezer deze
lijst nog aanvullen.
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Als wij hierbij de Uenl.a1len ~eneverkolJes' voegen. lijdt hel geen l'\\'ij'
lel; in het gemoedelijke Kerksken was een gezellige babbel en/of
lied tussen pot. en pint. nooit ver weg.

Over e nkel e drnnkhuizen willen wij iets meer kwijt.'t Oud Gemeente·
huls (Kerkskendorp): vóór de bouw VWI het huidige gemeentehuis
(1872), vergaderd e de gemeentera..<td in deze herberg. Eén deel van
de woning was confel:Uezaak en het. wldere gedeelte drankgelegen·
heid. Eên van de zonen van t.apper ,Iudocus Ee.man, Casintier, werd
veldwachter en caféuitbuter, vandaar 'bij sjampetters'.

Deu Ouden Bareel: zeer oude herberg \·luk bij cle kerk. De woning
verdween bij de modemisedngswerken aan de: SLeenweg Aalst.·
Geraardsbergen. Om het onderhoud van de sl.eeJlwegen te bekosU·
gen werd vroeger een wegenbelasting opgelegd, berekend per paard
dal doortocht had op de bu...w en die bet.'lald werd aan de 'harrières'.
Veelal onst.onden er du..'u herbergen dje de nuüm 'In den Gareel' kre·
gen.
't Horlogeken: 200 jrulr oude herberg aan de dorpBgrens, eertijds

eigendom van de lrunilie De Schrijver, afkomstig viln Welle. De eige·
naar was uurwecknutkec, zodat de herbecgnarun in nauw verband
stond met. zijn beroep. llel was een gekende afspanning voor voer·
mannen, wa..'l.r zijzelf en de paarden konden overnachten. Hel gezel·
schapsspel bij uitstek wus hel holspel. TOl 1974 kwruneo wekelijks
de trouwe bold ers opdagen. Na 1939 werd de zaal( verder uitgebaat.
door Wed. Frans De Sc hrijver c n d e lumllJe Frans Coppens· Vun dec
lIaegen toll953. Later werd een grondige renovatie doorgevoerd , de
voorgevel bleer gelukkig intact.
Hel Gi.zjeken of de G17Je : gelegen in de Wijnguardslmul (tegenover
de hoeve Taeleman) . De herberg had ook een holleba..'Ul. Weinigen
maakten zich zorgen over de merkwaardige nWlm . llij is ongetwijfeld
een dia.lectische vervomling \'Ull de naam vnn de bewoner DOfllinicus
Gissemê. herbergier, die er woonde omstreeks L8.'30.
:\lel d e rge lijk ruJm aanbod uun drankgelegenheden waren d e miS'
bruiken evenred ig. Kwam daarbU de wein.ig co rnlort.abele leefsituatie
·442·

begin dezer eeuw. Velen waagden Zich aan hel overLOUig alcoh olgebruik met all e drwnatische gevolgen van dien.. De ove rheid wou de
situatie min o r meer onder control e houd en al vaard igd e regelmatig
politiereglementen ui t I.v.m . d e herbe rgen e n drankhuiZc.n .
Ijl 1892 venne ldde he l politie reglement. ond e mleer dal d e h e rber·
gen dic ht moesten, 's winte rs 0111 21 uur e n In d ezomennaanden om
22 uur. Wie z ic h nJe t hi eld aan d ie beslissing werd gestraft "met
cene boete van 3 franken ol eene gevangzitting van I dag en bij h erha·
ling eene boete van 3 franken en eene gcvangziLling van 3 dagen. "
Artikel 5 schreer voor dat ~a lle luisschersspelen. als het topspel. ver·
boden waren. binnen en buitert de herbergen. op pene van cent! boete
van 20 tot 25 franken en desnoods eene Yf.'vwtgzitting van I LOt 7
dage'L • (5)

IJl 1902 werd ook een rcgle ment gestemd met hetre klting op d e
gebouwen. Een 'dranksliJte rij ' was verbod en indien d e pinats waar d e
loog stond geen 24m2 was. Een ke ld er was ve rpl ich t e n de hoogLevan
vloer lOt zoldering werd bepuald op min . 1mBO . Was voorheen ver·
bruikzaal e n woonkamer één geheel, van nu af moest -de gelijkuloers
ten minste eene andere plaats hebbende tenmin... le 12 Ilierkarttemet.ers
of twee plaatsen Il ebbendc tesamcn 16 oierkantemeters oppervlakte
IJc.'it emd LOf. hel huiselijk gebruik Valt het gezin .•
Ook de verkoop van sterke dranken werd streng gecontroleerd. Out
somm.ige KeTkske naTCIl d e. beslissingen niet zo na uw mUlle n bewijst
' Ee n st..wt vun bewezen misdaden e n veroorde lingen' waarin wU
laze n dat leT gelegenheid van kermis Driehoek (l892) vicr ' tappers'
veroordeeld werden lDt 30(r or 1 dag hechtenis voor cle verkoop van
sterke dranken zond e r 'voorat~aandelijke verklaring' (6)
I lel accol'deonspel e n muzikanl.en voor danspartijen werden ook ver·
boden, uitgezonderd op d e 'grote ke nnis' in september, gedurende
d e ' kl eÎlle kennis' in november en de zondug van de wijkke rm.issen :
ke mtis Hoek 0 - zondag vóór 15 augustus); kennis Plaats (1 - zon·
dag na L5 augustus) ; Ite nnis Driehoek (3'k zondag van Juli) ; I(e rmls
Uerg (op 24 j uli e n d e donderdag na d e grote kermis) ; kerotis Boe·
kent (2'" zondag vóór 15 augustus); kenniS Ted ic ht (de dinsdag na
de grote kerntis) en kermis Lrutdlede. (4'1~ zondag van juli).
Een anekdote: "Op ke nnjS Driehoek voor d e wlnkel van 'llèlzjens'
stllnd de zwiermo len \'al\ '13nlle Rie ' met z itjes aan ketlingen ,\'ustge·
Illaakt aan de spaken van de mole n. Die werd aangedreven door
s pi erkracht. !3Iweo de molen was rond de as een looppad gema.'lk:t.
Daar kon men opklimm en en de molen aan de spaken voortduwen op
bevel WUl Boll e Rie , die ri ep: duwen. Oij z ijn bevel 'opzit.ten ' op hel.
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einde van de rit, mochten de duwers op de spaken zich mee laten
drijven int Bolle Rle m et behulp van een plank (rem) de molen tot
stilstand bracht. Dat lukte niet altijd door het feit dat kwajongens
het bevel negeerden en harder begonnen te duwen tot jolijt van de
inzittenden. BU dergelijke s itua ties waren de 'zware woorden' van
Oolle Rie ttiet weg te denkeu.
:'\Iet alleen tijdens de kerrnisdagen werd er lol getapt. Ander e spe·
ciaJe gelegenheden zoals een bruiloft., juhUé of verjanrdag waren
geschikte gelegenheden om uit de bol te gamt. Een mooie foLO wenl
ons bezorgd van de dwnes van 'den drouk' op de 80""verjaardag van
Le:onie De Pclsemaeke r (SeITens Leonie) in 1949.

Zittend, v.l.n.r.: Lean/e De Mol, Palm/ru Parda.en..s, Clement/rre Ro/Uers. Rachel De
Rouck, Marie RoWers. I.eou/e De PeL~maeker. Marle Oees, Maria narent:e Baeyens,
Marie De Pauw, [.Qulse Vlm Keymolell e/l Adel/ne Keymulen.
Statuul: Mulv ina J)' Uolr. Gubrii!1 De Schrijver. Ros/ne VUil der n OC!)e", Mw/e/eine
Oees, Evel/"e Irollck. Maria Mt!ga.nck. Detalila MeywlCk, MarIa Ruysslnck, ,"laria Oees,
./ulletw Plens. trene Vun der Eist, ./u.sflne Ruelarult, Allg/He VOII eler Eecken el!
ûllelijne Vun der Eocken
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lIet bolspel was zeer lil trek, /n O/ue strt.'ek werd uooral,qespeeld met de kru/bol.
Enkele bulder.~ 'bU Nommen ', omstreeks 19;35.
v.l.n.r.: flellrJ.,cOOmilll, Ogl/Ie Vun dcSUpe. f'I/JNmt

Ile/lry (kes

rn Jozef Meganck (Rammen).

DI:: Gee'H. Rlchunl VUil/Ie Velde.

'"

Noten
I-Ll8VRNS R. in Med. UK

IIr

2,)9 1988

2-TE.\lMERMAN P. in Med. 11K nr J en nr4.JfI. 1981

3·KERCKUAERT!V.. Oude Oost-Vlaamse h.erbergnamen. Gent /976
4-K EUCKlJAERT tV.. Oude 00";-/- Vlaamse hU~lIllmell. Gent I9!J3
5-RAB. OMA

Kerk.~kell,

n " ;]

6-RAB. OMA Kerk.'tken n· 18

Bibliografie KBRKSKBN
ART J . (red,), lJoe .~chrijfik de gcscllieden~
Centrum voor Geschiedenis, RUG. /!J!J;J

VWI

mijn gemeentei';) delen.

BAERT K" Redactie. Krant uitgegeven n.a.v. iHOOjfUlr Aalsterse persi.
SttUIsbesLuur 1986
BADISCO D. , Sdu.>Cnurheiders in het arrondL..semell(. AaL.. t, I?UG 1.978

BOON L.P., Pieter Vacns. Arhe/t.lt!rspers 1971
IJAENS P.. Prit!ster !Joelt. . , ~ijn leuen , zijn sLrljdt!nO
DE C I.BRCK K" ScheL.. Q(m het Bclyisch ondenvij.' ihekid in de I.9de eeUUl,
CenU'uII! Ili.'ilOrL'idlC Pedayogiek

DB PO'f'l'ER F. en BHOUC101BR1' J .. Geschiedeni.... van dc gemeelIte llaa/tert en Kerksken. Cent. 189,i
DE BROl/WEU J .. Archiefstukken. DocllmenLatiet.;entrum. IJK Uaa/Lert
ldem. Demografische cL'olutie van het land mn !laL'it. 1570-1800. HisLorische
uitgaver! Pro CiviLate. nr 18. 19~

· 445 •

