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F. COUCK, Familie Sonck te Denderleeuw - 15 F.
J. DE BROUWER,De Heren in en van de Heerlijkheid Lede - 20 F.
Dr. L. ELAUT, Jan Stul - 10 F.
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G. DE SMET, De kapel van O.L. Vrouw ten Beukenboom te Voorde - 15 F.
V. GAUBLOMME, De Heerlijkheid van Litsau te St.-Maria-Lierde en haar

Renteboek van 1611 - 25 F.
M. GIJSSELING, Op toponymische verkenning te Aalst - 10 F.
P. JANSSENS, De Wilhelmieten te Aalst - 30 F.
P. LEUDERS, Wie werd Burgemeester te Aalst in 1743'? - 10 F.
J. PIETERS, Hoe men op het einde van de XII" eeuw St. Cornelius vereerde

te Ninove ? - 10 F.
Fr. VANACKER, Verzet van de Aalsterse Buildragers tegen de Stadhouder in

1649 -15 F.
J. VAN CLEEMPUT, De leenverheffing van de Grote Tiend te Aalst in de

15" eeuw - 10 F.
F. VAN COETSEM, Het taalkundig werk van Dr. H. Vangassen - 15 F.



BAARDEGEM.

JAN FRANS VONCK
uit Baardegem

Stichter van een Studiebeurs

VOORWOORD.

Over stichtingen van studiebeurzen aan hogescholen is reeds
tamelijk veel verhandeld, vooral in artikelvorm in tijdschriften voor
plaatselijke geschiedenis. Deze studie worden doorgaans voorafge-
gaan van een woord over de latijnse scholen, 'Van waaruit de be-
kwaamste studenten vertrokken naar de hogescholen. Deze studen-
ten genoten van studiebeurzen. (1)

Wie over deze beurzen spreekt handelt eveneens over de stich-
ters ervan.

De stichters zijn gewoonlijk priesters, kapittelheren, dekens, of
zelfs eenvoudige dorpspastoors, die hun goederen en gelden ten
dienste stelden van begevers. en dan in hun testamenten deze giften
bekrachtigden met de nodige voorwaarden voer de uitvoering van
hun laatste wil. (2)

Bij verder plaatselijk onderzoek, kwam in mijn handen een lijst
stichtingen van studiebeurzen in Oostvlaanderen.

Wellicht kan het nuttig en dienstig zijn voor andere vorsers hier
deze lijst bondig weer te geven. In deze lijst bevinden zich studie-
beurzen uit het Land van Aalst.

BEURZENSTICHTINGEN IN OOSTVLAANDEREN :

Dendermonde. Jacob De Moor, kanunnik van Dendermonde. 1517.
Dendermonde. Gillis Berchgracht, pastoor van O.L. Vrouw. 1554.
Oudenaarde. Jan (priester) en Guillaume Delvael, kan. van St. Baafs.

1560.
Oudenaarde. Martineen Kwintine Van der Meere. 1576.
Oudena.arde. Francisca De Gros. WOl,
Dendermonde. Egidius De Hertoghe, kan. van St-Baafs. 1606.
Affligem. Frans Lemmens en .Jacqueminne Broeckx. 1613.
Oudenaarde. Jan Vanden Bossche, pastoor van de 3de portie van

Ste Walburga. 1615.

(1) Oorsprong van de Latijnse scholen, door Fl. Prims in Oudheidkunde en
Kunst. Brecht, 376 jg., 1954,afl. 1-2, blz. 22-27.- De geschiedenis van het
voorrnalig klooster en de Iatijnse school van de Minderbroeders te Hoog-

, -stràtèn.vdoor P.P.B. de Meyer, o.f.m. HOK, 1955.
(2) ,Oudheid en Kunst, blz. 68-97. Beursstichtingen aan de Hogeschool van

Leuven voor studenten van Geel 0529-1710), door 'P.B. de Meyer.
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Oudenaarde. Jan Willems, persoon en pastoor van Ste Walburga.
1620.

Gent. Jan van Havre, heer van Walle. 1622.
Oudenaarde. Jan Voet, pastoor van de 4de portie van Ste Walburga.

1634.
Zele. Jaeob van Wichelen, pastoor van Zele. 1646.
Oudenaarde. Adriaan De Keyser, persoon en pastoor van Ste Wal-

burga. 165l.
Zombeke. Niklaas Flauwijn, pbr en kapelaan. 1679.
Buggenhout. Petronilla Van Boekstael, .geestelijke dochter. 1710.
Gent. Hubert Raellen, pastoor van St.-Kwinten te Leuven, voor

St. Jaeobs te Gent. 1790.
Gent. Joost Goethals, kanunnik van St. Baafs. 1741.
Kaprijke. Karel-Jacob De Bouck, pastoor van Kaprijke. 1765.

BEURZENSTICHTINGEN IN HET LAND VAN AALST:

Ronse. Guillaume Siegebert, kanunnik van St. Hermes te Ronse. 1606.
Geraardsbergen. Jan De Cuypere en Maria De Cnibbere. 1615.
Ronse. Claudius Verrijt, pastoor van Ste Walburga en schatmeester-

kanunnik van St. Hermes te Ronse. 1623. (3)
Nukerke. Jan Van Leynseele, pastoor te Nukerke. 1720. (4)
Oudegem. Jaeob Perdegel, pastoor van Oudegem. 1725.
Baardegem. Jan-Frans Vonek en Maria-Anna Van Nuffel. 1786-1788.

dAN FRANS VONCK, UIT BAARDEGEM
STICHTER VAN EEN STUDIEBEURS.

1. De familie en de jeugd van d.F. Vonck.

Baardegem. een aloude parochie, eertijds aan Brabant, behoort
nu toe aan Oostvlaanderen. Hier werd de grote leider van de Bra-
bantse omwenteling geboren, op 29 november 1743.

Zijn ouders waren Jan en Elizabeth Van Nuffel. Het huisgezin
werd gezegend met vijf kinderen, waarvan twee in jonge ouderdom
stierven.

Jan Frans Vonck, 'de latere advokaat- en lid van de soevereine
raad van Brabant, was de oudste. Zijn zuster, Anna Margriet trouw-
de in eerste huwelijk Pieter Collier, koopman te Wieze, en in tweede
huwelijk Jaak Hilduard Jozef Mortgat. Deze verbleven te Wieze en
stierven kinderloos.

Jeroorn Vonek, de broer, werd later pastoor te O.L. Vrouw-
Lombeek ..

Vader Vonek was een welstellende boer en bewoonde, een beetje
buiten de gemeente, een ruime boerderij, Meiboom. Dit huis bestaat

- (3) Studie reeds verschenen in Annalen van de Oudheid- en Geschiedkundige
Kring van Ronse, 1960,blz. 42-75.Kanunnik Verrijt stichter van 10 stu-
diebeurzen aan de Hogeschool van Leuven, door P.P.B. de Meyer, o.f.m.

(4) Verschenen in het Land van Aalst, jg. XIV, nr. 6, 1962,blz. 278-286.
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nog met zijn verdieping uit de 18" eeuw. Wat getuigt van de toen-
malige welstand van de familie Vonck-Van Nuffel. (5)

Jan Fr. Vonck voltrok .zijn studies van humaniora aan het kol-
lege van de PP. Jezuïeten te Brussel. Aan de hogeschool van Leuven
behaalde hij het licentiaat in de rechten. En met bijval! Hij was de
2de op 103 studenten in de algemene wedstrijd in 1764.Hij was dan
18 jaar.

In 1767 trad hij in de balie van Brussel; werd weldra beheerder
van de goederen van de abdij van Vorst en tevens fiskaal advokaat
van het kapittel van Sinte Gudula.

Hij vestigde zich te Brussel in een heerlijk stenen huis in barok-
stijl in de Koolstraat, rechtover de kerk van Finistère.

Vonck, alhoewel een gekultiveerd man, was bescheiden. Zijn
gestalte was eerder klein. Hij had een vaalbleke kleur, zwarte ogen,
waarin zijn sprankelende geest schitterde. Een grijzende gekrulde
pruik omlijstte zijn voorhoofd, doorploegd van kleine rimpelkens.

Deze elegante en diskrete man had uitwendig niets van een op-
standeling. Hij hield veel van de natuur en van de buiten, maar ook
van een familiaal leven. Hij las vele boeken.

Deze schitterende advokaat kon, als hij wilde, pronken gelijk
de andere rechtsgeleerden van zijn tijd, bijval genieten en van zijn
rijkdom gebruik maken. Hij vluchtte de ogen van de mensen. Hij
kwam gaarne naar zijn huis, naar het familieleven. Zijn ene knecht
was een oude plattelandsbewoner. die hem, nog jong, vergezelde in
de bossen van Dendermonde. De andere, uit Brussel, deed de bood-
schappen in de stad.

Zijn zeventigjarige tante, Anna Marianna Van Nuffel, begijn te
Dendermonde, bestuurde zijn huishouden. Ze viel ziek in het begijn-
hof, waar ze omtrent 30 jaar had doorgebracht. Ze vroeg nu aan haar
neef Vonck de toelating om zich naar Brussel te begeven om er te
herstellen en verzorgd te worden. Jan antwoordde niet, maar nam
paard en wagen en reed naar Dendermonde zijn tante halen. Zij
genas hier en voelde zich zo gelukkig in het huishouden van haar
neef, dat zij nooit meer naar het begijnhof terugkeerde.

Jan Vonck kon ook een familie stichten naar de raad van zijn
vrienden, wanneer plots de politieke beweging van de brabantse
omwenteling hem meesleurde.

2. Zijn politiek leven.

Zijn vooruitstrevende gedachten, bekende hijzelf, putte hij in
zijn geliefde schrijvers: Montesquieu, Machiavel, J.J. Rousseau en

(5) Een familiezerk ligt in de kerk van Baardegem, in de zijbeuk, bij het al-
taar van Sinte Margriet, met volgend grafschrift:
SEPULTURE VAN DEN EERSAJ!:MENJAN VAN NUFFEL, FILII PAU-
WEL OUDT 36 (?) JAEREN / STERFT DEN 12 JULI 1721 EN SIJN
HUYSVROUWE MARIA VERHASSELT FILIAE GILLIS / DAER MOE-
DER AF WAS ELISABETH DE BACKER OUDT... STERFT 1750 ENDE
JAN VONe&: FILIUS JOOS OUDT 78 JAEREN STERFT 1783 (?) ENDE
SIJN HUYSVROUW ELISABETH VAN NUFFEL FILIAE JOANNES.
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anderen. Nochtans was hij er ver af al die gedachten te aanvaarden.
Hij vond in die schrijvers de wil om vooruit te gaan. Sommige van
die hervorrningsvoorstellen bekoorden hem genoeg.

Twee trouwe medewerkers, advokaat Torfs en meester Lausnay,
deelden zijn opvattingen en gedachten. Vonck bereidde een revolu-
tie voor tegen de keizer-koster Jozef II en zijn hatelijke dwinge-
landij.

Van de andere kant is een zekere Hendrik van der Noot ook
bezig komité's te stichten met hetzelfde doel. In het begin sloot
Vonck zich bij deze beweging aan, maar meningsverschillen rukten
hun eensgezindheid uiteen. Vonck was demokratisch. Van der Noot
bleef statist.

Zoals zij van opvattingen verschilden, verschilde tevens ook
hun uiterlijk. Hendrik van der Noot, voor de Marollen van Brussel,
Vader Heintje, geboren te Brussel op 7 januari 1731, was een reus
van 'n man. Welk voorhoofd! Welke wangen! Wat een mond en
hoeveel verdiepingen telde zijn kin! Volgens een biograaf scheen
dit dikbuikig Brabants monument gekapt te zijn zoals zijn gedachten,
uit een middeleeuwse eik.

Heintje streed op twee fronten tegelijk. Van Vonck zegde hij dat
deze het land in dienst wilde stellen van de onzinnige hersenschim-
men van de Fransen. Het ander front was tegen keizer Jozef II, die
de keuren van de vrijheden scheurde, door de prinsen aan het land
geschonken bij hun blijde Intrede.

Als men hem. sprak over de vooruitstrevende gedachten' van
Vonck, schreeuwde hij uit: Vooruitgang! voorui tgang I vooreerst de
dwingelandij van Jozef II vernietigen!

Hij had trouwe aanhangers : de Engelsen. zouden te Oostende
ontschepen, de Pruisen' Luksemburg bezetten en de Hollanders hem
helpen als hij Limburg aanviel! Is dat niet wensen voor werkelijk-
heden aanzien? Vader Heintje genoot een overgrote volksgunst en
wel door zijn wijd verspreide brochure: Memorie over de rechten
van het Brabantse volk en over de verkrachting ervan.

Intussen werd een geheime vereniging gesticht door Vonck, Pro.
Aris et Focis (voor Outer en Heerd). Dit was zijn wapen gesmeed
tegen de,dwingelandij van keizer Jozef II ..Met dat. doel bracht Vonck
zijn beste betrouwbare vrienden in. het geheim -samen',: advokaat.
Verlooy, de kapelaan van Sinter Goelen, die de schatbewaarder-was..
notaris De Coster van Elewijt, die de vlugschriften verspreidde onder
het landelijk volk. Verder de rijke handelaar Weernaels uit. de.
koninklijke straat die de uniformen kocht voor de troepen van
Vonck. Ge hebt nog de ingenieur Fisco die zich' met de artillerie be-
zig hield:

Die vlugschriften waren propagandakarikaturen, gedrukt op de-
persen van M. De Haeze. Geldelijke steun ontving hij van twee ban-
kiers: de heren Danoot en Plowits.

Om alle verdenking van de Oostenrijkers' te ontwijkeri,' ging
Vonck door onder de schuilnaam van M-.Plassohaert, een zegezegde
handelaar uit Ninove. Verder duidde hij de-regimenten van' de keizer
aan als duitse citroenen.
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Hoeveel aanhangers telde Vonck? Ongeveer 70.000 mart
Welke soort aanhangers ? Volgens Van der Noot wierf Vonck

zijn politieke kliënteel aan.onder de intellektuelen. Zijn eigen kliên-
teel was meer volksgezind. Want Van der Noot hoopt' tot zijn troepen
te winnen alle mistevredenen, al degenen door de keizer benadeligd;
de grote abdijen, beroofd van hun .machtige goederen en gronden, de
magistraten uit hun ambten ontzegd, de massa katolieken, wettelijk
geërgerd door de handelwijze van de keizer tegenover de geestelijk-
heid.

Na de Slag van Turnhout, op 24 oktober 1789, was Van der Noot
te Hoogstraten. waar hij in een openbare verklaring zegde dat' de
keizer van zijn rechten vervallen was. .

In Vlaanderen is het Vonck die het offensief nam. Zijn troepen
bevrijdden Gent op 17 november en een weinig daarna Brugge. .

Langs alle kanten bestookt door de ondergedokenen van' Pro
Aris et Focis, vluchtten de troepen van generaal Alton naar Luksem ...·
burg.

Nu begonnen de onenigheden in de rangen van de overwinnaars.
In plaats van samen te werken tot versteviging van het nieuwe'
bestuur "begonnen Van der Noot en de kapelaan de kommandoposten
te bezetten, Door deze handelwijze werd de bevolking ervan over-
tuigd dat Van der Noot het gewapend verzet had georganiseerd. De
Brabantse omwenteling leidde tot de triomf van de oude bevoor-
rechten van het oude regiem.

Geleidelijk nochtans wonnen Vonck en de demókratische partij,
waaraan de meest ontwikkelden zich aansloten, veld:

De Statisten, voorstanders van de oude Statenregeling. dus van
enkele alleenheersers, beschuldigden Vonck van Jozefisme, en buit-
ten ook uit de ongunstige indruk die de gebeurtenissen in Frankrijk
verwekten, tegen de demokraten.

Te Brussel werd het volk stelselmatig en op demagogische wijze
tegen Vonck opgezweept.

Bij het verlaten van een vergadering van een kongres zegde'
Vonck dat de Statisten of de partij van Van der Noot onbekwaam
was om van de Belgische Provinciën een moderne natie te vormen.'
Het land ging recht naar de afgrond.

Bij zijn thuiskomst in de Koolstraat, zag Vonck een papier han-
gen aan zijn deur:

« Dit huis zal worden geplunderd.
» De eigenaar gewurgd.
» Om de vrijheid te behouden
» worde dit openbaar! »

Vonck zuchtte, bekende dat hij te ziekelijk was om verder te
strijden, en in waarheid zegde hij; wat vertegenwoordigde hij in dit
dol geworden land.

Sommige edelen en notabelen verborgen zich of vluchtten naar
veiliger oorden, uit schrik voor de benden door Van der Noot op hen
losgelaten,' De huizen van de Vonckisten werden ingebeukt, geplun-
derd. Mannen en ook vrouwen werden mishandeld en gedood.

Vonck vluchtte in maart 1790' naar Givet in Frankrijk.
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Wanneer de Óostenrijkers, onder bevel van de generaals Bender
en Baillet-La Tour, terug de provinciën overmeesterden, vluchtten
ook Van der Noot en. kapelaan Van Eupen, naar Hollands Brabant.
Van der Noot stierf te Strombeek op 7 januari 1827.

J. Fr. Vonck vertrok naar Rijsel met enkele aanhangers.' Hij
stierf te Rijsel op 1 december 1792.

3. Over zijn testament en zijn grafschrift te Baardegem.

Daar dit testament in menig opzicht de persoonlijkheid van
Vonck doet uitkomen, is het wel de moeite waard het hier weer te
geven met een beknopte uitleg. (6)

In juli 1787, twee jaar vóór het ontbranden van de Brabantse
omwenteling, kwam advokaat Jan Frans Vonck, ziek en afgemat,
rust en verzorging zoeken op de pastorij van O.L. Vrouw-Lombeek,
bij zijn broer pastoor Jeroom Vonck. Hij verbleef er tot in de lente
van het volgend jaar.

Meende de beroemde advokaat; die pas 44 jaar oud was, en die
enkele maanden later een zo vooraanstaande en gewichtige politieke
rol zou spelen, dat zijn levensloop stilaan naar het einde ging? Op de
pastorij van zijn broer schreef hij, « onpasselijk ende aen 't vuer
zittende », verschillende kodicillen aan een reeds bestaande testa-
ment (7), om eindelijk op 14 april 1788 een definitief testament op
te maken. (8)

Eerste kodicil van 18 juli 1787:
« Heer ende Meester Jeannes Franciscus Vonck advocaet ... zieke-

lijk zijnde, nochtans gaende ende staende ... alzoo (hij) bij voor-
gaende dispositie gedisposeert heeft over sijn silver cassoer ten be-
hoeve van' sijnen broeder den Eerweirdigen Heere Hieronymus
Vonck, pastoor van O.L. Vrouwe Lombeek en zijn zilvere dientail-
loire ten behoeve van sijne zuster in houwelijck met Sieur Collier
coopman tot Wiese, en sijne zilvere porte de caraffe ten behoeve van
sijne moeye Juffrouwe Maria Anna van Nuffel, begijntien tot Den-
dermonde, zoo wilt de codicillateur ... dat sijn zilvere cassoir naer syn
dood sal genoten worden bij prolegaet door syne zuster, ende eynde-
lij ck sijn silvere porte caraffe laet ende maeckt hij aen sijn Broe-
der ... )}

Vonck wil, korts na zijn overlijden, 400 HH. Missen laten doen,
waarvan 200 bij de PP. Kapucijnen en 200 bij de PP. Augustijnen te
Brussel. Elke Mis 10 stuivers en de gebeden miserere en de profundis.

De legaten van 150 gulden « die hij laet aen de arme scholen der
parochie van Sinte-Gudula en Sint-Niklaes tot Bussel », gemaakt bij
zijn testament van 1786,worden op 100 gulden gebracht.

(6) Naar het boekje van Paul Lindemans : Het 'Testament van Advocaat J.Fr.
Vonck. Overdruk uit Eigen Schoon en de Brabander, XXIV· jg., blz. 1-8,
1941.

(7) Op 2 mei 1786 schrijft hij een testament vóór notaris J.J. van den
Brouck. Zie verder de volledige tekst.

(8) Deze testamenten bevonden zich in de protokoUen van notaris Frans Wal-
raevens van O.L.Vr.-Lombeek (Rijksarchief Brussel).
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Bij laat aan zijn broeder {(syne twee schilderijen met vergulde
:leyste, geschildert in de goeste (sic) van Teniers ».

Aan de parochie Baardegem, zijn geboorteplaats, gaf hij voor de
armen 300 gl.

In dit kodicil (16 febr. 1787) verhoogt hij die SOmmet 100 gl,
met opdracht van een euwig jaargetijde, vergezeld telkens met uit-
reiking van 30 broden aan de armen die het jaargetijde bijwonen.
Deze guldens moeten op rente gezet worden en met de intrest de
kosten van het jaargetijde betalen. Ook moeten de vigiliën gezon-
gen worden.

In hétzelfde kodicil (16 febr. 1787), gedaan vóór notaris Pieter
Geraard van Doren, verlangt hij begraven te worden op het kerkhof
van Baardegem. met een uitvaart en met uitdeling van 30 broden
(van 2 stuivers) aan de armen die de zieledienst bijwonen. In de
parochiekerk moest een dertigste gelezen worden.

Op 11 september volgt een nieuw kodicil. Daar Vonck in zijn
vorig testament « geprolegateert heeft eeriige schilderijen, zoo prole-
gateert hij aen syne zuster Anna Margarita in houwelijek met Sr Col-
lier sijne staende horlogie gegarniert in marber, .actualijck staende
in sijn comptoir in sijnen woonhuyze te Brussel.»

Voor de armen van Baardegem had meester Vonck een zwak.
Voor de arme kinderen was hij zeer bezorgd. Hij sticht een rente om
jaarlijks klederen te kopen voor vijf arme kinderen, te weten alle
jaren omtrent het paasfeest. De kinderen zullen uitgekozen worden
door de pastoor van Baardegem en een bloedverwant van advokaat
Vonck « uyt de arme kinderen van de parochie die t'elkens het laest
voorgaende wintersaisoen met goeden voortgang in de ordinaire
parochieschole zullen hebben leren leezen ofte schrijven ende daer
en boven wel onderwezen zullen sijn in de Catholieke Religie».

Een nieuw kodicil wordt 12 januari 1787 geschreven. Hier be-
spreekt hij al zijn wilsbeschikkingen, fondaties, beurzen, kleedsel
van kinderen, enz. Deze zouden {(bij copye autenticq geinsereert
worden in sijnen nieuwen Hand-boeck van den jaere 1787; hij wenst
dat dit boeck zou bewaard blijven na zijn dood, bij de langslevende
broer of zustere, indien zijn zuster kinderloos kwam te sterven, {(te
iaetste aen den Heer Pastoor van Baerdeghem (zou gegeven worden)
om in de pastorije aldaer, met Godts hulpe, ten alle tijde te worden
bewaert ».

Over de beurzen.

Jan Fr, Vonck stichtte twee soorten beurzen: voor studenten en
voor begijnen. (9)

Vonck bepaalde .dus « dat de borsen drij, vier, vijf ofte meerder

(9) In het kodicil (18 juli 1787) wordt ook gesproken over het stichten van
een beurs ten voordele van een begijn, d.i.' een dotatie ten voordele van
een meisje van de familie die in het begijnhof van Dendermonde gaat
wonen.

51



in getal, de welcke hij, in den gevalle dat syne zuster in houwelyck
met Sieur Petrus Collier zoude komen aflijvig te worden zonder
descendenten, gefondeert heeft bij zijn voorberoepen testament, zul-
len syn van 100 gulden voor de studenten in de kleyne scholen, ende
van 150 gulden voor de studenten in de Philosophie . .:..- Item voor
degene die de zelve zullen genieten in de Theologie ofte in de Rech-
ten ».

Van deze laatste beurzen zullen alleen genieten « alsulcke stu-
denten de welcke de Philosophie tot Loven (zoo lang als dezelve
philosophie blijven (zal) in haer gewoonlijck vigueur) gepromoveert
zullen worden en de antemedium zullen hebben geweest».

Voor die beurzen bespreekt hij twee begevers « uyt syn naeste
maegschap » en de pastoor van Baardegem als derde begever.

De vakatuur van de beurzen moet aangekondigd worden In de
kerk van Baardegem en in de parochies van het Land van Assche
door de pastoors.

De gestichte beurzen mogen maar « stand grijpen » als de even-
tuele kinderen van zijn zuster zouden gestorven zijn. Studenten in de
geneeskunde zullen er ook mogen van genieten, doch alléén deze die
gepromoveerd zijn in de eerste, of uiterlijk in de tweede linie in de
philosophie. Als begever zullen de kinderen van de moei van wijlen
zijn vader, Marie Vonck getrouwd met Pieter Verhasselt, zoon van
Katarina Verspecht ende van ... Verhasselt de voorrang hebben. Bij
hun ontstentenis: « alle de afkommelingen van de zelve Catharine
Verspecht en N. Verhasselt, moeders moederlijk bloedverwanten van
den codicillatuer». Verder hebben voorrang « manspersoonen vóór
de vrouwpersoonen, de rijcke ende persoonen van aeensien, we sende
treffelijck geétablisseert, weirellijcke geestelijcken vóór alle andere,
de ingesetene der parochie van Baerdeghem ofte gene daer ontrent
woonende vóór de afgesetene ofte verre af woonende, eyndelijck
his omnibus fere paribus, zullen geprefereert worden de naeste van
de verre bloedverwanten ».

Voor de studenten zal men biezonder acht nemen op het goed
gedrag, « treffelijcke opvoedinge, gestaedige Religieoefeninge ende
op het verstand ende algemeyne bequamheyd der concurrenten, als
mede ofte eenige onder hen ervaren zijn in de Fransche ende Neder-
duytsche taele his fere paribus zullen altijd het voorrecht moeten
hebben de geringe of aerme concurrenten voor degenen die genoeg-
saem bemiddelt zijn om uyt eygen te brengen». Nochtans, minder
dan drie graden ver in maagschap, gaat vóór.

Verder zullen de begevers aan de beursstudenten mogen aan-
wijzen « de steden, dorpen oft collegién waer de studiën het meeste
luyster treffen, als hun volgens omstandigheden van tijd zal goed-
duneken ende bestandiglijck zal konnen gebeuren» r

Grafmonument te Baardegem.

Jan Frans Vonck stierf te Rij sel in 1792.In zijn testament vraagt
hij dat zijn lichaam zou begraven worden te Baardegem. Verder ver-
langt hij van de langstlevende van zijn naastbestaanden dat deze, op
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de kosten van Vonck, « een monument te laeten maecken in de
kercke ofte buyten de kercke van Baerdeghem, tzij in steen ofte in
eene kop ere plaete, behelzende de voorschreven fondaties van Bor-
sen; mitsgaeders de jaergetijden ende alle de legaeten ten behoeve
van de arme van Baerdeghern gelaeten ».

Dit monument werd geplaatst buiten de kerk van Baardegem,
tegen het hoogkoor. Het is een eenvoudig, stemmig gedenkteken: een
hardstenen kruis tussen twee Iaxisstruiken, en tegen de muur de
koperen plaat met volgend opschrift :

SEPULTURE VAN DEN HEERE JOANNES FRANCISCUS
VONCK ZOON VAN WIJLEN JOANNES EX ELISABETH VAN
NUFFEL, TOEN HIJ LEEFDE VERMAERDEN ADVOCAET IN
DEN SOUVEREYNEN RAED VAN BRABANT PRAKTISEEREN-
DE TE BRUSSEL, LICENCIAET IN BEYDE RECHTEN GEPRO-
MOVEERT TER UNIVERSITEYT VAN LOVEN DEN 2de IN
D'EERSTE LINIE, GEBOREN TE BAERDEGHEM 20 NOVEMBER
1743 EN OVERLEDEN BINNEN DE STAD RIJSEL DEN 1en DE-
CEMBER 1792,FONDATEUR VAN BORZEN; ACHTERLAETEN-
DE VOOR EENIGE HOIRS ZIJNEN BROEDER DEN EERWAER-
DEN HEER HIERONIMUS BENEDICTUS VONCK, DEKEN DER
CHRISTENHEID OVERLEDEN BINNEN DE GEMEENTE O.L. Vr.
LOMBEEK DEN 27 MEI 1808 EN DESZELFS ZUSTER JUF-
VROUW ANNA MARGARITA VONCK (10), RENTENIERSTER
WONENDE BINNEN DE GEMEENTE WIEZE, WEDUWE IN
EERSTE HUWELIJCK VAN WIJLEN PETRUS COLLIER EN IN
TWEEDE HUWELIJK GEWEEST MET WIJLEN JACOBUS HIL-
DUARDUS JOSEPHUS MORTGAT OVERLEDEN ZONDER NAKO-
MELINGSCHAP BINNEN DE GEZEGDE GEMEENTE WIE ZE DEN
20 MEI 1820 / EN / VAN HUN MOEDERLIJKE MOEYE, JUF-
VROUW MARIANNE VAN NUFFEL, DOCHTER VAN WIJLEN
JOANNES EX MARIA VER HASSELT IN LEVEN BEGIJNTJE
WONENDE TEN BEGIJNHOVE VAN DENDERMONDE GEB. TE
BAERDEGHEM DEN 20 FEBRUARI 1715 EN OVERLEDEN TE
BRUSSEL TEN HUIZE VAN HAREN NEEF DEN HEER JOANNES
FRANCISCUS VONCK VOORNOEMD DEN 19 DECEMBER 1789
FONDATRICE VAN BORZEN.
DE VOORNOEMDE HEER J.F. VONCK, SLACHTOFFER DER
BRABANTSE OMWENTELING IN HET JAER 1780 BIJ HET IN-
RUKKEN DER OOSTENRIJKERS IN DE NEDERLANDEN, NAER
RIJSEL GEVLUGT ZIJNDE, WIERD NA ZIJN OVERLIJDEN DES
ZELFS PORTRET GEGAVREERD MET VOLGENDE VERZEN
DAER ONDER: (in het frans) :

(l(}) Anna Margriet Vonck, rentenierster te Wieze. De overlevering weet te
vertellen dat zij nog in haar oude dag een prachtige amazone was. Zij
reed met Peter van Langenhove (echtgenoot van Verhasselt en dochter
van Verhasselt-Vonck Mar ie) te paard naar Brussel bij haar broer J.F.
Vonck. Op het hof van Rosalie Van Langenhove, gehuwd met Henri
Joosten, te Baardegem, vonden de familieleden in de kisten het zadel en
het kostuum van amazone A. Margriet.
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SON NOM SOUVENT A FAIT PALIR LA TYRANNIE
FIER DE SA PROPRE ESTIME IL A FUI SA GRANDEUR
TROP HEUREUX S'I1.: EUT PU REPRENDRE EN SA PATRIE
LES VERTUS ET LA PAIX QUI REGNAIENT DANS SON COEUR

QU'IL VIVE AU TEMPLE DE LA MEMOIRE
COUVERT D'ETERNELLE GLOIRE.

Maar Vonek ligt daar niet begraven, maar wel aan de ooster-
muur van de kerk. Boven zijn graf heeft men een arduinen steen
gemetseld, omlijst met een eimenten kader, met volgende tekst:

RUSTPLAATS
DER

STOFFELIJKE
OVERBLIJFSELEN
VAN JAN FRANS

VONCK.
R.I.P.

Op de pastorij te Baardegem wordt een ingelijst oorspronkelijk
getekend portret van J.F. Vonck bewaard. Op de rugzijde van deze
tekening staat een tekst geschreven waarvan verscheidene woorden
zijn 'uitgesleten: «. ,. geboren te Baardegem ". february 1718 en
dogter ... Joannes en van Maria Verhasselt )J.

De Vonckisten waren te Baardegem verenigd in een Handboog-
gilde. Een mooi gekleurde gedenkenis-teljoor bezit de familie Delou-
vroy-Muylaert te Ronse. In het midden der Brabantse driekleur
met randtekst : De Brabantse Omwenteling 1789. langs onder de
spreuk: aut vincere aut mori (of overwinnen of sterven).

J.F. Vonck verklaarde zijn testament met de kodicillen alléén
geldig die als hoefding zullen dragen: « Gelooft zij het heylig Sacra-
ment » en die zijn zegel zullen dragen.

A, - TESTAMENT VAN 2 MEI 1786.

« In den naem Ons Heeren Jesu Christi. Amen.
» By den inhoude van desen openbaeren .mstruementen van testamente, zy'
kennelyck eenen iegelycken dat, op heden desen tweeden Mey 1700 sesen-
tachenti g, voor my, onder geschreven coninclyken notaris, geadmitteert by
Syne Majesteyts souverynen raede geordonneert in Brabant, binnen dese stadt
Brussel residerende, ende in de presentie van de getuygen ondernoempt, ge-
compareert in properen persoone heer ende meester Joannes-Franciscus Vonck,'
advocat van den voorschreven souvereynen raede van Brabant, my notaris
seer wel bekent, sick naer Iichaeme, gaende ende sta ende, nogtans syn ver-
stant, memorie ende sinnen over alles wel machtig ende gebruyckende, soo
dat aen my, notaris, ende de naergenoemde getuygen evidentelyck is gebleken,
Welken comparant, overdenckende de menschelycke nature broosheyt ende
crankheyt, dat'er niet sekerder en is dan de doodt, niet onsekerder dan den
dag ende ure der selver, ende niet soekende uyt deser werelt té scheyden,
sonder alvoorens 'van .syne 'tydelycke goederen, hem bv Godt almachtig op
deser aerde verleent, gedisponeert te hebben, heeft daer omme, uytsyn 'eygen
vryen ende liberen wille ende ongedwongen van 'iemandt, soo 'hy comparant
verclaert ten desen, gemaeckt ende geordonneert desen tegenwoordigen testa-
merite ende acte van 'uyttersten wille, in der manieren ende" conditiën naer-



volgende, ten dyen eynde casserende, doodt ende te niet doende alle voor-
gaende testamenten ende codicillen ofte andere acte van uyttersten wille,
eenigsints smaeck hebbende van testament ofte dispositie van uyttersten wille,
by hem testateur, voor date- deser eenigsints geordonneerd ofte gemaeckt,
't sy voor notaris ofte ander signature ofte andersints, hoedanig het selve
soude mogen wesen.
Voor eerst, recommandeert hy testateur syne onsterffelycke ziele in de berm-
hertige handen Gods almachtig, synen Schepper ende Saligmaker, in de voor-
spraeke van de Alderheyligste maeget ende moeder Godts Maria, ende allen
den hemelsehen geselschappe, zyn dood Iichaem ter geweyde aerden, laetende
de begraffenisse, lyckdienst ende pieuse werken ter discretie van syne hier
naer te noemen vrinden ende erfgenaemen.
Item. Wilt ende begeert hy, testateur, dat corts naer syn overlyden sullen ge-
celebreert worden vier hondert missen, waervan twee hondert by de eerweer-
dige paters Augustynen ende de resterende twee hondert by de eerweerdige
paters Capucienen respectieve binnen dese stadt, sullen gedaen worden a thien
stuyvers ieder misse, met de psalmen, miserere ende De Profundis.
Item. Laet ende maeekt hy, testateur, aen de arme schole van Sinte-Gudula
hondert vyftig guldens courant geit eens.
Item. Laet ende maeckt hy, testateur, aen de arme schole van Sinte-Nicolaes
diergelycke somme van hondert vyftig guldens courant geit eens.
Item. Laet ende maeekt hy, testateur, aen de armen der parochie van 8aerde-
ghem, syne geboorte plaetse, eene somme van dry hondert guldens courant
geIt eens.
Item. Laet ende maeckt hy, testateur, aen synen onecht, Joannes-Baptista Ver-
heyen, by aldien hy ten teyde van het overlevden van den testateur by hem
nog is woonende, eene somme van vyftig guldens courant geIt eens.
Item. Laet ende maeekt hy, testateur, aen Maria Lauwers, dochter van d'heer
Petrus Lauwers, procureur van den voorschreven raede, waer van hy, testa-
teur, vondtpeter is, syne cleyne goude sackhorlogie, voor eene gedenkenisse.
Item. Laet ende maeekt hy, testat.eur, aen syne moye, jouffrouwe Maria-Anna
van Nuffel, beggyntie op den Beggynhove tot Dendermonde, een paer silvere
candelaers, ten haeren keuse; item, synen silveren mostaertpot ende peperbus,
mitsgaeders den ouden silveren dienlepel, een half dozyn silvere lepels ende
fourchetten; item, vierentwintig servietten van de beste soorte, met een hame-
laeken van die selve soorte.
Item. Prelegateert hy, testateur, aen synen broeder, den eerweerdigen heere
Hyeronyrnys-Benedictus Vonck, pastoor van Ons-Lieve-Vrouwe-Loombeek,
een paer silvere candelaers, ten synen ceuse, uyt de resterende paeren; item,
synen silveren caffepot ende silvere caffoor, alsmede syne groote goude sack-
horlogie.
Item. Laet ende maeckt hy, testateur, insgelyckx voor een prelegaet aen den
selven broeder, eene schilderye, verbeidende twee spaensche figueren, ge-
schildert door Vonck.
Item. Prelegaeteert hy, testateur, aen syne suster, Anna Margarita Vonck, in
houwelyck met sieur Petrus Collier, coopman tot Wiese, provincie van Vlaen-
deren, eerst, het resterende paer van syne silvere candelaers, mitsgaeders
synen besten silveren dienlepel, syne twee silvere soutvaeten met een half
dozyn silvere lepels ende fourchetten, ende eyndelyckx syne silvere dien-
tailloor.
Cernende hier mede ter dispositie van alle syne resterende goederen, 500 meu-
belen als immeubele, waer ende tot wat plaetse die connen ofte mogen ge-
legen zyn, ende waer van hy, testateur, de macht heeft van te testeren, soo
roept ende noemt hy, testateur, daer inne, voor syne eenige ende universele
erffgenaemen, synen voorschreven broeder ende suster, met vollen rechte van
institutie ende substitutie d'een aen d'ander, op den last ende conditie noch-
tans, dat sy aen de voornoemde jouffrouwe Maria-Anna Van Nuffel, hunne
moye, jaerlycx sullen uytkeeren iedere eene somme van tachentig guldens
courant, maekende also in het geheel hondert sestig guldens s'jaers.
Op voordere .conditien dat alle achtertelaetende immeubele goederen van den
testateur, mitsgaeders de renten ende personele interest ba-erende obllgatien;
sullen verbonden zyn met den bandt van fidei-commis ten behoeve der kin-
deren by ,:en voorschreve syne suster, met Gcdts gratie, te verwekken.
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BEURZEN.

Ende ingevalle de selve syne suster quaeme aflyvig te worden, sonder kinde-
ren ofte kindtskinderen .aehtertelaeten, soo wilt hy, testateur, dat de selve
aehtertelaetende immeubele goederen, renten ende obligatien, naer het over-
leyden van den lanekxlevenden van syne voorsehreve broeder ende suster,
sullen worden gemployeert tot twee, dry ofte een meerder getal norsen voor
studenten doende hunne cleyne scholen ofte philosophie; sullende de selve ooek
mogen gebruyckt worden in de theologie ofte rechten; tot welcke bersen eerst
sullen gerechtigt wezen die de welke van syne testateurs maegschap sullen
zyn, met preferentie van de naestbestaende aen de voordere.
Ende by al dien date'r geene van zyn maegschap sig daer toe en presenteren,
soo wilt hy, testateur, dat de selve borsen alsdan sullen mogen vergeven
worden aen de gene welke gebortig syn van de voorschreve parochie van
Baerdeghem, ende by gebreck van dese, aen die de welke gebortig sullen zyn
van de andere dorpen van het markuisaet van Assche.

BEGEVERS.

Noemende hy, testateur, voor collateurs der voorschreven borsen synen naest-
bestaenden bloedtverwant. met preferentie van de geestelycke aen de wei-
reldlycke ende van de priesters voor de andere; item, den by teyde wesende
pastoor der vorschreven parochie van Baerdeghem, om gesaementlyck over
alles de directie te hebben ende aen de stellen eenen ontfanger der revenuen.
Welke twee collateurs oock sullen gelieven te sergen dat alswanneer er
eenigt der voorschreven borsen van cant blyven, de revenuen daer van voorts-
commende geemployeert te worden tot het maecken van nieuwe borsen.
Versoekende oock wel expresselyck van in de gevalle dat zyne voorschreve
suster alsvooren quame aflyvig te worden sonder descendenten, naer het over-
leyden van den lanckxtlevende van zyne voorschreven broeder ende suster,
alle syne immeubelcn goederen, de welke niet en sullen verceert zyn in ren-
ten, sonder uytstel te vercoopen ende de penningen daer van voorts te comen
daer van renien te creëren.
Voorts, alsoo den testateur niet en can testeren van synen leen, als geen
octroy bekomen hebbende, ende oock maer en can testeren van een derde
van syne goederen gelegen binnen de provincie Vlaenderen, 500 belast hy
syne voorschreve erffgenaemen, ende nementlyck den lanckxlevenden van
hun beyde, van uyt hunne eygen liberen goederen ofte penningen alsulckx
quantum als zyne voorschr eve leenen ende twee derde paerten van syne voor-
schreve vlaemsche goederen bedragen, te employeren ende te laeten ten be-
hoeve der voorschreve borsen, ten waere sy liever hadden des testateurs voor-
schreve leen en ende twee derde der vlaemsche goederen te ver coopen ende
de penningen daer van voorts te comen verkeeren in renten ten behoeve van
der voorschreve norsen.
Eyridelyck soa noemt hy, testateur, voor synen executeur testamentair,
synen voornoemden broeder, den actuelen pastoor van Onse-Lieve- Vrouwe
Lombeke voorschreven, met macht van alsulcke des voorschreve testateurs
goederen als hy soude geraeden vinden te vercoopen, ende de penningen daer
van 'voortscomende aen te leggen op goede ende suffisante panden, met den
selven nature, .om indyen gevalle te verl.eyden behoorelycke procuratie tot
goedenisse, mitsgaeders om alles te verrIchten naer behooren ende tot de
universele verheffinge des voorschreve testateurs sterfhuys te substitueren
ofte aen te stellen secdanige personen als hy sal geraeden vinden, hem recorn-
manderende heer ende meester .N. . De Lausnay, advocaat van den voor-
schreveraede, te weten onder den salaris van 30 stuyvers per ure, ende d'heer
Godts, bailliu van Sinte-Quintens-Lennicke, onder den salaris van een gulden
per Ure.'
Begeerende hy, testateur, dat corts naer syne .aflyvigheydt de voorschreve
tondatte van bersen, sal . worden aengeteekent ten greffie van Asche. Item,
datter de~_aengaende. uyt .-dit testament sal worden een .extract gegeven aen
den, pastoor Vim: aaeruegem ..om .te' blyven berusten ter pastorye aldaer;
'I'enIaesten.. alsoe, oock tot het vereffenen van, het sterhuys van -den testateur
salnoodig ..syndat aldaer iernent verblyft, soo is den willen van. den .testateur .
dat synwoornoernde !110ye, juffrouw Maria-Anna Van .. Nuffel.. den selven
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sterfhuyse, ten costen dier, blyft open houden tot dat het selve sal wesen
vereffent.
Dit verclaerde den testateur te wesen synen uyttersten wille ende dispositie,
het gene hy verstaet naer syrie doodt te moeten stadt grypen ende syn vol-
comen effect sorteren, 't sy by forme van testament, codicille, donatie causa
mortis ofte andersints, soo ende gelyck het selve alderbeest sal connen subsis-
teren ofte valideren, niet tegenstaende eenige majesteytsplaccaerten ofte an-
dere landtsrechten, hier aen ter contrarie; aen alle de welke den testateur wel
expresselyck is derogerende by desen, reserverende nogtans hier inne syn
veranderen, verminderen ende vermeerderen, interpreteren en annulleren,
soo dickwyls hem, testateur, dat goetdunken en gelieven sal.
Aldus gedaen, gepasseert ende getesteert. binnen dese stadt Brussele, ten
dage, maendt ende jaere voorschreven, ter presentie van sieur Petrus-Joannes
Maes ende Benedictus Duwez, als getuygen hier toe aansocht. Ende door my,
notaris, gevraegt ofte den voorschreve testateur ende getuygen conden schry-
ven, heeft den voorschreve testateur ende voorschreve getuygen alle geant-
woort dat jae.
(Getekend) J.-F. Vonck, P.-J. Maes, B. Du Wez.
(Onder stond) Quod attestor: J.-J. Van den Brouck, notaris, 1786.
Voor kopij gelijkluidend op aanvraag van de minister van Justitie.
Brussel, 20 juli 1800vier en zestig.

Voor de generale Rijksarchivaris, afwezig:
de adjunkt-archivaris

F. Wauters.

B. - KODICIL VAN 15 FEBRUARI 1787.

« Op heden den 16 February 1787 compareerde voor my Petrus-Ge-
rardus Van Doren, als openbaer notaris geadmitteert by Syne Ma-
jesteyt souvereynen Raede geordonneert in Brabant, tot Brussel
residerende ende in de presentie van de getuygen riaergenoemt heer
ende meester Joannes-Franciscus Vonck, advocaet van den voor-
schreven Raede, aen my notaris ende getuygen wel bekent, sieck
nochtans gaende ende sta ende, rrutsgaeders syn verstant, memorie
ende sirmen over alles machtigh gelyck sulckx int passeren dezer
volcomentlyck heeft gebleken, den welken heeft verklaert te rati-
ficeren ende van weerde te houden alsulcken testament al hy voor
den notaris Vanden Broeck present getuygen op den 2 Mey 1700
sessentachentigh heeft gepasseert. willenden dat 't selve in alle
syne deelen sal achtervolght worden, uytgenornen in de poincten
die by dese codicille worden verandert. Ende voor eerst wilt hy
codicillateur begraven zyn binnen de prochie van Baerdeghem,
lande van Assche op het kerkhoff aldaer, ende dat aldaer ook eene
uytvaert sal geschieden met uytryking van der tigh brooden van
twee stuyvers ider, aen den armen die den dienst sullen bywoonen,
willende oock dat er immediaet naer syn uytvaert in de geschreven
kercke can Baerdeghem sullen gedaen worden de gewoonelycke
derdighste.
Item. Verclaert hy codicillateur oock te wederroepen het legaet
van syne groote goude sackhorlogie gelaeten aen synen broeder den
eer weerden heer pastoor van Onze-Lieve-Vrouwe Lombeke by het
voorschreve testament de date twee Mey 1700 sessentachtigh.
Insgelyks verklaert hy te wederroepen het legaet van een paer sil-
vere kandelaers by het voorschreve syn testament gelaeten aen syne
moye, jouffrouwe Maria-Anna Van Nuftel. beggyntie tot Dender-
monde.
Item. Begeert hy codicillateur dat de dry hondert guldens gelaten
by syn voorberoepen testament aen den armen der parochie van
Baerdeghem sullen vermeerdert worden met hondert guldens ende
dat alzoo het selve legaet sal beloopen tot vier hondert guldens,
ende dat op den last van een euwigh jaergetyde van eene gesenge
misse met miserere ende De Profundis, met uytreykinge van tel-

57



ckers dertigh brooden van eenen stuyver aen de arme die het selve
sullen bywoonen.
Dat by aldien de fondatie der barsen de welcke hy met syn voor-
schreve testament gemaeckt heeft voor het geval dat syne suster
Anne-Margarita in houwelyck met sieur Collier Koopman te Wiese
quaeme aflyvigh te worden sonder afkomelingen niet en konde haer
effekt sorteren ter saeke van het veranderen van religie of uyt den
hoofde van eenige keyserlycke edicten, het aen zynen voornoemden
broeder ende suster ofte aen d'eeen ofte d'ander van hun noch le-
vende sal vry staan van gemelde syne fondatie te veranderen in
soodanige andere godtvruchtighe dispositien als sy het best sullen
geraeden vinden.
Item. Geeft hy codicillateur hun oock de maght van tot de gemelde
fondatie soodaenige naerdere schickinge te voegen als de omstan-
digheden het soude connen vereysschen soo ten opsichte van het
administreren der opkomsten, aenleggen der cappitaelen ende soo
voorts, als ten regarde van het verliezen van collegie, dorp, stadt
ende universiteyt wa er de gemelde borsen sullen moeten worden
genoten.

BEURS Eyndelyck begeert hy codicillateur oock dat in gevalle dat syn voor-
van 't noemde suster quame aflyvigh te worden sonder afkomelingen, uyt

Begijntje de goederen ende opkomste by syn voorschreven testament geschikt
tot bersen van studenten, sal gemaeckt worden eene borse van veer-
tigh guldens 's jaers voor een dochter van syne familie de welcke
sal willen aenvaarden den beggeynelycken staet, te weten op het
Beggynhof van Dendermonde, van Ael st ofte van Brussel, welcke
borse sal genoten worden door de arme by preferencie van de rycke.
Kiesende hy codicillateur tot collateurs van de selve borse zyne
twee naeste bloetverwanten gesaementlyck met den heere pastor
der parochie van Baerdeghem by teyde wesende.
Verc1aerende hy codicillateur dit insgelyckx te wesen synen uyt-
tersten wille, begeerende dat den selven naer syne aflyvigheyt zal
moeten stadt grypen ende valideren 't zy by forme van codicille,
gif te ter saecke des doodts ofte andersints soo het selve best sal
connen besta en niet tegenstaende hier inne niet en waeren geobser-
veert de formaliteyt tot bestandigheyt van een codicille gerequireert,
reserveerende de maght van dese te mogen veranderen, vermeer-
deren, verminderen ende annulleren soo dickwils als hem dat goet-
duneken ende gelieven sal, ende by my notaris aen den codicillateur
ende getuygen gevraeght synde ofte sy conden schryven hebben
geantwoort jae.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voortstadt Brussel ten
huyse van den codiciallateur ten daeghe, maende ende jaere voor-
schreve ter presentie van Joannes Lefever ende Jan-Baptiste Van-
derheyden als getuygen hier toe aensocft.
(Geteekend) J.-F. Vonck, Jan Lefever, J.-B. Vanderheyden.
Quod attestor: P.-G. Vandoren, notaris.
Voor gelykvormig afschrift zoo en gelyk het ons door den heer no-
taris Toussaint is behandigd.
Te Baerdeghem, den 1 September 1864.
De Bestuerders der vorzittghing (sic) : Vonck en Van Nuffel, J.-L.
Van Stappen, J. Verhasselt.

C. - KODICIL VAN '25 JUNI 1788.

In den naem Ons Heere Jesu Christi. Amen.
By den inhoude van desen openbaeren instrumente van uytersten wille zy
kennelyck aen een iegelyck dat in den jaere Ons Heere duysent seven hon-
dert acht en tacheritig op den 25011 dag der maend Junii, voor my onderschre-
ven Joannes-F'ranciscus Walravens als openbaer notaris geadmitteert by Zyne
Majesteyts souvereynen Raede geordonneert in Brabant binnen de baenderye
van Goyck residerende ende in de presentie van de getuygen riaergenoemt
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is gecomparèert heer ende meester Jeannes Franciscus Vonck, advocaet voor
de voorschreve Raede van Brabant actuelyk verblyvende binnen de pastoor ye
van Onse-LieveVrouwe Lombeek aen my notaris van overlange wel bekent
ziekelvk nochtans gaende ende staende ende zyne memorie, verstand ende
zinnen over alles machtig ende gebruykende gelyk als aen my notaris ende
de naergenoemde getuygen evidentelyck heeft gebleken, welken voorschre-
ven comparant heeft uytdrukelyk goet te keuren ende voor bestandig te hou-
.den zyn testament van tweee Mey 1786 gepasseert voor den notaris Vanden
Brouck tot Brussel residerende:
Item. De codicille gepasseert voor den notaris Van Doren insgelyckx tot
Brussel residerende op den 16en February 1787 te weten voor soo veel deze
beyde dispositien niet strydig en zyn aen de voorhandige, ende wat aengaet
zyne voordere codicillen ofte dispositien van uyttersten wile verklaert den
codicillateur alle de zelve te houden eveen eens al of zy niet gepasseert en
waeren geweest geconsidereert dat hy nopende den inhoud van alle de zelve
met de voorhandige codicille op een nieuw disponeert ende de alhier zynen
wille naerder verklaert uyt te drukken:
1° Voor ee Crist zoo legeeteert den codicillateur aen den huysaermeen der pa-
rochie van Sinte-Gudule tot Brussel vyfti g guldens eens;
2° Item. Wilt hy dat de legaeten van hondert vyftig guldens gelaeten aen de
respectieve aermscholen der parochiën van Sint-Gudule ende Sinte-Nicolaes
tot Brussel by zyne voorberoepe testament sullen zyn ider van twee hondert
guldens courant geIt;
30 Item. Wilt den codicillateur dat het legaet van vier hondert guldens ge-
laeten aen armen der parochie van Baer deghem op den last van een eeuwig
jaergeteyde met uytreyking van dertig brooden van een stuyver breeder ver-
melt by de voorberoep codicille van 10 F'ebruary 1787 gepasseert voor den
notaris Van Deren, door de regeerders van den armen aldaer behoorlyk zal
worden op rente gedaen ende dat uyt de revenuen daer van voorts te komen
voor het celebreren van het zelve jaergetyde, het welk zal moeten gebeuren
met voorgaende vigilien, eerst aen den heere pastoor zullen worden betaelt
dertig stuyvers, item een gulden aen den coster ende vyf stuyvers aen de
kerke voor het wasch, dat ook uyt de. zelve revenuen in plaatse van dertig
stuyvers zullen geemployeert worden dry guldens tot het koopen van brood
welke brooden zullen moeten uytgedeylt aen de arme menschen die het zelve
jaergeteyde zullen hebben bijgewoont. Item zal daervan aen ider der misse
dienders ende zangers ook een brood van eenen stuyver moeten worden ge-
geven.
4° Item. Zoo legateert den codicillateur alnoch aen den voorschreve armen
van Baerdeghem de somme van dry hondert guldens courant door de regeer-
ders van den zelven armen insgelyks op rente uyt te doen met behoorlyk
bezet, te weten: op den uytdrukelyken last van een eeuwig jaerg eteyde ofte
gezonge misse met vigilien als voren voor wylen Elisabeth Van Nuffel ende
Joannes Vonck des codicillateurs gewezen ouders, waer voren aen den heere
pastoor, coster voor salaris ende aen de kerke voor het wasch de betaelinge
zal moeten gedaen worden, ende insgelyks brood zal moeten uytgedeylt wor-
den aen de arme menschen, misse dienders ende zangers alles op den voet
ende gelyk hier boven uytgedrukt is ten opzichte van het jaergeteyde voor
hem codicillateur.
Zynde voorts den wille van den codicillateur dat het aen den heere pastoor
ende arme meester by tyde wezende, in gevalle zy zulckx goet vinden zal ge-
oorloft zyn ten opzigte van de voorschreve twee jaergeteyden, in plaetse van
brood geld uyt te deylen, 't zy in 't geheel 't zy ten deele met voorecht aen
de schaemele aerme voor de andere, voor de dirrectie van allen 't welk den
armmeester jaerlyks zal trekken veertien stuyvers.
50 Item. Wilt den codicillateur dat den restant van de revenuen ofte opkom-
sten van de voorschreve twee sommen van vier honderd gulden ende van dry
honderd guldens jaerelyckx voorts opkomen, zullen moeten geemployeert
worden tot het koopen van kleederen voor vier aerme kinderen dewelke het
beste zullen onderwezen zyn in den cathecismus ten tyde van het doen der
eerste communie ende by aldien dat het voor viel dat er onder de kinderen
die 't elcken jaere hunne eerste communie zyn doende geene vier arme kin-
deren bevonden wierden, die de zelve kleederen zouden verdienen ofte daer-
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·van zouden willen mede gedeylt worden, zoo zal het aen den voorschreve
heere pastoor gesaementlyk met twee van de naeste bloedverwanten van den
codicillateur geetabliseert binnen den dorpe van Baerdegem, geoorloft zyn
de kleederen te koopen met den restant der voorschreven revenuen als voor-
seyt, uyt te deylen aen dry, twee ofte zelfs aen een arm kind alleeen, vol-
gens hun goed dunken, ende volgens dat zy zullen oordeelen dat de gemelde
aerme kinderen het zelve zullen verdient hebben gelyckerwys het aen hun
ook toegelaeten zal zyn aen het een kind mindes ende aen het ander meer-
der uyt te deelen.
6° Item. Zoo legateert den codicillateur alnoch aen den voorschreven aer-
men de somme van vyf honderd guldens courant geIt eens, om door de re-
geerders van den armen op rente te worden uytgedaen met behoorlyk bezet
gelyk de voorgaende legaeten, op conditie dat uyt de revenuen daer van
voorts te komen jaerlyks zullen geëmployeert worden veerthien guldens tot
het koopen van kleederen voor vyf arme kinderen te weten: alle jaeren
ontrent het hoogtydt van Paesschen. Welke vyf arme kinderen door den
heer pastoor van Baerdeghem by tyde wezende ende gezamentlyk met twee
der naeste bloedverwanten van den codicillateur, binnen de dorpe van
Baerdeghem geetablisseert zullen gekozen worden uyt de aerme kinderen
der gezegde .parochie, die 't elkens het laest voorga ende winter saiso·en met
goeden voortganck in de ordinaire parochieschool zullen hebben leeren lesen
ofte schryven enz. ende daer ende boven wel onderwezen zullen zyn in de
catholiecke religie.
Ende by aldien dat het voorviel dat'er onder de voorschreve kinderen geene
vyf bevonden en wierden die zouden verdient hebben van uyt de voorschreve
veertien guldens van kleederen voorzien te worden, zoo zal het aen den voor-
schreve heere pastoor met hem assumerende twee van het naegste maegschap
van den codicillateur geoorloft zyn de kleederen te koepen met de gezeyde
somme uyt de deylen aen dry, twee ofte zelfs aen een aerm kind alleen vol-
gens hun goed duneken ende volgens dat zy oordeelen dat de arme kinderen
het zullen verdient hebben gelyk het ook aen hun zal toegelaeten zyn. van
volgens verdiensten a-en het een kind minder ende aen het ander meerder
uyt te deylen.
Eyndelyk zoo verzoekt den codicillateur den pastoor van Baerdeghem by
tyde wezende van gelieven te zorgen dat van de voorschreve fondatien [aer-
Iycks de publieke wete worde gedaen 't zy in de kerke 't zy op het kerkhof
te weten ontrent den tyd dat de ordinaire parochieschole jaerlyckx begint.
7° Item. Zoo legateert dan. codicillateur aen zyn domestlek Joannes-Baptista
Vander Heyden, by aldien hy ten tyde van het overlyden van hem codicilla-
teur by hem alsdan noch is woonende, boven het legaet gemaekt met het
voorberoepe testament van twee Mey 1786 alnoch eene somme van vyftig
guldens courant geld eens, mitsgaeders alle kleederen die hy codicillateur
alhier tot Onse-Lieve-Vrouwe Lombeke actualyk is hebbende zonder daer
onder te begrypen eenig zilver ofte lynwaend zy.n lichaem raekende.
80 Item. Zoo legateert den codicillateur aen zyne moey Maria-Anna Van
Nuffel beggyntien op den Beggynhove tot Dendermonde in plaetse van hon-
derd sestig guldens s'jaers, die hy aen haer by zyn voorschrevene testa-
ment gelaeten heeft, eene jaerlyksche sornme van twee hondert vyftig gul-
dens, zoo dat zyne twee erfgenaemen aen de zelve zyne moeye ider jaerlyck
zullen moeten betaelen de somme van honderd vyf en twintig guldens courant
·gelt.
go. Item. Voorts wederroepende den codicillateur het prelegaet van zyne zil-
vere dientailloors, dewelke hy by ZYJl voorberoepen testament gelaeten hadde
aen zyne zuster Anna-Margarita Vonck in houwelyk met d'heer Collier koop-
man tot Wieze, zoo laet ende maekt hy de zelve dien-tailloor e aen zyne voor-
schreve moeye,

100 Item. Laet ende maekt hy aen de zelve zyne moeye porselynen caffépot
gegarniert in 't zilver met een half dozyn porselyne tassen, thé-pot, suycker-
pot ende melkpot van den zelfsten alloy ofte couleur.
110 Item. Laet ende maekt hy codicilllateur alnoch aen den zelven zyne moeye
eenem porselynen thé-pot gegarniert in 't zilver met een half dozyn thétassen
van den zelfsten alloy.
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120 Item. Laet ende maekt den codicillateur aen zyne zuster Anna-Marga-
rita Vonck in houwelijk met d'heer Collier koopman tot Wieze boven de pre-
legaeten aen haer alreeds gemaekt by zyn voorschreve testament alnoch voor
eerst zyn zilver caffoor het welk hy by zyn voorschreve testament hadde aen
zynen broeder Hieronymus-Benedictus Vonck, pastoor van Onse-Lleve-Vrouw
Lombeek, het zelve prelegaet alhier ten dien eynde wederroepende.
130 Item. Prelegateert hy aen de zelve zyne zuster zyne staende horlogie ge-
garniert in marbel actuelyk staende in zyn comptoir in zynen woonhuyze te
Brussel.

140 Item. Alle zyne geemaillieerde porcelyne taillooren salvo justo zes a
zeven doozynen gedient hebbende met zyne beste porselyne soupcomme ge-
zegd terrinne.
15° Item. Legateert den codicillateur aan. zynen broeder Hieronymus-Bene-
dictus Vonck pastoor van Oase-Lieve Vrouw Lombeek boven. het gene aen
hem alnoch geprelegeert is, voor eerst zynen degen met zilveren gevest,
alsmede zyn zilver cachet.
160 Item. Zyne beste porselyne soupcomme gezeyt terinne.
170 Item. Zyne zilvere portecaraf.
18° Eyndelyk prelegateert hy codicillateur aen den selven zynen broeder twee
schildereyen met vergulde leysten geschildert in de goeste van Teniers.
190 Alzoo den wysberuchten heer M. Xaverius Burtin licentiaet in de medi-
cynen. koninglyken raedsheer ende werkelyken corrunissaris der jointe aen-
gestelt betreckelyk tot de godtshuyzen, nieuwe parochiën ende andere god-
vruchtige stichtingen, binnen de oostenryksche nederlanden met de pennin-
gen der religiecasse staen opgerecht te worden, wegens Zyne Majesteyt be-
noemt Protho medicus ofte eerste geneesheer der selve Nederlanden Iidt van
verscheyde europiaensche constgenootschappen enz. enz. enz., ouden vriend
van den codicillateur, aen hun codicillateur voortyds zyn misnoegen heeft ge-
toont over de verachtelyke gesteltenisse van de faculteyt der medicynen in
de universiteyt van Loven, ter zaeke dat de Ieeringe niet genoegzaem alge-
meyn is, de lessen te weynig in getal ende niet behoorlyk beivert dat men
daer ende boven met meerdere nauwkeurigheyt zoude behooren te letten op
de bekwaemheyd, zeden ende menschl ieven den aerd der leerlingen niet min-
der als op hunnen voorgank in die wetenschap, dat men hun met al te groote
ooghwycking het examen van licentie laet paseren. dat ook den termeyn van
habitatie daer voor en vastgestelt al te kort is, waerby den voornoemden heer
in bezonder aendacht na mp dat de leerlingen die zig in de gemelde faculteyt
der medecymen laeten inschryven doorgans maer van middernachtig verstand
zyn, van gering en staet, gemeyne conditie ende van sleihte opvoeding; dat
dit alleen geen ander gevolg en konde hebben als dat het meeste deel der
kranke die zig aen diergelyke gepatendeerde geneespersoonen toebetrouwen,
daer van ongetwyffelt het slag offer zyn, in den tyd dat het nu de eeuwe is,
daer de menschlieventheyd over alles eerscht, ende zelfs by den souvereynen
op den hoogsten trap geklommen is, by gevolg dat er niets zoo betaemelyk
ende zelfs noodig is als in de voorverhaelde gebreeken der faculteyt van de
medecynen te voorzien ende daer aen eene nutte verar.deringe by te brengen,
dat voorts op deze te doene veranderinge niemant meerderen invloet kan heb-
ben, ofte daertoe met beteren voorgang kan mede werken als den voornoem-
den heere, acht genomen op zyne voorzeyde merkweerdige hoedaniheden, zoo
is dat den codicillateur om den goeden wille van den heere te meerder
aen te moedigen ende het merkelyk onderscheyd tusschen de hoog achtbaere
waere genees-heeren ende gepatendeerde quacksalvers meerder gevoelig te
maken aen hem legateert het volgende epigramma :

Eripit interdum modo dat mediciria salutem;
Sic quoque dat medicus, des tollit soepe salutem.
Nempe juvat doctus, pius, ingeniosus, honestus;
Ast nocet arte carens, atheus, ferus, invidus, ultor;
Sitque tenax vel avarus, erit quoque vita periculo
Exposita assidue, nam prologando medela est
Noxia, vel saltem sit inutilis et rnagis oeger;
Interea patitur, Ianguescit, deficit et sic
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Quod fuit ante malum curabile desinit esse.·
Hinc nimium felix, 0 terque quaterque beatum
Qui vél 'sal1us agit vitarn, aut si duxerit eegram.
Se propria curare valet medicamimis arte .. (11)

Verhopende dat den voorschreven heere in zyne menschlievende mantere van
peyzen volherdende dit epigrarnma zal gelieven in dank aen te nemen ende
voor zoo veel in hem is niet zonder een gewenscht gevolg Iaeten.
Verzoekende den codicillateur zyhe executeur testamentair van korts naer
zyn overtyden aen den zelver; heer van dezen artikel een authentiecq extract
toe ze zenden.
200 Voorts zoo is den uytdruckelyken wille van den codicillateur dat de fon-
datien van borsen voor studenten gemaeckt by zyn voorschreven testament
Item. Degene-gemaekt by zyn voorberoepe codicille voor een begyne niet al-
Ieenelyk en zullen plaetse hebben ende moeten stand grypen by aldien zyne
zuster in- houwelyk niet d'heer Petrus Colier koopman tot Wieze komt te over-
lyden zonder kinderen, maer ook by zoo verre zy kinderen voortsbrengende
alle de zelve insgelyks quaemen aflyvig te worden zonder kinderen achter
te laeten.
210 Begeerende hy codicillateur dat de borsen, dry, vier vyf ofte meerder in
getal die hy by zyn gemeld testament gefondeert heeft, zullen zyn van honderd
gulderis 'sjaers voor de studenten in de .kleyrte ofte latynsche scholen, ende
van ihonderd vyftig guldens voor de studenten in de philosophie. Item. Voor
de gene die de zelve borsen zullen genieten in de theologie. Item. Voor de
iene. die de zelve bersen zullen genieten in de theologie ofte in de rechten.
220 Alle welke borsen in de theologie ofte rechten, niet zullen mogen genieten
worden :tenzy door alzulke studenten, de welke ÎI!"::, de philosophie tot Loven
(zoo' lanck als de zelve philosophie blyve in haeren gewoonelyken luyster)
gepromoveert zullen zyn ende snte medium zullen hebben geweest.
23? Zynde den wille van den codicillateur dat de gemelde 'borsen ook worden
genoten door studenten in de medecynen doch door gene andere, als door die
de welke in de gemelde philosophie zullen gcpromoveert zyn in de eerste ofte
uyterlyk in de tweede linie.
240 Den codicillateur wilt ook dat in plaets van eenen collateur, gelyk hy ge-
disponeert had de by zyn voorberoepen testament uyt syn naeste maagschap
twee. collateurs zullen zyn de welke de gemelde bersen, als wanneer zy zul-
len vacant zyn, gezaementlyk met den pastoor van Baerdeghem by tyde we-
zende, zullen vergeven, ende daer over behoorlyke acte van collatie zullen
veilyden.
250 Welke twee collateurs te samen met den zelven pastoor ook zullen ver-
geven de borse die den codici Ilateur by zyne codicille van is February 1787
gernaekt heeft voor eene begyne. "
26° Item. Zullen zy gezamentlyk met den zelven pastoor moeten aenstellen
eer..en rentmeester 'ofte ontvanger tot het invoorderen der [aerlysche opkom-
sten ende voorts te doen, hetgenen de bediening van rentmeester gemynelyk
vereyscht ende medebrengt.
270 Welken rentmeester alle twee à dry jaeren zal moeten rekening doen. aen
de gemelde collateurs ende geen remboursementen en zal mogen ontvangen,
noch te. eenige remplacementen en zal mogen doen, ten zy met hunne kennisse
ende goedkeuring ..

(Vertaling)
(11) Vonck neemt als motto een vers ui t Ovidius : « de geneeskunde heelt

soms, maar kar. ook gezonden ziek rnaken ». Daarop dicht hij ongeveer
het volgende: « Evenzo de geneesheer; is. hij geleerd en eerlijk, dan
weet hij te helpen; maar als hij zijn vak niet kent en een slecht karakter
heeft, dan schaadt hij meer dan te helpen; uw leven is voortdurend in
gevaar als hij. lui en. geldzuchtig is" Want door' en -te langeof nutteloze
behandeling, wordt de patrent 'maar zieker, en de kwaal .die vroeger kan
worden genezen, wordt defim tief ongeneesbaar.: Gelukkig. degene die zijn
gezondheid kan bewaren ofdoor eigen ·Kl.!l1stzich weet te genezen ».



280 De zelven rentmeester zal daer en boven gehouden zyn voor aleer men
hem de plaetse van rentmeester zal mogen vergeven, van eene reële cautie
te stellen ter concurrentie van twee duysend guldens wissel geit.
290 Hy en zal ook geenen tacttem mogen genieten over den ontvang der ca-
pitaelen ofte gerembourseerde penninge nochte ook over het remplaceren der
zelve; dan alleenelyk vyf per cent van den ontvang der opkomsten ofte jaer-
lyksche revenuen.
Item. Over het gros van het schryven ende opstellen van zyne rekeningen
gelyk zulk gemeynèlyk geplogen word op welken voet het gemeIt rentmeester-
schap zal moeten vergeven. worden.
300 Item. Is de begeerte van den codicillateur altyd in gevalle dat zyne zuster
aflyvig word zonder kinderen ofte kinderen voortsbrengende, dat alle de zelve
insgelyckx qwaeme te sterven zonder kinderen ofte descendenten achter te
laeten dat de twee collateurs uyt zyn maagschap dewelke tot het vergeven
der gemelde borsen de eerste zullen zyn, ten dien eynde zullen mogen wor-
den genomen door zyne twee erfgenaemen gesaementlyk, ofte door den langst-
levenden van hun beyden, ende in gevalle dat deze daer aen te kort bleven,
dat alsdan ende voor dien. keer alleen den keus zal mogen gebeuren door
den by tyde wezende pastoor der parochie van Baerdeghem.
31° Welken keus ofte denominatie der zelve collateurs naer date dier 't elckers
zal moeten gebeuren door de voorgaende collateurs uyt het maagschap van
den codicillateur te weten: door den langstlevende van hun beyde, den wel-
ken met zig uyt het naeste maegschap van hem codicilllateur zal mogen aen-
nemen eenen beqwaemen ende eerlyken manspersoon te weten: mits achter-
volgende de regels die des halven hier naer worden voor geschreven ende op
conditie dat hy desaengaende eerst voor al zal consulteren den by tyde we-
zenden pastoor van Baerdeghem.
320 Ende om den arbeyd der dry collateurs niet t'eenemael onbeloont te lae-
ten, zoo wilt den codicillateur dat ider van hun 't elckers dat zy eene borse
zullen vergeven, zoo van eene begyne als voor een student, uyt de generaele
opkomsten zullen genieten de somme van dry guldens courant geit.
330 Item. Zoo zal den eenen ofte den anderen van de twee collateurs uyt des
codicillateurs maegschap, het voorschreven rentmeesterschap vacant zynde,
daer toe het voorrecht hebben voor alle andere.
34° Item. Is den wille van de codicillateur dat tot de plaetse van collateurs
vacant zynde altyd het voorrecht hebben de descendenten van Marie Vonck
moeye van wylen zynen vader in houwelyk geweest hebbende met Petrus
Verhasselt zone van Catharina Verspecht ende van Verhasselt; item alle de
afkomelingen van de zelve Catharina Verspecht ende van Verhasselt, moeders
moederlyke bloedtverwanten van den codicillateur.
35° Onder dewelke zullen behoorlyk worden geprefereert de manspersoonen
voor de vrouwspersoonen (2) de rycke en de persoonen van aenzien, wezende
treffelyk geetablisseert (3) weerelyke voor alle anderen (4) ingezetene der
parochie van Baerdeghem ofte degene daer ontrent woonende voor de afge-
zetene ofte verre afwoonende eyndelyk his omnibus fere paribus zullen ge-
prefereert worden, de naeste voor de verdere bloedverwanten.
360 Den codicillateur begeert ook dat in het confereren der borsen van eene
begyne de arme ofte geringe dochters zullen moeten geprefereert voor degene
die genoegzaem bemiddelt zyn om dien staet zonder borse aen te nemen; ten
waere dat er onder de presentanten eene ofte meerdere bevonden wierden
dewelke aen den codicillateur dry graeden verder (te rekenen volgens civile
computatie) zouden bestaen, van de borse als dan zullen uytgesloten zyn,
zonder aenzien van hune aerme ofte geringen staet,
37° Nopende het confereren der borsen voor studenten zoo is den wille van
den codicillateur, dat'er bezonder acht zal worden genomen op het goed ge-
drag, treffelyke opvoedinge, gestaedige religieoeffening ende op het ver-
stand ende algemeene beqwaemheyd der concurrenten, alsmede of er eenige
onder hun ervaeren zyn in de fransche of de nederduytsche taele his tere
paribus zullen altyd het voorregt moeten hebben, de geringe ofte de arme
concurrenten voor degene die genoegzaem bemiddelt zyn om uyt hunne eyge
revenuen ofte uyt degene van hunne ouders, hunne studten behçorlyk ten
eynde te brengen.



Zoo nochtans, .dat, alswanneer 'er onder de concurrenten eenen oite meer-
der zouden bevonden worden, dewelke aen den codicillateur- dry graeden
verder in maegschap zouden bestaen, als eenen anderen der concurrenten
(deze' graede, te rekenen volgens de civiele cornputatie) alsdan dengenen
ofte degene dewelke aen den codicillateur dry graden verder zouden be-
staen, van de collatie der vacante borse absoluetelyk zullen uytgesloten zyn
zonder acht te nemen. op hunne merreten ende geringen st~et.
380 Item: Zullen de erfgenaemen van den codicillateur voor de borsen ge-
schikt voor. de studien, mogen aenwyzen zoodaenige stedem, dorpen ofte
coll egien waer de studien het meeste hunnen luyster treffen, als hun volgens
omstandigheden van tyd zal goed dunken ende bestandelyk zal konnen ge-
beuren.
390·.ltem. Zal aen hun gelykerwys ook aen de collateurs by aldien zy zulks
goedvinden toegelaten zyn van de penningen. geschikt voor de meergemelde
borsen aen te leggen onder de souveryneteyt van vremde mogentheden, ende
namelyk onder Vrankryk, onder Luyck, ofte wel onder een duytsche catho-
lieke mogentheyd ofte eyndelyk OIr.der de regering der heeren Staeten van
Holland.
40° Den codicillateur verzoekt ook dat de gezeyde collateurs ofte by tyde
wezeride r.entmeester zullen gelieven te zorgen, dat nopende de ·gefondeerde
borsen, zoo voor eène begyne, als voor studenten, zoo haest als'er eene zal
komen open te "vallen, ofte dat'er genoegzame opkomsten zouden open zyn
tot hei constitueren van een nieuwe borze, zonder uytstel de publieke wete
gedaen warde in de kerke van Baerdeghein ende andere parochiën van den
lande van. Assche, te weten: door de respectieve heeren pastoors; met her-
haelinge van twee a drymaels s'jaers tot dat al de openstaende bersen ge-
confereert zyn,
41° .Voorts waer e het zaeken dat het voorviel, het welk God gelieve te ver-
hoeden, dat naer het overlyden van der. codicillateur, in wat tyd ofte eeuwe
het zoude zyn ofte niet de voorschreve borsen zonder uytwerksel zouden
zyn om reden dat diergelyke fondatien zouden. vernietigd worden, ofte eene
essentiele verandering moeten onderstaen 't zy door byzonder dispositien
van den souverein 't zy door .reformering van religie, ofte uyt anderen 'hoofde
zoo is den wille van den codicillateur dat de kapitaelen van de gemelde bol',
sen gelaeten zullen vervallen 'ende succederen op zyne alsdan naeste bloedt-
verwanten volgens order van successie.
42° Ende by aldien dat de errgenaernen van den codicillateur ofte den langst-
levenden van :hun beyde de voorschreve verandering uyt de omstandigheden
evidentelyk konden voorzien, zoo zal het aen hun, ofte aen den langstleven-
den alsdan toegelaeten zyn van over de capitaelen gelaeten voor de meerge-
me1de borsen niet alleenelyk te dispeneren ten behoeve van andere godvruch-
tige fondatien, maer ook ten prof'yte van hun alsdan levende bloedtverwanten
te weter; by acte van uyttersten wille.
430 Item. -Is den wille van den codicillateur dat alle zyne acquisitien in ren-
ten ende interest baerende obligatien zoo personele als reële de welke alnoch
in wezen waeren op den twelfsten January laest gepasseert, ende sedert dien
tyd zyn afgequeten ofte opgezeyt,· gelyk onder andere gebeurt is ten, opzichte
der rente vim vier duyzend guldens wisselgelt gestaèn hebbende tot laste van
den .heere de Man de Lenick, ofte alnoch opgezeyt ofte afgequeten zouden
worden ende ten tyde van het overlyden van hun codicillateur in het geheel
niet- en zouden .geremplaceert zyn door zyne erfgenaemen des niet te min
zulle:n moeten worden. geremplaceert, met den zelfsten natuer gelyck zyne
andere renten ottè interestbaer ende obligatien de welke in wezen zullen· ge-.
bleven zyn. _ .
44° Het:.w~Th· ook 'zal moeten achtervolgt worden in cas van afquytinge ofte
opzeggirig nel' renten. ende. interest baerende obligatien de welke den codi-
cilla teur. sedert, den' voorschreven . twelfsten . J anuary heeft aengeleyt, ende,
Ifè'ë~eeert e:Ïl~.e.a1.l!~ch ~~Ï!~·~.1f<;Hriena~el'l:fe leglf~ ofte' creeren.., ~ ..... :
45". .Itern. By zooverre dat het den Alderrrocgsten .behaegt- van over.den codi-,
cillateur . te disponeren: voor- .aieer :.h1' zyne bibliotheke ..ofte· boeken' zonde.
hebben .verkogt .gelyk .hy .varï intentie is, :ZQO is zynen wille dat Zyr.·e·erfge-,:
naemen de zelve biblrotheke ofte boeken publiekelyk zullerr.doen venkonpens
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ende gecor sidereert de merkelyke weerde der zelve, uyt de penningen daer
van voorts komen op rente zullen uytdoen met behoorlyk bezet eene somme
.van acht hondert guldens courant geld, te weten met den zelfsten natuer ende
schicking gelyk zyne andere l'en ten ende interest baerende obligatien zyn heb-
bende.
460 Item. Zoo verzoekt den codicillateur zyne twee erfgenaemen zoo lanck zy
geer:e vaste hope en zien dat zyne zuster zoude wettige kinderen voortsbren-
gen dat zy van tyd tot tyd, als zulks gevoegelyk zal konnen gebeuren, zullen
.gelieve te procederen tot verkoopinge van zyne achter te laeten vaste gron-
de.n van erven, zoo van den gene die hy met hun gemeyn heeft, afkomende
van hunne gemeyne ouders, als van zyn acquesten : om de penningen daer val).
voorts te komen, te remplaceren met gelyken r.atuer, ende daer van te mae-
ken goede gehypothequeerde renten.
460 Item. Is. den wille van den eodieillateur dat zyn voorberoepe testament,
gepasseert voor den notaris Vanden Brouek tot Brussel residerende op den
tweeden Mey 1786.
Item. Zyne eodicille gepasseert voor den notaris Van' Doren insgelyks tot
Brussel residerende op den 16 Fcbr uary 1787 als mede de voorhandige codi-
eille ofte dispositie var. uyttersten wille ende alle andere die den .codicilla-
teur noch zouden komen te maken by authentieque copye -sullen worden
geinsereert in zynen nieuwen handboek van den jaere 1787.

47° Welken handboek den langstlevenden van de eodicillateurs erfger.aemen,
te weten: in gevalle zyne genoemde zuster qwaeme aflyvig te worden zon-
der wettige afkomelirgen zal gehouden zyn te la eten volgen aen den heer
pastoor van Baerdeghem by tyde wezen de, om in de pastorye aldaer met
Gods hulpe ten allen tyde te worden bewaert.

48° Den zelven langstlevenden zal in dien gevalle ook gehouden zyn van aen
de collateurs der voorschreve borsen die hy volgens het voren gedisponeerde
voor de eerste reyzen zal gelieven te noemen, over te leveren copye auten-
thicque van de. voorschreve testamentaire disposttien van den codicillateur,
welke authenticque copyen altyd zullen moeten overgaen van collateur tot
collateur.
49° Item .. Zal hy in den geme1den gevalle ook gehouden zyri op zynen koste
een monument te la eten maeken in den kerke ofte buyten de kerke der pa-
rochie van Baerdeghem 't zy in steen ofte in eene kopere plaete, gelyk hy het
beste duerzaern zal vinden, behelzende de voorzeyde fondatle van borsen,
mitsgaeders de jaergeteyden erde alle de legaten die den codieillateur aen
den aermen der voorzeyde parochie gelaeten heeft.

50° Item. Is' den wille van den codicillateur dat zyne erfgenaemen stiptelyk
ende na er concientie zullen hebben te achtervolgen den inhoud van zekere
memór ie ofte valart billet door hun eygenhandig geschreven r aekende de
administratie der goederen ende renten toebehoorende aen de familie van
Schlichting ende Weinzierl geetablisseert in Duytslandt, berustende het zelv.e
billet in des codicillateurs grooten bureau actuelyk staende in zyne boven
camer naest de Broeckstraet in zyr;e wooninge binnen de stadt Brussel in
een casken o.fte een Iayken, ad dextram resplcientts, geteekent met de let-
ters C.D.F. ende welk billet in gevalle de tydsomstandigheden het toelaeter:,
den codicillateur 'Zal vast hechten aen de copye van de voorhandige codicille.

51° Item. Zoo begeert den codicillateur dat korts naer zyn overlyden, van de
voorhandige dispositie, voor zoo raekt de meergemelde borsen als mede de
legaeten gemaekt ten behoeve van den armen van Baer deghem aen den heere
pastoor der zelve parochie copye .authenticque zal worden ter hand gestelt
om in de pastorye altyd te verblyven berusten.
52° Het welk ook zal moeten gebeuren ten opzichte van zyn voorberoepe tes-
tament en codicille respectievelyk gepaseert voor de notarissen Vanden Brouck
ende Van Doren residerende tot Brussel.
530 Begeerende den codicillateur ook wel uytdrukkelyk dat' de zelve twee dis-
positien van uyttersten wille mitsgaders ook de voorhandige korst na er zyne
aflyvigheyd zullen worden geenregistreerd ter greffe des lands van Assche.
54° Item. Dat van zyn testament ende gemelde codicille voor zoo veel raekt te
fondatie van borsen zoo voor .eene begyne als voor studenten extract authen-
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iicque zai worden gegeven aen alle pastoors der parochten des landts van
Assche om op de pastorye aldaer te blyven berusten.
55° Het welk ook zal moeten gebeuren ten opzichte van de voorhandige co-
dicille, doch maer alleenelyk naer het overlyden van den langstlevenden van
des codicillateurs twee erfger.aemen ende in de gevalle dat zyne zuster komt
te sterven zonder wettige naerkomelingen.
56° Item". Is de begeerte van den codicillateur dat zyne erfgenaemen stipte-
lyk zullen achtervolgen er.de volkomen testamentairen wille zullen aanzien
alle dispositien die hy codicillateur eygenhandig zal maeken ende zal toeze-
gelen met' zyn gewoonelyk cachet, ende waer in hy aen het hooft zal stellen
de volgende woorden: Gelooft zy het Heyl ig Sacrament des autaers, de welke
hun 'geordonneert uytwerksel zuller. moeten treffen, zonder aenzien waer ende
by wie dat de zelve dispositien zullen bevonden worden, weder niet ten waere
datse door posterieuere dispositien behoorlyk zouden wederroepen zyn.
57° Ende vermits de codicillateur by zyne voorgaende dispositien heeft ge-
wilt dat zyne moeye jouffrouw Maria-Anna Van Nuffel zyn huyshouden zoude
gelieven open te houden tot dat zyn sterfhuize 'teenemael zoude geeffent zyn,
dat hy voorts zynen broeder Hieronymus Benedictus Vonck pastoor van Onze-
Lieve- Vrouwe Lombeeke by zyn voorberoepen testament heeft aengestelt als
executeur testamentair, dat nochtar.s den zelven zynen broeder, ter zaeke van
zyne geduerige affairens ende bezigheden bine zyne gelmelde pastorye som-
tyds zoude konnen belet ZYJl van de affairens tot Brussel ofte elders het
sterfhuys van den codicillateur raekende te vervoorderen, zoo authoriseert den
codicillateur de voorzeyde zyne moeye, om in cas van absentie ofte eerrig
ander beletsel van zynen voornoemden broeder, alles te doen vereffer.en ende
te administreren met gelycke macht al of het gebeurde door de zelven zynen
broeder, also~k met volle macht van substitutie.
58° Eyndelyk zoo begeert den codicillateur dat zyne voornoemde moeye, de
welke hy, als voorzeyt, gewilt heeft dat zyn sterfhuys zoude open houden tot
de finaele vereffenisse aldaer ten minsten zal blyven ten tyde van twee maen-
den. ende zig aldaer zoodaeniglyk zal moge gedraegen 't zy in 't disponeren
over de meubelen 't zy in schikken van de keuken ende 't entfangen ende
traiteren van persoonen even eens al of hy codicillateur het zelve waere, zon-
der eenige de minste opzichte te moeten hebben voor wie het zy ende zal zig
daer en boven mogen doen dienen met zoodaenig meyssen ofte domestieck al
zy geraeden zal vinden.
Verklaerende hy codicillateur dit insgelyks te wezen zyne intentie, uyttersten
wille' er.de begeerte, mitsgaeders wilt hy dat deze zyne dispositie naer zyn
overlyden zal stand grypen ende zyn volkomen effect sorteren by forme van
codicille donatie causa mortis öfte andersïnts inder voegen. ende maniere het
zelve alderbeste zal konnen valideren ofte subsisteren.
Ende gevraegt zynde by my notaris of by codicillateur ende naergenoemde ge-
tuygen konden schryven heeft codicillateur ende eenden der getuygen ge-
antwoord dat jae er.den den anderen dat neen.
Aldus' gedaen ende gepasseert binnen de pastorye van Onze-Liexe-Vrouw
Lombeek, den daege, maende ende jaere voorschreve ter presentie van Hen-
ricus Pletinckx ende Vistor Larmoor als getuygen hier toe aengezogt.
(Getekend) J.-F. Vonck, Her.dricus Pletinckx, geteekent by forme van een
kruysken waer hy geschreven stond d'merk van Victoor Lannoor. (Getekend)
J.-F. Walravens, notaris.
Voor gelykvormig afschrift afgelevert door J.-P. Walraver.s notaris te Onze-
Lieve-Vrouw Lombeek bezitter der minute.
Te Onze-LieveVrouw Lombeek den derden December 1800vyf en sestig.

P.-J. Walravens, notaris.

"

t
D. - AKTE VAN FONDATlE VAN MARIA-ANNA VAN NUFFEL

" " - VAN 21 MEI 1788.

Anna-Maria Van Nuffel, tante van advokaat J.F. Vonck, was de dochter van
Jan en van Maria Verhasselt. Zij werd begijn op het begijnhof te Dender-
monde. Haar algemene en enige erfgenamen zijn haar twee neven: meester
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Jan Frans Vonck en E.H. Jeroom, pastoor van O.L.Vrouw Lombeek. Zij sticht-
te een beurs voor toekomstige begijntjes te Dendermonde; Aalst of Brussel.
Hier volgt haar testament met de bedoelde fondatie van de beurs.
In den naem Ons Heeren. Amen.
Op heden, den XXIIIIsten Meve seventhien hondert acht en tachentig, com-
pareerde voor my Thomas De Lantsheer, notaris publicq, geadmitteert in den
raede van Vlaenderen, ende ter exercitie van dien residerende binnen de stad
Dendermonde, présent de ghetuyghen hier naer ghenoemt, in persoone iouï-
frouw Maria-Anna Van Nuffel, filia Jan ende Marie Verhasselt, beggijntjen
Op den beggynhove binnen deze stad, aen my notaris bekent, gezont van
lichaem, gaende ende staende, mitsgaeders wel by haer sinnen ende verstand
ende die alomme machtig wesende en ghebruyckende, zoo aen my 'notaris
ende de selve ghetuygen clacrlyck is gebleken. Welke comparante overden-
ckende de cranckheyd ende broosheyd der menschelycke natuere, de seker-
heyt van de doodt, ende d'onsekerheyt van d'ure dier selve, ende daeróm niet
soeckende uyt dese verganckelycke weirelt te scheyden, sonder alvooren
ghemaeckt te hebben dit haer testament, daer by sy gecondionneert ende
geordonneert heeft het naervolghende : .
Voor eerst haere ziele, soo haest die by den wille Godts uythaer sterffelyck
lichaem sal ghescheyden zyn, recommandereride aende oneyndighe bermhar-
tigheyt van haeren Schepper ende Zaligmaecker, onder' de crachtighe voor-
spraecke van de alderheylighste Maghet ende Moeder Gods Maria, van haerè
patronerssen ende van geheel het hemels geselschap. wilt dat haer dood
Iichaem sal getransporteert worden ter gewyde aerde, om aldaer begraeven
te worden, ende t'haerder ziele gedachtenisse ghecelebreert eene uytvaert
ende dertighste in de kercke van den Beggynhove met den tweeden dienst,
alsmede dan ten effecte van dien sal ghebruyckt worden het orinaire wasch
van twintigh keerssen aen de baere ende ses op den authaer, ten gewichte
van 'eén pond élck, mitsgaeders eene voor het beeld van' Onse-Lieve-Vrauwe
ende eene voor het beeld van Sinte-Joseph ten gewichte van 'een half pond
ider; ende voorts dat, voor het draegen van de gemelde twintigh keerssen
haer dood' lichaerri ende aen alle de beggyntjens, zal betaelt ende ghegheven
worden gelyck op den Beggynhove ten overlyden van andere. Beggyntjens
ghegheven wordt.
Item. Dat, een jaer naer haer s'comparants overlyden, sal gedaen worden een
jaergetyde, ende voorts alle maenden gecelebreert eene gesenghen misse vari
Reguiem gedurende den tyd van een jaer, daer vooren betaelt sal worden 't
ordinaire recht daer toe staende -.
Item. Wilt ende begeert de comparante testatrice. dat, korts naer -deszelfs'
overlyden, t'haerder ziele laeffenisse, sullen gecelebreert worden ses honderd
zielmissen.
Item. Laet ende maeckt aen de diensmaerte, die t'haeren overlyden by haer
sal woonen, eene somme van hondert guldens eens. ,
Ende aen de armen van Baerdeghem ghelycke somme van hond~rt .guldens'
eens.
Komende de testatrice hier mede ter dispositie van alle haere resterende
goederen, soo meuble als immeuble, waer ende op wat plaetse deselvè kormen
gelaghen zyn ende waer van zy testatrice de macht heeft van te testeren,
soo noemt sy daer inne voor haere eenige en universele erfghenaemen haere
twee cosynen, d'heer ende meester Joannes-Franciscus Vonck, advocaat
voor den souvereynen Raede van Brabant, woonachtigh tot Brussel, ende
den eerweerdigen heere Hieronymus-Benedictus Vonck, pastoor van Onse-
Lieve-Vrauwe Lombeke.
Item. Haer nichte Anna-Margareta Vonck, in hauwelyck met .sieur Petrus
Collier, koopman tot Wieze, dry achtergelaeten wettige kinderen van des
testatrice suster, wylent Elisabeth Van Nuffel, by haer verweekt met wylent
Joannes Vonck. Gheschiedende dese dispositie met volle recht van institutie
ende subsitutie van d'een aen d'andere, op expresse conditie dat alle de ach-
terlaetende gegoede ende engegoede immeuble goederen der comparante
testatrice, mitsgaeders alle haere renten gegoed ende ongegoede ofte perso-
nele oblîgatien, sullen verbonden syn met den band van fid·ai commis ten
behoeve der kinderen by haeren voornoemden cosyn den heere advocaet
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Vonck ende by hare voorseyde nichte met Godts gratie te ver wecken. Ende
in gevalle de selve haere cosyn ende nichte quaemen aflyvigh te worden
sonder kinderen ofte kindskinderen achter te laeten, soo is den wille der
testatrice dat alle haere -voorseyde immeuble, goederen, rente ende perso-
nele obligatien, naer het overlyden van den lanckslevenden van de voor-
noemde haere twee cosyrien ende nichte, sullen worden geemployeert:
Eerst tot een borse van acht en veertigh guldens t'jaers voor eene Beggyn
van de familie der testatrice, met preférentie van de naeste familie aen de
voordere ende van de arme aen de rycke, onder voordere conditie dat de
selve borse maer en sal kormen genoten worden op het Beggynhof tot Den-
dermonde, tot Aelst ofte tot Brussel, ende dat de gene aen wie de zelve
borse eens wettiglyk zal zyn geconfereert daer in sal mogen volherden zoo
lang als sy den beggynelycken staet behoorelyck sal blyven beleven.
Ten tweeden soo wilt de comparante testatrice dat in den gemelden gevalle
van geen kind otfe kinderen by haeren voorseyden cosyn ende nichte achter
te laeten, alle haere voorschreve goederen, renten ende personele obligatien,
boven de voorseyde fondatie, oock sullen worden geemployeert tot eene,
twee ofte meerder ghetal van norsen voor studenten doende hunne cleyne
scholen ofte philosophie, sullende de selve borsen oock mogen ghebruyckt
worden in de theologie ofte medecynen.
Tot welcke borsen eerst sullen gerechtight wesen, die de welcke van haer
testatricens maeghschap sullen syn, met preferentie van de riaest bestaende
aen de verdere ende van de arme aen de rycke.
Ende by aldien geene van haer maegschap sigh daer toe en presenteerden,
soo wilt sy testatrice dat de selve borsen alsdan sullen mogen vergeven
worden aen de inborel inghen. der prochi e van Baerdeghem, haere geboorte-
plaatse, ende by gebreck van dese, aen die de welcke geborten sullen syn
van de andere prochie ofte dorpen van het land ende marquisaet van
Assche (2).
Voorts soo begeirt de testatrice dat de gemelde bersen sullen syn van hon-
dert guldens voor de studenten in kleyne scholen ende ten minsten van
hondert guldens ende ten hoogsten van hondert vyftigh guldens voor de
studenten in de philosophie alsmede voor de gene die de selve sullen ge-
nieten in de theologie ofte in de medecynen.
Item. Begeirt de testatrice dat de selve borse in de theologie ofte in de
medecynen, niet en sullen mogen genoten worden ten zy door al sulcke
studenten dewelcke in de philosophie tot Loven (0$00 langh als de selve
philosophie blyve in haer ghewoonlyck vigeur) gepromoveert zyn sullen
ende ante medium sullen hebben geweest.
Dogh in gevalle de gewoonelycke promotie der nu gemelde philosophie
eenighe essentiele veranderinge quaeme te leyden, t'eenemael verschillig
van den ouden voet, soo in materie van geleertheyt als in materie van
religie, soo en sal het niet noodig syn voor de theologanten ofte studenten
in de medecynen van in de selve philosophie ante medium te zyn, om de
gemelde borsen te kennen genieten; ghelykkerwys de testatrice in den
ghevalle voorseyt, oock toelaet, dat de selven bor sen oock sullen mogen
ghenoten worden in de studien ofte universiteyten ghelegen buyten het
ghebied van syne Majesteyt.
Noemende sy testatrice voor collateurs der voorghemelde borsen soo van
de ghene voor studenten als van de borse voor cene beggyne, twee van
haer naest bestaende bloedverwanten met preferentie van de' geestelycke
aen de weireltlycke ende van de priesters voor de andere.
Item: Der by tyde pastoor der voornoemde parochie van Baerdeghem, om
niet alleenelyck de voorseyde borsen ghesaementlyck ende met pluraliteyt
van veisen te vergeven, maer oock om gezaementlyck over alles de directe
(sic) te hebben, ende om onder hun te verkiesen eenen ontvanger der"
revenuen op behoorelycken sallaris welcken ontvanger ofte rentmeester
aen de gheseyde collateurs alle twee a dry jaeren sal moeten rekeninghe

(12) Het marquisaat van Asse, volgens de patenten van 22 aug. 1663,behelsde
de volgende gemeenten: Baardegem (O.-Vl.), Hekelgem, Meldert, Ma-
zenzele, Essene, Molem en Bollebeek, en zes nieuwe: Wulfergern, Cater-
taverent, Asse-ter-Heide, Aasbeke, Krokegem en Waarbeke.
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doen en geene penningen en sal mogen aenleggen, ten sy met aggregatie
der geséyde collateurs.
Hy 'sal .oock ghehouden zyn voor al'eer men hem 't zelve rentmeesterschap
sal mogen vergeven, van eène réele cautie te stellen ter concurrentie van
duysent guldens wisselgelt mitsgaeders van niets te mogen genieten voor
het ontvangen der cappitaelen dan alleenelyck vyf per cente van den
ontfanck der revenuen, als mede den ordinairen iantieme van het opstel-
len der r'ekeninghe.
De comparante testatrice versoekt voorts dat de voorseyde collateurs sul-
len gelieven te sorgen dat als wanneer eenige borsen te weten soo van de
gene gesticht voor eene beggyne, als van de gene gefondeert voor de stu-
denten vacant soude zyn, de revenuen daer van voortscommende sullen
worden geemployeert ende by merckelycke sommen met goede hypo-
thecque sullen worden op rente aengelegt, tot het maecken van nieuwen
borsen voor studenten.
Versoeckende de testatrice hun ook wel expresselyck te weten in den ge-
valle dat haeren voornoemd en cosyn ende nichte commen aflyvigh te wor-
den sonder wettighe descendenten, van naer haer overlijden, mitsgaeders
naer het overlijden van hunnen broeder den eerweerden heer Hieronyrnus-
Benedictus Vonck, alle haere immeuble goederen de welcke niet en sullen
verkeert zyn in renten, sonder uytstel te vercoopen ende, van de -pennin-
gen daervan voorts te' commen te coëren in wel bestaande ende besette
renten; te weten onder behoorelycken sallaris door hun collateurs daervan
te genieten.
De comparante testatrice versoeekt noch dat de voornoemde collateurs ofte
den gemeld en rentmeester sal sorgen dat alle de voorseyde borsen, soo
haest als'er eene sal commen te vacheren ofte dat ter genoegsaeme reve-
nuen open zyn tot het constitueren van eene nieuwe borse, sullen worden
ghepubliceert in de kercke van Baerdeghem ende de andere parochien
van .den lande van Assche door de respectieve pastors, ende dat dit sal
gebeuren twee à dry ma el op een jaer tot dat de openstaende borsen we-
derom sullen geconfereert syn. .
Dan alsoo de testatrice niet en kan testeren van haere leengoederen, als
geen octrooy becommen hebbende, en dat sy oock ma er en kan testeren
van een derde van haere goederen, gelegen binnen de provincie Oost-
vlaenderen, soo belast sy haere voorseyde erfgenaemen van hun eygene
vrye goedereen, ofte van hunne penningen al suleken quanturn als' haere
leenen ofte twee derde parten van haere vlaemsche goederen bedraegen.,
te employeren ende te schikken ten behoeve der voorseyde borsen, ten
waere sy liever hadden der testatrive voorseyde leenen ende twee derde
der vlaemsche goederen te vercocpen ende de penningen daer van voorts
te komen" te verkeeren in renten ten behoeve der meergemelde bersen.
Eyndelinghe soo is ten uytdruckelycken wille der testatrice, dat by aldien
de voorseyde borsen volgens haere intentie geene effect en soude konnen
hebben, 't sy uyt den hoofde van veranderinghe van religie ofte door dien
dat daer aen contrarie placcaerten souden worden uytgegeven, dat als dan-
ha ere twee voornoemde cosynen ende nichte van den eygendom der goederen,
renten ende obligatien tot de gemelde borsen .geschickt, sullen mogen dispo-
neren by testament ofte by acte van uyttersten wille, te weten alleenelyk ten
voordeele der bloedverwanten van de testatrice ende geensints ten behoeve
van eenige vremde persoonen, aen de testatrice niet vermaeghschap zynde.
Tot het volbrengen van alle het gene voorschrevene, soo verkiest de testatrice
voor ha eren executeur testamentair ha eren cosyn den voorseyden heer: ende
meester Joannes-Franciscus Vonck, advocaet voor den souvereynen .Ra ede
van Brabant; ende by aldien den selven quaeme aflyvigh te worden ofte door
sieckte ofte andersints, desen last niet en konde aenveerden, soo kiest sy in
syne plaetse synen broeder den voornoemden eerweerden heere Hieronymus-
Benedictus Vonck, pastoor van Onse-Lieve-Vrauwe Lombeke, gevende hun de
macht om met behoorelycke procuratie tot goedenisse alle haere immeuble
goederen ofte wel eenige der selve, volghens dat sy sullen geraedig .vinden, te
vercoopen ende de penninghen daer van voorts te 'commen aen te leggen op
goede. en ..souffiisante vpanden met de selve natuere -en schickiaghe -der- voor- .
sèyde.Immeuble goeder-en, gelyck hier vooren gementionneert is; sullende hun



toegelaeten zyn van die remplacementen te mogen doen volgens hun beste
goedduneken. soo wel onder vremde moghentheden als onder het gebiedt van
Syne Majesteyt met voorder macht om tot het voorschreven, alsmede tot de
totale vereffeninghe van haer sterfhuys aen te stellen soodaenighe persoonen
als sy sullen noodigh achten.
Begeirende de testatrice dat, korts naer haer overlyden, beyde de voorseyde
fondatien van borsen, sullen worden geenregistreert ter greffie des lands ende
marquisaet van Assche ende dat des aengaende uyt dit testament totale
extraiten sullen worden gegeven aen den pastoor van Baerdeghem ende aen
de andere pastors van den lande van Assche om op hunne respective pasto-
ryen eeuwiglyck te blyven berusten.
Ten lesten soo geeft de testatrice de macht aen de langhste levende van haer
gemelde twee cosynen ende nichte, inghevalle als voorseyt sy commen afly-
vigh te worden sonder wettighe descendenten, van by hun testament ofte
andere acte tot de twee eerste collateurs der voorseyde bersen te noemen al
sulcke persoonen uyt haer maegschap als sy sullen goedvinden; willende dat
de aengestelde collateurs uyt haer maegschap, soo haest sy sullen genoemd
zyn, telckens onder hun sullen benoemen uyt het naeste maegschap, als voor-
seyt, den persoon die sal volghen naer den genen die van hun eerst sal kom-
men te sterven. Ende in ghevalle sy dit veronachtsaemt hebben, soo sal den
overblyvenden dien keus alleen vermogen te doen.
Alle t'gene voorschreven verclaert de comparante testatrice te wesen haere
intentie ende begeirt dat zulcks naer haer overlyden sal volkomen ende ach-
tervolght worden t'sy in de forme van testament dispositie van uyttersten
wille ofte, soo t'selve alderbest subsisteren kan, selis alwaer 't soo dat eenighe
placcaerten statuten ofte landsrechten ter contrarie disponeerden, daer aenne
de testatrice tot bestemdigheyd deser declareert te derogeren by desen.
Aldus ghetesteert, ghedaen ende ghepasseert ten comptoire ende voor my
notaris voornoemt in de presentie van Louis-Josephus Lepreux ende Jacobus-
Emanuel Lantsheere, respective clercq ende sone myns notaris, als getuygen
hier toe aensocht.
Ende by my notaris aen de cornparente testatrice gelyck oock aen de selve
ghetuyghen ghevraeght synde of sy konden schrijven, hebben sy al geant-
woord van [ae, ende ghevolghentlyck dese beneffens my notaris ondertee-
ckent ten daghe, maende ende jaere voorseyt.
(Getekent) Maria-Anna Van Nuffel, L.-J. Lepreux, J.E. De Lantsheere en
T. De Lantsheere notaris.
Den onderschreven pastor van Onse-Lieve-Vrouwe Lombeke vercleaert dat
hy ten opsichte van de successie mobilaire ende de erfgoederen gelegen in
Vlaenderen, geensints aen en draeght het testament, maer dat hy ten dien
r eguarde verstaet succederen ab intestato.
Actum desen 29 January 1789. (Getekend) H.B. Vonck, pastor van Lombeke,
B.M.V.
Pour copie conforme à I'original déposé aux archives de la régence de la
ville de Termonde, délivrée par les bourgmestre et échevins de la même
ville.
A Termonde le onze octobre 1833.

Par ordonnance le secrétaire de la régence
(signé) Deherde.

DE STUDIEBEURZEN NA DE FRANSE OMWENTELING HERSTELD.

De Fransen hadden de eigendommen van de stichtingen aangeslagen en alzo
de studiebeurzen van hun inkomen beroofd. Willem, koning van de Nederlan-
den liet een onderzoek instellen omtrent die eigendommen en beval de beurs-
stichting opnieuw in te richten. Hieronder de oorspronkelijke teksten.

E. - Koninklijk besluit van 14 november 1829.

Laat de stichting Vonck toe:
Wy, WILLEM, by de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje,
enz. Op het rapport van onzen Minister van binnenlandsche zaken, van den
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10- dezer (no 114) ten geleide van een afschrift der uiterste wilsbeschikking:
van wylen Joannes-Franciscus Vonck, overleden te Brussel, in leven advocaat
by den voormaligen souverein en raad van Braband, waarby hy bepaald heeft:
dat, ingeval zyne zuster, zonder nakomelingen achter te laten, zoude komen:
te overlyden, zyne vaste goederen, renten en eredieten zouden bestemd wor-"
den tot daarstelling van beurzen van honderd franken voor het onderwys in:
de kleine en latynsche scholen, en van honderd vyftig franken voor de studie,
der wysbegeerte der godgeleerdheid en der regten ten behoeve zyner naaste'
bloedverwanten en by ontstentenis van dezen, der inboorlingen 10 van Baar-
degem, en 2° van de dorpen van het voormalig markgraafschap Assche; zynde
de zuster van den testateur op den 1- Juny, zonder nakomelingen achter te
laten, overleden.
Gezien artikel 910 van het thans nog in werking zynde burgelyk wetboek.

Hebben goedgevonden en verstaan:
Onze goedkeuring op de in den hoofde dezes bedoelde stichting by dezen te
verlenen onder bepaling, dat de bloedverwanten des stichters, voorloopig door
het gemeentebestuur van Baardegem (Oost-Vlaanderen), in het beheer en de
begeving dier stichting zullen vervangen worden, tot dat zy aan de stichting
zullen hebben overgeleverd, de goederen, renten, enz. welke aan dezelve zyn
verbonden of toebehooren.

's Gravenhage, den 146 November 1829.

Van wege den Koning:
(Get.) J.-G. de Mey van Streefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel.
De griffier ter Staats secretarie

(Get.) L.-H. Elias Schovel.
Voor eensluidend afschrift:
De secretaris generaal by het ministerie van binnenlandsche zaken:

Wenckebach.

F. - Ministrieel besluit tot regeling van de stichting.

25 november 1829.
De Minister van binnenlandsche zaken,

Gezien het testament en de codicille van den 2- Mei 1786, 16 Febrary 1787,
25 en 30 July 1788, waarby Joannes-Franciscus Vonck, advocaat by den
souverein raad van Braband te Brussel, zyne vaste goederen, renten en
eredieten heeft bestemd tot daarstelling van beurzen van honderd frank
voor de studie der philosophie, der theologie en der regten, ten behoeve
zyner naaste bloedverwanten, en by gebreke van deze, der inboorlingen:
la van Baardegem en, 20 van de dorpen van het voormalig marquisaat
Assche;
Het rapport van de gedeputeerde staten van Oost-Vlaanderen, in dato
17 September 1829, reegister c/3 n° 2110;
Het rapport van de Commissie voor de stichtingen van onderwys van den"
4" dezer;
Het besluit in dato 14- dezer (nO 19), waarby Zyne Majesteit hoogst deszelfs
goedkeuring tot het daarstellen dier stichting verleent, enz.

Heeft goedgevonden en verstaan:
Artikel één.

De stichting voor het onderwys van Joannes-Franciscus Vonck, zal aanstonds
in werking geb ragt worden en overeenkomstig de bepalingen van het
koninklyk besluit van 20 December 1823 (Staatsblad nv 49), bestuurd worden.

Artikel 2.
De studien zullen geschieden op de publieke scholen of serninarien van het
Rijk.

Art. 3.
De .bloédverwanteu.des stichters zullen voorloopig door het. gemeentebestuur'
van Baardegem in het beheer en de begeving dier stichting .vervangen wor-
den tot dat. zy.. aan .die stichting zullen hebben overgeleverd de, goederen,
renten,' enz ... welke aan dezelve zyn verbonden of toebehooren.



De gemelde gemeentebestuur zal aanstonds het vereischte en, zoo noodig,
geregtelyke vervolgingen doen, tot het bekomen der door de stichter voor
de bedoelde stichting bestemde goederen, renten en credieten. De Liquidatie
dier zaak tusschen de erfgenamen van J.-F. Vonck en het gemeentebestuur
zal door ons op het advies der te benoemen provisoren en der gedeputeerde
staten moeten goedgekeurd en bekrachtigd worden. Zy zullen daarna, en
zonder uitstel, aan de gedeputeerde staten een voorstel doen tot het goed
beleggen van de gelden der stichting.

Art. 4.
Een afschrift van het tegenwoordige besluit en van 's Konings besluit van
den 14° dezer, nO 19, en het testament van den advokaat J.-F. Vonck, zullen
aan de gedeputeerde staten van Oost-Vlaanderen gezonden worden, ten
einde in het daartoe bepaalde register ter griffie der staten dezer provincie
overgeschreven en vervolgens aan het gemeentebestuur van Baardegem
overhandigd worden.
's Gravanhage, den 25e November 1829.

(Get.) Van Gobbeelschroy.

G. - Koninklijk besluit laat een minnelijke overeenkomst toe. 1835.

Léopold Ier, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'expéditiori authentique d'un acte passé devant le notaire Stobbelaers, à
Lebbeke (Flandre orientale), le 25 février 1835"'par lequel les administra-
teurs des fondations de Vonck, Van Nuffel, et les héritiers de feue Arme-
Marguerite Vonck, ont conclu une transactton. par laquelle ces derniers,
dans le but de terminer le procès existant entte eux et l'administration des-
dits fondations, au sujet de la délivrance des biens destinés à en former la
dotation, s'engagent de payer à la dite administration une somme de 4.000
francs, et de supporter, en outre, tous les frais faits, tant de leur part, que
de la part des administrateurs, du chef précité;
Vu la demande desdits administrateurs, tendant à ce que cette transaction
soit approuvée;
Vu les avis des proviseurs et du comité de conservation de la Flandre
Orientale; .
Vu les arrêtés d'établissement desdites fondations du 14 et 25 novembre 1829
et 8 décembre 1834;
Vu l'article 12 de I'arrêté du 2 décembre 1823, Jourrial officiel n° 49, et I'ar-
ticle 2045 du Code-civil;

SUl' le rapport de notre Ministre de 1'intérieur,
Nous avons arr êtés et arrêtons

Artiele premier.
La transaction précitée est approuvée.

Artiele 2.
Notre Ministre de l'intérieur est charge de 1'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 25 mai 1835
(signé) Léopold.

H. - Koninklijk besluit van 8 december 1834 laat de fondatie van
Maria-Anna Van NufJel toe.

Par le Roi:
Le ministre de 1'intérieur

De Theux.

Léopold Ier, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut,

Vu. I'expédition du testament passé devant le notaire Lantsheere, à Ter.·
monde, le 24 mai 1788, par lequel feue la demoiselle Marie-Anne Van Nut-
fel, béguine au béguinage de Termonde, a effecté les biens de la succession
à la dotation d'une fondation de bourses pour les études des humanités, de
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la philosophie, de la théologie et de la médecine en faveur de ses parents
et. à leur défaut, 1° au Cx) jeunes gens de Baerdegem (Fl. Or.), et 20 d'autres
communes du ci-devant marquisat d'Assche,
Vu la demande du desservant de l'église dudit Baerdegem et de I'admi-
nistratien dudit lieu;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, et les arrêtés du 26 décembre 1818
et 2 décembre 1823 (Journal officiel, N°s 48 et 49);

Sur la proposition de notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.
L'établissement de la fondation précitée est autorisée.

Art. 2.
Le desservant de l'église de Baerdegem sera, conformément à la volonté
de la fondatrice, administrateur-collateur de cette fondation, qu'il admi-
nistrera seul, jusqu'à ce que les héritiers de la for.datrice, dont les deux
plus proches parents ont droit à la co-adminlstration-collatlon de cette
fondation, auront remis à cette dernière les biens, rentes et obligations,
affectés à sa dotation.

Art. 3.
Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1834.
(signé) Léopold.

Par le Roi:
Le Ministre de l'intérieur,

de Theux.

1. - In 1845 worden de twee fondaties veerenigd (22 januari 1845).

Léopold Ier, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut.

Vu la transaction passée devant le notaire Stobbelaers à Lebbeke, Ie 25 fé-
vrier 1835,par laquelle le curé et l'administration communale de Baerdegem,
en leur qualité d'administrateurs provisoires des fondations de Vonck et Van
Nuffel, renoncent à tous les droits et prétentions qu'ils peuvent avoir sur les
biens de la succession des fondateurs et les héritiers de ceux-ci, s'engagent de
leur cöté à payer au curé de Baerdegem et aux sieurs Jean-Antoine de
Backer, héritier maternel, et Jean-Baptiste Van Biesen, héritier paternel de
la dame Collier née Vonck, entre les mains de laquelle les successions de
Vonck et Van Nuffel se trouvaient réunies par suite du décès de Ieurs
auteurs, tous deux invités, comme parents, à accepter les fondations de col-
lateurs une somme de 14.000francs pour servire de dotation aux dites fon-
dations.
Revu notre arrêté du 25 mai 1835 qui approuve cette transaction;
Vu la demande du curé de Baerdegem et des sieurs De Backer et Van Bie-
sen tendante à faire approuver la collation des bourses qu'ils avalent déjà
faite;
Vu les avis du comité consultatif pour les affaires des fondations;
Vu le rapport de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre orientale;
Vu les arrêtés royaux des 23 décembre 1818 et 2 décembre 1823 (Journal
officiel, nO48 et 49).
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice.

Nous avons arrêté et arrêtons :
Artiele premier.

Les deux fondations de Vonck et Van uffel formeront désormais UNE
SEULE et UNIQUE fondation qui restera chargée d'une bourse de 100 francs
en faveur d'une personne du sexe remplissant les conditions prescrites par
la fondation et se composera en outre de deux bourses peur les étuues
chacune de 200 francs, lorsqu'elles seront conférées pour les .humanités, et
de 300 francs lorsqu'elles seront conférées pour les etudes superieures.
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Art. 2.
Seront admis à ia jouissance de ces bourses, les plus preehes parents de
la dame Anna-Marie Collier, née Vonck, sans distenction entre les parents
de la branche Vonck et r ceux de la branche Van Nuffel, à leur défaut les
jeunes gens nés à Baerdegem; à défaut de ceux-ci les jeunes gens nés dans
d'autres communes du ci-devant marquisat d'Assche et dans tous les cas
les jauvres de préférenceaux riches.

Art. 3.
Seront administrateurs collateurs de cette fondation le curé de Baerde-
gem et les deux plus proches parents de la dame Collier choisis l'un dans
la branche Vonck et l'autre dans la branche Van Nuffel.

Art. 4.
Sont maintenus, pour le present, en qualité de par ents, comme administra-
teurs collateurs Jean-Antoine De Backer, receveeur. du bureau de bien-
faisance à Moorsel, et Jean Bapt. Van Biesen, cultivateur à Baerdegem.

Art. 5.
Les collations de bourses, faites [usqu'à ce jour, sont approuvées.

Art. 6.
Le commissaire de l'arrondissement d'Alost exercera les fonctions de
proviseur de la dite fondation.

Art. 7.
Notre Ministre de la justice est charge de l'exécution du présent arrêté,

Donné à Bruxelles. le 22 janvier 1845.
(Signé) Léopold.

Par le Roi:
Le Ministre de la justice

J.-J. d'Anethan.

J. - HUIDIGE STAND VAN DE STUDIEBEURS.

Deze herstelde beurs heeft heel wat moeilijkheden meegebracht tussen de
erfgenamen en de geestelijke overheid. De bisschop van Gent moest er
tussen komen. In het kerkelijk archief van Baardegem treffen wij de kopij
aan van een brief van 13 oktober 1834, door Mgr Jan Frans Vandevelde, bis-
schop van Gent, gericht tot E.H. P.A. Volckeryck, pastoor van Baardegem :

Mijnheer den Pastor,
Wegens de zaeke hangende tusschen het gemeente Baerdeghem en de erfge-
naemen van wylent joff. Anna Margarita Vonck, voor zoo veel dees laeste
gehouden zijn tot het stichten van verscheyde Borzen voor Begijnen en stu-
denten uyt krachte van een testament van dher Joannes franciscus Vonck,
advocaet, gepasseerd door den Notaris van den Brouck den 8 Mey 1786, item
van een codicille van· den zelven heer Vonck advocaet, gepasseerd voor den
Notaris Vandoren den 16 february 1787;item van een ander codicille van den
zelven heer Vonck, gepasseerd voor den Notaris Walravens, den 2den juny
1788; item uyt kracht van het testament van wylent joffrouw Maria Anna
Van Nuffel, Beghyntjen te dendermonde, moederlyke moeye van den heer
advocaat Vonck voorzeyd, gepasseerd voor den Notaris thomas Lantsheer
den 24 Mey 1788, naer die Codicillen en testamenten item andere papieren
daertoe betrekkelyk nauwkeurig doorlesen te hebben, soo vinden wij die
zaek zoo overlaeden van buy tengewoone omstandigheden, die bygevolge zoo
verwerrend, zoo duyster en zo veel twyffelachtigheden (inhouden), dat er
ons geenen anderen middel schynt overteblyven, dan dat de beyde parteyen
een vriendelyke overeenkoming aentreffen.. volgens een projet van den
heer Stobbelaers, Notaris: Volgens hetwelk een capitael van 12.000franken
zou toegestaen worden tot het maeken van twee borzen voor studenten
en 700 franken idem.
Dit alles zoo ingezien. wenschende dat men in het een of het ander Be-
gynhof een Borze fondeere al waer het maer van 100 f. 's jaers en indien er
bevonden worde dat het erfdeel met niet meer dan met 12.000francken kan
belast worden, Wij stemmen toe en keuren goed dat dit zoo geschiede, en
dat het projet van Transactie van welken gesproken is gevolgd worde. »

geteekend J.J. Biscop van Gend.

74



E.H. Volckeryck laat op die brief volgen dat hij na vele pogingèn gèlukL is
14.000 Fr. los te maken « ... tandem aliquando nos collatores illarum Bursa-
rum aceepimus 14.000 [uxta Litteras Episcopales, nam illa haereditas tam
magna Annae Margaritae Vonck, sororis Domini J.f. Vonck, advocatti, est
fere devorata per scribos et Iites, et nondum finis ». (13)
E.R. Volckeryck aanvaarde dus begever te zijn van de beurs, maar hij
betreurt: het groot vermogen van Anna Margarita Vonck, zuster van de
heer J.F. Vonck was bijna geheel « verslonden» door de schrijvers en pro-
cessen, en nog is het einde niet.
Aangezien te weinig kapitaal en rente waren overgebleven Om twee Beur-
zen te kunnen onderhouden, bracht een koninklijk besluit van 23 januari
1845 die twee beurzen tot éne beurs van 100 frank.
31 december 1892 wordt de staat van de goederen van de herstelde beurs
stichting onderzocht en 15 mei, volgend jaar, gepubliceerd.

K. - STAAT VAN DE GOEDEREN VAN DE STICHTING
VONCK-VAN NUFFEL OP 31 DECEMBER 1892.

I - Onroerende goederen: geen.
II - RENTEN, OBLIGATIEN, PUBLIEKE FONDSEN.

NATUUR VAN DE TITELS Taksen van de Bedrag vanen Kapitalen interest inkomstenSCULDENAARS

Twee nominale inschrijvingen Fr. C. Fr. C.
3 p. % op de Belgische staat,
een van 100 Fr. in kapitaal, de
andere van 800 Fr. 900.00 Fr. 3 p % 27.00 Fr.
Ene inschrijving nominaal 3 1/2
p. % op de Belgische staat 17.700.00Fr. 3 1/2 p % 619.00 Fr.

totaal.. . » » 646.00 Fr,

IU - LAST VAN DE STICHTING.

Buiten de betaling van de beurzen, en de onkosten van de gewone beheer:
Deze stichting is verplicht een rente van 70 Fr. per jaar te betalen aan ene
bloedverwante van de stichter.

Voor waarachtig gehouden:
Gent, 15 mei 1893.

De kommissie provinciaal der studiebeurzen
Sekretaris: Th. Léger. De voorzitter: Grandjaen.

Tegenwoordig wordt de beurs begeven door de provincie Oostvlaanderen,
onder het beheer van dhr. Raes, advokaat te Gent.

L. - BEG EVERS VAN DE STUDIEBEURS VAN J.F. VONCK
(1845 tot 1878).

1. De pastoor van Baardegem en Mevr. Collier, bloedverwante van J.F. Vonck,
1845.

2. Jan-Antoon De Backer, ontvanger var. het Weldadigheidsbureel van Moor-
sel, bloedverwant.

3. Jan Bapt. Van Biesen, bloedverwant, landbouwer te Baardegem.
4. Joost Van Hasselt, bloedverwant, in plaats van J'an-Antoori De Backer,

overleden, 22 februari 1848.

(3) Kerkelijk arch. Pastorij Baardegem : Memorieboeek.. . Dit belangrijk
stuk werd me meegedeeld door E.P. Pieters, pastoor te Baardegem. Waar-
voor mijn hartelijke dank.
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5. Willem-Frans D'Hondt, bloedverwant, In plaats van Jan Bapt, Van Biesen.
overleden, 14 februari 1851.

6. Jan Lodewijk Vanderstappen, bloedverwant, in plaats van Willem Frans
D'Hondt, overleden, 30 juni 1859.

7. Twee kandidaten op 17 maart 1876 :
August-Frans de Rongé, bestuurder van de Berg van Barmhartigheid te
Dendermonde.
Jan Van Hasselt, bloedverwant, wordt gekozen, landbouwer te Baardegem.

Verder heb ik geen andere begevers aangetroffen,

RONSE. P. Petrus B. de Meyer, o.f.m.

M. - STUDENTEN BEVOORRECHTEN VAN DE BEURS 0922 - 1959).

Slechts vijf namen van studenten die de beurs hebben genoten werden me
meegedeeld. Van vóór 1922 heb ik, ook in hei bisdom niet, geen enkele naam
of studenten gevonden.

Hier zijn de namen van de vijf studenten.

1. REYNTJES Jozef, St Jozefkollege te Aalst. 4 februari 1922 tot 1924. (14)
2. VERHAEGE Pieter, Missiehuis te Asse. 25 april 1924. (5)
3. BAERT Lowie, seminarie te Gent. 23 november 1951 tot 1954. (16)
4. GORRE Paul, seminarie te Gent. 23 sept. 1955 tot 1958. (7)
5. PUTTE MAN Daniël, Kollege der PP. Kapucijnen te Aalst. 9 okt. 1959. (18)

BRONNEN

A. HANDSCHRIFTEN

- Memorieboeck van pastoor Volckeryck in kerkelijk archief pastorij Baar·
degem.

- Verslag van het toekennen van de beurzen. Raes J.-L. Gent.
- Mededelingen uit het privaat archief van de familie Fritz Muylaert-

Joostens te Wie ze.

B. GEDRUKTE WERKEN

- Belges (les) illustres, t. I, blz. 225.
- Biographie universelle par une société de gens de Lettrés, verbo Vonck.
- Biogr aphie des Pays-Bas, verba Vonck, door Delvenne.
- Fragment historique de la Révolution brabar.çonne, door de Gerlache, in

Revue de Bruxelles, 1838, blz. 106.
- Fondations de Bourses d'Etude établies en Belgiques, door Lentz. Zie Re-

cueil des fondations de la Flandre Orientale, XX, Fondation Vor.ck et Van
Nuffel, blz. 177-210, 1894, Bruxelles.

- De Goeyse, Dr E. : De Brabantsche Omwenteling van 1789, Brussel 1939.
- Episodes de la Révolution brabançonne, door van Coomans, in Revue de

Bruxelles, sept. 1840, blz. 51.
- Lindemans Paul : Het Testament van Advocaat J.Fr. Vonck, 1941.
- Messager (Ie) des Sciences histor iques, 1840, blz. 521.

(4) De beurs bedroeg 270 of 575 fr.
(5) In 1951, 24 november, bedroeg de beurs 850 fr.
(6) Geboren te Meldert 18 oktober 1930, professor aan het St Lievenskollege

te Gent, 1 november 1959. Lic. Wijsbegeerte en Letteren. Geeft humaniora
in poësis.

(7) Geb. te Wetteren 3 febr. 1928. Onderpastoor op St Theresia te Gent,
30 nov. 1959.

(18) Geb. te Baardegem 14 mei 1946, zoon van Alfons en Van den Wyngaerde
Maria.
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Lichting van soldaten voor het Franse leger
te Sint-Maria-Lierde ten jare 1747

Keizer Karel VI van Oostenrijk overleed in 1740. Hij liet geen
mannelijke erfgenamen na. Bij uiterste wil schonk hij zijn kroon-
landen aan zijn dochter Maria-Theresia. In 1744 brak de Oosten-
rijkse successieoorlog uit, die eindigen zou met het vredesverdrag
van Aken op 23 oktober 1748.De keurvorst van Beieren, de konin-
gen van Spanje, van Polen en van Pruisen betwistten het erfgoed
van Maria-Theresia. De Verenigde Provinciën - ons land dus -
en Engeland kozen de partij der keizerin. Frankrijk echter schaarde
zich aan de zijde van de keurvorst van Beieren.

Het Franse leger marcheerde ons land binnen. In juni-juli 1745
trok het, onder het commando van de maarschalk van Saksen,
doorheen het zuidelijk deel van Oost-Vaanderen. Na Vleesberg,
Nederbrakel, Parike en Zarlardinge bereikten de Fransen Sint-
Martens-Lierde en dit op 6 juli. In de kartuize aldaar logeerde
Lodewijk XV, koning van Frankrijk met zijn zoon de dauphin en
zijn hof van 6 juli tot en met 7 juli (1), om dan over Sint-Maria-
Lierde verder noord-oostwaarts op te rukken. Of het logeren en
kamperen van de Franse koning en zijn soldaten de Lierdenaars
harde dagen hebben bezorgd, hoeft niet onderlijnd.

De uitgevaardigde leveringen aan het Franse leger die ons
landbouwvolk maandenlang hebben verbitterd, waren nog niet het
ergste kwaad. Onze jongens in dienst stellen van het Franse leger
en dat als soldaat, dat was een der meest gevreesde ordonnanties
die de Fransen, bij hun bezetting hier te lande, konden publiceren.

Op 26 januari 1747 ontving de vierschaar van Sint-Maria-Lierde
van de gedeputeerden der Twee Steden en het Land van Aalst een
rondschrijven waarin de gemeente werd verplicht drie soldaten en
een halve te leveren. Nadruk was gelegd op vrijwilligers. Bij ont-
stentenis echter van deze moest tot loting worden overgegaan. Op
zondag 29 januari hoorde de bevolking van Sint-Maria-Lierde na
de mis het hatelijke nieuws van op de steen aan de kerk voorlezen.
Op 31 januari vergaderde de vierschaar: baljuw Pieter van Key-
meulen, burgemeester, Livinus Laurent en de schepenen Adriaan
Thomas, Joannes Laurent, Fransiscus Machtelincx, Lieven en Jozef
van Nieuwenhove,. om het voorgeschreven bevel te kunnen uit-
voeren. (2)

(1) RIJKSARCHIEF GENT. Fonds Kartuizers' St Martens-Bos, nr 51, (Bun-
del briefwisseling 160, 170, 180 eeeuw).
Valère GAUBLOMME. Necrologie van de Kartuize St Marteris-Bos te
St. Martens-Lierde. Het Land van Aalst, jaargang IX, nr. 4 .; 1957,blz. 72.

(2) RIJKSARCHIEF GENT. Fonds Sint-Maria-Lierde, nr. LAl de gegevens
in het betoog komen uit deze bron. .
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Het dorpsmagistraat legde de dag van Lichtmis vast om alle in-
gezetenen te convoceren. Meier Joos Walraevens en officier Char-
les Gaublomme, die met het werk waren belast, ondervonden spoe-
dig de totale onverschilligheid der Lierdenaars. Deze laatsten waren
noch pro, noch contra, want niemand gaf aan de convocatie gehoor.

En toch boden drie man en half zich vrijwillig aan en nog wel
op de dag der convocatie:

1) LUCAS DE PRIL. Hij was de zoon van Pieter en Anna Theresia
de Clerck, gewonnen en geboren te Sint-Maria-Lierde. Hij on-
dertekende als vrijwilliger een diensttermijn van zes jaren te
beginnen op 1 maart. De gemeente betaalde hem daarvoor
15 kroonstukken voor « hantgelt » uit. Vanaf Lichtmis tot de
eerste maart ontving hij dagelijks 10 stuivers. Vanaf zijn in-
diensttreding in het Franse leger mocht hij rekenen op 18 gul-
den supplement boven hetgene hij voor soldij van de Fransen in
handen kreeg. Na zijn legerdienst zouden hem nog 200 gulden
wisselgeld worden toegewezen.
Bij het ondertekenen van zijn engagement verzocht Lucas de
Pril de burgemeester en schepenen van Sint-Maria-Lierde jaar-
lijks te laten celebreren twee gelezen missen van zeven stuivers
ieder, bij gebeurlijk overlijden van zijn moeder een uitvaart
naar haar staat te laten doen, ten belope van negen guldens.
Deze gelden mochten afgenomen worden van zijn jaarlijkse
« gagie », Meteen verzocht hij hen ook voor zijn zielezaligheid
een uitvaartdienst te laten opdragen in geval hij binst zijn dienst-
termijn zou overlijden. Daarvoor mochten ze beschikken over
vijf ponden grote. Met de rest van die som verlangde hij enkele
requiemmissen voor zijn zielerust.

2) PIETER VAN DEN BERGHE. Zoon van Jan en Carolina Muy-
laert, ongehuwd en geboren te Vloerzegem. Hij nam dienst als
vrijwilliger onder dezelfde voorwaarden als Lucas de Pril. Ook
hij besprak een uitvaart in geval hij sterven zou binst zijn le-
gerdienst, met enkele requiemmissen, alles ten belope van vijf
pond grote koers te betalen uit zijn loon.

3) PIETER HOPENHERTE. Zoon van Antoon en Anna van den
Dooren, geboren te Sint-Jans Hemelveerdegem. Hij werd be-

__.:taaid aan hetzelfde tarief als zijn twee voorgangers. Pieter
Hopenherte overleed op 25 april 1748 in het hospitaal van La
Roehelle - (Frankrijk), dit volgens een brief van de Pril en van
den Berghe.

4) JOANNES TUYPENS. Zoon van Frans en Elisabeth de Clip-
pele, geboren te Sint-Maria-Oudenhove en sedert jaren inwoner
van Sint-Maria-Lierde. Hij nam dienst als een halve man voor
Sint-Martens-Lierde, die hoefde in te staan voor twee man en een
halve. Beide gemeenten betaalden hem samen hetzelfde bedrag
als hogervernoemden.

GOTTEM ajLeie. -Valère Gaublomme.
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LIJST DER HEERLIJKHE'DEN
VAN HET LAND VAN AALST

RODE (meierij)

FILIATIE
Leenhof van Schelderede

VERHEF
Vol verhef

LIGGING
De meierij strekte zich uit over Schelderode én Bottelare,
alsook over het gehucht Makkegem (Schelderode)

FONCIER
bestond uit 4 b. behuisde stede, 18 b. bos, genaamd de. hoge
steenberg, 1/2 dw. land en6 b.' land te Munte.

LENEN
de 45 lenen die in 1473 daarvan gehouden werden, waren gele-
gen te:
Balegern 15 r.
Boekhoute 10 dw.
Eke 2 dw. 33 r.
Erembodegem 14 dw.
Gavere 14 dw. 64 r.
Meilegem 10 dw.
Moortzele 2 dw. 75 r.
Munte 19 dw. 98 r.
Nederename 2 dw. 48 r.
ScheIderode 20 dw. 48 r.
Scheldewindeke 77 dw.
Semmerzake 11 dw. 44 r.
Vurste 16 dw. 31 r.
Wondelgem 7 dw. 60 r.

- JUSTITIERECHTEN '
de meier bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie

HEERLIJKE RENTEN
bestonden uit graan, capoenen en haver waarvan geen detail
gekend is.

MEIER
,- : -maande de schepenbank van Schelderode.

BfWNNEN
G.A. 1518.11v (1473) - 1512.65r (1550)
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ROKEGEM
FILIATIE

Leenhof van de abdij van Ename

VERHEF
Vol verhef

LIGGING
St Maria-Horebeke

FONCIER
besloeg 32 dw.

JUSTITIERECHTEN
alle justitie behoorde aan de abdij van Ename en het erven
en onterven der rentegronden werd gedaan door de wet van
St Maria-Horebeke.

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 5 capoenen en 8 sch.

WANDELKOOP EN DOOD KOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente.

BRQNNEN
G.Sa. 194 (1548) - 196 (1733)

RONKENBURG
werd ook genoemd Hof ten Bossche

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst.

VERHEF
Vol verhef

LIGGING
Lede

FONCIER
besloeg 12 b. bestaande uit huizen, wal, neder hof, bossen en
weiden, waarvan het eigenlijk foncier 24 dw. 58 r, besloeg. De
rest was erveland.

HEERLIJKE RENTEN
sloegen op 22 dw. 03 r., waarvan het bedrag niet gekend is..

HEERLIJKE DIENSTEN
bestonden uit een dag meslede met wagens en paarden voor de
lieden van Lede. De lieden zonder paard of kar moesten 'het
mest laden en de lijnwevers moesten afladen.
Daarvoor hield de leenhouder, ten behoeve van het vee 'Van
deze lieden, een beer en een stier.
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BRONNEN
G.A. 1518.385r (1473) - 1532.137v (1714·) -' 1535.8r (1729) ; 1537.145v

(729) - 1536.253v (1753) - 1543.146v (1793) ,- 1515 ('1793) - 1544.135r
(1793) .
den. Lede 0662-1729)
leenverh. Lede (729)

Bib. L.v.A. 1953.3.138

RONSE

FILIATIE
was een vrij leen dat gehouden werd « de main et de bouche »
van de wet. kamer van Vlaanderen

VERHEF
Vol verhef

LIGGING
Ronse

FONCIER
bevatte:
- een plaats met 2 moten van ongeveer 1 b. met een hoog- en

nederhof met huis nabij de grote bruul;
- een behuisd hof met landen en weiden genaamd «cense de

la malaise» te Watripont, groot 30 b.;
- een behuisd hof met weiden gelegen te Ronse, genaamd

« terre de la fontaine », groot 27 b., hetwelk ~en rente gaf
aan het kapittel van St Hermes van 2 mud koren 1/2 mud
haver op St Andries en aan de kerk, de pastoor en de klerk
1den. op St. Maarten;

- 110 b. bossen waaronder deynsdale, scherpenberghe, cro-
minsbos, hultin en muziekberg.

- er was ook nog een behuisde hoeve te St Maria-Horebeke,
groot 28 b., genaamd goed ter Eeken.

LENEN
in 1571 werden er 62 lenen van gehouden en in 1635 83 lenen
welke waren:
te Akren, de heerlijkheid van groot Akren

250 b. bos
te Amengijs en Rozenaken, de heerlijkheid van Amengijs en

Rozenaken
, de helft van het bos, te Amengijs

te Ellezelles,
- en heerlijke rente van 4 ras. haver op landen te, Elle-

zelles, groot 115 b.
- 2 oublies en 27 sch. 6 den.
- een heerlijke rente van 3 ras. haver 6 sch. op land (4 den.

per b.), 2 halsters op 7 quartrons en 1 halster op '2 1/2 dw.
- een heerlijke rente van 3 oublies haver en 22 sch, op

66 b. land
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- 6 halsters haver en 12 sch. op 43 b. land
- 1 oublie met.Bseh. 4 den. op de hoeve « de la bruiere »
- 6 halsters ..en 12 seh.
- 3 oublies en 22 seh. (4 hotteaux haver voor 1 oublie) en

1 den. per dw. '
- 3 oublies en 12 sch.
- 1 oublie op weide en 2 seh. op erveland (1 oublie is

4 hotteaux en 2 hennen)
- 2 oublies en 20 sch. op een hoeve
- 9 gr. 4 den. op land
- 18 hotteaux 3 pinten haver en 43 seh. op erveland .
- een rente van 12 pond op 2 dw. te Wodecq
- 4 hotteaux haver met een penningrente van 4 den. per b.

op 43 b. .,
- 9 sch. op 27 b. land (4 den. per b.)
- in landen 31 dw. 50 r.

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met confiscatie
en boeten van 36 pond, 60 sch., 30 sch., 5 sch. en 3:seh.

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 3 den. blane per huis, op huizen in de grachten van
Ronse, te betalen op St Remi;
- 134 den. op St Remi
- 52 1/2 capoenen op Kerstavond op de windmolen te Ronse

Oe cruce) op de weg naar Oudenaarde, die alleen dient
voor het slaan van olie

- 4 halsters tarwe op Lichtmis
- 31 grote rasieren haver in maart
- 6 hotteaux haver op een stede bij het bos « sehayvenberghe »
- 1 halster en 2 hennen op elke erve op Kerstavond; samen

144 halsters 286 hennen
- een geldrente op 858 b. erven te Ellezelles, elk bunder gaf

4 den blanc
- een haverrerite van 54 halsters op Kerstavond op erven te

Ellezelles
- een rente van 40 1/2 hennen op erven te St Maria-Horebeke,

St Kornelis-Horebeke, Zegelsem en Schorisse.

DOODKOOP
bedroeg 3 den. voor elk huis in de grachten en 4 den. per b.
Men betaalde doodschuld en cruipinckrecht, zijnde een jaar
rente voor dezen die erven kochten, zijnde half verhef en 2 jaar
rente voor dezen die erven erfden, zijnde vol verhef.

VONT

BASTAARDGOED

STRAGIERSGOED
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BESTE HOOFD
op St Remi betaalden alle inwoners van het land èn de heer-
lijkheid van Ronse die gingen huwen, vier patars vlaamse
munt (3 patars voor weduwen en weduwnaars) voor het beste
kateil (hoogstoel). Bij niet betaling werd het beste kateil ge-
nomen.

JACHT
had alle waranden van konijnen.

MOLENRECHT
had twee windmolens die het graan van de Her voorrnaalden,
de eerste werd de oude molen genaamd en de tweede de nieuwe
molen, gelegen op 's graven kouter. De mulder alleen mocht
met paard en kar het graan ophalen.

COLLATIE
verleende de prebenden van St Hermes als ze vacant waren in
februari, mei, augustus en november (er waren 16 prebenden).

TOL
werd als volgt geheven:

- van elke rasier koren dat ingevoerd werd te Ronse om er te
verkopen had de Heer « une bouche» koren

-. van elk stuk laken of linnen, verkocht op de markt te Ronse,
had hij 12 den.

- van elk varken dat op de markt van Ronse verkocht werd
2 sch.

- van elk vat wijn of bier dat verkocht werd op de markt te
Ronse op St Jan, had hij 2 lots van elke ton .hetwelk ge-
naamd werd « bodemgeld ».

- van elk vat bier verkocht op St. Jan 4 sch. 8 den.
- van elk paard 12 den., van een koe of kalf 4 den., van een

. varken 2 den. en van een schaap 1 den. Op het feest van
St Jan werden deze bedragen verdubbeld, waarvan de 1/2
te betalen was door de verkoper en de andere helft door de
koper

- kopers van laken of linnen moesten voor elk pond 4 sch.
betalen

- van elke kar zout die ingevoerd werd een (hotel)
- van pieken 1 den.

SLACHTRECHT
de Heer van Ronse bezat de slachterij van Ronse. Dit recht
werd als volgt geheven: Na het kwartieren van hun -beesten
betaalden:
1. - de vrije slachters 20 sch.
2. - de onvrije slachters 40 sch.
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daarenboven moesten ze, per jaar en per stuk vee dat ze had-
den, betalen: 6 sch. voor een varken, 4 sch. voor een schaap.
12 sch. voor een koe, 4 den. voor een melkkalf.
Ze mochten hun vlees in hun slachterij slechts verkopen na
toestemming van de Heer van Ronse.

LEENHOF
Aan de mannen en de schepenen van Ronse hoofden 22 dorpen
zowel uit Vlaanderen als uit Brabant en Henegouwen. Ze vol-
gen de costumen voor criminele en civiele zaken van Ronse.
Wanneer deze dorpen een vonnis namen dat niet eenvormig
was met deze costumen, mocht de baljuw van Ronse, op klacht
van partijen, de schepenbanken van deze dorpen beboeten met
een boete van 37 p: 1 den.

SCHEPENBANK
De schepenen hadden de kennis van alle civiele zaken en erf-
den en onterfden. Ze waren ook bevoegd in criminele zaken,
doch' volgens een getroffen akkoord gaven ze deze zaken over
aan de leenmannen. Zodra de eerste mei voorbij was, gebood
de meier dat alle ervehouders van de stad Ronse de straten,
wegen, waterlopen en aflopen moesten herstellen. Na 15 dagen
schouwden de meier en de schepenen deze werken tot op de
middag van St Jan; degene die dan nog in fout bevonden werd
werd beboet met 5' sch. tour., te betalen op de woensdag na
St Jan.
Indien het noodzakelijk was mocht de wet van Ronse gebieden
dat sommige wegen dienden hersteld te worden, uit te voeren
binnen de 15 dagen op boete van 5 sch. tourn. Bij gebrek aan
herstelling liet de wet ze zelf herstellen op kosten' van partijen.

BALJUW
werd aangesteld door de Heer en werd beëdigd door de man-
nen. Hij had een luitenant met dezelfde rechten, uitgenomen in
criminele en leenzaken. Hij maande het leenhof.
De baljuw mocht de wapendracht verbieden en bij overtreding
daarvan boeten leggen van 15 sch. tourn. en verbeuring van
het wapen.
Personen verdacht van moord of andere feiten en welke na
onderzoek de werkelijke daders bleken, mochten door de bal-
juw, in aanwezigheid van de mannen en schepenen gefolterd
en berecht worden.
Personen schuldig bevonden aan gevechten, werden gevangen
genomen door de baljuw; indien ze afwezig waren sprak de
baljuw de verbanning uit voor 101 jaar.

WAARHEDEN
De baljuw hield een vrije waarheid in het .land van Ronse met
meier, schepenen en mannen, waarop alle manspersonen dien-
den aanwezig te zijn op boete van 15 sch. Op deze waarheid
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spraken de mannen en de schepenen vonnis en spraken de ver-
banning uit de eerste maal voor 1 jaar, de tweede maal voor
3 jaar, de derde maal voor 7 jaar, en de vierde maal voor 100
jaar en een dag. :bie daarna terug in de heerlijkheid kwam
werd berecht door de baljuw. De baljuw mocht de verbannin-
gen van minder dan 7 jaar herroepen. Alle personen verbannen
uit Vlaanderen, waren vrij in Ronse. De baljuw hield ook met
de meier, mannen en schepenen, 3 algemene waarheden, de
eerste op de woensdag na St Remi, de tweede op de woensdag
na Driekoningen, en de derde op de woensdag na de verlof-
dagen van St Jan. Op deze waarheid dienden alle ervehouders
van Ronse aanwezig te zijn op boete van 3 sch. De baljuw
hield op de I" zondag van maart de maartkeur. aangekondigd
bij kerkgebod. Deze maartkeur werd gehouden met de meier
en de schepenen.

MEIER
maande de schepenbank en werd beëdigd door de baljuw.

SERGANT
er waren 4 serganten, die beëdigd werden door de baljuw; ze
waren belast met het weren en het vangen in de bossen van
gans het land van Ronse. Van alle zaken gaven ze kennis aan
de mannen of schepenen. Ze hadden het' recht boeten te leggen
van 20 sch.

BOSWACHTER
er waren 2 boswachters die beëdigd werden door de baljuw
en die dezelfde bevoegdheden hadden als de serganten.

MESSIER
er waren 4 messiers die beëdigd werden door de meier en
belast waren met weren, arresteren en callangen voor het be-
waren van het land van de goede lieden. Ze hadden eveneens
boeten van 20 sch.

Verder was er op de markt nog een bewaker van de varkens,
waarvoor de Heer hem [aarfijks 6 den. per varken betaalde.

BRONNEN
G.A. 3090.15v (400) - 1512.473 (1404)
G.W. 64 (1748)
B.W .. 9164 (571) - 9165 (1604) - 9166 (635)- - 9163 (1503)
Bib. L.v.A .. 1949.4.115

1949.5.149
1949.6.173
1950.2.82

DE- PIN'Ï'E.-

.(Vervolgt)

J. van Twembeke.
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Feestopschriften inhuldiging deken. EIst, Volksgeneeskunde - Remedie
tegen wratten. - Oostvlaamsche Zanten, 380 jg., 1963,nr. 5, blz. 264, 265,
267.
Onder de rubriek Zoeken en Zanten publiceert schrijver enkele rake
stukjes van wangeloof te Grotenberge, de opschriften bij de inhaling van
de deken te Herzele in 1912 en de wrattenremeèie en mede de bezwe-
ringsformule te EIst.

33) ALGEMEErN. - Willy vander Poorten: Verhalen van grootvader. - Oost-
vlaamsche Zanten, 380 jg., 1963,nr. 6, blz. 318-325.
Als vervolg van zijn bijdrage « Portret van mijn grootvader» (zie hier-
over Appelterre) geeft de auteur ons een hele reeks volksverhalen, hem
door zijn grootvader verteld. Ze zijn hier breedvoerig verteld - en ten
gerieve van onze lezers geven we al de titels -: Napoleon te Onkerzele;
Jan de Lichte te Aspelare; Framassons; Spookkonijn op het kerkhof te
Voorde; Trapganzen vangen; Legende van Eichem; Sint-Martinusbeeld wil
Eichem niet verlaten; Hoe twee heiligschenners gestraft werden; de dui-
vel en een weerwolf op het hof te Eichem; hoe men de weerwolf zijn
knecht ontnam; wanneer men kludden niet langer wilde dragen; van
toverij verdacht; de kwade hand; waarzegster te Pollare; hoe men
spoken en andere boze geesten op afstand houdt; een benauwd gemaakte
persoon wordt razend; de barende vrouw; naar de paters van Affligem;
linkervoet brengt ongeluk; de draak of salamander; de onrustige geesten
ook verdoemde geesten genoemd; van d'alf geleid zijn; verzonken klooster
en kasteel; klokken luiden op Kerstnacht; is de grote klok begraven;
kwakzalversremedies en spotnamen of spotgezegden op de omliggende
gemeenten. Mocht schrijver navolgers vinden om de veel vergeten volks-
verhalen onzer Vlaamse dorpen terug in leven te roepen. Er .is, jammer
genoeg, reeds zoveel verloren gegaan.

34) A A LST. - Lic. H. Rober-Van Hove: Volksdevotie tot Sint-Job in Oost-
vlaanderen, Aalst. - Oostvlaamsche Zanten, 380 jg., 1963,nr. 5, blz. 285-303,
met drie illustr.
Na de uiteenzetting van het doel dezer studie, de methode en een vra-
genlijst, geeft schrijver de geschiedenis van de bedevaartplaats Sint-Job
te Aalst, waarvan de kapel in 1429 reeds bestond. Dit bedeoord, in de
streek van Aalst goed gekend, wordt bezocht om te beewegen tegen de
velziekten. Om zijn betoog over Sint-Job te Aalst te besluiten noemt
schrijver enkele toponiemen die hun ontstaan te danken hebben aan deze
bedevaartplaats.

35) APPELTERRE. - Willy vander Poorten: Portret van mijn grootvader
Viktor van Dokus, de laatste ganzen- en schaaoherder van de Dender-
streek. - Oostvlaamsche Zanten, 38e jg., 1963,nr. 5, blz. 195-203,met drie
Jllustr.
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Soortgelijke levensbeschrijvingen van lieden uit die {(goeie. ouwe tijd»
krijgen we maar weinig te lezen .. De auteur schrijft openhartig, geen
enkele bizonderheid uit het ganzen- en schaapherdersleven van zijn
grootvader laat hij onaangeroerd. De objectiviteit van zijn beschrijving
maakt het lezen aangenaam en aantrekkelijk. De folklorist zal hier zijn
gading vinden, inzonderheid de folklorist uit de Denderstreek.

,36) GERAARDSBERGEN. - Graaf J. de Borchgrave d'Altena: Sint-Michiel,
Gevecht der goede en der slechte engelen. - Brabant, Toeristische Fede-
ratie van de Provincie Brabant, nr. 12, december 1963, blz. i2-23, met 28
illustr.

In de rijke reeks illustraties van beeltenissen van Sint-Michiel, werken
van verschillende kunstenaars uit landen van 'West-Europa, noteren we
het beeldhouwwerk Van Gabriel Grupelle, een der grootste kunstenaars
van zijn tijd, geboren te Geraardsbergen uit een oude familie afkomstig
uit Milaan, die zich in onze gewesten heeft gevestigd. Het beeldje wordt
bewaard op het stadhuis van Brussel, Jammer dat schrijver geen data
vermeld.

37) MERE. - Yolanda Suys: SprOkkelingen. - Mededelingen van de Heem-
kundige Kring (Mere) , januari 1964, nr. I, jg. IV, blz. 7.
Publikatie van een viertal korte volksverhalen, afkomstig uit de verza-
meling van haar vader A. Suys: het doodshoofd te Mere; van burge-
meester Coppens; boerken Eechaut en Loeben zijn ezel; meiskes Jean-
nens Jeppen en het dwaallichtje.

38) MERE. - J. de Vuyst en P. de Troyer : Sterreliedjes te Mere. - Mededelin-
gen van de Heemkundige Kring (Mere), januari 1964, nr. 1, jg. IV, blz. 5-6.

{( Het is een algemeen verschijnsel in de volksliedbeoefening dat men
dikwijls op varianten stuit in een zelfde streek, maar dat dit het geval
is met een en dezelfde gemeente .is wel eigenaardig », aldus de inzet van
het betoog. Tot staving hiervan vergelijken ze. een lied - .met tekst
erbij - dat verschilt met het lied opgetekend door M. D'Hoker.

"39) MERE. - Yolanda Suys: Betekenis en herkomst van de volkse benamin-
gen van de Meerse families. - Mededelingen van de Heernkunnige Kring
(Mere), januari 1964, nr. 1, jg. IV, blz. 3-5.

zte hierover in onze voorgaande bibliografie nr 19. Livinus Lievens
0737-1802) baatte in Holland een hoeve uit. Waar in Holland ? Kan
schrijfster dit duidelijk preciseren? Vorsers naar genealogische gege-
vens kunnen dit soms gebruiken.

40) MERE. - Alb. D'Hoker: Het ontstaan van onze parechie (vervolg) .. -
Mededelingen van de Heemkundige Kring (Mere) , januari 1964, nr. I,
jg. 'IV, blz. 1-3, met één illustr.
Deze bijdrage weidt uit over het leven van Sint-Bavo, de villa van
Mere, de plaats van de kerk, het leven' in de parochie, de tienden. De
tekst is geïllustreerd met een kaart van Mere, naar de kaart van Fer-
raris (775), .

41) NINOVE. - ·R.v.d.l.: Ninove. Krachtig gebed. - Oostvlaamsche Zanten,
38" jg., 1963, nr. 5, blz. 304.
Dit {(gebed om zeker in de hemel te komen» werd opgetekend te
Ninove. Een' 82-jarige vrouw zong het. Het lied is meer dan honderd
jaar' oud of nog ouder.

42) NINOVE. - G. van Herreweghen: De kapel te ledeberg '(Pame!). -
Eigen Schoon en De Brabander, XLVI- .jg. 1963, nrs, 7-8, blz. 293-308,
met één illustr. ' '
Worden achtereenvolgens behandeld: de burcht en hàar omgeving;
Ledeberg verliest zijn eersterangpositie; de kapel, de patroonheiligen;
de oudste vermeldingen van de kapel 0179-1300); de kapel tot vóór de

87



ik0mst van de paters Recolletten -Cca 1300 - ca 1635). Deze kapel bezat
-de 'kapelanie van O.L. Vrouw, waar de ·abt van Ninove een kapelaan
pleegde te benoemen.

43) NINOVE. - J. Verbesselt: Nieuwe gegevens over de stlchtingsperlode
van de abdij Grimbergen. - Eigen Schoon en De Brabander, XLVI· jg.,
1963, nrs. 9-10, blz. 373-377.

De stichtingsoorkonde van 1157 werd verleend te Grimbergen in het
bijzijn van de getuigen, o.a. de abt van Ninove.

44) OOMBERGEN. - X.: Oombergen wijdt en verkoopt brood op 5 februari
'1964.. - De Gazet van Antwerpen (dagblad), 29 januari 1964,'met één
Illustr.
Het Sinte Agathábrood dat te Oombergen wordt gewijd dient genut
tegen brand en borstkwalen.

45) SINT-GORIKS-O·UI'lENHOVE. - X.: In -de ke~kmuur van Sint-Goriks-
Oudenhove. Het raadsel van de twee ijzeren maskers. - De Gazet van
Antwerpen (dagblad), 6 januari 1964,met één illustr.
Een grapjas, aldus de joernalist, zou de ruzie tussen pastoo.r en bur-
gemeester willen vereeuwigd hebben door hun twee ijzeren maskers in
de muur in .te metselen. In het verderlopend historisch betoo.g komt,
ons inziens, een onjuistheid voor. Zou het soms' het kasteel van Sint-
Marra-Oudenhove niet geweest zijn .dat betro.kken was in de bloedige
strijd tussen F'ilips de Go.ede en de Gentenaars. De kronijkschrijver
Chastelain schreef in zijn Chronique T. H, pp. 358-360 cc au partement
que fit le duc devant la place de Scenderbecque. il ordonna à Messire
Jacques de .Lalaing qu'il allait devant la forteresse de Audenhove que
les Gantois tenoient.i. » De nog gangbare vol:ksuitdrukking zegt Ouden-
hove voor Sinte-Maria-Oudenhove, terwijl ze 'voor Sint-Goriks-Ouden-

. hove zegt: Sinte Gorens (Goriks) waarin Oudenho.ve wordt weggelaten.
Men vergete niet, volksuitdrukkingen zijn zeer oud.

46) RONSE. - V.R.: Opgravingen in de krocht van Sint-Hermeskerk. Nieuw
licht op de gescmedenis van Ronse. - Het Volk (dagblad), 20 februari
1964, 'met twee illustr.
Hoofdlijnen van de voo.rdracht die KH. Cambier gaf te Ronse voor de
Oudheidkundige Kring over de opgravingen die hij van 1947 tot 1951
-deed ten no.orden van de Sint-Hermeskerk en in de krypte van deze
kerk om een antwoord te vinden op de vraag: waar liggen de grond-
vesten van de abdijkerk?

·4'1) Z.ÖTTEGEM. - X.: De oudste vereniging van Zottegem, Sint-Sebastiaans-
gïlde in 1507 opgericht. - De Gazet van Antwerpen (dagblad), 14 januari
1964.

..Enige lijnen geschiedenis van de « Confrerie ofte Bro.ederschap van
.schutters onder het patroonschap van de Moeder Gods, de Maghet
Mar ia -en de Sint Sebastiaen », zoals staat op het nog bestaande eerste
vaandel van 1507. Deze gilde werd gesticht door Jacob van Luxemburg.
Het hele betoog ontwikkelt zich rond de hoofdtitels: keure met elf
hoofdstukken, schietingen ·ro.ndde kerk en de ruzie o.nder de wip.

48) Z:OTTEGEM .. - R. van der Linden: Boldersmaatschappij « Moed en 'Vol-
harding» te Zottegem, 1872-1963. - Oo.stvlaamsche Zanten, 38° jg., 1963,
nr. 5, blz. 215-227.
Na de opsomming van de bizonderste boldermaatschappijen in Oost-
vlaarideren en .gedeeltelifk in We.s.tvlaanderen, heeft de auteur het over
het ontstaan, het reglement der 'maatschappij met 14 artikels, een kie-
zingslied van 1890 en om te sluiten een humoristisch jubileumgedicht
van 1·949. . .

.GOTTEM.:a(L.eie. Valère Gaublomme.

88



IV. TOPONYMIE.

R. VAN DER LINDEN, Het zeldzaam Bedevaartvaantje van de H. Joannes
Nepomucenus te Pollare - 15 F.

H. VANGASSEN, Het ambacht der Blauwververs en Garentwijnders te Aalst
in de XVIII" eeuw - 15 F~

H. VANGASSEN, Een « Bezoek» in 1336- 30 F.
H. VANGASSEN, Herlinkhove in 1709- 20 F.
H. VANGASSEN, De Honger van Ninove - 30 F.
H. VANGASSEN, Iconografie van Aalst - 15 F.
H. VANGASSEN, Een Latijnse School te Ninove in de 18"eeuw - 15 F.
H. VANGASSEN, De Rederijkerskamer van Sint Anna te Ninove in de XVII"

en XVIII" eeuw - 30 F.
H. VANGASSEN, Over de verpleging van gekwetste soldaten en de weder-

waardigheden van een cirurgijn in de jaren 1658-1676- 15 F.
H. VANGASSEN, Het Vlas te Ninove en Omstreken vooral in de XVII" eeuw

- 35 F.
H. VANGASSEN, Een Volkstelling te Ninove in 1784 - 15 F.
H. VANGASSEN, De zwetende ziekte in de Dendervallei - 10 F.
A.J. VAN LUL, Een eeuw evolutie i--, 35 F.
A.J. VAN LUL, De Spoorlijn 's Gravenbrakel-Gent - 30 F.
J. MELKENBEEK, De gemeentewapens van het Land van Aalst - 150 F.

J. DE BROUWER, Toponiemen te Erembodegem - 15 F.
J. DE BROUWER & Fr. COUCK, Toponymie van Denderleeuw - 125 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Hydronymie - 25 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Grasland - 20 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - 10 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Bossen - Onbebouwd en bebouwd

land - 25 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - 40 F.



HET LAND V AN AALST
Tweemaandelijks tijdschrift

Voorzitter: Fritz Courteaux, Acaciastraat, 7, Aalst
(tel. (053)280.96).

Beheerder: Albert van Lul, de Nayerlaan, 51, Brussel 19
(tel. (02)44.61.22).

Redakti~sekretaris: E.H. J. de Brouwer, pastorij, Impe
(tel. (053)233.61).

Rt:;censiedienst: E.H. V. Gaublomme, pastoor, Gottem
(tel. (051)630.80).

Ruildienst : Marcel Cornelis, Dwarsstraat, 21, Denderleeuw.

Prijs van het jaarabonnement voor leden: 120 fr., voor steunende
leden: 200 fr. en voor ereleden: 500 fr., te storten op de postrekening
« Het Land van Aalst », nr 5869.11. Gewoon losnummer (25 fr.) te
bestellen bij de beheerder en te storten op voornoemde postrekening ..

INHOUD VAN Nr. 2

1964

P.B. de Meyer - Jan Frans Vonck uit Baardegem, stichter
van een studiebeurs 45

v. Gaublomme - Lichting van soldaten voor het Franse leger
te Sint-Maria-Lierde ten jare 1747 77

J. van Twembeke - Lijst van de Heerlijkheden van het Land
van Aalst (vervolg) 79

v. Gaublomme - Onze Bibliografie 86

Druk. « De Aankondiger », Dokter De Moorstraat, 6, Aalst - Tel. 248.18.


