De Wilhelmieten te Aalst
Volgens de kronijken van de abdij van Lobbes (1) werd kort na
de dood van St. Ursmaar (713) door zijn doopleerlingen een kapel gebouwd op een meers, voor een spotprijs aangekocht van een zekere
Juvanus en gelegen, volgens pater Van Iseghem S.J. (2) tussen de
Kattestraat en de Stationstraat, volgens F. Courteaux op het Stationplein aan de kant van de Nijverheidstraat (3), genaamd « de St. Ursmaarmeers »,
Daar zouden zich kluizenaars gevestigd hebben die een cenobium bouwden en de regel van Lobbes beleefden, zonder echter van
de abdij af te hangen; een soort kleine priorij. Die kluis met kapel
werd door de Noormannen verwoest en de gronden werden aan graaf
Iwein van Aalst verkocht voor een geringe prijs, naar een getuigenis
van prior Hugo van Lobbes (1170-74).
Margaretha, gravin van Vlaanderen, schonk die eigendom aan de
Wilhelmieten-eremijten in 1268 (4); in de stadsrekeningen staan nog
vermeld: « eenen meersch achter St Ursmaerscapelle, de Willemijnen
van Aelst aen deen syde » (1360), « de capellemeersch achter de Willeminen» (1379).
.
Dit cenobium werd tijdens de XIVde eeuwse oorlogen tussen de
steden door de Gentse rebellen tot driemaal toe verwoest. Het was ook
gelegen in een drassige moerasgrond en de monniken hebben uitgezien naar een veiliger en gezonder oord, om hun kluizenaarsideaal te
beleven.
Een omstandigheid bood zich aan in 1428; aan de Brusselse poort
woonden de broeders Lollarden, die er een gemeenschapsleven leidden
onder de regel van St. Franciscus, maar tot regelverslapping vervallen
waren en 'werden afgeschaft. De Wilhelrnieten kwamen zich in hun
plaats vestigen, brachten het Lieve-Vrouwbeeld dat in hun kapel
vereerd werd mee en gaven aan hun klooster de naam van « O.L.
Vrouw ter Sterre »,
Vanwaar kwamen die Wilhelmieten ?
De H. Wilhelm van Malaval, hertog van Aquitanië, leidde een
streng boeteleven in de vallei van Siëna, « Stabulum Rhodis» genaamd, en had enkele leerlingen: Albertus, Raenerius en Petrus de
Pruno, die na zijn dood (± 1198) een kluizenarij vormden en een
orde organiseerden ter zijner eer (5).
De orde verspreidde zich snel over gans Italië en over de transalpijnse grenzen, in Hongarije, Duitsland en in 't midden van de
XlIIde eeuw over de Nederlanden.
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Het eerste huis in de Nederlanden was Bazeldonk bij 's-Hertogenbos, gesticht in 1249 (6), dat de bakermat werd van de Nederlandse
provincie.
De stichtingen volgden elkander vlug op: Biervliet in 1249 door
frater Hugo van Antwerpen, in 1260 rijk begiftigd door Margareta
van Vlaanderen (7), na de 'overstromingen van 1377naar Brugge overgeplant aan de Gentpoort, genaamd « het St Antonius klooster» (8).
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court bij Kamerijk (10), Nijvel (11) door de monniken van Biervliet
Julianus en Walter in 1267, Huibergen in 1277 (12) en Vloesberg in
1282dat kort nadien, midden de strijd tussen Vlaanderen en Henegouwen, verdween (13).
Aalst werd gesticht door de monniken van Biervliet; toen in 1268
prior was frater Bernardus en te Siëna prior-generaal frater J oannes (14). Uit de stichtingsakte van Peene leren we dat elk huis: « vier
paters en 2 lekebroeders» had, ({secundum consuetudinem Ordinis »
dat was de gewoonte van de Orde, dat werd aanzien als een voltallig,
gevormd huis (15). Eens dat getal te boven, konden ze rustig uitzwermen naar ander stichtingen.
Wanneer we nu de godsdienstige toestand van Vlaanderen in de
XIIde en XlIIde eeuw beschouwen, treft ons een algemeen religieus
verschijnsel, dat, er vele kluizenaars, zich alleen, of met enkele gezellen in de eenzaamheid van de woestijnen of bossen, buiten de
steden hebben vastgezet, om er te leven van gebed en boete; uit deze
kernen zullen heel wat abdijnen en priorijen ontstaan. Voor wat het
bisdom Gent aangaat, verwijzen we maar naar de kluis van het Eiken-'
bos te Eeklo, die uitgroeit tot de abdij van Oost-Eeklo (16); denken
we aan de kluizen van Elkmare, Hulst en in het land van Waas aan
de kluizen van Coesvoorde (1172-1183),Salegem (1136), Baudelo (17)
die later aansluit bij Cambron en ontwikkelt tot Cisterciënserabdij.
In de XIIlde eeuw verbieden de pausen Innocentius IV (1228),
Gregorius IX (1241-71)en Gregorius X (1271-76),het kluizenaarsleven,
zonder aangesloten te zijn bij een erkende canonieke kloosterorde met
goedgekeurde Regel.
Sedert 1228 had paus Innocentius IV de overstrenge boeteregel
van de Wilhelmieten verzacht en had hen de regel, het habijt, het
brevier en missaal gegeven van de Cisterciënsers, om ze zo te onderscheiden van de eremijten-Augustijnen;
ze werden autonoom en
exempt met eigen reguliere jurisdictie.
In al de schenkingen van de XIIIde eeuw worden ze dan ook
« fratres eremitae» genoemd. Hoe die omvorming in de Nederlanden
is doorgdreven is ons niet bekend. Zeker is het dat ze zich sedert de
XV cfe eeuw « heren» noemen en nooit meer eremijten. In de XVI de
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eeuw reeds komt er in al hun kloosters verslapping aan de regeltucht
door een overdreven zucht paar rijkdom en vrijheid.
De Aalsterse Benedictijnen der oude St. Ursmaarkapel, hebben
waarschijnlijk, daar ze op zichzelf onafhankelijk stonden, geen pauselijk er'kende regel gehad en daarom bleef er voor hen niets anders
over dan te verdwijnen of aan te sluiten bij een kanoniek erkende
Orde; daar de Wilhelrnieten eenzelfde ideaal hadden als kluizenaars
hebben zij bij hen goedschiks aangesloten. « Tevoren was er een prio-.
rye ofte celle van Benedictienen waerschynlijck toebehoorende aen
d'abdije van Lobbes » (17b),
Ook te Nijvel was dat gebeurd; daar was eveneens een kluis die
door de edele abdis van St. Gertrudis niet werd geoorloofd, daar ze
geen pauselijk erkende regel had en deze sloot aan bij de Wilhelmieten van Biervliet, die de kluis overnamen onder hun naam (18). Eenzelfde feit had plaats te Bernardfagne, toen de eremijten-kluizenaars
van O.L. Vrouwdal, door de bisschop niet werden goedgekeurd en aansloten bij de Wilhelmieten, die een nieuwe stichting boekten,
Zo is te Aalst een aansluiting gebeurd tussen die twee soorten
eremijten in 1268,door een versmelting in één ideaal.
Margareta van Vlaanderen kende de Wilhelrnieten te Biervliet en
had ze in 1260rijk begunstigd met landerijen (19); ze kende ook Aalst
want ze had het hospitaal van de O.L. Vrouw zusters goedgekeurd
(1265) en bedeeld (20). Guido van Dampierre schrijft in 1262 bij de
stichting van Peene door de Wilhelrnieten : « Wat mijn lieve moeder
voor U, broeders-eremijten van St. Wilhelm heeft gedaan, loof ik ten
zeerste, keur het goed en ben er blij om, gratis habeo ».
In 'd'e XIVde eeuw hadden de Wilhelmieten reeds op de St. Ursmaarsmeers een godshuis voor passante pelgrims, helemaal naar de
geest van St. Benedictus, wiens regel ze volgden, en voor wie het ({hospitalitatem sectantes », de beleving was van de kristelijke caritas; in
de abdijen was er een gastenkamer, waar de armen en pelgrims door
de gastenpater werden ontvangen zo over dag als 's nachts. In de Wilhelmietenkapel werd er een beeld van O.L. Vrouw ter Sterre vereerd,
dat zein 1'12.8naar hun nieuw klooster aan de Brusselse poort meebrachten (21). Het gasthuis had verschillende fundaties. ({Vort soe
hevet (Woutre de Vremde) gheheven te onser Vrouwengashuse ter
Sterre, viere sister corens tiaers erfelic durende ende daeraf te backene van elker viertelen vive broeden ende eenen stoep rijns wijris den
(l7b)
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broeder diet bestellen ende deelen sal ende dat broet sal hem beghinnen te deelne telken sente Martijn avonde, ende sal de broeder hebben
een vierendeel wijns ende sal deelen alsoe vort elcs daghes een broet
den armen die er commen selen te herberghen ende dit durende tote
sanderdaghes na onser vrouwen dach, lechtmesse, daernaest comende
ende sal de broeder hebben een vierendeels wijns; vort begheert Wouter ende wille waert dat sake dat dit voorseide gasthuus te ni eu te
ghinghe ... jaerlics te leveren aen den huusarmen» (1329).
Naast het godshuis zouden de Wilhelrnieten een school gehad hebben, een soort middelbaar onderwijs, waar latijn, Grieks en Hebreeuws werd aangeleerd (22); dat kollege zou blijven bestaan zijn,
tot aan de komst van de Jezuïten (1616-1620),doch tijdens de Hervermingsonlusten voor een vijftigtal jaren, bij gebrek aan lokalen, onderbroken.
Niet één stadsrekening of dokument uit het archief der Wilhelmieten getuigt van het bestaan van een kollege. De Potter en pater
Van Iseghem gaan voort op een getuigenis van Romaan De Visschere,
die in een « Descriptio Alostana », vermeldt dat hij bij de Wilhelmieten zijn opleiding heeft ontvangen, wat eveneens van Dirk Martens
wordt gezegd.
Ook te Brugge hadden de Wilhelrnieten een school « scolas apud
Guillemitas» (1553) voor de choralen van het katedraalkapittel, die
er in 't vooruitzicht van een verdere promotie, talen studeerden « ut
in grammatica et litteris saltem usque ad congruitatem instrui possit » (22b.).·Uit de correspondentie van de XVIIde eeuw tussen de
kloosters van Aalst, Beveren en Huibergen, weten we dat de Wilhelmieten knapen van 15-16 jaar in hun noviciaat aanvaardden en ze
vóór .of na de professie zonden naar Aalst bij de Jezuïeten om er hun
humaniteiten te verrichten; wellicht hebben ze te Aalst en te Brugge
een « school voor grammatica en talen» gehad ten dienste van zulke
knapen die. zich naar de ·klerikatuur oriënteerden, en naar het Wilhelmietenleven, doch die niet allen intraden.
Dat de paters dus in die zin recruteerden, zoals de kapittels dat
deden met hun choralen, is goed te begrijpen, maar dan was dat niet
een « kollege », wel een kloosterschool in zijn strikte betekenis, waarin tal van jonge kandidaten talen aanleerden; het is zeer' onwaarschijnlijk dat allen naar het klooster zouden zijn overgegaan. Heel
wat hebben, in vrije keuze, zich naar de vrije beroepen georiënteerd,
maar hebben feitelijk hun opleiding in deze kloosterschool genoten.
De biblioteek van de Aalsterse Wilhelmieten was rijk aan klassieke
werken en alles laat vermoeden, dat ze was aangelegd in dienst van
humaniteitsstudiën, en zeker niet voor een gewoon beschouwend kloosterleven. alhoewel heel wat van die werken door Dirk Martens werden- afgestaan aan de monniken, bij zijn dood in 1534; ook hij moet
wel ingezien hebben dat ze daar hun volle rendement zouden geven,
in de opleiding van de jeugd.
(22) ibidem, bl. 33. - A. Van Iseghem, Biographie
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Uit een XVlde eeuwse schets van de stad Aalst bij Guicciardini
aangegeven (1566) kunnen we ons een voorstelling geven van het
convent en zijn ligging in de tijd vóór de Beeldenstorm (23). Naast
de Brusselse Poort, in de Pontstraat, staan naast mekaar drie vleugels
van één gebouw, die parallel de tuin inlopen en redelijk hoog zijn;
voor de Wilhelmieten is er geen kapeltoren aangegeven; in de tuin
staat een lang gebouw, vermoedelijk de lokalen waar eens het atelier
stond van Dirk Martens en waar ook de school werd gehouden, buiten
het kloosterpand. Boven hun tuin lag er een meers, de oude kapelgrond van St. Ursmaar, tussen de Kapellepoort en de Dender: « een
erve van de Willemieten daer wijlen opghestaen heeft Sint Ursmaelscapelle, de vesten van de steden aen den syde » (1519) (23b).
In het jaar 1576 werd het gebouwencomplex lelijk beschadigd, zo
niet verwoest: « Staende dese leste troubelen, dese stadt des verdriets
haer deel mede wel ghehadt heeft. Den 25 Julij zijn de Spanjaerden
binnen Aelst gheraeckt. Altsaer zy de principaelste ghevanghen namen en ophinghen eenen officier des Conincx; sy polnderden de stadt
ende deeden grooten overlast in deselve ende hebben alle dorpen onder contributie gebracht. Ende in het jaer 1582 den 23 april terwyle de
prince van Parma voor Audenaerde lach, soa hebben van weghen den
hertogh van Brabant, de heer Tyant, gouverneur van Nienove metten
heer Olivier van den Tempel, gouverneur van Brussel, colonel de la
Garde ende meer andere mette omliggende garnisoenen haer tsamen
voor dese stadt ghevonden, selve kloeckelyck bedammen met die
leed eren bij de Brusselsche Poorte, tot de borst in de gracht staende,
hebben den muur beclommen, dat sy de Brusselsche Poort forts erende,
de stadt nae lang ghevecht van eenigne uren meester werden; daer
datter omtrent twee hondert soa bergers als soldaten doodt bleven.
De Stadt werd geplondert ... tot een engelsche garnisoen mutinerende
om syn betaelinghe die stadt aen Parma verkocht in tjaer 1584 in
december voor 30.000 ducaten ende sinds dien gebleven onder Coninckx gebied». ,
In 1579, toen de St. Ursmaarskapel in de statiewijk vernield was,
w.er<Jende relieken van de heilige, daar bewaard, naar de Wilhelmiefenkerk overgebracht.
De Wilhelmieten zaten ·midden het oorlogsgeweld, hun klooster
lag-op een strategisch versterkt punt en ze waren dan ook zeer kwetsbaar bij oorlogstijd.
Uit een stadsrekening van 1594--95 vernemen we iets over die vernieling en over hun apostolaat in de stad: {(Item als 0 binnen de stede
van Aalst pleecht te wesen een gasthuys, dawaer vermochten te 10gieren allerande passanten dwelck onderhouden wiert by den convente van de Willemynen ende by den Rebellen geduerende dese trou(23) Loys Guicciardyn, Beschryvinghe van alle de Nederlanden overgeset in
de Nederduytsche Spraecke (oorspronkelijk in het latijn, Antwerpen,
: 1566) a-oot Cornelium Kilianum, Amsterdam, 1612, bl. 326.
. .
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belen es gheruyneert ende dat voorn. convent de middelen niet en
heeft om een ander up te rechten, tot grooter grieve ende commoditeyt
van den armen passanten, soo hebben de ghedeputeerde tot voorderinghe van dien, doen upmaken een nieuw gasthuys tselve convent
ghejont de somme van VII ponden Grooten» (24).
Ook het klooster werd gans vernieuwd; de oude primitieve gotiek
werd vervangen door een breder opgevatte humanistische bouwtrant.
Sanderus heeft ons in de ets van de stad Aalst, door R. Blokhuysen
gemaakt in 1649 (25), een uitzicht van het klooster bewaard; de kerkgevel vertoont een renaissance-stijlvorm. al heeft het kerkdak zijn
gotiek torentje bewaard, doch de kloosteringang in de voortuin is versierd met een zuilengangportiek. net als een Romeinse tempel. Naast
de kerk liggen de kleine hovekens van de religieusen, die ze in hun
vrije tijd tot verpozing bewerkten en die we vinden op de grondplannen van het klooster van Beveren, Brugge en Huibergen. Een restant
uit hun vroegere kluizenaarstijd, toen elk voor zijn levensonderhoud
in stond door landarbeid (26).
De monniken kenden bloei en verslapping, als kinderen van hun
tijd; ze waren niet talrijk in hun kloosters en waren door de gelofte
van « stabilitas loci» op zichzelf aangewezen; tevens waren ze exempt,
en vielen dus niet onder de jurisdictie der respectievelijke bisschoppen; hun prioren waren veel afwezig en de verslapping deed haar intrede; vandaar dan ook reacties van vurige kloosterlingen om tegen
stroom op te varen en innerlijke hervorming door te voeren, wat niet
altijd gemakkelijk was. Zo maakte dit convent van Aalst een grote
krisis door in het jaar 1448.
In 1447 was frater Joes van der Haghen van {(Ons Vrouwen ter
Sterre » naar Rome afgereisd om aan de paus te vragen « een Nieuwe
Reformatie ende mamere van leven »; enige kloosterlingen vernamen
'dat bij zijn terugkomst maar waren er niet mee opgezet; ze weigerden die nieuwe {(regule » te aanvaarden {(en rebelleerden ». Dit
nieuws kwam ook ter ore van andere huizen der Orde en ook die
waren mistevreden cc omme twelck groot inconvenient ende ghescil
ghevi.el int voorseyde clooster, schinende dat sy haer convent ghescheeden souden hebben» (27). Een stadsrekening zelf gewaagt van
die krisis binnen het Wilhelmietenklooster, waarschijnlijk zijn zelf
de schepenen met de zaak gemoeid geweest (28).
Kort daarop gaan enkele paters van Aalst stichten naar Beveren
'in het land van Waas; sedert 1452hadden de Trinitarissen er een hospitaalonderhouden,
gesticht door de familie Triest en Vilain, maar

(24) F. De Potter, Geschiedenis van de stad Aalst, Gent, 1875, dl. IV, bI. 32-161.
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1886. Zie Geschiedenis van de Wilhelmieten,
Huibergen. o.c., bl. 64.
(27) Rijksarchief
Brussel, Chambre des Comptes, nr. 31442, fo 34.
(28) De Potter, o.c., blo 330.
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bij gebrek aan fondsen, werd het godshuis verlaten; in 1461 ging
Petrus Ghijsels, Wilhelmiet van Aalst, in naam van zijn provinciaal
Willem Boydens, onderhandelen te Beveren zelf, dan te Doornik met·
de bisschop en de kapittelheren die patronen waren van Beveren;
tevens werd een overeenkomst gesloten met de pastoor van Beveren
over het pastoraal beheer en hun medewerking. Er kwam een klooster, een kerk en een godshuis (29) tot stand « volgens de Regel van
St. Wilhelm ».
Het klooster van Aalst bleef dienst doen als algemeen noviciaat
voor de Vlaamse huizen, Beveren, Huibergen, Brugge en Aalst zelve;
het was ook een soort van « reeducatiehuis » voor de monniken die
zich in hun klooster niet te best gedroegen of opstandig waren en voor
enkele jaren als straf en probatie naar Aalst verwezen werden (30).
Van wat leefden de Wilhelmieten ?
Elke kandidaat die intrad, moest vóór ZIJn inkleding, door ZIJn
rechtstreekse verwanten een contrakt sluiten met het klooster, waarin
zijn levensrente werd verzekerd, zijn onderhoudsgeld, zijn klederen
en zijn meubilair (31).
We geven hier een contract uit het klooster van Aalst, dat we vonden in- het archief van Beveren en behoorde aan Judocus Canis, die
te Beveren prior (1730-51) werd en provinciaal der Orde (1723-31).

(29) Rijksarchief Gent, Fonds Wilhelmieten Beveren (niet geklasseerd), fun-

datieakten en correspondentie.
(30) Archief Wilhelmietenklooster Beveren (Presentatie), correspondentie.
P. Janssens, De Wilhelmieten te Beveren-Waas, Annalen van Waas, bl. 64
(1961), nr. 1.
De 5 oktober 1624werd door de Belgische bisschoppen aan de Wilhelmieten verboden nog novicen aan te nemen, tenzij na innerlijke hervorming,
geconstateerd door een apostolische visitatie onder toezicht van de nuntius (Mgr De Ram, Collectio Synodorum Archiepiscopatus Mechliniensis,
Mechelen, 1828,dl. I, bI. 466).
Dat de Wilhelmieten de sympatie niet hadden van de diocesane klerus,
weten we uit de correspondentie van de prior van Aalst, Teniers aan de
- prior van Beveren: « Ick ben enkele dagen tot Antwerpen geweest en
heb connen nagaen hoe sy daer alleen teghen ons opgestelt syn » (1700);
te Mechelen was het niet beter voor de paters van Aalst. De 15 jan. 1680
SChrijft prior Teniers van Aalst naar Huibergen : « Mynheer de prior wij
hebben hier eenen goeden Religeus die subdiaken is ende (de diocesane
over-heden) sijn tot Mechelen so vies ende moijlyck geworden dat het ongeloofelijck is, met naeme fr. Joes Baptist van Oudenhove; den Provinciaal heeft hem belooft Priester te maecken tot Luyck ende doet soo veele
niet dat hij onse brieven ofte die van onse Religeus eens vernedert te
beantwoorden; oversulckx is onse vraege op pretext dat onse statueten
inhouden van de Religeusen te mogen versenden na ander Clooster ende
aldaer vocaele voisen hebben ende kinderen van den huyse syn aloft sy
daer geprofest waeren, sooIs onse vraege oft mynheer en soudt willen
presenteren int bisdom Antwerpen op pretext dat gijliedens in noot van
Priesters sijt ende aldaer gesonden wordt om ulder te assisteren in ulder
diensten. Ick sal met den aldereersten een letterken antwoorde gaen verwaghten int regard van onsen Religeus aftarren fr. van houdenhove om
bij ulder te connen woonen ende Priester te maecken».
(Archief Huibergen. R. 110).
(31) Wilhelmietenarchief Beveren-Waas.
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« Compareerden voor my Jan Janssens not. royal binnen de stede
van Aalst in presentie van getuyghen naer vernoemt in persoone van
de heeren Wilhelmieten deser stede midtsgaders van Joannes Chrisostomus van, der Schueren, Joannes Callebaut procurator, Thomas
Bernardus Gheylen, Joannes Carolus de Witte eride Jacobus Verlinden
,religieusen ende capitularissen van voors. Clooster ten eendre ende
Franciscus Canis, Joannes Bapt. Canis ende Engelbertus Bayens in
huwelijk met Jacoba Catha Canis, hun ster ck houdende over Gillis
Canis heurlieden vader welcke voorschr. comparanten verclaeren jeghens elkanderen overeen ghekomen te syn ende getransigeert te hebben nopende het aenveirden van Judocus Canis hunnen broeder ende
swaeger in het voors. Clooster racekende syne dote ende alimentatie
soo in cleedinghe, professie ende eerste messe, dit alles op de maniere
naervolghende te weten: Dat de voors. comparanten beloven soo sy
doen by desen te betaelen eene somme van VIJFTHIEN HONDERT
GULDENS in courant gelde wanoff de tweede comparant compt obligeert wesen ten daeghe van syn cleedinghe ofte aenbiedinghe te betaelen eenen somme van TWEEHONDERT GULD. in minderinghe
van voors. somme ende resterende ten daeghe van de professie met
de conditie waerby, aldien den voors. Judocus niet en quaeme te presenteren ofte by overheyt quaeme uytgesonden te worden dat de
voors. tweede comparant voor syne tafelcosten sullen betaelen ten
advenate van TWEE HONDERT GULD. sjaers naer rate van tijt;
namaer comme te presenteren dat de voors. somme sal valideren op
'de voors. dat van VIJFTHIEN HONDERT GULD. aengaende van de
maeltijt soo in de aenstaende cleedinghe, professie ende eerste messe
'sullen obligeert wesen te doen thunnen coste mits by de voors. tweede
. comparant aen de eerste comparant oplegg ende betaelende van d'eerste reyse tot SESSENTSESTICH GULD. 14 ST. ende alsoo volghende
tot d'eerste messe incluys; nopende syne cleederen, lywaet ende wollen bedde .en vulster sullen de tweede comparanten deselve themlieden moeten leveren inghevolghe de specifica; en soa hy quam te
sterven met de conditie obligeert wesen, bedde, vulster, Iywaet ende
cleeren sullen blijven ten profytte van 's clooster ende raeckende het
waschlicht soo in de aenstaende cleedinghe, professie ende eerste
messe, tot TWEE EN TWINTICH GULD. sal by de comparanten betaelt worden een derde ende in de professie de twee derde boven een
souverein aen het clooster obligeert, niet min voor syne professie te
besorgen .behoor.lijcke stulae nog een lijfrente tsynen Jouysie van
'ACHTENTWINTICH GULD.sjaers
omme tsynen te jouyseren syn
'leven lanck gheduerende en naer syn aflyvigheyt sal de selve somme
ten profytte van deselve comparanten belovende contractanten dit
contract te houden voor Godt (1708) ».
Daarbij moest de kandidaat meehebben, twee kappen, ammelakens, een zilveren kroes, een zilveren lepel « ende fourchette » en beloofde « op zijn cleedinghe ende professie een aem wijn (= 155 liter)
te geven ».
Men moest wel tot een begoede fa~ilie behoren om zulk een uitzet te kunnen meebrengen; de meesten onder hen behoorden dan ook
ofwel tot de ridder- of tot de landadel.
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Dat zij sedert hun omvorming van Eremijten tot « heren» het ook
zo nauw niet namen met de gelofte van armoede, bewijst, dat ze
« voor eyghen Jouysie ofte om hunnenwille te doen» een bepaalde
som bezitten om vrijelijk en persoonlijk te kunnen beschikken. In
hun prieeltjes schonken ze dan ook een « bottel wyn » op hun feestdag en rookten de Goudaanse pijp; ze beschikten over ({een zilveren
oorlepeltie. een schrijfpenne, notaboekjes, een zilveren snuyfdose»
enz. en hadden zelf op hun cel, kostelijke schilderijen.
We zullen zien hoeveel renten ze af te lossen hadden, zelf nog in
de XVIIIde eeuw, bij de afschaffing door Jozef II in 1784.Dat zal wel
geweest zijn om de nieuwbouw van hun verwoest klooster te kunnen
ondernemen.
Immers in april 1676 ondervond het klooster van Aalst weer eens
de gruwelen van de oorlog; toen de Franse en Hollandse legers geheel
het klooster plunderden en in een puinhoop veranderden; het klooster
werd vernield tot op de grond en de inhoud verbrand (32). Alles was
weer te herbeginnen .
. Prior Benediktus Teniers schreef de 15 juni 1676 naar Huibergen
({dat zijn klooster in kwijnende nood verkeerde en zo men het wilde
redden van de definitieve ondergang, het door de andere huizen van
de' Orde geldelijk moest gesteund worden ».
Beveren zat in zware, bijna onaflosbare schulden, welke het geleend had aan het huis van Huibergen, dat eveneens veel geleden had.
Het is dan dat het Wilhelmietenklooster van Aalst leningen is aangegaan op de bank van Wenen, bij de stad Gent, bij inwoners van
Aalst (Schaarbeek en Mijlbeek) , te Herdersem, te Erpe, te Baarde.gem, te Nieuwerkerken enz. Dan eerst werd met de nieuwe bouw begonnen: 9843 gulden werden geleend en bleven als schuld op het
klooster wegen (33).
-it-
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De 15 mei 1783,bij het opmaken van de algemene inventaris door
de administrator der Oostenrijkse godsdienstcommissie, tot voorbereiding van de supressie, werden de blijvende schulden van het klooster
geraamd op 1941 gulden 5 schelling 1 denier.
De Wilhelmieten hadden een regelmatig inkomen van hun landerijen, weiden, meersen, bossen en van hun jachtrecht. Uit de genoemde inventaris kennen we hun bezit aan eigendommen en goederen.
Van hun grasweiden, die verpacht waren, hadden ze telken jaar
319 gulden inkomen op 3337 roeden garsing en 194 roeden niet-garsing.

(32) Wilhelmietenarchief
Huibergen. farde Orde, nr. 37.
(33) Rijksarchief
Brussel. Comité de la caisse de religion, nr. 173. renten.
ibidem, Conseil du Gouvernement
Autrichien, nr. 1448, farde 125 A, geeft
nog nagekomen schulden aan (28 juli 1721 aangegaan)
op 22 juli 1788
vereffend ten voordele van Jan Callebaut.
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Hun landen brachten op : 304 guldenf s. 10 d., voor wat in Aalst
lag en voor wat op de vreemde lag, 118 guld. 18 s. 9 d.
De Wilhelmieten hadden dus uitgestrekte gronden, waarvan er
zeker vroeger hebben toebehoord aan Dirk Martens en die hij bij
testament aan hen heeft nagelaten.
Aan tiendenlanden
Schaarbeek (Aalst).

hadden ze 2178 roeden in het Kerrebroek

te

Aan bossen (33b), meestal hoog kreupelhout, hadden ze te Schaarbeek 1 dagwand 32 roeden, te Nieuwerkerken 22 roeden, te Mere 2 dagwand 28 r., te Denderleeuw 2 dagwand 3 roeden; te Erembodegem
1 dagwand 3 roeden, 16 dagwand 133 roeden, en een bos van 2 bunder
42 roeden genaamd « de Possoigner »,
Aan labeurland hadden ze te Erembodegem 1 bunder 1 dagwand
14 roeden; te Schaarbeek 17 dagwand 327 roeden, nog 50 roeden; een
bunder 3 dagwand 62 roeden, 13 dagwand 364 roeden, alsook een huis
met hof van 46 roeden genaamd « de predikstoel ».
Rond het klooster op de wijk Schaarbeek lagen de volgende stukken: 44 roeden, 1 dagwand 63 roeden; 1 gunder 1 dagwand; 2 dagwand
62 roeden, 1 dagwand 16 roeden, 1 bunder 3 dagwand 10 roeden; 1 dagwand 27 roeden, 3 dagwand 76 roeden; 3 dagwand 76 roeden; 2 dagwand 16 roeden en half; 2 dagwand 16 roeden en half, 2 dagwand
662 roeden en half; een hof drie dagwand groot; een bunder 38 roeden;
3 dagwand en half; 421 roeden; 1 dagwand 30 roeden, 6 roeden met hof
en huis; het Sterreveld groot 1 bunder 2 dagwand 62 roeden; 5 bunder
14 roeden te Schaarbeek en te Erpe.
Te Mijlbeek lagen de volgende stukken:

2 dagwand 3 roeden;

i bunder 57 roeden; 64 roeden; 1 bunder 65 roeden; een dagwand 26
roeden; 60 roeden; 1 bunder 2 dagwand 90 roeden; 78 roeden; 1 bunder
2 dagwaridLz roeden; 1 dagwand 32 roeden.
Te Nieuwerkerken : 1 dagwand 89 roeden; 1 dagwand; 3 dagwand
9 roeden; 3 dagwand 90 roeden; 2 dagwand 142 roeden; 1 dagwand
91 roqden,
Te Herdersem : 2 dagwand 39 roeden; 1 bunder 10 roeden.
Te Erembodegem: 20 dagwand 639 roeden in verschillende partijen; 1 bunder 2 dagwand 90 roeden genaamd « den Steert »; 2 dagwand 90 roeden « Den Katten driesch »; 1 dagwand 30 roeden « den
Possoigner » met vijver; 38 roeden.
Te Denderleeuw : 3 dagwand 55 roeden.
Te Haaltert : 4 dagwand 99 roeden.
Te Mere: 2 dagwand 26 roeden; 51 roeden; 72 roeden genaamd
« den zwarten Ruyter »; 1 dagwand 365 roeden.

(33b) De bossen werden eerst verkocht in november 1787, toen de landerijen
nog verhuurd werden. Rijksarchief Brussel, Conseil du Gouvernement,
nr. 1448, f. 125A.
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. Te Wichelen: 72 roeden ..
Te Erpe en te Lede: 1 bunder 3 dagwand 218 roeden .
.Te Lede: 6 dagwand 214 roeden; 1 bunder. 2 dagwand 50 roeden
en half; 2 dagwand 162 roeden.
Te Gijzegem : « de Spechtmeerseh» 2 bunder 16 roeden.
Te Ressegem : 1 bunder 1 dagwand 32 roeden; 3 dagwand 40 roeden; 51 roeden.
Te Boelare : 3 dagwand 15 roeden meers; 2 dagwand.
Te Mijlbeek : een meers van 1 dagwand 80 roeden; te Nieuwerkerken een meers van 99 roeden en een van 60 roeden; te Erembodegem « de Groote Meerseh» van 2 dagwand 65 roeden.
Te Denderleeuw, meersen: 2 dagwand 36 roeden; 1 dagwand 10
roeden genaamd « d'Eete».
Midden het beluik van het klooster lagen dan de kleine hovekens
van de monniken, een twintigtal, ongeveer van 2 à 8 roeden groot.
In de « Pontstraat » hadden de paters een herberg met hof, genaam « De Koekelberg » en te Mijlbeek hadden ze het vis- en jachtrecht, op de « Ouden Dender». Wat dus samen gerekend ongeveer
67 ha besloeg.
Bij de suppressie door Jozef Ir werden al die landerijen verkocht,
ook het meubilair.
.
. . De 14 december 1784 schrijft Frans De Smet, administrator van
de aangeslagen domeinen, aan E.J. De Turck, fiskaal raadslid: « Le
20 novembre dernier, tout a été vendu, paremens, cloches et autres
effe cts restants dont le produit monte, y compris le 20de denier,
3144 florins 4 escalins 6 deniers courant de Brabant». Hier gaat het
over het meubilair, dat eerst werd verkocht. De landerijen werden
eerst een tijd verhuurd, doch verkocht in 1786, na dat de processen uit
de voeten waren .
. Onder rneer had Baron de Gottignies de Staat een proces aangedaan nopens bossen welke niet aan de Wilhelmieten behoorden en
die waren aangeslagen; het waren bossen genaamd « Theyssche » en
« van den Spiegele » te Erembodegem gelegen. Zo was er ook strijd
om een turfexploitatie die de Wilhelmieten deden uitbuiten op het
gehucht" Schaarbeek (13 mei 1784).
In. het bundel der processen ligt ook dat van
man was als haar kapper aangenomen door prior
maar was vanaf de jaren 1779 tot 1784 niet meer
pater Vaddens moest met de oudere paters daarvan

Jean Bonjour; de
Wynants in 1757,
betaald. De prior
getuigen.

Een ander proces was dat van Petrus Kiekens die sedert 1779
door het klooster was aangenomen om als ziekenverzorger in te staan
voor de oude ziekelijke prior V-addens; de pater leed aan epilepsie en
ook aan geestesstoornissen, zodat hij eigenlijk had moeten ondergebracht worden « by cellebroeders». Petrus Kiekens moest voor zijn
dienst nog betaald worden: 656 gulden, zo voor dienst dag .en,nacht
als VOOr 'de medicamenten en boodschappen'. Zijn zaak werd. onderw~·
.
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In dat jaar was toegekomen uit het gesupprimeerde klooster van
Nijvel pater Abraham van Coppenolle, geprofest te Brugge, maar bij
de afschaffing van Brugge (1764) (34) naar Nijvel overgegaan. Hij
verzocht ·om 120 gulden jaarpensioen zoals men het hem beloofd had.
Daar kwam niets van in huis.
Al de paters van Aalst moesten op rapport komen en onder eed
verklaren dat ze zich zouden laten laiciseren, en bij de bisschop daertoe hun aanvraag zouden doen; ze mochten niet naar een ander klooster, ook niet naar een ander orde of zelf niet tot de seculiere geestelijkheid overgaan.
Ziehier de opgemaakte lijst van het verhoor:
Henricus De Vadder, « prior ten eeuwighen daeghe », geboren te
Aalst 15 juni 1714, geprofest 7 december 1734, krijgt jaarlijks 24 gulden pensioen; hij is ziek en geesteskrank, verklaart te Aalst te blijvenwonen.
Jan Baptist Dullaert, geboren te Beveren-Waas, 5 oktober 1706,geprofest 26 juni 1730, krijgt niets als pensioen; hij verklaart naar Beveren terug te keren (35).
Jacobus Jos. Haelterman, geboren te Heusden bij Dendermonde,
20 november 1725, geprofest 11 december 1748, krijgt 24 gulden pensioen; hij verklaart zich te Aalst te vestigen.
Chl'istiaan Boon, geboren te Outer bij Ninove, 3 februari 1729,geprofest 9 oktober 1754, krijgt 48 gulden pensioen; verklaart in Aalst
te blijven.
Petrus Cool, geboren te Aalst, 24 juli 1729, geprofest 21 januari
1755,krijgt geen pensioen; zal te Aalst verblijven.
Judocus Beeckmans, geboren te Aalst, 5 februari 1747, geprofest
28 juli 1767,krijgt 21-gulden als pensioen; verklaart te Aalst te blijven.
Ferdinand Alexander
Leenaerts, geboren te Aalst, 2 maart 1745,
geprofest i december 1767,krijgt 21 gulden; zal te Aalst verblijven.
Ludovicus Mouris van Aalst, geboren 9 november 1753, geprofest
9 november 1778;krijgt niets; zal te Aalst blijven wonen.
Frans Emmanuel van den Bossche, geboren te Aalst, 29 december
1754,geprofest 3 januari 1780, krijgt 40 gulden; zal te Aalst wonen.
Joannes Willem Schepens, geboren te Aalst, 25 april 1755, geprofest 17 december 1780,krijgt 50 gulden; blijft te Aalst wonen.
Lekebroeder Gillis van Cauwenberghe,
geboren te Aalst, 14 oogst
1749,geprofest 29 ap~il1777,krijgt 49 gulden pensioen en zal te Aalst
verblijven.
.
De Wilhelmieten werden door Jozef TI gerekend onder de « kloosters zonder nut », daar ze geen pastoraal apostolaat hadden, noch onderwijs noch ziekendienst. Bij een « dépèche » uit Wenen naar Brussel van 6 maart 1784 werden de Wilhelmietenkloosters van Nijvel,
(34) A. Duclos, Bruges, Histoire et Souvenirs, Brugge, 1910, bl. 569.
(35) Overleed te Beveren-Waas
16 november 1785. Archief Dekenij Beveren,
lijst van overleden priesters.

Peene, Beveren en Aalst afgeschaft (36), alleen Huibergen ontsnapte
aan de wet, daar de monniken enkele parochies in de omgeving van
hun priorij bedienden. Enkele paters van Beveren vluchten naar Huibergen en Luik: maar van de monniken van Aalst hebben we in andere kloosters geen spoor ontdekt.
Vijf paters van Aalst hebben toch nog een poging gedaan om hun
klooster van de ondergang te redden; ze hebben een « concept-verzoek» opgesteld en gezonden naar de « Commissie aengesteld tot Erstellinghe der gesupprimeerde kloosters» (37). Waarop geen antwoord
is gekomen, dan dat gedane zaken geen keer hadden en ze afgeschaft
bleven.
Over de kloosterkerk weten we, dat ze in het begin van de XVIIde
eeuw met muurschilderingen versierd was; want Adriaen De Munck,
commensalis van het convent te Beveren en kunstschilder van beroep,
heeft de Wilhelmietenkerk te Beveren opgefraaid, door in 1674 de
muurschilderijen van de kerk te Aalst te « copieren ».
Die schilderijen stelden voor: St. Wilhelm, de stichter, in zijn boetedoening te Stabulum Rhodis, de verschijning van O.L. Vrouw in
zijn kluis, zijn heilige dood in de woestijn, de wonderen op zijn graf,
zijn leerlingen en medestichters St. Albertus, St. Raynerius, St. Albertus de Pruno, St. Benediktus wiens Regel, Missaal en brevier, die
de Wilhelmieten hadden gekregen van Innoventius IV enz. (38).
De kerk bezat drie altaren in renaissancestijl, met schroefkolommen, die elk een schilderdoek omvatten.
Het hoogaltaar was geschilderd door Peter Thys (39).
Een der zijaltaren was verlucht met een doek: « de boodschap
van de engel aan Maria» eveneens door Petrus Thijs, terwijl het ander
zijaltaar een werk droeg van de hand van Antoon Sallaert, dat Christus aan het kruis afbeelde, met de Moeder van Smarten, St. Jan Evangelist en Maria van Magdala (40). Dit laatste werd verkocht de 3 september 1785 te Brussel bij de openbare uitverkoop in het klooster der
Rijke Klaren, aan de ex-kartuiser Mr. Morren voor 54 gulden.
Het tableau van Maria's verschijning aan St. Wilhelm ging naar
J het stadsmuseum van Antwerpen en prijkt er nog op naam van Peter
~ Thijs (41).
.
De Wilhelmieten van Aalst bezaten in hun kerk relieken van St.
Wilhelm, die van Parijs waren meegebracht door de provinciaal Stefanus van Loemel in 1620;onder meer een deeltje van het boeteharnas
van de heilige stichter, ketens en ringen. Ze werden rond de feestdag

"

1

(36) lijksarchief Brussel, Caisse de religion, nr. 35.
(37) Groot Seminarie, Hoeven (Holl. Brabant); Archief Wilhelmieten, farde
« ORDE». Zie Bijlage H.
(38) Archief Beveren, en Caisse de religion, nr. 50.
(39) Archief St. Servatiuskerk Schaarbeek, lijst der verkochte schilderijen
1785.
(40) ibidem, nr. 6265, « à la manière de Sallaert » staat er.
(40 ibidem, nr. 6269, Petrus Thijs, geboren te Antwerpen in 1624, leerling
van Artus Deurweerders, onafhankelijk 1645. Zie F. Van den Branden,
Geschied. Antwerpsene Schilderschool, Antwerpen, 1883, bl, 935.
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van St. Wilhelm, de 10 februari, door het volk vereerd « ter genezing
van koortsen en allerhande ziekten »: er werden « water en broodjes
gewijd» ter zijner eer, die de gelovigen naar huis meedroegen, om dan
door een achtdaagse oefening van gebeden door zijn voorspraak en
verdiensten de genezing te bekomen (42).
Immers niet ver van het hoogaltaar was er aan de muur van de
kerk « een houten casse met glasraeme tot het instellen van de Reliquicasse van St. Guilielmus» (43).
De kerk van de Wilhelmieten had drie altaren,allen
in zwarte
marmer met witte marmer ingewerkt, met vier kolommen waarvan
de kapitelen verguld waren, maar de kolommen zelf waren gehouwen
« in roodgekoleeurde marbel' »,
Het hoogaltaar was 24 voet 9 duim hoog en was 13 voet breed en
zoals we zeiden bezet met een schilderij. De twee zijaltaren waren
in dezelfde stijl en gekapt uit zelfde marmer, waarvan het een was
toegewijd aan O.L. Vrouwen het ander aan de H. Barbara (44).
Op het koor stonden zitseis voor de monniken, maar gans het koor
was door een ijzeren balustrade afgezet; die grille hing vast aan twee
kolommen en was versierd met verguld loverwerk.
Naast dat hekwerk stonden tegenover mekaar vooraan in de kerk
twee biechtstoelen in eikenhout gesneden, terwijl achteraan in de
kerk er ,een oksaal was met orgel, waarvan gans de meubilering versierd was met een groot houten kruisbeeld.
In de kerk stonden volgende beelden: O.L. Vrouw, in hout gesneden, staande op het zijaltaar haar toegewijd; het had een stel klederen, zo hoofdmantels als schoten, naar gelang de kleur van het liturgisch tijdstip: een wit kleed met schoot van wit damast met zilver; een wit kleed met schoot van antieke moor met gouden bloemen
versierd; een rood kleed, een violette, een groen enz., alle versierd
met bloemen van goud, zilver of zijde.
(42) Zo schreef prior Petrus Silvius in de Vita Sti Guilielmi-eremitae,
BrusSel, 1926, bl. 194; het werk werd ook in het Nederlands
uitgegeven
te
Brussel in 1627: « Het leven van Sinte Guilielmus vergadert
by Petrus
van den Bossche prior der Guilielmijnen tot Aelst». Zie ook Acta SS. o.c.
de reliquiis Sti Guilielmi, bl. 491 laatste paragraaf.
(43) Caisse de religion, nr. 50, waar al de onderdelen van de kerk en van de
sacristie worden geïnventarieerd,
s. 201, p. 141. Van zilverwerk, kelken,
cibories, monstrans, zilveren kronen enz. hebben we niets kunnen vermeld vinden, Mogelijk hadden ze die stukken verborgen, want er is een
brief van de administrateur,
dat ze hun zilveren fourchetten,
lepels enz.
moesten teruggeven, daar ze die ontvreemd hadden. Mogeijk hebben ze
dat ook wel met de kostelijke vazen van hun kerk klaar gespeeld om die
in verzekering te brengen.
(44) Vóór het altaar van St. Barbara
werd de 9 oktober 1774, tijdens het
prioraat van Jeroninus
de Vadder e, de zerksteen gelegd van Dirk Martens met latijns opschrift en daaronder
de oud Vlaamse tekst, door de
stadsschepenen
Niklaas Carpentier en Jacob Christiaan, Vincent van Langenhove, later bij de afbraak van de kloosterkerk
overgebracht
in 1785
naar de Sint Martmuskerk.
F. De Potter, o.c., bl. 194.
M.J. De Gand, Recherches historiques
et critiques sur la vie et éditions
de Thierry Martens, Aalst, 1845, bl. 133.
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. Er was een beeld van de H. Barbara, in hout gesneden, met een
satijnen voilke en een schootkleed van damest.
.
St. Anna was er vereerd en had haar beeld in hout gesneden
« staende in een houten capelle gemarbeid aen den muer der kercke»
met een schoot van gouden blommen en voor het beeld een koperen
« blaeker ». Het beeld had een hele voorraad klederen voor bepaalde
dagen.
Op het altaar van O.L. Vrouwen van St. Barbara was er een
kruis van 'hout met « hoorn»' bekleed, met een zilveren Lieve-Heer,
zoals ei op het hoogaitaar een groot houten kruis stond met LieveHeer in hout gesneden, alles verguld ..
Er waren 18 kandelaars met drie' voeten In koper, een koperen
wierookvat met wierookschaaltje, altaarlijsten met kanons, pupitters
en koperen lusters; acht koperen kandelaars aan de zijaltaren en zelfs
houten kandelaars die verguld waren, en één koperen kelk; van zilverwerk" is er geen.spraak.
In oe sacristij was in voorraad een heel stel lijnwaad, alben, amikten' kelkdoekjes. van het eenvoudigste tot het kostelijste voor op de
grote feestdagen. Maar vooral waren er de kostelijke paramenten die
allen in de inventar,is zijn vernoemd (45) :
Een antipendium van rood damast met goud belegd en met « klinkend gouden bloemen» ook voor de zijaltaren was er een voorzien
van minder grootte; daarbij een kasuifel en een koorkap van dezelfde
stof en -versiering.
Eenantipendium van groen damast met bloemen opgesierd, even. als voor de zijaltaren, met een passende kasuifel en koorkap.
'Een witte koorkap in « moor» met zilver belegd; een velum in
moor niet zilveren bloemen en met goud geborduurd en franjes.
Drie groene antipendia voor de altaren « met blommen in coleur »
en van damast. Een antipendium van rood damast met goud belegd;
een bruin antipendium in damast en met witte bloemen geborduurd;
een. antipendium van gele stof met bloemen in chamois, ook twee
kleiner voor de zijaltaren.
Een kasuifel van rood damast met zilveren bloemen en versierd
. met moor; een kasuifel in wit damast met blauw kruis en met zijde
gele bloemen belegd; een kas uifel van rood damast met gouden figuren en kruis in klinkend goud .
. Een witte koorkap met moren boord en met schelpen belegd; een
purperen damasten antipendium met gele zijde voor het hoogaltaar;
twee violette antipendia in damast met witte bloemen bezaaid voor
de zijaltaren enz.
Een zwart antipendium van damast belegd met witte zijde bloemen, met een katafalkkleed voor de begrafenissen.
Er was in de sacristie « een damasten vaen met witten en swarten
zijden en eene schilderije verbeeldende aen de eene zyde de heylighe
Guilielmus en aen d'ander zyde O.L. Vrouw».
(45) Caisse de religion, nr. 50, p. 146 en nr 73.
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El:' was-in-bewaring inde sacristie een tabernakel varihout.tgemarberd met verguld kruis en vier engelkens eveneens verguld; vier
verzilverde kandelaars en vier houten kandelaars die verzilverd wa
ren.
De Wilhelmieten hadden een prachtige en kostelijke biblioteek,
want ze hadden heel wat boeken geërfd van Dirk Martens; de 15 juni
.1785 ~erd de. volledige inventaris opgemaakt door de administrateur
Fr. De PJIlet (46). Die boekerij stond eertijds ten dienste van het middelbaar onderwijs waaraan de monniken zich wijdden.
De lijst beslaat n.90 boekdelen waaronder heel wat wiegdrukken
.van waarde en 75 manuscripten, wat voor die tijd enorm was. In dit
artikel is het niet .mogelijk een volledig overzicht te geven over de
werken in het klooster voorhanden. We geven enkel enige staaltjes aan
'.Vim waardevolle uitgaven die er zich bevonden.
Als manuscripten waren er traktaten over « de Sacra Scriptura »,
over «de Justitia », « de sacramentis », commentaren op de teologie
van st. Thomas van Aquinen, « de jure », « de controversia », traktaren over «physica generalis »en « physica' specialis », « ontologia »,
(\'philosophia» en daarbij dan, sermoenen en catechisaties enz.
·
.Ns werken van religieuse aard zijn er vermeld : Biblia Sacra, uitgave van Robert Steptanus te Parijs 1528, de uitgave van 1542 te Antwerpen door Van Liesveld. de uitgave van 1624 door Christoffel Plantijn, de bijbel van 1558 te Leuven uitgegeven door Bartholomeus Gra·vius, de bijbel van 1524 uitgegeven te Lyon door Villiers, te Lyon door
Jacques Marithé in 1560, de bijbel van 1491 door Joannes Hamelbruck,
de uitgave door Plantijn van 1560, en verder uit de jaren 1513, 1532,
: 1546 enz. De. concordantia op de bijbel van Steels in 1517 ..
Er zijn werken met verscheidene volumes, die een volledigheid
·veronderstellen, als de Theologia van St. Thomas, de opera van St.
Augustinus, vàn Dionysius de Carthuiser enz.
Als .profane wetenschap en humanistische literatuur zijn er de
werken van Cicero, Horatius, Vergi lius, werken van Griekse, Spaanse
taalkunde, de werken van Erasmus van Rotterdam, stijloefeningen in
de klassieken, werken over redenaarskunst, over .ar-ithmetica; physica
enz, . Het moet ons niet verwonderen onder de professoren solied gevormde mannen te ontmoeten die aan de universiteit te Leuven hogere
studies -hadden.gedaan en flink geschoold waren ..
Aalst mag bogen op heel wat vooraanstaande geleerden in de
XVlde en Xv Ilde eeuw, als een Dirk Martens, een bouwmeester en
schilder Pieter Coecke, een geneesheer als Hendrik Breuck, een historiograaf Kornelis Scribonus, de 'klokkengieter-beiaardier
Bartholomeus Coecke enz. (47). Enkelen onder hen hebben misschien bij de
(46) Caisse, o.c., nr. 73.
(47) Sleeckx, Beschrijving van de Provincie Oostvlaanderen, Gent, 1858, bl.
149.

J.F. Foppens in zijn Bibliotheca Belgica, Brussel, 1139, geeft onder meer
.. aan, "als 'Aalstérsé 'geleerden uit die tijd : Fr'anciscus Schonenberg. Georgius Colvenerius, Gabriel Jansenius, Joannes Costerius, Nicolaus Stopius,
Petrus de Busachere de filoloog enz.: - van niet één onder hen .wordt
vermeld dat ze ter stede hun humaniteitstudiën hebben voltrokken 1
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Wilhelmieten hun opleiding genoten of hebben onder hun kulturele
invloed gestaan.
Hun invloed is zeker merkwaardig geweest en hun gedachtenis
mag in ere blijven.
De geschiedenis van de Wilhelmietenorde, zo vaak belasterd, is
feitelijk niet altijd van het meest stichtende; naast vroomheid en herhaaldelijk streven naar innerlijke hervorming, hebben de kloosters
heel wat tegenspoed gekend; door oorlogsgeweld zwaar getroffen,
vooral door de Beeldenstorm op stoffelijk gebied zwaar geteisterd,
hebben ze uiterste armoede gekend. Zware leningen voor de nieuwbouw werden aangegaan en de zware, bijna niet af te lossen schulden
bleven wegen op de schouders der oversten; de prioren waren veel
afwezig om reden van die stoffelijke nood en dikwijls om lange reizen voor kapittelvergaderingen
der Orde in ver afgelegen kloosters;
dat bracht uithuizigheid mee, regelverslapping. tuchtloosheid en zedeloosheid. De nasleep van de reformatie bleef in de contrareformatitijd nog diep inwerken!
Niet te verwonderen dan dat ook klachten zo van de adel, als de
Spaanse familie de Borgia, als van de eenvoudige burger, bij de Belgische bisschoppen inkwamen en de bisschoppen op hun synodale of
algemene vergaderingen die zedelijke noodtoestand bespraken.
Mgr. Triest van Gent (1624) kloeg de ergernis aan die van het
klooster van Beveren uitging, Mgr. Sonnius en later Mgr. Zoësius van
'sHertogenbos meldden aan de aart bisschop van Mechelen hoe te Bazeldonk, niettegenstaande hun bedreigingen, de ergernis voortleefde,
terwijl de prior verwittigd was en de provinciaal in het huis verblijf
hield; Mgr. Van Susteren van Brugge en zijn voorgangers hadden
er op aangedrongen, na verwittigingen en bedreigingen, het klooster
af te schaffen en onder hun juridictie te plaatsen, tot eindelijk in 1756
Brugge werd opgeheven en bij Nijvel werd aangesloten (48).
Over het klooster van Aalst werd nooit één klacht geuit; het was
wel het meest hoogstaande van al de huizen der Frans-Nederlandse
provincie der Orde, om zijn regeltucht. zijn studiegeest, zijn wetensëhappelijk kultureel peil en zijn teologische onderlegdheid, basis van
een gezonde vroomheid, waarvan de invloed ten goede in de omgeving
uitging.
Naast zwakheid was er kloosterlijke deugd, een priesterlijke bekommernis voor de jeugd en voor de zielen, een streven naar volharding in een bijna onmenselijke mate midden de tragische onmacht
tegenover het Oostenrijkse beheer.
Heeft Jozef II van sommige Wilhelmietenkloosters kunnen aangeven: ({zonder nut en schadelijk om de ergernis », als reden van suppressie, dat heeft hij voor het convent van Aalst, niet kunnen getuigen!
(48) Rijksarchief Gent, Wilhelmietenfonds, Correspondentie Mgr. Triest-Nuntiatuur, 3-1-1624.
Foppens, Hist. episcopatus Silvaeducensis, o.c., bI. 306.
A. Duelos, Rond den Heerd, 1872,bl. 81 en vIJl.
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Na een wanhopige strijd om hun bestaan, tragisch machteloos, met
schrijnend leed in het hart, hebben de monniken alles wat hen duurbaar was moeten verlaten, ze hebben alles zien versjacheren voor een
spotprijs en alles onder de hamer ziel vernielen; het beloofde jaarpensioen werd hen zelf niet uitbetaald.
Het spreekwoord zei: « Monniken en eiken vergaan niet »; de
monniken zijn verdwenen, de eiken zijn blijven staan .
•BRUSSEL.

Prud. Janssens, C.ss.R.

BIJLAGE
Gekende
1448
1450
.1460
1470
1491
1559
1563
1578
1594
1625
1655
1670
1679
1690
1711
1757
1774
1779

-

I

prioren:
Judocus van der Haghen.
Jozef van der Steen .
Petrus Ghijsels, ging in 1461 stichten

te Beveren-Waas.

Jeannes Huysmans,

Renatus Mertens.
Gillis de Cuypere.
Gillis Filips.
Joannes van Impe.
Cornelius Cools.
Petrus Silvius alias van den Bossche, schrijver van de Vita Sti GuiIielmi-eremitae,
Brussel, 1626-27.
- Romanus
Coucke, in 1669-70 supprior
te Beveren-Waas
(Ra. Luik,
fonds Guillemins 6).
- Torsanus Fabri alias de Smidt, was provinciaal
van 1678-82.
- Benedictus Teniers, provinciaal
van 1674-78 dan van 1693-98, doch resideert te Luik.
- Christiaan Marcx, eerst novicemeester,
prior te Beveren van 1693-1720,
was proviciaal
van 1690-93.
- Joannes Callebaut.
- Fr. Wynants.
- Jeronimus Henricus de Vaddere.
- Ferdinand
Alexander
Leenaer ts, dienstdoende
prior tij dens de ziekte
- van voorgaande
tot de afschaffing
in 1784.

BIJLAGE
Projet

11

Aende Zeer Eerweirde
ende Edele heeren
der commissie aengestelt tot de Erstellinge
der gesupprimeerde
Koosters binnen de
Provintie
van Vaenderen.
(1)

Supplierende
verthoonen reverentelijk
de Religieusen van het gesupprimeerde
Clooster der Guilielmiten
binnen de Stad Aelst, nog in leven ten getalle van
vijf, dat sij niets soo verlangen
als te mogen wederkeer en in een klooster,

datum; in duidelijk handschrift;
de inconsekwenties
in de spelling
zijn letterlijk
overgenomen;
waarschijnlijk
1784-85.
Archief Huiber gen, map Orde. R. 181. Vroeger Groot-seminarie
te Hoeven
(N.-Br.).

(1) Zonder

alwaer sij hunnen regel
iever souden onderhauden.

met

hunnen

gewoonlijcken

en selis

verdobbelden

De supplianten
verthoonen
voorders dat om hun te besor gen eene woonste
ende de andere noodwendighen
voor hunne Erstellinge
sij sauden noodig hebben de somme van
dewelke sauden sij geiren lichten
op hun nog existerende
goederen, oorsaeke van hun recours tot UeeDeselve
biddende believen gedient te wesen te willen versoken van sijne K: ende K:
Majesteijt de noodige autorisatie
om op hunne goederen te mogen lichten de
gemelde somme van
.
Doende de onderschreven
ten desen eijnde mits dezen (: met consent- van
hunnen geestelijcken
{wersten den gonnen met 't onderteekenen
deser de
bovengemelde
req=, den act van renonciatie,
en de hiervolgende
procuratie
bekent te approberen
ende ratificeren:)
ende onder aggreatie van den Stoel
van Roomen hunne afstand van alle verhael direct ofte indirect op de Koninklijk schatkiste ofte haere representanten
zoo wel uijt hoofde van 't voorgaende bewind der goederen, als van de vervrerndingen
die er kormen gedaen
sijn ten voordeele van de Religie kasse ofte andersints, benevens hunne onderwerpinga van hun te vergenoegen
met de goederen van hunnen hijse ofte
klooster zoo als deselve hun tegenwoordig
bevinden.
Voorders geven de onderschrevenen
Religieusen met consent als vooren procuratie speciael aen
..
hunne Vicaris ofte Procurator
.
omme in hunnen naeme te verrichten
al 'tgonne tot hunne erstelling vereijst
wordt, haer machtigende
om te vraegen ende voorts te solliciteren
de Lichtinge op hunne goederen van de penningen
noodig om hun te besorgen een
klooster ende voordere
nootsaekelijkheden,
ende om de gemelde penningen
hier toe te gebruijken,
Emmers om alles te doen 't gonne hun tot dese gelukkige erstellinge kan geleijden niets uijtgesondert
ofte gereserveert
met belofte
van approbatie ende ratificatie als naar rechte
actum

etc.
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UIT HET VROEGERE

VOLKSLEVEN.

Dief aangehouden te Meerbeke
Jakobus
van Lierde, 24 jaar oud, geboren
te « Siegershem
lande van
Aelst» (Zegelsern) , in dienst bij J.B. Paepen, pachter te « Geesberghen»
(Geraardsbergen),
te voren bij de weduwe Jean Bart « tot Alst », J.B. Wolf « tot
Hoebroecken » (Aalst) werd op 15.6.17B1 te Meerbeke aangehouden.
Dit geschiedde toen hij er bezig was een pint bier te drinken. Door twee
rondgasten
en een provoostgast
werd hij naar Brussel naar de Drossaarderij
op de Hallepoort overgebracht.
Hij werd ervan beschuldigd een paar zilveren gespen en enig geld te hebben ontnomen, nl. B permissieschellingen,
1 plaket en 1 oord. Men vroeg hem
waar hij daags te voren had overnacht.
Te « Hautert », de eerste parochie
boven Ninove. Vanwaar hij kwam en waar hij naartoe ging? Naar huis te
Zegelsem, bij zijn ouders, en onderweg werk zoeken. Men vond op hem een
paar zilveren
gespen, een paar koperen
een paar kleine loden of tinnen
broekgespen
in een zijden zakdoek, een klein [ederen zakje met B· schellin?en, ~~ll !I1:s een ~t:n « linten kousen band )1,
. •

. G. -Theys.

UIT HET VROEGERE

VOLKSLEVEN

1. Galg en Galgenaas ... te Aalst
Geachte lezer, praat nooit iemand aan de galg, ook u zelf niet.
Denk nooit hardop:
de galg ziet hem uit de ogen, hij lijkt wel van de
galg gedropen, 't is een galgejong ... een galgebrok ... een galgenaas ... een
galgeschelm, hij heeft een galgetronie, hij groeit op voor de galg, hij zal nog
aan de galg sterven.
Maak U niet boos als U een belastingbrief
ontvangt; 't is toch boter aan
de galg? En de heren van de fiscus aan de galg wensen helpt ook niet.
Maar troost U, het is beter onder de galg gebiecht dan nooit; al is het
heel dikwijls slechts galgberouw : de galgetrooster
of galgekapelaan
zal dat
wel best weten.
Alvorens een lange reis aan te vangen, profiteer er van om - evenals
terdoodveroordeelden
- uw galgemaal te kiezen.
Het is een feit dat de barbaarse,
middeleeuwse
rechtspleging
ook een
lichtzijde had: Aan oude vrijsters
bezorgde ze de kam; om een « geltefde »
echtgenoot te veroveren:
ze konden hem van de galg « bidden ».
Zedenles: Onkruid vergaat niet.
En wat voor de galg opgroeit verzuipt niet.
Bij de Germanen was de galg eenvoudig een boomtak waaraan verraders
en lafaards werden opgeknoopt.
Het middeleeuwse
straftuig bestond uit twee palen, verbonden door een
dwarsbalk, er waren ook halve of mikgalgen en grote galgen: Zeven is een
galg vol.
De veroordeelde
beklom de ladder: een strop werd om zijn hals geslagen
en aan het dwarshout vastgemaakt,
dan werd hij door de beul van de ladder
gestoten. Gebeurde de terechtstelling
op een schavot, dan werd - na het
vasthechten van de strop - een valluik onder zijn voeten geopend.
Galgen werden steeds opgericht bij een drukke weg, liefst aan een wegenspl.itsing. Veldewegeltjes
die langs een galgeveld liepen heetten steeds
« Dievenwegels »,
Te AALST werden schavot en gelegenheidsgalg
opgetimmerd op de Grote
Markt, voor het schepenhuis
(oud-stadhuis).
Van op het gebiedhuisje
woonden de schepenen
de strafuitvoering
bij.
Voor het geopend venster stond de poortbaljuw
of de meier met opgeheven
roede in de hand; deze roede, een witte of zwarte stok, was het zinnebeeld
van de -gerechtigheid.
•
Vaste galgen bevonden zich te Schaarbeek, te Mijlbeek en aan het « Houten Hand ». Al stond deze laatste op het grondgebied van Erembodegem,
aan
de splitsing van Ninoofse en Geraardsbergse
Steenweg, toch noemden de Aalstenaars haar « de galg van de Zoutstraatpoort
» ? Nu nog loopt het « Dievewegske » langs het kasteel te Lokeren naar Nieuwerkerken.
De galg van de praterij van Mijlbeek was opgericht bij de Baasrode Pontweg - officieel Botermelkstraat
- rechts, op een hoogte, daar waar de Binnenstraat overgaat in de Botermelkstraat.
Deze galg moet al vroeg verdwenen
zijn: in 1845 zijn de benamingen
« Galgewegskens»
- lopend van de Arend
naar de Paardendries
- en « Dievenwegsken » - van Groenstraat
naar de
Paardendries
- niet meer gekend. Ouderen spreken er nu nog over het Galgeveld, jongelui weten het beter en zeggen: Kalveveld.
De best gekende en meest gebruikte
« plaetse patibulaire » waar de gehangenen en geradbraakten
ten toon werden gesteld was de galg van de praterij Schaarbeek.
Het galgeveld werd doorsneden door de Oude Gentbaan. Al de omliggende
velden werden door de boeren « de galg » genoemd.
Het tuig zelf bevond zich ter hoogte van het pas opgerichte Esse-benzine
station, een der vroegere splitsing Gentbaan-Oudenaardse
baan,
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Op de plaats waar eens de galg stond, groeide, een jaar of dertig geleden
een holle koppopulier, waarvan de stam wel een meter doorsnede had.
De streek gelegen tussen het Roklijf en de St.-Apolloniastraat
was in de
vorige eeuw nog een onbebouwde, verafschuwde
plaats.
De Aalstenaar
Sylv ain Van der Gucht 0823-1894) schrijft in één van zijn
griezelromans
: « ... Het was een akelige plaats met onheilspellend
uitzicht
van aard om, bij een onstuimigen winternacht,
een zenuwachtige
of bijgelovige
het haar op hel hoofd ten berge te doen rijzen en het bloed in de aders te
doen verstijven ... Toen nu bij nacht de wind huilde. de ijzeren windijzers
op
de torenspitsen
van het kasteel deed kretsen, de vervroren takken door elkander joeg en de geraamten der opgehangen dieven en moordenaars
aan de galg
deed rammelen, was dergelijk schouwspel, bij een somber maanlicht, bekwaam
om het gemoed van den stoutsten aan het wankelen te brengen ... ».
Op een andere ·plaats: « ... De koets reed op de kleiachtig en bodem het
een weinig heuvelachtige
terrein op en hield stil te midden ener dorre plaats,
het Galgeveld genoemd. Daar was het, waar men te dien tijd de lijken der
veroordeelden
heenbracht,
waar mens en dier langs weg en wegel gevonden
naartoe werden gevoerd. De plaats lag daar eenzaam en verlaten:
niemand
zou het gewaagd hebben s'avonds op een kwartier
in het ronde de plaats te
naderen die men ook heette: de plaats des vloeks.
Er liepen zonderlinge geruchten over het galgeveld; men vertelde dat het
er des nachts vreselijk spookte en al de booswichten
die er begraven lagen
de sabatdans uitvoeren ... ».
En nu nog vertelt men:
- dat er aan de boord van de Oude Gentse Baan een galgeboom stond op
de plaats van de galg; 's avonds spookte het daar ... R.D.W. weet het van zijn
moeder die het weet van haar moeder (Koolstraat) .
- dat er aan de Oude Gentse Baan een holle knotwilg stond waar zegsman als kind in speelde: daar hield Jan de Lichte zich verborgen ...
- dat er op zekere dag een man voorbij kwam met een kruiwagen getrokken door een hond; de man reed naar de stad om stokvis. Bij de boom gekomen, wou de- hond niet meer verder en begon te blaffen. De man wierp een
steen in de boom en hoorde een zucht. Ze zaagden de boom af en Jan de Lichte
werd er uitgehaald, gebonden en naar Aalst gevoerd; daar werd hij opgesloten
in de kelders van de rijkswacht,
de huidige middelbare
meisjesschool...
- dat er, niet ver van de Verdoemenis,
een galgenhuisje
stond.
- dat, als het er gespookt had, de zolder van de Verdoemenis vol beukenootjes lag (S., een zeventigjarige)
?
Op bevel van de Fransen werd de galg in november 1792 afgebroken.

2. De bende van Jan De Lichte
April 1744.. Brussel is in feest: Karel van Lorreinen, zwager van Maria
Theresia, wordt aangesteld tot landvoogd. Men kent zijn wijsheid, men hoopt
Juni 1744... Het leger van Lodewijk XV valt ons land binnen: als de Fransen onze streken in 1748 verlaten is het platteland
geplunderd
en door hoge
geldelij ke eisen geruineerd.
Luister

naar

een tijdgenoot:

Dat door dit pauvre volk in 't Neeriant is geschied,
't geweld, de dieverij en dat wij erger leden,
Thoont dat het ons bemint heel pauvr er, anders niet.
Het schorremorrie
volgde gretig het voorbeeld van de bezetter:
op verscheidene plaatsen
werden roversbenden
gevormd die niet terugschrokken
voor moord. In de beide Vlaanders,
maar vooral in het Z.W. van onze provincie opereerde Jan de Lichte aan het hoofd van ruim 200 mannen en vrouwen : te Aalst werden tussen 7 oktober en 14 december 104 vonnissen uitgesproken;
een deel van de misdadigers
was echter reeds vroeger geknipt,
ze ondergingen
hun straf te Kortrijk.
. Daar WOlS het dat Rik Mol van op het schavot een toespraak hield in de

dieventaal, hij had immers onder de kijklustigen zijn baas herkend en zegde:
« Knul, maast kiewig. Miehels molt en fokt naar den langen doomerik.
Flik, d'ander knullen kiewig voor miehels. De poen maast in de keeste in den
dieperik bij den trederik onder nen herterik in nen houten trafelrik. Bekt en
buist er grondig mee met de kieuweriken ».
Wat in behoorlijk Nederlands betekent:
« Makker, vaarwel. Ik sterf en ga naar d'eeuwigheid. Doe mijn groeten
aan d'andere kameraden. Mîjn 'geld ligt thuis in de kelder bij de trap onder
een steen in een houten schoen. Eet en drink er lustig mee met de vrienden».
Dit « uitgesproken» testament is wel een typisch specimen van galgberouw
en ... galgenhumor.
Op 28 september 1748werd er klopjacht gehouden in 4 kasselrijen. In alle
« suspecte» huizen werden de personen, niet in het bezit van een « behoorlijke
certificaet ofte paspoort », aangehouden en naar Aalst gevoerd.
Voor ons ligt het boek der « Vonnissen verleent binnen de Stadt Aalst,
ten laste van menigvuldige Moordenaeren, Dieven, Vagebonden ende andre
Quaetdoenders, op het vervolg van de Collegien der Casselrijen ende Landen
van Cortr ijck, Audenaerde, Aelst ende Dendermonde, begonnen 7 Oktober 1748
ende geeyndigt 14 December daernaer ».
Dit boekje - 80 bladzijden - bevat 99 vonnissen die oordelen over 104
personen. Het is een opsomming van wandaden vaak monsterachtigheden. De
lezing ervan is eentonig; beklemmend en ... beschamend voor de « mens ».
Het grootste deel van dit uitschot is afkomstig uit de streek van Zottegem-Oudenaarde, hun voornaamste actieterrein.
Twee ervan waren geboren in Aalst. Het vagabonderen zat hun echter in
het bloed. Naast Brussel, Bergen, Ogy, Namen, treffen we ook Gelderland,
Leiden, Yzendijke, Duinkerken aan als geboorteplaats. De beschuldigden verklaren ook wel eens «hun ouderdom en geboorteplaats niet te weten ».
De jongsten uit de hoop « bedelerssen en Iandlooperiggen » zijn 16 jarige
bakvisjes; de oudste « een geldafdreigster » is 75.
Pieter van Ronse had 24 diefstallen op zijn geweten ... en hij zal dan nog
wel een en ander verzwegen hebben. Pieter de Cock ofte Pieter Verlinden,
bijgenaamd Knopmaecker of Cokernagre was een specialist: 3 diefstallen op
een nacht.
Jan de Priester uit Ronse sleepte zijn vader bij de haren naar een huis
om hem daar te verplichten een moord bij te wonen.
Maar laat ons de tarief eens onderzoeken. We beginnen met het grof wild .
.Voor moord en diefstal werden 5 kerels geradbraakt: armen en benen
werden achtereenvolgens stuk geslagen, daarna werden zij op een rad gelegd
waarop ze soms nog geruimen tijd bleven leven.
19 beroepsdieven stierven aan de galg, 6 ervan die godsdienstige voorwerpen roofden, moesten vooraf doen « Amende honorabel voor de Kercke van
St. Marten alhier, blootvoets ende met ontdeckten hoofde, met ene brandende
Fackel in de handt. .. »
11 anderen werden bij verstek « in portraite » opgehangen; het waren « fugitiven ende gecontumaceerden criminelen ».
Geseling, brandmerk, « galleye » waren straffen voor medeplichtigen. De
geseling geschiedde op het schavot « met scherpe roeden tot den lopenden
bloede». Daarna werden ze gebrandmerkt ({op uwen blooten Rugge met de
letters G.A.L. ». Voor vrouwen en de oude mannen werden de galeien vervangen door verbanning « buyten de Dominatie van de Koning van Vranckrijk
en de buyten dese Nederlanden». Ze werden gebrandmerkt met de letter V.
Jeugdige dieven kwamen niet op het schavot maar werden gegeseld « voor
het Landhuys en soo voorts rond 'de Merct », daarna verbannen .
. In andere gevallen werd het « aan de halsbant stellen» gedurende 2 uren
en het beboeten voorzien.
Naast al deze straffen die in verschillende combinaties werden toegepast,
waren er ook die getuigden van psychologisch inzicht. Wie bij herhaling gestraft was voor bedelarij, werd de' hand belegd met kalk (gebluste kalk
brandt). Een moeder die « sentinelle » had gestaan moest het opknopen van
haal.' zoon bijwonen, een dochter moest haar 'moeder zien geselen: Eindelijk
geldt de stelregel: Wie zijn -lijf verbeurt, verbeurt zijn goed.
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Het hoeft nauwelijks gezegd dat een groot deel van de veroordeelden
recidivisten waren. En op hun familie viel ook wel iets aan te merken:
6 vrouwen hadden hun man reeds vroeger zien opknopen, een zevende had
zelfs twee echtgenoten aan de galg geofferd, een moeder had haar beide zonen
aan de galg zien bengelen.

3. Jan De Lichte.
Jan de Lichte stamde uit een familie echte boeven. Vader Jozef, 69 jaar,
geboren te Hundelgem en moeder Elisabeth, 70 jaar, geboren te Velzike, waren
banbrekers en medeplichtigen van hun zoon. Tante Livine, sedert 12 jaar
bedelaarster en nonkel Pieter - banbreker en vagebond - werden reeds vroeger gegeseld. Als we daarbij nog nonkel Piers vrouwtje vermelden als opkoopster van gestolen goed, dan stellen we vast dat de familie De Lichte
flink vertegenwoordigd was in het proces van 1748.
Zij werden gegeseld, gebrandmerkt en verbannen; nonkel Pier werd naar
de galeien gestuurd. Het proces begon op 12 oktober, het zou een maand duren.
Daar Jan alles loochende werd hij op de pijnbank gelegd, tot hij 6 moorden
en een hele reeks diefstallen bekende.
Het vonnis, uitgesproken op 13 november, luidde als volgt:
« Om dieswille dat gij Jan de Lichte, zn. Joseph, oudt omtrent de 23 jaeren gebortig van Velsicke, Lande van Aelst, u sooverre hebt vervoorder van
op den 3 sinxendag van desen [aere, binnen de prochie van Scheldewindicke
met een mes te steken Jan de Vriese in synen buyck, ende den selven te helpen vermoorden, alsoock weynigen tijdt daernaer insgelijck te helpen vermoorden op de prochie van Bavegem, Gille van der EIst ofte van Pamele,
mitsgaders met eene pistole te hebben geschoten Pieter van de Put ende
F'rancies Geenst alias Tincke, elck eenen bal in hunnen rugge ende daerenboven nog met eene pistole doodt te schieten des nachts tussen den 30 en'
31 July lestleden, sekeren, Jan Dossche, herbergier in den Snij-af, op den
groeten weg van Gendt naar Oudenaerde, hetselve gedaen te hebben bij
puere boosheyt en sonder enige reden, dan alleenlijck omdat denselven Dossche gewaer wordende dat gij benevens uwen complicent besig waert met
een gat in sijn huys te. maecken omme aldaer te stelen, met een Vurcke getragt heeft uI. te verdrijven, alsoock voorders nog sooboosaerdig te zijn geweest van des nachts tussen 15 en 16 Augusty oock lestleden, te helpen vermoorden op de prochie van Grammen, Casselrije Cortr ijck, sekere Marie Anne
De Smet, haer te dien eynde doorschoten hebbende ha er twee aermen ende u
daer mede nog niet vergenoegende. verobligeert hebt Adriaen Vagenende,
uwen compagnon, de selve Marie Anne De Smet met een mes te doorsteken,
't welck Adriaen aldus gedaen hebbende. gy gewaer geworden sijt de selve
nog niet teenemael doodt te wesen, andermaal den selven Vagenende hebt
willen oblig.eren haer den kop te doorschieten, boven dat gij u nog 500 verre
hebt begeven van ten voorleden jaere benevens uwe complicen met braecke
te helpen stelen ten huyse van Jan De Smet bij Royghem-Capelle, ende aldaer
vele goederen te hebbn uitgedraegen, mitsgaders, oock te stelen ten huyse
van den koopman Heleu tot Geeraersberge, nu ledent de thien maanden, alwaer ge vele goederen hebt gestolen, alsoock nog vele andere dieften met
braecke te hebben begaan soo tot Bryvelde, Strijpen, lande van Sottegem,
Petegem, 'Nazaretten, Nockere, Eyne, Aughem. tot Nederbraeckel, St Marihoorebeke, Wakene, Gramme, als menigvuldige andere plaetsen 500 alles
breeder ten processe en volgens uw eygen bekentenisse als andersints klaerlijck komt te blijcken, alle 't welcke niet lydelyck zijnde in een Landt van
rechte sonter condigne straffe, andere moordenaers end dieven ter exemple.
Soo is 't dat den Raedt 'van de Provoteyt-Generaal van 't Leger, etc. Wysen
ende condemneren u tot reparatie van alle 't gene voorschreven, Armen,
Beenen, Billen en Lenderen levendig gebroehen te worden op een schavot op
de Merct alhier, ende aldaer gelyt te worden op een Rat het aensigt gekeert
naer den hemel; om aldaer te blijven tot er tijdt dat het Godt gelieven sal u
in het leven te la eten, naer 't welcke uw doodt lichaam vervoert ende geëx-
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poneert sal worden ter plaetse patibulais, verklaerende alle uw goederen,
meublen, ende immeubele de ·leenen daeronder begrepen geconfisquert, ten
protyte van die het behoort. De kosten van den processe ende misen van
Justitie naar taxatie 'alvcren gededuceert;
Voorders condemneren u prealabelijck tot de Torture ordinair ende extraordinair, omme te hebben revelatie van uwe voordere Moorden, Dieften
ende complicen.
Aldus gearetteert ten overstaen van den Heer e Charles Baguenault de Bauvais, Ridder Chevalier van het Koninglijk ende Militair Order van St Louis,
Provost-Generaal van het Leger van den Koning binnen Vlaenderen ter adjoinctie van Mr Petrus Franciscus de la Marche, Fransiscus le Mercier, Jacobus Augustinus de Merillon, Josephus Coffon ende Robertus dela Fontaine,
Officieren van de Connetablie vergaerdert binnen den· Landt-huyse van Aelst
den 13 November 1748.
.
Ondertekent P.F. Pijcke, geëxecuteerd den 14, ten 11 u. en ·1/2 voor noene.
De overlevering zegt dat de Markt zwart zag van 't volk ... dat Jan toen
hij het schavot betrad, zijn kermende moeder aankeek en uitriep: « gij zijt
de schuld dat ik hier sta »,
Dit alles is nu 200 jaren geleden. Nog steeds is de naam de Lichte een
schandnaam, symbool van Iaagheid ' en onmenselijkheid. En toch was deze
aartsmisdadiger zelf het slachtoffer van familieontaarding en anarchie, product én van opvoeding én van zijn tijd.
Geen zucht naar sensatie bracht ons er toe deze oude moordhistorie op te
rakelen. Zoals de galg vroeger dreigend oprees langs de weg, zo stellen we
het « geval» de Lichte als een waarschuwing voor allen die verantwoording
dragen inzake opvoeding.
AALST.

Fr. Courteaux.
11111111111111111111111111111111111111111111111111.

Te Meldert
Suzanna Katarina Stobbaerts, 53 jaar oud, geboren te « st. Lauwereys i>,
een halfuur van Antwerpen, « maeckende spellewerck », wonende sedert 1759
twee jaar te Meldert en ging uit bedelen om haar kost te winnen. Ze had ook
twaalf jaar te Londerzeel gewoond. Op 2 maart van vorengenoemd jaar werd
ze te « Maesel », Mazenzele, door een archier aangehouden omdat· ze geen
pas had en op bedelen betrapt werd. Bij de drossaard verklaarde zë « dat de
pastoor van Maesel haer quaeden dienst geçlaen heeft om dieswille dat op
een dag komende van berechtinge zij hem adverteerde van eenige clappernije
tusschen de boeren raeckende syn meysschen, en ontkende .men haer soude
noemen 80t Anneken ». Ze verklaarde ook dat ze nooit haar ouders gekend
had en in haar jeugd te Lier en een jaar te Aarschot had gewoond.
(R.A.B., Dross. van Brabant, nr. 128).
C. Theys.
11111111111111111111111111111111111111111I11(11111.

Van progressisme gesproken ...
Op 5 januari 1784 schrijft de markies van Lede aan de bisschop van Gent,
dat de pa toot van Schellebelle « est aussi entêté, aussi processif et aussi borné
que j'ay pu vous le depeindr e ». Hij stelt voor samen in proces te gaan tegen
de pastoor, waarvan de markies de kosten wil op zich nemen. « Je ne demande
done, Monseigneur, que votre Norn, votre aveu et votre protection. ))
(Ra. Gent, Familiefonds, nr. 777.)
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De Heerlijkheid

van Litsau te SteMaria-Lierde
en haar Renteboek van 1611
I. DE HEERLIJKHEID

Het « Boeck met den haire» localiseert op Ste Maria-Lierde de
heerlijkheden van het dorp, van Willem van Waesberghe, van Mastaing, van jonker Ghislain van Vyle, van Willem Knuts en ten slotte
de heerlijkheid onderworpen aan de rechtsmacht van de St. Adriaansabdij van Geraardsbergen (1). Voornoemd historisch dokument rept
geen enkel woord over de heerlijkheid van Litsau. De 19" eeuwse geschiedschrijver de Portemont die in zijn geschiedenis van Geraardsbergen ook Ste Maria-Lierde behandelt, vermeldt maar drie heerlijkheden: het leengoed van het graafschap Aalst, het leengoed van St.
Pol en het leengoed van Nieuwenborch dat een afhankelijkheid was
van de graaf van Pamele. Wel stipt hij nog aan het domein ten Broeke
- in het « boeck met den haire» de heerlijkheid die behoorde aan
St. Adriaansabdij van Geraardsbergen -,
het domein van Waesberghe, reeds hoger vermeld, dat afhing van de prins van Gaver en
het domein van Ryen (ten Riede) dat gespreid lag deels op Ste MariaLierde en deels op St. Martens-Lierde, en waarover de heren van St.
Martens-Lierde sedert de 17"eeuw heer waren (2). Ook de Portemont
zwijgt over Litsau.
De heerlijkheid van Litsau lag voor het grootste en bizonderste
deel op' Ste Maria-Lierde, anderedeelstukken
lagen op Erwetegem,
Ophasselt en Ste Maria-Oudenhove.
'In 1426 was « joes heere van Iitsau » (3). Deze heerlijkheid had
in 1574 een kapelanii, gesticht door' Joos Leytsau, aan het altaar
van O.L. Vrouw (1597) van de kerk van Ste Maria-Lierde, en was
belast met twee wekelijkse missen (1574) (4). In 1611was deze heerli'jkheid eigendom van Maria Uyttenhove, vrouwe van Preulx, die gehuwd was met Jan d'Aranda, ridder van de St. Jacobsorde en lid van
de krijgsraad van Zijne Majesteit en tevens kastelein van Gent. In
1732hoorde ze toe aan jonker Jan Karel d'Eck, hem toegekomen langs
vaderszijde, die ze zelf in eigendom ontving van vrouw Anna Made(1) Th. de Limburg-Stirum
: Coutumes des Pays et comté de Flandre; Coutumes des deux villes et pays d' Alost; Boeck met den haire, pp. 622-62~,
Bruxelles, 1878.
(2) Aug. De Portemont:
Recherches
historiques
sur la ville de Grammont,
Tome II, pp. 324-325, Gent, 1870.
(3) Rijksarchief Gent: Fonds Kartuizers
St. Marteris-Bos - St. Martens-Lierde,
nr. 3, Rente- en pachtboek van 1426, fo. XXXIII!. voo lito A.
(4) Rijksarchief
Gent: Fonds Bisdom, M. 8.
J. de Brouwer: Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven
en de kerkelijke
instellingen
in het Land van Aalst tussen 1550 en 1621,
volgens de verslagen van de dekanale bezoeken. Het Land van Aalst 1960,
nr. 6, blz. 297. In boekvorm uitgegeven door het Oostvlaams Verbond van
de Kringen voor Geschiedenis. Verhandelingen,
nr. 3, blz. 94, Gent, 1961.
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leine van Uyttenhove, feodale erfgename van jonkvrouw Charlotte
de Sic1ien. In 1779 was er heer van de graaf de Maelcamp de Schoonberghe, die eveneens heer was van de heerlijkheid Bruynsberghe te
Ste Maria-Lierde - waarover later meer - . Tot lang na de Franse Revolutie bleef Litsau aan de erfgenamen van de Maelcamp (5).
De heerlijheid van Litsau had een baljuw, drie schepenen en twee
laten, een griffier en een ontvanger. De heer had er het recht op het
beste hoofd. Benevens de renten bezat de heer nog vier dagwanden
heelwinning. Bij het dorsen ervan moest de heer een dorser op eigen
kosten betalen en de pachter de andere dorser. Ook had de heer nog
de zevende schoof op twee dagwanden en half die hoefde gebracht te
worden op het hof van Litsau vóór de pachter zijn oogst binnenhaalde (6).
Volgend op de tekst van het renteboek van 1611 publiceren we in
een alfabetische lijst de voor- en familienaam van de renteplichtigen,
lijst die we hebben aangelegd omdat ze van nut kan zijn voor onze
naamkundigen, want de parochieregisters gaan zo hoog niet. Ook de
toponiemen die er in voorkomen zijn ook in een lijstje ondergebracht .

. 11.HET RENTEBOEK

(7)

« Dit naervolghende es den heerlycken renteboeck vande heerschepe
van Littsau in marien lier de ende daerentrent, toebehoorende vrauwe
marie uytenhove, vrauwe van preulx eet. ghetrouwt hebbende mehr
jan d'aranda ruddere vanden ordre van st [acobs, vanden cryghsraet
van syne majesteit ende castelyn van tcastel van ghendt etc. vallende
telcken kersavont ende zyn deze gronden daer ute deselve gaende es
schuldich teleken veranderinghe dobbel rente, ende daer yemant up
sterft daer af behoort de voorseyde heere tot beste catheyl, ende was
desen boeck vernyeut ende den ontfanck daer up begonst te ontfaene
te kersavont XVJ C ende elfve ende waert voerts ghestelt metter letters abc ende alsoo voerts van jaere te jaere.
1
steven de cueninck stervelick laet vande beghynen stste lysbetten te
ghendt up een stuck byden hove te quaetbecke geleghen.
V sc. X den. 5 cappoenen.
2

phlips de pernes cause uxoris over pieter ende joos mueleysere over
jan danels up een dachwant lants upden roesselcauter by den rosselborne.
IIJ sc. IJ den.
(5) Rijksarchief

Gent: Fonds Ste Maria-Lierde,

nr. 81, Renteboek der heer-

. lijkheid van Litsau, 161l.
(6) Rijksarchief Gent: id.
(7) Rijksarchief Gent: id. Het is het oudst bewaarde
lijkheid.
.

renteboek

van deze heer-
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sirnon vander linden fs jans by coope over dhoirs geleyn vander weeden up een stede te winckele geleghen in drye part yen vergadert in
een groot ontrenf dry dachwant oost aen sheeren straete, west aenden
heleghen gheest van ste martins lierde nort aenden pacht.
drye cappoenen V sc. XI den. paeyte
een erf tournois ende een half over.
4
pieter m:uelysere fs jans ende jan van wyemersch over de voornoemde
horye up een dachwant onder lant ende mersch ofte weede int riedeken metter notzyde aende voorseyde stede ende mette zuytzyde aen
pieter muelyzers erve.
een cappoen XXII den. ob. paeyte ende
half erf tournois.
5
phlips vanden damme fs hectore stervelick laet de chateruusen ten
'bossche in ste martenslierde over gillis hergoot up zes dachwant bosch
up deecken geleghen metter oostzyde aen tgoet van ste lysbetten te
ghendt, ende met de zuy.tzyde aenden wech .die naer oudenhovene
loopt ende nort aen tgoet van ste jacobs huus te gendt.
J cappoen J hoen XlIII sc. IJ den.
6

de wedewe adriaen muelysere by coope over dhoirs jan muelysere
onder willem weduware up een stede in ste maryen audenhove ten
haute gehelghen, groot een half dachwant zuyt oost de heere van
lielaere.
XXVJ den.

7
joncheer phlips van hersele baron de fontaine heer van lielaere, over
jean dèmailly fs anthone over mehre [oos de hersele te voren rnhr
daneel, commende vande wedewe jacob hoen up een stede groot een
dächwant ende half ten haute geleghen up tgroote velt, westwaerts
aende sheeren straete.
XXVIIJ den.
g

de wedewe pieter everaert over ghertruut van autere up een dachwant VJ roeden weede tswils geleghen metter eender aenden beghy-nen broeck van. ste lysbetten te ghendt 'ende met de ander zyde aen
sheeren straete.
J hoen ende VIJ den.
9

simoen vande linden by coope over ghertruut van huffele over jan
·van huffele over joos van autere over pieter van au tere zynen vader
up een dachwant VJ roeden met den zuyt ende aen tgoetvan ste lysbetten te ghendt .ende met de westzyde. dhoirs rase evaerts erfve.
.
IJ sc. VIJ den. ob.
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10
sim oen vanden linden by coope over hactor vanden damme ende jan
schauvlieghe en jan ghys over dhoirs adriaen van autere over jan
van autere up een dachwant VJ roeden tswils aenden voorgaende
partye nort sheeren strate.
IJ sc. VIJ den. ob.
11
joncheer phlips vn hersele baron de fontaine heere van lielaere etc.
over jehan de mailly fs anthone over joos van hersele te voren over
mhr daniel commende vanden voorseyden [acob hoen up een dachwant lants up deecken geleghen metter eender zyde aen derfve van
dhoirs jan muelysere nu de wedewe adriaen muelysere.
J hoen HIJ sc. VIJ den. ob.

12
den selven over den voornoemden jehan de mailly commende als
vooren up twee stucken lants geheeten tputsemans up deecken metter
eender zyde aen derfve dhoirs muelysere nu de wedewe adriaen
muelysere.
J hoen V sc. VIIJ den.
13
dhors [oos neveians over jan de langhe up zyn stede ten drye strate
geleghen metter eender zyde aende stede adriaens de lauwere metter
nort aenden polenhack ende met zuyt ende aen sheeren strate.
VIJ cappoenen.
14
thomas de buysseher by coope over jan hoentoen over jan mueckerman up een stede ten drye straeten geleghen met west ende nortzyde
aenden letsaucautere zuyt sheeren strate.
VnJ cappoenen ende J den.
15
sirnoen vander linden over adriaen de lauwere over jan vandr beeken up een stede te drye straten met oosthende aen tgoet van litsau.
V gansen ende V cappoenen.

16
jan de winne ... jan de schrevele fs jacobs over hector vanden damme
ende pieter mulysere fs piet er over jan vanden bosschere ende zyn kinderen over ghert brechts up een half bunder ende een half dachwant
lants geleghen upden landries oost jan schauvlieghe.
J hoen V sc. X den.

17
ghertruut van huffele over 'jan van huffele haren vaedere over jacob
camaert te voren jan de schrvele up haer behuusde stede daer zy up
woent, westwaert sheeren straete nort den gousmersch oost ende zuyt
dlubbeken.
IJ den.·
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dhors joos masscheroen over. dhors jacob colbrarit up een dachwant
schoflant up dlubbekens velt west de strate zuyt merten hoebeke nort
ghertruut van huffele.
TIJ den. tderde pennincx
1::)

de wedewe gillis van den bossche over dhors lysbette clercx up een
dachwant schoflant int voornoemde lubbe ken nort den gousmersch
west dhors ioos masscheroen.
lIJ den. tderde penninc
20
de zelve wedewe over dhors pieter van autere over jacob fransman
te voren dhors arendt Iuyckx up een dachwant schoflant int voornoemde veldeken metten oostzyde aen schreyersvelt west de voorgaende partye nort den gousmersch.
lIJ den. tderde penninc

21
phelips vanden damme fs hctor sterfelick laet vande chateruusen ten
bossche in st martenslierde up een dachwant mersch inden geusmersch over jan de clercq, west de wedewe adriaen de stamelere oost
jan vanden bossche cause uxoris.
J den. ob.
22
jan van den bossche cause uxoris over pieter van stee(n)berghen over
de wesen van cathalyne schreuls by arent sneppaert ghehadt, up een
dachwant mersch inden gousmersch metter westzyde aende chatruusen mersch, oost jacob stalens nort de beke.
J den.

23
arerit brecht over dhore van jan van den broecke over arerit van der
brugghen .up een dachwant mersch ten broecke dleste van den geusmersch oost waert de vroente west waert jacob stalens.
VlIJ den.
24
jan de schrevele sterfvelick laet den beleghengeest vanerweteghem
up LX roeden inden gousmersch geleghen oost ghelant ghertruut van
huffele west marten hoebeke.
IX den. ob.
2S.
jacques de smet over dhors gillis van der stricht up twee part yen nu
een over magriete van den saffele ende jan roggeman up XCV roeden
inden voorseyden mersch geleghen, west geertruut van huffele oost
cristiaen van ruuskensvelde nort de beke.
VIJ den: ob.
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26
gertruut van huffele over jan van- huffele haren vaedere over rase
van autere over cathelyne van braeckele up XV roeden inden ghousrnersch geleghen west den heleghen gheest van erweteghem.
IJ den. ob.

'27
ghertruut van huffele over jan van huffele haren vader over de wedewe ende hors van gillis vander stricht over rase van der strecht
fs ra es up twee part yen vergadert nu in een tsamen groot LX roeden
geleghen inden voorseyden gousmersch voor tcautergat west de strate
zuyt de voorseyde ghertruut met haar behuusde stede, oost christiaen
van ruuskensvelde nort marten hoebeke.
X den.
28
marten hoebeke over pieter van brackele over jan van weeden up
LX roeden van twee part yen vergadert in een, inden voorseyden
gousmersch metter zyde aende straete die ter cleymaet waert gaet
zuyt gheertruut van huffele oost christiaen van ruuskensvelde.
X den.

29
den selven over pieter van brackele over dhoirs magriete van den
saffele up XXXVIJ roeden inden gousmersch oost den heleghen
gheest van erweteghem west christiaen van ruuskensvelde.
VJ den.

30
christiaen van ruuskinsvelde over dhoirs jan van ruuskinsvelde up
XXXVIJ roeden inden voorn. gousmersch oost gelant de wedewe
adriaen de stameleere west jacques de smet nort de beke.
HIJ den.

31
den selven over dhors jan van ruuskinsvelde ende over lysbette droesbeke vergadert van twee part yen nu een groot LXXIlIJ roeden oost
gelant- marten hoebeke west den voorn. ghertruut van huffele nart
de beke.
XIJ den.

32
de wede we adriaen de stameleere over jacques de smet over dhors
gillis van der strecht up een dachwant oftedaer ontrent van drye partyen vergadert in een oommende van bernard de stercke gaspaert
vander hoyen ende dhors jan van den saffele van weghen rase vanden
berghe geleghen inden gousmersch oost de chateruysen ten bossche
mersch west christiaen van ruuskinsvelde.
XIJ den.

33
zachiel wauters sterffelick laet ende pachtere sinte jacobs huys van
ghendt up een half bundere lants upden stoet geleghen.
VJ cappoenen.
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34
marten hoebeke over dhors rase van der strecht fs raes te voren
adriaen van laerbeke up een half bundere lants up den slapdyck nort
dhors pieter van der beken nu jan ghys zuyt ghertruyt van huffele.
XXIX den.

35
anfroot bogaert naer hem ghys bogaert daer naer jan bogaert plochten te ghelden up twee bunders lant ende mersch in cleymaet geleghen in een stuck tusschen de cleymaet strate ende hofstede daer hy
placht te woonen XXIIIJ roeden ende een erfpenninck welcke rente
gesmaldeelt is in gelde nu dese naervolghende persoonen uute van
erfven hiernaer verclaert.

36
jan van nauwenhovene by coope over pieter van der strecht over rase
van der strecht over pieter van turtelboom over rase vander strecht
up een half dachwant lants up baertsvelt nort jan ghys west de strate.
XVIIJ den. een erf poyte.
37
jan ghys by coope over dhoors arerit droesbeke over dhors lysbette
brauwers fa jans ovr lysbette van pollaer up een half dachwant lants
upt baertsvelt nort alonse de lalloo zuyt jan van nauwenhovene west
de strate.
XVIIJ den. een erf poyte.

38
jan van nauwenhovene by coope van pieter van der strecht fs raes
over joos van autere over ja de schrevele te voren pieter de schrevele
up een .dachwant lants up baertsvelt nart den voorn. jan van nauwenhovene zuyt jan ghys west de strate.
IIJ sc. J erf poyte.

39
joos van autere fs adriaens by coope van pieter van der vecken over
lysbette de brauwere fa jans over dhors pieter droesbeke over jan
. bogaert up een half bunder erfven te cleymaet geleghen nart claeys
van der strecht west baertsveldt oost de beke.
VI sc. VJ den.

40
hieraf betaelt jan ghys over LXXXVIIJ roeden lants geleghen up
baertsvelt oost jeghens den voorn. mersch.
IJ sc. IX den.

41
gillis de cooman over dhorie van adriaan van autere up een half dachwant lants up dbaertsvelt nart alonse de laloo ende zuyt oost den
meerseh.
XVIIJ den.
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42

claeys van der strecht fs goricx over claeys van der strecht over den
voorn. jan bogaert up LXXXIIJ roeden .ende de twee deelen roeden
erfve oock te clymaet geleghen vanden voorn. partye nort de strate
zuyt joos van autere west dbaertsvelt.
IJ sc. VJ den.

43
allonse de laloo by coope van adriaan van der beken fs adriaens over
dhors jan schuerman up een dachwant lants int baertsvelt oost jan
ghys ende nort gillis de cooman.
.
IIJ sc.

44
jan ghys over adriaen van autere over dhors cathelyne van der strecht
over pieter van der strecht up een dachwant XVJ roeden ende tderde
deel roeden lants in drye stucken geleghen int baertsvelt thalf dachwant van dien aen derfve nort jan van nauwenhovene lancx den
heerschepe van hermeys ende dander half dachwant zuyt van jan
van nauwenhovene ende de XVJ roeden lancx claeys van der strecht
mersch.
lIJ sc. VJ den.
45
hieraf compt alonse de laloo L roeden lancx henen den heerschepe
van hermeys west de strate zuyt jan ghys.
XVIIJ den.
46
jan de schrevele by coope van simoen van lierde over laureys bogaert
over rase van turtelboom up een half dachwant lants, int baertsvelt
nort dhors pieter van turtelboom zuyt gillis de cooman.
XV lIJ den.
47
heter vanden damm over cornelis cueterick gheseyt casteleyn over
gillis ëossyn te voren pieter van de velde up drye dachwant lants
helftwinningh upden heerestook geleghen met een zyde aen tgoet van
jaccoen van ghendt.
IJ tournoys ende IJ poyte.
48
de wedewe ghelyn de clercq over robrecht de clercq over mr simoen
vander haghen up een stede upden gaveeautere groot twee dachwant
oost de strate zuyt hector vanden damme nort den gavecautere.
IIJ sc. IJ den.
49
miehiel van der brugge over phelips van crombrugghe over dhors
mr simoen v ander haghen up een dachwant ende half lants gaveeautere geleghen oost sheeren straete zuyt de voorn. wedewe van
geleyn de clercq,
xx den.

5U
de wedewe gheleyn de c1ercq over henderick muelysere haren broedere
over pieter mulysere over adriane tsutters wedewe van pieter van
der weeden up een dachwant lants te voren daneel scurners nu int
voors. wedewe stede oost sheeren straete ende nort de voor. wedewe.
VIJ den.

51
jan de bruyne over rase van autere ter cause van yde vander beken
zyn huysvrauwe over daniel de corne up een dachwant lant upden
gavecautere nort de wedewe gheleyn de clercq metten een hen de
aenden voetwech.
IJ sc. VIJ den.

52
jan schauvlieghe fs antheunis over dhors rase van der strecht ende
jacob de smet up XXXIIJ roeden erfve inden slapdyck zuyt de goesbeeke west den voorn. jan schauvlieghe oost ende nort den slapdick.
XIJ den. J erf poyte.

53
marten hoebeke over pieter van brackele over willem mueleman up
XXIJ roeden lants inden slapdick int eautergat geleghen.
IJ sc. ende J erf den.
54
marten hoebeke over dhors rase vander strecht over jacob de smet
up een bundere ende VI roeden lants upden slapdick wylent geheeten
brauwers velt, west den voorn. marten, by coope van dhors van pieter
van der beeken zuyt aende gousbeeke nort nu den voorn. marten by
coope ·als vooren.
een mueken ende half 5 ende een halfe
cop cooren een halster even ende twee
hoenderen ende een vierendeel hoens
IJ sc. ende een erf ob.

55
ende ghertruyt van huffele van dese voorgaende partye gelt jaerelicx
tvierde.

56
martyn hoebeke over jan cueterick over griete speldooren up XVII
roeden lants upden slapdick zuyt ende nart jan schauvlieghe.
IJ sc.
57

dhors pieter van der beeken over jan van der linden over lieven de
gheluck up LX roeden lants upeen slapdick mette nort zyde jeghens
de beeke.
een cappoen J erf den.

5~
jan schauvlieghe by coope over lysbette fghelas over jan de ghelas
haren vader up een half dachwant lants in een veldekin aenden slapdick geleghen nort de gansen dreve.
derde hoens IJ sc. ende terde van een
erf den.
59
marten hoebeke over pieter van brackele ende andries borreman ende
de weesen pieter cueterick up XXV roeden weede nort de gansen
dreve west jan schauvlieghe.
de twee deel en hoens IIIJ sc. ende IJ
deelen van J erf ende IJ den.

60
jan schauvlieghe by coope over dhors adriaen deghelas over jan de
buysschere up een stede groot een dachwant ofte daer entrent met ter
oostzyde aen marten hoebeke erfve zuyt de gousbeeke nort den gansen dreve west den voorn. hoebeke.
een half cop cooren een cop even tvierde hoens XVIIJ den. ende J erf ob.

61
marten hoebeke over andries otte over jan cueterick over griete speldooren up een stede te cleymaet zuyt den gans en dreve west den
voorn. marten nort baertsvelt.
IJ hoenen.

62
marten hoebke over andries otte over adriaen van der muelen ter
cause van .cathelyne van varren over miehiel van varren haren vaedere up een dachwant XX roeden lants up baertsvelt zuyt de voorn.
stede nort baertsvelt.
een half mueken cooren V sc.

63
marten hoebeke over jan cueterick over griete speldeoren up een
dachwant XV roeden lants int baertsvelt metter eender zyden aen
den gansen driesch nort baertsvelt ende blvft de poort geheel.
een gans ende lIJ sc.
64
marten hoebeke over pieter van der strecht over rase van der strecht
over pieter van turtelboom ter eausen van cathelyne van der beeken
zyn huysvrauwe over gheert van autere up een half dachwant VIJ
roeden lants up baerts velt gel eghen west den voorn. marten.
een half gans ende XVIIJ den.

65
marten hoebeke by coope over dhors jan van huffele over rase van
autere over jan de ghelas causa uxoris up roeden erfve nort baerts
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velt vergadert van drye part yen inden auden boeck zuyt oost ende
west den voorn. marten:
een half cop cooren ende XV J den .
. 66
marten hoebeke over jan cueterick over magriete ende cathelyne speldooren up LIII roeden erfve metten eender zyde aenden slapdyck de
voors. LIlI roeden inden au den boeck vergadert van twee party en
daer uut gaende zuyt den slapdyck nort den voorn. marten ..
eenen half cop coor en IJ sc. VIIJ den.
67
marten hoebeke by coope over dhors pieter van der cammen ter eausen van janne tgelas zyn huysvrauwe over jan de gelas haren vader
up een behuysde stede te cleymaet nort den gansen dreve west den
voorn. marten oost jan schauvlieghe.
V sc.

68
de wedewe adriaen muelysere fs gillis by coope over cornelis muelysere fs jans over dhors jan muelysere over wauter de schamelere up
XCIIIJ roeden erfve inde prochie van ste maryen audenhovene daerment heet ten haute zuyt oost de heeren van hersele.
een hoen.

69
dhors mester simoen van der baghen over jan ghys zeepsiedere te
ghendt up een dachwant mersch inden welkinsbroeck neven de pro-chie van steenhuysen.
. .
".
IIJ sc.

70
joos cleymaet by coope over dhors pieter droesbeke over dhors jan
gèiys up een dachwant LXXIJ roeden lants in baertsvelt geleghen
oost den nedersten mersch west ende zuyt marten hoebeke ende dhors
pieter van der beeken ter eausen van janne karryns zyn huysvrauwe
up een dachwant XVJ roeden lants up baertsvelt west de cleymaet
strate.
een gans drye hoenderen een mueken
even VJ sc. VJ den.
71
ende dhors pieter van der beek en over janne carryns zyn huysvrauwe
over dachwant XVJ roeden.
VIIJ sc. VJ den. ob.
72
-jan van den bossche met zyn consoorten over dhors 'pieter van 'der
beeken ter eaus en van janne carryns zyn huysvrauwe over dhors
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jan geysup een half bunder ende acht roeden lants inden slapdyck
zuyt ende nort marten hoebeke oost den waterloop,
een half mueken corens een mueken en
half even een cappoen IJ sc. XJ den.
J erf den.
73

marten hoebeke over dhors pieter lievens over pieter van autere up
een dachwant IJ roeden inden slapdyck geleghen zuyt de gousbeke
west jan schauvlieghe nort den voorn. marten.
een cop cocrens een mueken evene een
hoen IJ sc. IIJ den.
74
jan ooghe is jans by coope dhorye van piet er van den broecke over
gheert van der schelden up een half dachwant lants inde prochie van
hasselt up de laerbeke geleghen metter eender zyde an dhars van
piter vander cruut ende mette andere zyde aen adriaen bauwens
erfv commende metten een hen de aende berchstraet.
XIJ den. ob. poyte.
75
jan ooghe fs jans by coope laureys van cromphaut over lieven van der
haghen up een half dachwant lants inde voors. prochie van hasselt
metter eender zyde aen dhoirs van pieter vanden broecke erfve ende
metter andere zyde aen derfve van adriaen bauwenscommend metter
een hende aende berchstraet.
XIJ den. ob. poyte.

76
jan ooghe is jans by coope adriàen bauwens over jan bauwens te
vooren lieven van der naghen up XXV roeden lants inde voors. pro. chie van hasselt metter eender zydé aen derfve van laureys van
cromphaut ende metter een hende aende brechstraet.
VJ den. ob.
77

marten hoebeke by coope over marten robbens over jan schauvlieghe
over martyne sgelas over jan degelas haren vader up een dachwant
onder lant ende mersch, dlant up baertsvelt geleghen, west de straete
zuyt den gans en dreve oost den voorn. marten met condicie dat merten moet de rente jaerelicx betalen.
een gans ende XVIIJ den.
Dit 'es de heelwinninghe toebehoyrende den hove ende heerschepe van
litsau van weleken heelwinninghe als men die darscht den heere van
litsau moet doen deenen dasschere te zynen coste ende- de grondenaers
den anderen.
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1

gillis cossyns over pieter van den velde ende daer de vooren jan joos
drye dachwant lands lettel min ofte meer up den harestock geleghen
met der eender zyde aen
2
margriete brechts ghezelnede van jan van den bossche LXXV roeden
lands in swilts velt geleghen met der eender zyde aen dhors van der
... gelas.
3
dhoyr van jan de ghelas XXV roeden lands int swiltsvelt voors. geleghen met der eender zyden aen margrieten erfve voorn.
Dit es den zeven schoef toebehoirende den voorseyden heerschepe van
Iitsau, welcken schoef de erfachtighe ofte de houder vande gronden
schuldich es te leverene tsheeren schoef int voors. hoff te Iitsau al
eer hy zyn vruchten lossen ofte roeren mach.
1
eerst in een veldeken geheeten dlubbekensvelt twee dachwant ende
een half geleghen met der oost zyde aen schreyersvelt ende met der
zuyt zyde aen pietere van autere erfve, ende met der west zyde aen
dhoir jan schrevels erve ende met der noort zyde aen den gousmersch
van welcken schoeflande toebehorende eerst
.
2
dhoyrs van jacob coolbraridt. IIIJXX IIJ roeden tderde vanden roede

lysbetten sclercx fa jans.

3
IIIJXX IIJ roeden tderde vanden roede
4

jacob fransman over arendt luucx.
IIIJxx
den.

IIJ roeden tderde vanden roe-

5
de beghynen van ste lysbetten in ghendt over luys neve jans een half
dachwant lands in de stede te cluysbroeck geleghen met der zuyt zyde
aende weede.
Aldus es desen bouck ghecalacioneert ende oversien ende up alle
de artvelen die in desen bouck in commende es wel ende rypelick up
ghelet ende wel bevonden aceorderende van artvelen tot artvele naer
dinhauden van den voorgaenden bouck. present thomas berrins baiiliu
deser heerlichede ende als schepenen paesschier morael, raphael wauters, syrnoen van der linden, ende als laten marten hoebeke, ende jan
van den bossche, toerconden by ons onder teekent desen X en [anuary
XVJ C vijftiene.
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III - Perseons - familienamen
adriaen bauwens, 74, 75, 76
jan bauwens, 76
lysbette brauwers, 37
thomas berrins,
baljuw,
einde renteboek
anfroot bogaert, 35
ghys bogaert, 35
jan bogaert, 35, 39, 42
Iaur eys bogaert, 46
andries borreman,
59
arent brecht, 23
ghert brechts, 16
margriete
br echts, 2 (1I)
jacob carnaert, 17
lysbette clercx, 19
lysbetten
sclercx, 3 (IH)
joos cleymaet,
70
jacob colbr ant, 18
j acob coolbrandt, 2 (lID
gillis cossyn, 47, 1 (II)
cornelis cueterick gheseyt castelyn, 47
jan cueterick,
56, 61, 63, 66
pieter cueter ick, 59
jan danels, 2
jan d'aranda, begin van renteboek
Iysbette de brauwere,
39
jan de bruyne, 51
jan de buyschere,
60
thomas de buyssehere,
14
geleyn de clercq, 48, 49, 50, 51
jan de clercq, 21
robrecht de clercq, 48
gillis de cooman, 41, 43, 46
daniel de corne, 51
steven de cueninck, 1
adriaen deghelas, 60
jan de ghelas,.58, 65, 77, 67, 3 (In
lieven de gheluck, 57
joos de hersele, 7, 11
alonse de Ialoo, 37, 41, 43, 45
jan de langhe, 13
adriaen de lauwere, 13, 15
jean de rnailly.Yr H, 12
phlips de pernes, 2
wauter de schamfelere,
68
jan de schevele, 17, 24, 38, 46
roos de schrevele, 16
pieter de schrevele, 38
jacques de smet, 25, 30, 32
iacob de smet, 52, 54
adriaen de stamelere,
21, 30, 32
bernard de stercke, 32
jan de winne, 16

(8)

arent droesbeke, 37
ysbette droesbeke,
31
pieter droesbeke,
39, 70
rase evaerts, 9·'
pieter everaert, 8
iacob fransman, 20, 4 (HI)
jan geiys, 70
jan geys, 72
janne tghelas, 67
lysbette fghelas, 58
martyne sgelas, 77
jan ghys, zeepsiedere
te ghendt, 10, 34,
36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 69
gillis her goot, 5
marten hoebeke, 24, 27, 28, 31, 34, 53, 54,
56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
70, 72, .73, 77, ook einde renteboek
merten hoebeke, 18
jacob hoen, 7; U
jan hoen toen, 14
jan joos, 1 (lI)
janne karryn, 70, 71",72
pieter livens, 73
arendt uyckx, 20, 4 (I1I)
joos masschoen, 18, 19
willem mueleman,
51
paesschier
morael, einde renteboek
jan mueckerman,
14
adriaen muelysere,
6, 12, 11, 68
cornelis muelysere,
68
henderick
muelysere,
50
jan muelysere,
6, 11, 12, 68
pieter ende joos muelysere,
2, 4
pieter muelysere,
16, 50
luys neve, 5 (1II)
Ioos neveians, 13
jan ooghe, 74, 75, 76
andries otte, 61, 62
marten robbens, 77
jan roggeman. 25
jan schauvlieghe, 10, 16, 52, 56, 58, 59,
60, 67, 73, 77
ca thalyne schrevels, 22
jan schrevels, 1 (lII)
daneel scurners, 50
ja.i schuerman,
43
arerit sneppaert,
22
ar+ete speldooren, 56, 61, 63
maartete ende cathelyne speldooren, 66
jacob stalens. 22, 23
adriane tsutters, 50
marie utenhove, begin renteboek
adriaen van autere, 10, 41, 44

(8) De nummers achteraan
de namen verwijzen
naar de nummers in het renteboek. De nummers
als 1 (II) verwijzen
naar het nummer in het hoofdstuk over de heelwinning
en 1 <I1I) naar het hoofdstuk
over de zevende
schoof. Onder de aanduiding
« begin van het renteboek » verstaan we de
inleiding van het renteboek
en onder « het einde van het renteboek » de
erkenning
door de wet van 'Ste Maria-Lierde.
Varianten
op de namen geven we niet in deze index.
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gheert van autere, 64
ghertruut
van autere, '8
jan van autere, 10
joos van autere, 9, 38, 39, 42
pieter van au tere, 9, 20, 73, 1 (rII)
rase van autere, 26, 51, 65
cathelyne van braeckele,
26
pieter van braeckele,
28, 29, 53, 59
phelips van crombrugghe,
49
laureys van cromphaut, 75, 76
pieter van de velde, 47
rase van den berghe, 32
gillis van den bossche, 19
jan van den bossene. 16, 21, 22, 72, einde van renteboek
jan van den broecke, 23
pieter van den broecke, 7'1, 75
hector vanden damme, 10, 16, 47, 48
phelips vanden damme, 5, 21
jan van den saffele, 32
magriete van den saffele, 25, 29
pieter van den velde, 1.(1l)
adriaen van der beken, 43
cathelyne
van der beeken, 64
jan van der beeken, 15
pieter van der beekeh, 34, 54, 57, 70, 71,
72
yda vander beken, 51
arent van der brugghen, 23
michiel vander brugge, 49
pieter van der cammen, 67
pieter vander cruut, 74
gaspaert
vander hoeyen, 32
ieven van der haghen, 75, 76
mester simoen van der haghen, 69
jan van der inden, 57

IV -

Toponiemen

dbaertsvelt,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 77
beghynep_broeck,
8
berchstraet
(Ophassel t) , 74, 75, 76
slajidyck
wylent
geheeten
brauwers
velt, 54
mersen ten broecke, 23
ehateruusen
ten bossche merseh, 32
ehateruusen
mersch, .22
cleyrnaet, 35, ,39, 28, 42, 61, 67
cleyrnaet strate, 35, 70
cluysbroeck, 5 (IIl)
ten drye strate, 13, 14, 15
up deceken. 5, 11, 12 , .:
gavecautere,
48, 49, 51
gansen dreve, 58, 59, 60, 61, 67, 77
gansen driesch, 63
goesbeke.. 52., 54, 60, 73
gousmersch,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, ,30. 3Z, 1 <rU) .
-

(9) Zelfde

duiding
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simon vander inden, 3, 9, 10, 15
adriaen van der muelen, 62
gheert van der schelden, 74
cathelyne van der strecht, 44
claeys van der strecht, 39, 42, 44
pieter van der strecht, 36, 38, 44, 64
rase van der strecht, 27, 34, 36, 52, 54,64
gillis van der stricht 25, 27 32 pieter vander veeken. 39
gel eyn vander weed en, 3
pieter vander weed en, 50
jaeeoen van ghendt, 47
daneel (van hersele), 7, 11
joncheer
phlips van hersele baron de
fontaine heer van lielaere, 7, 11
ghertruut
van huffele, 9, 17, 18, 24, 25.
26, 27, 28, 31, 34, 55
jan van huffele, 9, 17, 26, 27, 65
adriaen van laerbeke,
14
simoen van Iierde, 46
jan van nauwenhovene,
36, 37, 38, 44
lysbette van pollaer, 37
cristiaen van ruuskensvelde,
25, 27, 28.
29, 30, 32
jan van ruuskinsvelde,
30, 31
pieter van stee Cniberghe,
22
pieter van turtelboom,
36, 46, 64
ra se van turtelboom,
46
cathelyne van varren, 22
miehiel van varren, 62
jan van weeden. 28
jan wyemersch,
4
raphael wauters, einde renteboek
zachiel wauters, 33
willem weduware, 6

(9)

harestock. 1 (1I)
heerestock,
17
.
den heerschepe
van hermeys,
44, 45
andries, 16
hoff te Litsau (zeven schoef)
letsaucautere,
14
heerschepe
van Iittsau. begin v. renteboek
tgoet van litsau, 15
dlubbeken,
17, 19
dlubbekensvelt,
lil, 1
polenhack,
13
.
twee stucken Iants geheeten tputsemans
up deecken, 12
int riedeken, 4
upden
roesselcauter
by den rosseltborne, 2
by den rosselborne
have te quaetbecke,
1
schreyersvelt,
20, 1 cnn

cnn

opmerking
als voorgaande
nota nr. 8. De toponiemen
van gemeente behoren allen tot Ste Maria-Lierde.

zonder

aan-

inden slapdyck, 52, 53, 54, 34, 56, 57, 58,
. 66, 72; 73
upderi stock, 33
de vroente, 23
inde welkinsbroeck,
69
tswils geleghen; 8, 10

in swiltsvelt, 2 (Il), 3 (11).
te winckele, 3
up de laerbeke (Ophasselt) , 74
ten haute (Ste Maria-Oudenhove),
68
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- L.A. Bouly de Lesdain: Généalogie de la Familie van den
Eechoute, ou vanden Eechaute puls d'Eechaute. L'Intermédiaire
des
Généalogistes,
nr. 94. juillet 1961, Bruxelles. pp. 178-192.

Deze familie beweerde af te stammen van de Aa - Grimbergen
en blijkt
afkomstig
te zijn van Zandbergen,
waar ze een domein onder dezelfde
benaming
bezat. Uit deze zeer belangrijke
studie excerperen
we slechts
de namen die betrekking
hebben met het Land van Aalst.
- Jan van den Eechoute, schepen van Zandbergen
in 1300.
- Gillis, schepen van Zandbergen
in 1340.
-:- Gillis van den Eechaute, gezegd van Grimbergen,
ridder en heer van
Angerelles
en Autreppe,
vergezelde
Filips, hertog van Boergondiê,
in
oorlog mei de Fransen
(t 1431). Hij huwde met Marguerite van Strythout (t 1433). Ze werden te Appelterre
begraven.
- Maria van den Eechaute, dochter van Gillis, schonk in 1432 haar goederen. aan de abdij van Beaupré
en trok er zich terug als kloosterlinge. Haar goederen op Morenbroek
te Ophasselt schonk ze eveneens
. aan de abdij in 1444.
- Getrude. dochter van Gillis, was in 1435 weduwe van Ogier de Masmines. Ze her huwde met Gillis Wynans. Ze stierf in 148l.
- Gillis, heer van Idegem, zoon van Gillis, overleed in 1437.
- Roland van den Eechoute, schijnt samen met zijn broer Jan gesneuveld
te zijn in de slag bij Nancy in 1477. Het grootste deel zijner goederen
ressorteerde
onder het hof van Zandbergen.
- Roland van Zandbergen,
zoon van Roland.
- Elisabeth vanden Eechoute, kloosterlinge
in de abdij van Beaupré, bezat goederen op Nederboelare.
- Gillis II van den Eechoute, schepen der Keure van Gent in 1492, werd
na de dood van zijn vrouw Jacqueline
de Croock van Massemen, were1dlij k priester.
- Isabella van Munte hypetekeerde
haar goederen op Windeke (= Scheldewindeke)
ten gunste van Jacqueline
de Croock. Deze laatste stierf in
1502. Haar goederen lagen o.a. op Wichelen, Massernen, Herzele, Oordegem, Balegem en Gentbrugge .
.~ Jan Damman. heer van Oombergen, trad op als raadgever
van Amelberga de Baenst, weduwe van Jan vanden Eechaute.
-,- .Gillis V vanden Eechaute maakte in 1573 een overeenkomst
met Gillis VII, heer van Pumbeke, over 15 bunders grond op Scheldewindeke,
die ze gezamenlijk
bezaten.
- .Jan vanden Eechaute, zoon van Gillis V, kreeg bij zijn huwelijk een
. leen van 21-morgen grond, gehouden van het hof van Voorde te Zandbergen, met instemming van François Bym, heer van Hundelgem.
-' Petronella.i dochter van Gillis V. huwde met Willem Damman (t 1639),
burgemeester
van Geraardsbergen.
- Gillis VI vanden Eechaute (t 1601), begraven te Geraardsbergen.
- Jeanne vanden Eechaute
(t 1626) huwde met Pierre van Waesberghe, rechtsgeleerde
te Gent die zich later te Geraardsbergen
ves-
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tiade. Zijn broer Jan van Waesberghe,
kanunnik
en scholaster van St.
Omaars te Rijsel, schreef het werk « Gerardi-Montium
sive altera imperialis Flandriae
metropolis
castellania », Brussel, 1627, 250 blz. Een
historisch
werk over Geraardsbergen
en omgeving.
Hij overleed
te
Lyon of Reims in 1639.
- Jacques van Eechaute of van Eechoute huwde met Jossine van Waesberghe. In 1537 verhuurde
ze het goed van Eechoute te Zandbergen
ten
bedrage van 50 bunders.
- Jeanne van Eechoute, dochter van Jacques. Ze was gehuwd met Josse
de Gruutere,
baljuw van Deinze en zoon van Josse, heer van Anvin
en van Boelare. In 1598 maakte Jeanne haar testament
ten voordele
van haar schoonbroer
dè Vroede. Ze 'woonde toen op St.-Maria-Lierde.
- Jan vanden Eechaute huwde met Lievine van der Zype. Weduwe geworden herhuwde
ze met Jacques Adornes, ridder en heer van Nieuwenhove.
Gillis VII vanden Eechaute
bezat goederen
o.a. op Scheldewindeke,
Zandbergen
en Massemen. Hij was schepen van Geraardsbergen
van
1593 tot 1599. Hij overleed in 1613.
- Floris van den Eechaute, zoon van Gillis VII, huwde met Adrienne
Ryrn (t 1648), dochter van Fransois, heer van Hundelgem.
- Karel vanden Eechaute was burgemeester
van Geraardsbergen
in 1615,
1618, 1621, 1623, 1628, 1629, 1630 en 1637. Zijn broer Floris schonk hem
zijn lenen op Baaigem. Massemen, Munte en Scheldewindeke.
- Adrienne
vanden Eechaute,
dochter
van Henri, heer van Pumbeke,
huwde in 1664 met Claude de Lannoy, baron van Leeuwergem.
- Jan vanden Eechoute blijkt samen met zijn broer Roland gesneuveld
te zijn bij Nancy in 1477. Hij was een tweede maal gehuwd met Marguerite van Massemen. Hij qualifieerde
zich als heer van Angerelles
(Angerelles
is de naam van een bos te Zandbergen).
Na de dood van
Marguerite
werd het familiegoed verdeeld, onder toezicht van hun oom
Jan de Masmines.
De goederen
lagen op Scheldewindeke,
Voorde,
Schendelbeke
en Zandbergen,
om maar in het Land van Aalst te blijven.
Gerard vanden Eechoute,
zoon van Jan, had onder meer als voogd
Bartholomeus
de Masmines.
- Louis vanden E.echoute, geboren in 1438, wou zich meester maken van
de goederen van Gerard de Masmines.
- -Elisabeth vanden Eechoute, vrouwe van Angerelles, huwde met François de Jauche de Mastaing, ridder, heer van Massemen,
baron van
Eine, beer van Vlaanderen
en grootbaljuw
van Gent. Deze overleed
in 1529.
Een studie
6)

die onze genealogen

zeer zal interesseren.

ALGEMEEN.
- Dr. Gontran van Severen: Oostvlaanderen de onbekende.
- Derde geheel om- en bijgewerkte
druk, 138 blz. met uitslaande
kaart,
rijke reeks tekeningen
van Herman Verbaere, Gent, 1960.
Deze nieuwe uitgave is trouw gebleven aan de geest waarin de eerste uitgave werd opgevat:
meer een leesboek dan een toeristische
gids te zijn.
Het Land van Aalst is met tekeningen
en kommentaar
goed vertegenwoor digd. Toch zijn er nog dorpen van dit Land van Aalst met een rijke
kunstschat
of met een rijk historisch verleden zonder één woord voorbijgegaan. Reden hiervan?
Te weinig gekend of te weinig bekend?
Maar
het is juist het doel van dit boek, althans te oordelen naar de titel, de
steeds voorbijgelopen
dorpen der provincie
meer bekend te maken aan
ons volk. Zo- b.v. Hemelveerdegem
met zijn retabel van de 15° eeuwen
St.-Martens-Lierde
met zijn rijk cartusiaans
verleden. Ook is o.i. een fout
geslopen in de titelatuur
van de tekeningen:
Op blz. 94 staat onder de
tekening Aalst St. Job (kapel) en toch wijst de tekening heel duidelijk
op de kapel van O.L. Vrouw ter Muren van Erembodegem.
Een boek dat elkeen moet lezen en ... bezitten.
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