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'Het zicht op de bovenstad is waarlijk 
schoon, prachtig' 
Geraardsbergens landschap bezongen (1851, 1901) 

Marc VAN TRIMPONT 

Dat het stadje Geraardsbergen door Moeder Natuur begiftigd is met een mooi ogend landschap zal 
door niemand worden ontkend. Geen wonder dat het door velen, ook door niet-Geraardsbergenaars, 
is bezongen. Begrijpelijk ook dat het enkele jaren geleden al een ster waard was voor de groene 
Michelingids. Een godsgeschenk dus om te koesteren. 

Weinig Geraardsbergenaars ken
nen het boek Reisjes in Zuid- Vlaan
deren (1); eigenlijk gaat het om een 
kennismaking met het zuiden van 
West- en Oost-Vlaanderen. De ont
dekkingsreis vangt aan in Kortrijk 
en gaat verder naar Harelbeke, 
Zwevegem, Tiegem, de streek rond 
Kwaremont en de Kluisberg, Ou
denaarde en omstreken, Zottegem, 
Geraardsbergen en omgeving om 
te eindigen met de streek om en 
bij Ronse. Het boek van zowat 23 
bij 15 cm telt 137 bladzijden waar
van 21 of nagenoeg 16% van de 
inhoud gewijd aan Geraardsber
gens landschap en geschiedenis. 
Het werd uitgegeven in Kortrijk in 
1901 en is van de hand van Pieter 
Theodoor Sevens, geboren in Kin
rooi op 16 mei 1848 en overleden 
in Kortrijk op 10 april1927. Sevens 
was onderwijzer in Kortijk en was 
goed bevriend met Guido Gezelle 
(1830-1899). Hij schreef geschied
kundige werken, gedichten en kin
derliedjes. Veel van zijn gedichten 
zijn later getoonzet. 

'Geeraardsbergen is een lief steed
je, gelegen op de helling van de 
Ouden-berg' 

Ziedaar de aanzet van de bijdrage 
over Geraardsbergen. En een zin
ne~e verder: "Het zicht op de boven
stad is waarlijk schoon, prachtig". 
(blz. 82) 
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De dag van zijn bezoek aan Ge
raardsbergen was het warm en hel
der weer en, vertelt hij: "Wij verla
ten de Markt en beklimmen den Ouden 
Berg langs eenen smallen, steilen weg, 
beleid met scherpe steenen. Bijna op 
de kruin vinden wij eene groote, fraaie 
herberg, niet ten onrecht '!zet Hemel
rijk' geheten. Hier zullen wij toeven en 
nog eens onze oog en verzadigen. Vóór 
ons blikken wij over heel de stad, over 
daken en schouwen, over meerselzen en 
velden, verscheidene mijlen ver" 
(blz. 88). 
Vervolgens schakelt hij even over 

naar de lokale geschiedenis, te be
ginnen met de troepenschouwing 
van de geallieerde legers, die, in 
mei 1815 net voor de slag bij Wa
terloo werd gehouden in de Gaver. 
En dan trekt hij naar de top van de 
Oudenberg: "Achter 'het Hemelrijk' 
stijgt de berg nog eenige meters. ( ... ). 
Op het hoogste van den berg rijst eene 
lieve kapel, toegewijd aan de Troosteres 
der bedrukten. Oorkonden uit de 13de 
eeuw maken er reeds gewag van. ( ... ). 
Bezijden de kapel, doch veel lager, is 
een vijvertje, altijd goed voorzien van 
water, en eene arduinen zuil van eenige 
meters hoogte: het tafeltje van den berg. 
Aan deze zijde is het landschap even 
schoon. Wij zoeken Hemelveerdegem, 
ten oosten van Nederbrakel; Schen
delbeke en Idegem, twee dorpen op den 
Dender; Grimmingen, Onkerzele, 
Moerbekeen Viane aan den kant van 
Brabant. Verder steken de torenspitsen 
van eenige Henegouwse/ze en Brabant
sclze gemeenten slank in de wasemige 
lucht. In het geheel onderscheiden wij 
de witte gevels van drie steden en de 
torentjes van een twintigtal dorpsker
ken". (blz. 89, 90) 

Om zijn verrukking over die toch 
wonderbare Oudenberg kracht bij 
te zetten, roept hij als het ware een 
getuige op en hij verwijst daartoe 
naar Frans Rens' Nederduitsch Letter
kundig Jaarboekje anno 1851, waarin 
het lofdicht Geeraerdsberg van Frans 
de Beek staat afgedrukt (2). 

-------

(1) Met dank aan ons medelid, tandarts Rudy De Mets uit Zarlardinge, die ons dit werk ter inzage be.zorgde. 
(2) Sevens heeft het evenwel over een" dichtstukje dat ons gedeeltelijk te binne11 sc/riet". Zijn geheugen liet hem inderdaad in de 

steek want het gedicht telt eigenlijk niet minder dan 20 strofen. 



nn n~ tHt in j VI, rns B -
'"';) in ':'I' t k nd als " V d r R ns" 

n l h r :l "' t t i' intimi < n Jan-
Fr an_ V ill ms en F. . n '" :1 rt. Hij 
w ri < t Lr "n in er :tr:islPrg ~n 
p 1_-.., pluviö. e ' lll (- f bnr'lri 1 OS) 

" ll t \'e rked in ent op I dec m
b€r l ï 4. Hij w:ts c1mbtenaar bij h t 

linis te ri van Fin emei ·;n en wa 
h~ \ ·en_ ,Ktief 1L lettert...undi ge. (') 
Fr.1ns de Bee t... is geboren in e-
ra 1r i sbe rgen op 13 oktober I ' 1 0 en 
ll \·erl eed in Zo ttegem op 6 decem
ber 1Rï9. In 1l -l0 \\'erd hij vrede
n:>cht r va n he t kanton Zotte gem en 
\·an 1l'-l3 to t IRïO \\'c1S hij kantonclal 
in_ pec teur , .,1n de lagere schole n. 
Gedurend e een be pclalde periode 
\\·as hij oo t... pol it ie "- actief <1l s lid 
, ·an d e Oos t- Vlaa m se provincie raad 
en , ·an d e gemeente raad v<1 n Zo t
tegem . \'e rder \\·a_ hi j een tijdlang 
opsteller bij de Gen tse d <1gblad e n 
/ tlll nitl/ de~ Flandrc:-: en Con~ t i t u tioncl 

de~ Fla11drc~. \ 'a n he m z ijn mee rde re 
<~edichten ui t <~eoe , · etl' Gecmcrd~berv C1 0 tJ . ~ (~ 

(1 :11 ), Oe Oot1/"-tmnlllC (1853), f-l ct 
\ 'ader/mui (1 60), -/cel! te Tyd (1860), 
CH'nals een aantal ke rs tli ed e ren 
gepubliceerd in de ja ren 1852-1 877 
onder de titel Dertig Kcr~tliedcre11 Cl/ 
cmdcrc gcdiclltc/1 . (') 

Geeraerdsberg 

fi ne /u c:. tix :im wij xind .... de zl'ijJc 
De11 derlil CC r-.cllcii 
bc:et 111ct welix l!orciiZ'cc! 
I loc li~flijk de riz•ier lnnx" wei c11 Z'e/
den krnnkclen, 
lioe pronkt in ' t I 1ef cf c/c rijfh' lll fC oox-.., t! 

I let oox reikt ure11 l.'Cr. Onn r rijzc11 
Priemlrn" te dm 
aan noord- en oo<. /- en : 11 irlerki 111 . 

I lier, van den V/aall!<.cl!m xrmu/, hl ik t 
men in I fclll'XOIIWI' 

f'II ziet men Ll''>'> Cil aan zijn Z'Cil' l . 

Ik <; /aar, xeniet, XC'1HJcl ... Wa t i '> die 
berx heer/ ijk! 
I loc .,prei ti I de ., I ad zich vclór 111 ij u i 1! 

nar rijzw , /nJVen /mar, de torens van 
flan r kerken; 
en 't lang bekende klokgelui 

Bro111t in IIIijn oor. De 1//t?rk/, waar 'k 
in 111ijn kindsheid speelde, 
praalt daar, vooraan , 111ct keurgen 
/lou w. 
De ~c!Joo l , wnnr 111ijnc jeugd nnn we
ten ~c/111p : ic/1 uoedde, 
rij~ t ginder in 't l.'cr~ciiict ... En IIicr, 

Ten top de~ Ouden /Jerg~. liet IIeilig 
krui~, liet tee kc 11 

7.'1711 ~ , lllt'll ~ c!Ie /1 redding, in welke 
~ f/11/lW, 

1111 ~ tillc11 /Jedcgnng, de 11/ l' lligl neer 
ko111 t kn ic/en 
in tijd, der god~um clit tocgcdac/ 11 . 

f-licr de kapel, wnnr ik 111 ijn urcuy,dc, 
leed en ko1111ner 
tot Code~ Moeder ~preken kwa111; 
waar rijke gzft getu ig t l.'fl lt dnnkbnar
IIcid der rijken 
Cl/ de nnne ::. ij 11 kru kken lie t. 

Knpel, in uw beluik wil ik nog tc /ken~ 

bidden: 
"o Moeder God~, :ij steeds 111 ijn t roo~l' 

'k Vergee t 11 nooi t! Zoo 7. 1olgc UZI ' 1/llldi 

tigc bc~c/ l e riiiiii,'Ç 
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111ij op 111ijn gansche levensbaan!", 

v n s he ft het eveneens over 
d huidige deelgemeenten en ook 
daar s pre kt het fraaie landschap 
he m aan: "Tusschen Grimmingen en 
Geernardsbegen praalt Onkerzele, een 
al/er/iefc; te plnntsje met eene bevolking 
V/111 ongeveer 1. 700 zielen. De kerk 
prijkt op eenen heuvel. De huizen staan 
in de diepte en vo r111en eenen halven 
cirkel rondo111 den te111pel. (. .. ). Achter 
de kerk nnnsclwuwt de wnndelaar een 
heerlijk pnnormnn: de uitges trekte 
Dendcnnecrschen, de torens van 
Sci icluici/Jeke, Op- Hasselt, ldegem, 
Gnllllllingen, Pollnre, Appelterre, 
'l.nndl,agcn c11 Ninovc, het kasteel van 
Net!a-noclnrc, CC /IC II ICIIig te hof steden 
CII 111olcn~. Elders dnng t het donkere 
f\n..;f}(lillcn/Jo~cii. ndcrbij, tusschen 
t'il'Cl' ltCII'i'elcn die 111ct bomnen en stru i
ken /JC'il'r l~~cn ::.ijn , dnnlt de weg nanr 
den Dender. Voor ~childers en dichters 
i~ Onkcr::.clc ee 11 Eden" . (bl z. 98, 99). 

11 tlnn,..; tlf /Jcrmty i~ 11 joyfor euer, 
liet dL' Engelse d ichte r John Kea ts 
( I ïlJS-1 ~21) z ic h eens o ntva ll en. 
\ \ ïc \ \Tl't had h ij, ne t a ls Theodoor 
Scn'n .... , ~1a..; Gc r,lard sbe rgen be
;;uc hl. .. 
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