
ZOWAT 150 JAAR GELEDEN 
LAS MEN ... (7) 

door Marc VAN TRIMPONT 

... IN 'DE VOLKSVERDEDIGER' UIT GERAARDSBERGEN: 

In nr.4 van 23 Augusty 1846: 
- BURGERLYKEN STAND der stad GEERARDSBERGEN van den 13 tot 20 augusty. 

OVERLYDEN. 
-Joannes Monnier, oud 82 jaren, landbouwer, man van Maria-Petronelia Mertens, 

Buisemont. 
-Renilda Mertens, oud 3 jaren, dochter van Jeannes-Baptist Mertens, Buisemont. 
-Sophie Persoons, oud 48 jaren, herbergierster, vrouw van Josephus Van Op-

pens, Audenaerdschestraat. 
GEBOORTEN 

Mannelyk geslacht 1. - Vrouwelyk geslacht 2. - Doodgeboren 1. - Totael 4. 

-KERMESSE DE GRAMMONT 
SOCIETE D'ORPHEE 
Fêtes champêtres. Lundi, 31 Août 1846. 

CONCERT suivi immédiatement d'un BAL. Le concert commencera à 5 pour finir à 7 hs. 
du soir. 
L'orchestre sera dirigé par Mr. Liers, directeur de la Société. 
Ces fêtes auront lieu dans la propriété de M. l'avocat Bijl, Président de la Société 
D'Orphée. 
La situation de ce Local sur la rivière de la Dendre, jointe aux talents de plusieurs artis
tes distinguées, offriront à I' honorable public tous les agréments désirables. 

In nr.5 van 30 Augusty 1846: 
- Dynsdag laatst zyn alhier aangekomen, er ter afspanning 't klein Brussel afgestapt, M. 
Ch. Rogier, oud minister der binnenlandscha zaken, en jonkheer De Villegas, procureur 
des konings te Audenaerde, beide leden der Volksvertegenwoordigers-kamer. Deze 
heeren kwamen zich door hunne eigene oogen verzekeren of onze stad Geerardsber
gen, welkers naem zy in het Gouvernement nooit hocren weergalmen toen aldaer hulp 
en aanmoediging uitgedeeld worden, zich waerlyk in zulken voldoenden staet van voor
spoed, verlichting en nyverheid bevindt, dat men zich over dergelyke gedoogzaemheid 
niet behoeve te verwonderen. 
Verhopen wy dat de vier-en-twintig uren dat zy alhier hebben doorgebragt, en teenemael 
aen de nauwkeurigste navorsching onze administrative en industriele gesteltenis toega
weid, hun zullen genoeg geweest zyn om te ontwaren hoe verre wy, onder ons heden
daegsch Coterie-bestuer, achteruit gedompeld zyn. Indien wy ons niet vergissen, zou 
het kort bezoek, door die heeren alhier afgelegd, wel honderd mael voordeeliger kennen 
zyn aen onze verwaarloosde stadsbelangen, dan de zoo hoog geprezene goedwilligheid 
onzer Aelsterse voorsprekers. 

- Alphonse Van Oppens, dezer stad, student aen de Hoogeschool te Gent, en gewezen 
leerling aen het Kollegie alhier, heeft, verleden woensdag, voor den groeten jury te 
Brussel, zyn examen van kandidaat in de medecynen met onderscheid afgeleid. 
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- Vital de Vincke, heeft gelykelyk den verleden dinsdag zyn examen van kandidaet in 
natuerlyke wetenschappen op eene voldoende wyze ondergaan. 

- De Antwerpsche tentoonstelling is niet al te luisterlyk geweest. Nochtans bemerkt men, 
onder het klein getal verdienstelyke tafereelan die aldaer uitmunten, een stukje door 
onzen vermaarden stadsgenoot, E. DE BLOCK, geschilderd. Zie hier wat men daer over 
leest in een Antwerpsch blad: 

Een schilder, die in het vak van genreschildering, op de tentoonstelling boven de anderen 
uitmunt, is de heer DE BLOCK. Zyne kermis in de omstreken van Antwerpen is een gewrocht, 
dat, onder alle opzigten, als een meesterwerk mag door:;Jaen. Moeijelyk zou het wezen eenen sa
menstel te vinden, waarvan de lynen gelukkiger en grootseher voorkomen, en waer men ter zelf
der tyd meer verscheidenheid in de groepen zou kunnen ontdekken. Van leven en gevoel over
loopt het tafereel. Te beginnen met de figuren op een voorgrond geplaatst en voortgaende tot die 
op het achterplan, dat wegens de doorzigtkunde zoo gelukkig is blyft men verbaasd, ziende welke 
verschillende uitdrukkingen de kunstenaar ter zyner beschikking heeft weten te stellen, en hoe hy 
de vreugde in alle hare graden op de wezens heeft weten af te malen. Met fyn gevoel en smaek 
bezield heeft de schilder begrepen, dat men ongelyk heeft het landvolk immer onder eenen plom
pen vorm voor te stellen, en daerom heeft hij zich van eene schoone frisscha natuer bediend, en 
willen doen zien, dat het geestige nog eens zoo geestig wordt, wanneer het op het gelaet van 
een lief meisje, of van eenen goed gevormden ouderling uitstraalt. Daarin heeft de heer DE 
BLOCK onze eeuw begrepen, die het geestige in de ziel zoekt en niet in de mismaaktheid wil op
gesloten zien liggen. 

En nu tot de teekening overstappende, moeten wy wederom onze bewondering te ken
nen geven; want ook onder dit opzigt treedt de heer DE BLOCK als een groot meester voor. Op 
eene zoo groote en levensvolle compositie hebben wy te vergeefs gezocht of er ook iets bespre
kelyks te ontdekken was. - Voegen wy er nu noch by, dat wy, den heer DE BLOCK reeds lang 
als eenen der grootste kolaristen erkend hadden; doch dat wy nimmer hadden durven verhopen, 
dat hy in dit hoofdzakelyk deel der schilderkunst het zoo wyd zou gebragt hebben. 

- HUIS EN GROND BINNEN GEERARDSBERGEN OPENBAERL YK TE KOOP. 
De notarissen Evrard en De Clercq, beiden te Geerardsbergen verblyvende, zullen, ten 
verzoeke van die het behoort, openbaerlyk verkoopan. 
Een HUIS met twee aren 60 centiaren grond, gestaen en gelegen te Geerardsbergen, 
buiten de Brusselpoort secte B N o667, komende van voren de straet, van de eene zyde 
Jan-Baptist Ghijsels, van de andere zijde het Loreynenstraetjen en van achter den heer . 
Doetoor De Cock. 
Den verkoeper zal, in vermindering zyner koopsom ten laste mogen houden, eene rente 
groot in kapitaal 1450 fr. gevende 4 p.% 's jaers. 

ZITDAGEN 
Voor den Instel op Vrydag, 4 september 1846, 
Voor het Verblyf, op Vrydag 18 September, 

Telkens om twee uren namiddag in de herberg genoemd de oude dry koningen 
bewoond door Sieur Vander Meulen te Geerardsbergen. 

De verkoopsvoorwaarden en eigendomstitels, berusten ten kantoore van de voor
noemde notarissen. 

Zegt het voort. 

BURGERLYKEN STAND DER STAD GEERARDSBERGEN, van den 2 tot 27 Augusty. 
OVERLYDEN. 

Franciscus Xaverius Van Der Beken, oud 14 dagen, zoon van Petrus Van Der Beken, 
Buisemontstraet. 

GEBOORTEN. 
Mannelijk geslacht 1. - Vrouwelyk geslacht -. - Totael 1. 

(wordt voortgezet) 
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