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(1653-1710)

Portret van een merkwaardig
pastoor van Opbrakel (0)

Op 11 november 1652 overleed te Opbrakel Adrianus Fo ntaine,
waar hij ruim 35 jaar pastoor was geweest (1). Aangezien de abt van de
Sint-Salvatorsabdij
van Ename hier van ouds het patronaat bezat, was
het zijn recht en plicht voor een nieuwe opvolger te zorgen. Een geschikte persoon werd niet gemakkelijk gevonden, omdat de Sint-Martinusparochie
van Opbrakel uitgestrekt en arm was, en er bovendien,
wegens haar ligging helemaal aan de grens van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen,
een elementaire kennis van de Franse taal bij de
pastoor werd verondersteld. Daarbij lag het aan de uitkam van het aartsbisdom Mechelen ...
Een eerste kandidaat, een zekere Henri Keynens, werd trouwens
wegens onvoldoende kennis van het Frans niet tot p.astoor benoemd (2).
In het voorjaar van 1653 werd Anthonius de la Fo ntaine .door de abt
voorgedragen,
maar ook deze kon door de bisschop niet als pastoor
aangesteld worden, althans niet onmiddellijk. Anthonius was immers
nog geen priester gewijd, terwijl daarenboven de deken van Geraardsbergen, tot wiens dekenij OpbrakeI toen behoorde, in zijn dekanale

(0) Dank ben ik verschuldigd

aan Prof.

Dr. M. Hoebeke,

die de tekst, voor die ter perse

ging, heeft willen nalezen.

J. de Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het
godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796 (5 delen, Dendermonde, 1975), deel V, p. 114. - De juiste dag-van het overlijden hebben we kunnen afleiden uit het feit dat op 21 oktober 1653 met een kapitaal van 32 gulden, dat
Gillis van Hecke aan de kerk van Opbrakel schuldig was, een Jaargetijde werd gesticht ter nagedachtenis
van Adriaan Fontaine, telkens te houden op 11 november
(R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 67 : wettelijke passeringen.
1650-1661,
f061 vO-62 VO).
(2) 1. de Brouwer, op.cir., deel V, p. 114 voetnoot 1.

(1)

visitatie van 15 juli 1653 er ernstig aan twijfelde of de kandidaat wel voldoende geschikt was-om over de zielezorg van de parochianen te waken
(3). Hij werd dan ook naar het seminarie van Mechelen gestuurd, waar
hi j tot priester werd gewijd op 12 april 1653 en waar hij nadien nog
enkele maanden verbleef met het oog op zijn verdere opleiding en in afwachting van zijn benoeming tot pastoor (4).
Wie was deze Anthonius de la Fontaine? Hij was een neef van
vaderszijde van de a""verleden pastoor Adrianus (5). Afkomstig van
Vloesbergen
waar zijn vader Christoffel woonde (6), moet de jonge
Anthonius in 1653 pas ongeveer 20 jaar oud geweest zijn (7). Natuurlijk
rijst de vraag waarom de abt van Ename deze persoon, die door de
deken in 1653 eerder ongeschikt en onbekwaam werd geacht, heeft
voorgedragen.
Zoals de deken zelf het liet opmerken, was het niet gemakkelijk voor deze kleine grensparochie
een geschikte persoon te
vinden (8). Anderzijds heeft de abt toch niet helemaal onverwacht deze
kandidatuur voorgedragen, omdat de abdij waarschijnlijk het pastoorschap beloofd had aan en voorbehouden
hield voor de Vloesbergse
familie de la Fontaine. Waarom noemde Adrianus de la Fontaine zich in
1626 immers «erfachtich pastor»? (9) We hoeven zijn benoeming «per
concursurn» (10) dan ook niet al te letterlijk op te vatten én omdat de abt

(3) ·"Pastor denominatus
per concursum magister Adrianus [bedoeld wordt Anthoruus]
fontaine, qui cum necdum esset sacerdos nee saus versarus in casibus conscientiae
pro suscipiendm onera animarum ... » (R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M8, dekanale verslagen 1574-1790 van de dekenij Geraardsbergen, visitatie van Opbrakel van
15 juli 1653).
(4) «pro tempore destinatus est ad seminarum Mechl. ut ibidem se perficeret vel aptiorem se redderei, ubi et adhuc [d.i. 15 juli] de [acto degit, sacerdos consecrarus circa
finem quadragesirnae(R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 15 juli 1653. - Zie
ook J. de Brouwer, op.cit., deel V, p. i14).
(5) «defuncrus pastOr patruus huius» (R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1653).
(6) Toen Christoffel een deel van de goederen verkocht die hij geërfd had van wijlen
Adrianus, werd deze verkoop ook goedgekeurd door zijn zoon Anthon of Anthonius : « ... torconden der waerheyr ... ter presentie van heer en meester miehel berrijn presbytere,
meester Anrhon
fonrayne filius Christoffel.. .• (R.A. Ronse,
O.G.A.
Opbrakel,
nr. 67, f056rO).
(7) Volgens J. de Brouwer werd Anthonius de la Fonraine ca. 1633 te Vleesbergen
geboren (J. de Brouwer, op.cit., deel V, p. 114).
(8) ~Verum cum haec parochia sita sir in limitibus [landrie er prope adiaceat Hanonie,
vix aliquis haberi prope qui ovibus adrninistret pabulum verbi divini» (R.A. Gent,
fonds bisdom Gent, M 8, 1653).
(9) R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel.
(10) «Pastor denominarus per concursum magister Adrianus [moet zijn Anthonius] fontaine- (R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1653). - De «concursus» was een
soort openbaar examen m.b.t. het begeven van het pastoorschap; de proef bestond
uit een theoretisch en uit een praktisch gedeelte (J. de Brouwer, op.cit., deel I,
p. 131"33).
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waarschijnlijk
een voorkeurkandidaat
had én omdat zich bijna zeker
geen andere geschikte kanshebbers aanboden. Daar de parochie intussen, na het overlijden van Adrianus op 11 november 1652, gedurende
enkele maanden niet door een eigen pastoor werd bediend, zag men verlangend uit naar de nieuwe herder, die kort na juli 1653 zijn intrek nam
in de pastorie die zijn voorganger had laten optrekken (11). Tot aan zijn
dood in 1710 zal hij het pastoraat in de bescheiden Sint- Martinusparochie van Opbrakel waarnemen.

DE PROCESSEN
Wat het meest opvalt bij het overschouwen van de 57 jaar lange
ambtsperiode van Anthonius de la Fontaine is zonder twijfel wel het feit
dat deze pastoor bijna ononderbroken
gedurende al die jaren een eindeloze en schier onoverzichtbare
reeks processen heeft gevoerd, niet enkel
voor de lokale schepenbank van OpbrakeI, maar ook voor de Raad van
Vlaanderen te Gent en voor het Parlement van Mechelen. Opdat de
lezer niet meteen deze man in een verkeerd daglicht zou zien, moet hij
er terdege rekening mee houden, dat men vroeger veel vlugger dan nu
bij de rechtbank kwam aankloppen, voor allerlei beuzelarijen, en met
het feit dat de procedure van de rechtspleging vaak bleef slepen, of de
advocaten de processen nodeloos lieten aanslepen. Bovendien leefde A.
de la Fontaine in een periode waarin grote delen van de Spaanse Nederlanden als gevolg van de talrijke oorlogen van Lodewijk XIV in een
ellendige toestand verkeerden, zodat zonder twijfel ook te Opbrakel de
latente crisis toestand resulteerde in een verhoogd aantal geschillen.
Deze processen zullen we nu in chronologische volgorde overlopen met
de bedoeling hieruit reeds een, zij het misschien nog vaag, beeld te
reconstrueren van de persoon en het karakter van deze parochieherder.
Tevens zullen we een aantal juridische en kerkelijke instellingen en hun
werking belichten, alsook toestanden en gebruiken van de inwoners van
een kleine planelandsheerlijkheid
van ca. 300 jaar geleden.
Heel vlug is het de inwoners van Opbrakel duidelijk geworden, dat
hun nieuwe pastoor niet het temperament noch de bedoeling had om in
hun parochie een rustig leventje te leiden en bereid was hiervoor compromissen te sluiten. Zij hebben integendeel bijna onmiddellijk ondervonden dat deze parochieherder.
al was hij nog zo jong, op zijn goed
recht stond en niet aarzelde de voor hem nadelige toestanden en ge-

(11) «que omnia nostrum est, ut veniat ad residentiam quiro quantocius,
defunctus
pastor patruus huius; domum edificavit in loco pastorali que aquis circumduxit
(R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1653).
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bruiken, die gedurende het leven van zijn voorganger gegroeid waren,
daadwerkelijk en dus langs gerechtelijke weg te bestrijden.
Reeds i.v.m. de allereerste ophaling van de tienden, nl. in de zomer
van 1654 - hij is dan nog niet ten volle één jaar pastoor van Opbrakel
- legt A. de la Fontaine klacht neer bij de lokale schepenbank tegen
Guillaume de Cooman (12). Deze laatste is een geachte notabele, want
hij pacht niet enkel de helft van de grote tienden die de abdij van Ename
te Opbrakel bezit (13), maar hij is ook nog belast met het aangeven en
het ophalen van de vruchten van de novale tienden. Toch wordt de
Cooman door een uitspraak van 21 juli voor dit laatste ambt vervangen
door Pieter Bauwens die zich borg stelt met al zijn goederen, terwijl de
pastoor van zijn kant aan zijn nieuwe helper 6 roeden erf met een woonhuis, schuur, stallen en een duiventil, gelegen vlak bij de pastorie, in gebruik geeft (14).
Wat kunnen we reeds afleiden uit dit- eerste optreden van
Anthonius de la Fontaine ? Omdat hij een - in zijn ogen - betrouwbaar persoon nodig heeft om zijn tienden op te halen en die hem bovendien nog zal kunnen helpen op de boerderij die aan de pastorie verbonden is, laat hij onmiddellijk de oudere Guillaume de Cooman ontslaan en neemt hij Pieter Bauwens als zijn nieuwe medewerker aan. Dergelijke handelwijze getuigt natu urlijk van weinig tact, maar waarschijnlijk hebben de gemeenrenaren deze manier van optreden toegeschreven
aan zijn jeugdige leeftijd. Met het verstrijken van de jaren zal dit excuus
echter vanzelf wegvallen en zal de aard en het karakter van hun pastoor
alsmaar duidelijker worden. (15).

(12)

« ••. Guilliame
De cooman in syne saecke als verweerdere ieghens heer ende meester Anthonis [ontaine presbitere ende pasteur der selve prochije heeschere voor
dopgheve ende weerynghe vande thiendevruchten
... » (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 67, f084vO).
(13) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 3, tafelboek opgemaakt kon na het kaartboek
van 1651-1654, f036vo.
(14) R.A. Ronse,
O.G.A.
Opbrakel,
nr. 67: wettelijke passeringen,
1650-1661,
f083vo-84vo. - 'Ter verdediging van zijn rechten heeft Guillaume de Cooman op 1
augustus nog de steun gekregen van een zekere Jan Wymeels die zich borg stelde'
met zijn goederen; een verdere afloop van deze zaak hebben we echter niet terugge- .
vonden (R.A. Ronse, nr. 67, f084vo-85ro en nr. 109: wettelijke passeringen. 16601669, f0303rO).
(15) Aangezien het karakter van Anthonius de la Fontaine zich zal uiten in een eindeloze
reeks klachten en burgerlijke processen, zijn we voorde behandeling hiervan aangewezen op de processenbundels,
maar meer nog op de zgn. ferieboeken. Dit zijn
registers, chronologisch
bijgehouden,
waarin alle klachten over burgerlijke zaken
die werden neergelegd voor de lokale schepenbank, en soms voor de leenmannen,
genOteerd werden. Daar de notities uiterst beknopt zijn en dikwijls de aard van het
geschil niet vermelden, en daar de gedingen meestal eindigen op minnelijke schikkingen (gesuggereerd
door de schepenen), die echter niet in deze ferieboeken wer-
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Alhoewel veruit de meeste klachten zullen ingediend worden door
de pastoor die dus optrad als «heeschere. of eisende partij, werd hij
natuurlijk soms ook zelf besch uldigd en was hij «verweerdere» ; het is
immers niet verwonderlijk, dat ook hij zelf slachtoffer zou worden van
een atmosfeer die hij grotendeels had geschapen. Reeds op 9 februari
1655 legt de hoogbaljuw ambtshalve tegen hem een klacht neer voor de
.schepenbank om een voor ons onbekende reden (16). De reactie van de
pastoor is merkwaardig:
hij weet met alle mogelijke proceduremiddelen
de zaak gedurende meer dan anderhalf jaar te rekken tot na 3 oktober
1656 (17). Dit proces, waarvan we overigens de uitslag niet kennen,
toom ons een andere karaktertrek van Amhonius de la Fontaine, nl. een
doorzettingsvermogen
dat grenst aan koppigheid.
In 1657 volgen vier processen, telkens met de pastoor als aanklager,
waarvan er twee betrekking hebben op de tienden, die voor de la Fontaine niet enkel een bron van inkomsten, maar meer nog van ergernis
zijn. Op 17 juli van dat jaar legt hij voor de lokale schepenbank twee
klachten neer. De eerste klacht is gericht tegen Filips van Oorden, pachter van het Hof-ten-Bossche,
en tegen Pieter Adourne, heer van Poelvoorde, die als heer van Ten Bossche of Courtaubois niet enkel deze
heerlijkheid bezit, maar ook de helft van het grote tiend van heel Opbrakel en tevens één vierde van het novale tiend. Daar de la Fomaine als
pastoor geen enkel aandeel heeft in dit vierde deel van de novale of rottienden, waarop hij nochtans bepaalde rechten pretendeert, laat hij het
door de schepenbank onder sekwester plaatsen (18). Er wordt een den neergeschreven,
is het dikwijls niet mogelijk de grond van de betwisting noch
de afwikkeling ervan te kennen. Voor het doel van onze studie zijn deze ferieboeken dus in die mate belangrijk, dat ze in elk geval melding maken van het aantal processen dat de pastoor heeft gevoerd en 'dus van de sfeer waarin hij leefde. Spijtig genoeg zijn ze niet alle bewaard gebleven: de archiefnummers
154 tOt 158 bestrijken
achtereenvolgens
de jaren 1656-1661,
1661-1666,
1679-1688,
1693-1702 en
1702-1716, of ongeveer 40 van de 57 dienstjaren van de pastOor (R.A. Ronse,
O.G.A.
Opbrakel,
nr. 154-58 : ferieboeken).
(16) De baljuw, vertegenwoordiger
van de heer, maande niet enkel het leenhof of de
schepenbank,
maar was ook belast met het uitvoeren van de uitgesproken vonnissen
en fungeerde tevens, zoals in dit geval, als openbaar aanklager (J. Van Twernbeke,
Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst, uitgegeven in de Voorlichtingsreeks
van het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis te Gent, s.d., P:
12).
(17) Achtereenvolgens
zijn er aanklachten,
sommaties, een uitspraak van 30 juni 1655
«met advys van rechtsgheleerde
ghevolchr»,
een «acte van verstekynghe
van
preuve», waardoor beide partijen moeten «fumieren» op straf van «absolute versrekynghe»,
een hernieuwde klacht van -fumissement»
van 20 september 1656 en
ten slotte de eis van de baljuw van 3 oktober 1656 van «absolute versrekynghe(R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 154: Ierieboek , 1656-1661, fOI2rO).
(18) R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 154, fo 34ro-vo. - Een sekwestratie betekent
dat, ten gevolge van een klacht, een bepaald bezit of inkomen tijdelijk aan de eigenaar onttrokken
wordt en door de rechtbank wordt beheerd.
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ons onbekend - akkoord bereikt dat echter zeer tijdelijk zou zijn,
aangezien amper een paar jaar later bewust novaal tiend de inzet wordt
van een eerste «groot') proces (19).
De beklaagden in de tweede zaak die de pastoor op 17 juli aanhangig maakt zijn niet alleen zo maar Reynier van Trimpont. Jan van
Hecke, Jan Roscam, Pieter de Tant en David en Antoon de -Cubber,
pachters en «tiendestickers» van de helft van het grote tiend dat de abdij
van Ename naast de heer van Hof-ten-Bossche
bezit te Opbrakel, maar
ook de «eerweerde hee~en regierders van temporele goederen vande
abdye van Eename» zelf (20). Ook hier laat de pastOor door de schepenbank bewuste helft van het' grote tiend sekwestreren én omdat de
«tiendestickers»
de sommen waarvoor zij het tiend hadden gepacht nog
niet hebben betaald aan de abdij, én omdat de abdij van haar kant aan de
pastoor zijn jaarlijkse dotatie nog niet heeft toegekend. Aangezien de
abdij van Ename de vaste vergoeding aan haar pastoor betaalde met het
geld afkomstig van de verpachting van haar tiend, volgde dus deze
dubbele klacht tegen de abdij en tegen de «tiendestickers» (21). De
aanklacht en de sekwestratie hebben een positief gevolg voor de la
Fonraine , aangezien zowel de abdij als de tiendepachter Reynier van
Trimpont voor de rechtbank .uitdrukkelijk
komen beloven hun verplichtingen na te zullen leven (22).
Beide processen hielden dus direct verband met· de tienden, zowel
de grote als de novale tienden, en indirect met het inkomen van de la
Fontaine zelf. Het is duidelijk dat de pastoor met de bestaande toestanden niet akkoord ging en zijn ongenoegen
uitte in een paar
aanklachten
die een tijdelijke sekwestratie,
een grotere zekerheid
i. v.m. zijn vast inkomen, maar toch geen essentiële verbetering voor gevolg hadden. Anthonius de la Fontaine blijkt dus helemaal niet van plan
een rustig leventje te leiden en zoveel mogelijk alle conflicten te vermijden. Integendeel, de jonge pastoor - hij is op dat ogenblik nog geen
dertig jaar oud en hij bekleedt zijn ambt nauwelijks vijf jaar - aarzelt
niet enkele invloedrijke personages voor het hoofd te stoten: de heer

(19) Zie verder p. 8.
(20) R.A, Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 154, [034vO-35vo.
(21) De «tiendescickers» waren dus notabelen van Opbrakel die voor een vastgestelde
som de tienden in pacht namen en dat zelf voor de ophaling er van' instonden.
(22) De abdij stelt zich borg dat ze de pastoor regelmatig zal betalen waardoor de .ghepretendeerde
intresten ende preiudicie commen te cesseren", terwijl Reynier van
Trimpont
op 26 juli enkele bezittingen in pand geeft voor het aangeslagen tiend
«ditte omme byden voorn. pbr pastoor in ghevalle hy in de voors. syne saecke
quaeme te optineren syne prerensien daerinne rvoors. arrest gheschiet is daeranne
ofte aen des comparants persoon ende andere goedynghen verhaelr ende gherecouvreert te worden by executie (R.A. Ronse, O. G.A. Opbrakel, nr. 154, [035rO).
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van het Hof-ten-Bossche,
de abt van de abdij van Ename en een paar
notabelen van Opbrakel zelf.
Naast deze twee processen, die beide een belangrijke principiële
kwestie behandelen, klaagt de pastoor in datzelfde jaar 1657 nog twee
personen aan om een onbeduidende of ongegronde reden. De klacht
«op reparatie van injurien» door de pastoor met de baljuw op 27
november neergelegd tegen Pieter de Pessemier eindigt met de plechtige
verklaring op 7 december van de beklaagde dat er van «injurie» nooit
sprake is geweest (23). Een andere aanklacht weer door de pastoor
samen met de baljuw ingediend tegen Reinier vander Perre om een onbekende reden wordt op 8 januari 1658 ongegrond verklaard door
«lettren van hofsluytynghe
vanden Burghmeestre ende schepenen der
stede van aelst» (24).
Voor allerlei kleine moeilijkheden die A. de la Fontaine niet vlug
genoeg kan oplossen, roept hij de hulp in van de schepenbank. Zo moet
Adriaan van Wymeersch op 13 juli 1658, op klach t van de pastoor en op
bevel van officier Carlier, voor de schepenen komen verklaren hoe
groot zijn aandeel is in de partij vlas staande op het Ronsveld, dit waarschijnlijk met het oog op de tiendeheffing (25). Een klacht tegen Pieter
Bauwens eindigt op 22 maart 1661 zonder gevolg door het indienen van
«[ettren van hofsluytynghe
van burghemeestre
ende schepenen van
gheeraertSberghe»
(26). Omdat Pieter van Erpe niet tijdig een schuld
van 18 pond par. heeft betaald, laat de pastoor op 11 april 1663 door zijn
gevolmachtigde Pieter Goessens klacht neerleggen (27). Op 12 januari
1664 dient Pieter Goessens, in naam van de la Fontaine, klacht in tegen
Joos de Ruyver, pachter van het Hof-te-Wolfskerke.
Nadat deze aanvankelijk niet komt opdagen voor de schepenbank, stelt hij achteraf
Pieter Martens als zijn procureur aan. Beide partijen zullen er dan in
slagen door het beurtelings indienen van «heesch», «verificatie van
heesch», «preuve», «contrairie preuve», verzoek tot «absolute versrekyrighe», «salvatien», «verstekynghe van salvatien» en «ordonnan-

(23)

(24)

(25)
(26)
(27)

« den verweerder
in persoone verclaert onder eedr inde presentie vande heere
heeschere
dat van iniurie by heeser tsynen laste ghe!eyr niet en is gheschiet
daermede den heeschere hem haut te vreden ende panyen scheeden uure saecke»
(R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel,
nr. 154, f047vO)..
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 154, f051~. Door «letrr en van hofsIUYFYnghe» werd verbod opgelegd aan de schepenbank van Opbrakel de aanklacht
wegens onvoldoende
gegrondheid (?) lOt zich te trekken en te onderzoeken (Zie E.
Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, dl. III, p. 502).
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 154, f085ro. - De beklaagde verklaart dat hij
de helft ervan of 8 mokens bezit.
R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 154, f099vo.
R.A. Ronse,;O.G.A.
Opbrakel, nr. 155: ferieboek, 1661-1666, fO63 v".
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tien van fur nissemente- de zaak langer dan een jaar te laten aanslepen
(28).
Buiten deze «schermutselingen»
was pastoor Anrhonius de la Fontaine intussen echter ook zijn eerste «groot» proces begonnen en wel
over het novale of rottiend (29). Evenals zijn voorganger Adrianus bezat Anthonius
de la Fontaine bij zijn ambtsaanvaarding de helft van
dit tiend, terwijl de andere helft verdeeld was onder de abt van
Enarne en de heer van het Hof-ten-Bossche
(30). Zonder twijfel heeft de
nieuwe pastoor van meet af aan de bedoeling /gehad dit novale tiend
helemaaÎ in zijn handen te krijgen. Reeds uit het all~reerste proces dat
hij tegen de «tiendesticker» Guillaume de Cooman heeft ingespannen
blijkt zijn actieve belangstelling voor dit tiend. Op zijn verzoek en
aandringen heeft de abt van Ename vrij vlug het vierde deel dat de abdij
in dit rottiend bezat, aan de pastoor afgestaan, waarschijnlijk in mindering van zijn jaarlijkse dotatie. Het laatste kwart van dit novale
tiend, in het bezit van Pieter Adourins, heeft A. de la Fontaine echter
pas na heel wat moeilijkheden in handen weten te krijgen.
Deze familie Adourins of Adourne, verwant met het huis van
Brakel, bezat naast de heerlijkheid Poelvoorde te Wingene, waar ze
woonde, ook nog de heerlijkheid Coureaubeis of van het Hof-tenBossche te Opbrakel; in de tweede helft van de 16e eeuw had dit adellijke geslacht tevens de helft van de grote tienden over heel Opbrakel
verworven
en als gevolg daarvan ook nog het vierde deel van de
novale of rottienden (31). Ten tijde van Anthonius de la Fontaine beschouwde Pieter Adourins derhalve het Hof-ten-Bossche en de tienden
als een oud familiebezit waar een jong pastoorke niet moest aan tornen.
Reeds in 1657 liet de la Fontaine door de lokale schepenbank beslag
op dit kwart van het novale tiend leggen en als gevolg daarvan heeft hij
waarschijnlijk
dit tiend voor een termijn van drie jaar in pacht gekregen (32). Op 22 juni 1660 werd een nieuw pachtcontract gesloten
russen de la Fontaine en Maurirs vander Eecken, notaris te Oudenaarde

(28) R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel , nr. 155, fos 84 v", 96 v", 115 voo - De aard van
deze zaak noch de uitspraak er in hebben we kunnen achterhalen.
(29) De novale tienden of rottienden werden geheven op de nieuw tot cultuur gebrachte
gronden (J. de Brouwer, op.cir., deel!, p. 295).
(30) R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel.
(31) ]. Van Twembeke,
De heerlijkheid Brakel, in Het Land van Aalst, XI (1959), nr. 3,
pp. 96', 100.
(32) In de ommestelling
van 27 juni 1661, met betrekking tOt de periode 1658 tot 1661
moet de pastoor 24 pond par. als «seuinge» beralen voor her gebruik van her volledige riend «mieurot» (R.A. Ronse, O.G.A.,
Opbrkel, nr. 23: ornmestellingen,
17e-18e eeu w, fo 103 rO). - H'ieruit kan dus afgeleid worden dat de pastoor in de
jaren 58 en 59 het vierde deel van her rottiend, dat Adourins bezat, in pacht heeft
gekregen.
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en rentmeester in dienst van Marie Agnes de Beer, weduwe van de in
1659 overleden Pieter Adourins. Hierdoor kreeg de pastoor het vierde
deel van de novale tienden «den vierden schoof vandethiende geheel de
prochie van rselve obrakele deure opde partijen diemen noemt rot thiende" voor een termijn van 9 jaar in pacht voor een jaarlijkse som van 15
gulden of 30 pond par. Zoals gebruikelijk bij elke verpachting moest de
jaarlijkse belasting of «settinge» - voor het gehele novale tiend berekend op een equivalent van 1 bunder en dus voor het vierde deel op 1
dagwand - door de pachter betaald worden. In geval van overlijden of
vertrek van de pastoor uit de parochie zou het contract automatisch
eindigen (33).
Anthonius de la Fontaine is echter helemaal niet van plan deze
pachtsom te betalen en als hij dan ook op de vervaldag van 1661 en
opnieuw in 1662 helemaal niets van zich laat horen, doen de douairière
en haar ontvanger vander Eecken, tevens baljuw van de heerlijkheid van
het Hof-ten-Bossche,
door de wet van Ename gerechtelijk beslag leggen
op de jaarlijkse dotatie die de Sint-Salvatorsabdij
aan haar Op brakelse
pastoor pleegt te schenken (34). Op 1 augustus 1663 verstuurt de la
Fontain e naar douairière Marie Agnes de Beer een Franse brief waarin
hij een kordate en zelfs dreigende toon aanslaat: mevrouw heeft hem de
novale tienden beloofd voor een termijn van 9 jaar zonder haar enige
vergoeding verschuldigd te zijn (!), hij wil verdere procedures vermijden, hij heeft verscheidene bekwame advocaten in Gent geraadpleegd
omtrent de vraag of leken wel enig recht kunnen laten gelden op novaaltienden, zij moet maar eens goed de kanunnik van Doornik, voogd van
haar kinderen, daarover raadplegen, hij verzoekt om de betaling van de
interest van zijn aangeslagen gelden evenals van de interesten van het
vierde deel van de novale tienden dat zij en haar voorgangers reeds meer
dan 50 jaar lang hebben geïnd en dit in de hoedanigheid van pastoor,
maar ook als erfgenaam van wijlen zijn oom Adrianus de la Fontaine;
verder wil hij voortaan het gehele novale tiend gewoon in volle eigendom bezitten ; en mevrouw zou best maar onmiddellijk toegeven want,
zo besluit de pastoor, «iestoij en routte pour faire dresser vune requeste
a votre charge, mais monsieur le reverend prelaet deenaerne lequel sest
iong avecq moij en q uaiite de patre et cure primitif mat prie de vouloir
votre noblesse pour savoir si elle veult desister et saccomoder a l'aimable
pour les interest par moij pretendue sans faire des despens inutiles que
tomberoient
assenrement a votre charge» (35). Een gelijkaardige brief,
in het Nederlands,
wordt naar ontvanger vander Eecken gezonden,

(33) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166 : procesbundel. 1700-1795, f0247ro-vo.
(34) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, f0273ro.
(35) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 244ro-v
ü
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eveneens met de dreiging van een proces, als men hem niet vlug zijn aangeslagen geld laat terugbezorgen
en geen datum vooropstelt waarop er
een vriendschappelijk
akkoord kan gesloten worden (36).
aruurlijk worden beide brieven niet beantwoord:
de familie
Adourins bezit reeds meer dan 50 jaar dit tiend, en ... hoe durft dat
jong en arrogant pastoorken dergelijke toon aan te slaan. Amhonius de
la Fontaine van zijn kant voelt zich sterk in deze zaak, waarin hij overigens gesteund wordt door de abt van Ename, en hij neemt dan ook
procureur D. Vander Zee onder de arm (37). Deze laatste legt op 3
december 1663 bij de Raad van Vlaanderen een klacht neer tegen Marie
Agnes de Beer, vrouw van Poelvoorde : kan zij, al bezit ze de helft van
de grote tienden, enig recht laten gelden op de novale tienden? Mag zij
beslag leggen op inkomsten van de pastoor die één vierde van de novale
tienden «door ignorantie van sijn voorschreven recht» van haar heeft gehuurd en die achteraf deze huur niet heeft betaald) Tevens vraagt de
procureur het hof het sekwester op de goederen van de pastoor op te
heffen, de douairière haar vermeende rechten op de novale tienden te
ontzeggen en haar verder te verplichten alle rekeningen dienaangaande
aan de pastoor over te dragen, opdat hij zijn geleden schade zou kunnen
berekenen (38). De vrouwe van Poelvoorde, die verplicht is het rekwest
te beantwoorden,
doet eerst een beroep op procureur Bogaert, die de
hele zaak bij nadere kennismaking direct van zijn schouders schuift, en
daarna op procureur Vander Meersch. In de Raad van Vlaanderen
wordt raadsheer De Rop aangesteld als commissaris in deze zaak (39).
Aldus is op 3 december 1663 voor de Raad van Vlaanderen, op verzoek
van pastoor Anthonius de la Fontaine , een proces begonnen dat verscheidene jaren zal aanslepen (40).
In een eerste fase komen de beide procureurs beurtelings of samen
voor commissaris De Rop op dag en uur door deze laatste vastgesteld,
waar zij dan ofwel een rekwest indienen ofwel met allerlei juridische
spitsvondigheden
repliceren op de argumenten van de andere partij.
Aldus weet de tegenpartij zo maar de eigenlijke discussie maandenlang
uit te stellen met alerlei uitvluchten: het afschrift van de aanklacht is niet
bij de procureur maar bij zijn broer terecht gekomen, zodat hijzelf

(36) R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 166, fO 245ro-246ro.
(37) De procureurs waren een SOOrt pleitbezorgers
die de partijen vertegenwoordigden
bij de rechtbank zoals b.V. de Raad van Vlaanderen U. Bunrinx, Inventaris van het
Archief van de Raad van Vlaanderen, deel I (Brussel 1964), P: 14-15.
(38) R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 166, fO 248 rO-249vo.
(39) R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 166, fO 248ro, randnora's.
(40) Een proces werd gevoerd voor een raadsheer-commissaris
die zich liet instrueren
door de procureurs en de advocaten. Toen hij voldoende gegevens had ingewonnen,
maakte hij zijn verslag of verbaal op voor de raad die dan het vonnis velde (J. Buntinx, op.cir., deel I, p. 57-58).
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daarop niet kan repliceren (41); de procureur van de pastoor heeft nog
geen volmacht voorgelegd (42); eerst moeten de huurgelden van de
novale tienden betaald worden en daarna pas zal men verder procederen
(43).
.
a deze vertragingsmaneuvers
vangen op 28 juli de eigenlijke
discussies aan waarvoor A. de la Fomaine naast procureur Vander Zee
ook nog een beroep doet op advocaat P. Van Thuijne : de eisende partij
heeft nooit beweerd dat de tegenpartij eigenaar was van het vierde deel
van de novale tienden; in tegenstelling tot de eis, nl. dat de pastoor aan
Marie Agnes de Beer de pacht moet betalen, is zij integendeel verplicht
hem deze tienden volledig af te staan en zelfs alle interesten en onkosten
te vergoeden, want - en hier komt eigenlijk voor de eerste maal een
argument naar voor - geen enkele wereldlijke persoon mag novale tienden bezitten: «zoo en is hier geen apparentie van te bekennen dat de
vrauwe verweerderighe
zoude zijn in possessie vande voors. novale
thiende daer van alle weerlijcke persoonen etiam imperatores et reges Incapaces zijn» (44).
Op 10 september repliceert de tegenpartij bij monde van procureur
Vander Meersch. De eisende partij heeft ongelijk te ontkennen, dat de
douairière betwiste tienden bezit, want de pastoor zelf heeft in zijn
brieven aan haar en haar ontvanger geschreven dat zij en haar voorzaten
deze tienden reeds meer dan 50 jaar in bezit hadden en bovendien heeft
hij deze gepacht voor 9 jaar aan 15 gulden per jaar. De pastoor is derhalve verplicht de pachtsom te betalen, mevrouw moet schadeloos gesteld worden voor «quaet verclarijnghe» en verder moeten voor de duur
van het geschil de opbrengsten van deze tienden haar toekomen (45).
Het antwoord op deze repliek, die eigenlijk geen enkel argument
inhoudt, wordt door advocaat Van Thuijne en procureur Vander Zee op
26 november bij commissaris De Rop ingediend. Het pachtcontract be'rust op een vergissing, omdat de pastoor toen niet op de hoogte was van
de aard van de tienden en dacht dat het een oud tiend was, en bovendien
heeft mevrouw verklaard, in aanwezigheid van een zekere frater Hugo,
dat zij geen pacht van hem wilde hebben zolang hij pastoor zou zijn
(46). Ten slotte stellen zij de kern van het probleem nog eens duidelijk:

(41) R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 166, fO 250ro-251vo.
(42) R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 166, f0254ro-255ro. - Op 16 april 1664 legt
procureur Vander Zee een volmacht voor niet enkel van de pastoor maar ook van de
abdij van Ename.
(43) Zie het geschreven antwoord van de tegenpartij van 19 juni 1664 (R.A. Ronse,
O.G.A.
Opbrak el, nr. 166, f0259ro-261vO).
(44) R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 166, fO262 r? - 263 v",
(45) R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 166, fO266 rO-268vo.
(46) "dat zy niet jeghenstaende
de beloofte byde pretense voorwaerde gedaen aenden
heeser toegeseydr heeft dat zy daer van niet en wilde van hem hebben, zoo langhe
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«oversulcx blijft vast ende resolut dat de decisie up dese zaecke licht int
ondersouck of de quesweuze thiende is deel vande oude thiende ofte
novaeles (47). De Rop maant de tegenpartij op 20 december binnen 3
weken te antwoorden,
maar op vastgestelde dag laat ze verstek gaan
(48). Een nieuwe maning van 15 januari 1665 heeft meer succes: op 28
januari dient procureur Vander Meersch een tekst in met herhaling v::de vorige elementen en hij ontkent nu tevens categorisch «dat cl . _,~.:
aende heeschere verhuert, soude sijn eene novael thiende- (49).
Hiermee staat de zaak op een dood punt: de eisende partij beweert
dat het betwiste tiend novaal is, wat door de tegenpartij formeel wordt
ontkend.
Meteen is de kern van het probleem,
waarrond
beide
procureurs gedurende meer dan twee jaar hebben gebekvecht, blootgelegd en kan de volgende fase beginnen. Procureur Vander Zee vraagt nu
immers aan De Rop of beide partijen hun stelling met bewijzen kracht
mogen bijzetten «omrne de saecke te becorten ende noodeloose oncos ten te eviteren» (50). Het hof, na onderzoek van het rapport van
commissaris De Rop, antwoordt in gunstige zin en laat op 30 mei 1665
beide partijen toe bewijs en tegenbewijs te leveren voor de commissaris
(51 ).
In een nota, opgesteld door advocaat Van Thuijne en Jacques Vander Zee, zoon van Pierer, en ingediend op 17 juni 65, wordt de zaak van
de pastoor nog eens klaar en duidelijk uiteengezet en verdedigd. Naast
de oude tienden, waarvan mevrouw Adourins en haar zoon de helft bezitten, bestaat er te Opbrakel een ander tiend, nl. het rottiend, waarvan de betekenis duidelijk is: «thiende vande landen die eertyts bosch,
mersch ofte ettynghe geweest hebben, ende die tzedert ter culture gebracht ofte gerodt zynde, de vruchten aldaer wassende nieuwe ofte rotthiende schuldich zijn», en dit rottiend, waarvan de vrouwe van Poelvoorde één vierde beweert te hebben, behoort helemaal niet tot de oude
tienden (52). Het antwoord, dat de tegenpartij op 8 juli geeft, is terug
ontwijkend:
Mevrouwen
haar zoon bezitten inderdaad de helft van de
grote tienden; ze kennen er echter niet nauwkeurig de grootte van; zij
weten wel, dat er een rottiend bestaat, maar ze zijn helemaal niet zeker
of dit rottiend op onlangs in cultuur gebrachte gronden wordt geheven; de vraag of het rottiend een nauwkeurige betekenis heeft, zullen

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
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als hy pasteur zoude zyn, ende dat inde presentie van frater hugo» (R.A.
O.G.A.
Opbrakel,
nr. 166, fo 270rO).
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 166, f0269ro-271vo
R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 166, f0272ro.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 166, fo 273ro-,,0.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 166, fO274ro-vo.
R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, rn. 166, fO 274ro, randnota.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrak el, nr. 166, f0277ro-280,,0.

Ronse,

ze- door rechtsgeleerden
laten onderzoeken, en ten slotte bevestigen ze
dat hun familie sinds mensengeheugenis
1/4 van dit zgn. rottiend
bezit (53).
Heeft de juridische haarklieverij opnieuw maande~ geduurd? Bij
gebrek aan documenten weten we niets over de periode van juli 65 tot
juni 1666, maar in deze laatste: maand is zeker de fase van het getuigenverhoor ingegaan. Met het verzoek immers van 28 juni door Vander Zee
ingediend, of getuigen mogen verhoord worden, gaat de raad akkoord.
Op 19 juli worden dan ook Guillaume de Cooman, Pieter le Leu,
Jacques du Sonck en Pieter Dernaucourt
te Gent gedagvaard: hun
worden i.v.m. de tienden de vragen gesteld die reeds in de nota van 17
juni 1665 worden vervat (54).
Met deze vragenlijst van 19 juli 1666 eindigt in de procesbundel
bruusk de reeks documenten i. v.m. deze zaak. De darum van de uitspraak kennen we derhalve niet, maar de pastoor, samen met de abt van
Ename, hebben, zoals te verwachten, het pleit gewonnen: het betrof
wel degelijk novale tienden, die dan ook niet door wereldlijke personen
mochten gehouden worden. In het verslag van de dekanale visitatie van
1671, en nadien, werden dan ook de gehele novale tienden als inkomstenbron
van pastoor A. de la Fonraine vermeld (55).
De la Fontaine heeft met dit proces heel belangrijke eigenschappen
ontwikkeld,
nl. geduld en doorzettingsvermogen.
Het is immers niet
voldoende zeker te zijn van zijn zaak, een goed advocaat onder de arm
te nemen en een proces in te spannen om na korte tijd als overwinnaar
uit de gerechtszaal te komen. De tegenpartij kan immers - en zeker als
ze rijk is - een heel arsenaal vertragingsmaneuvers
aanwenden en aldus
de zaak maanden- en jarenlang laten aanslepen, zodat men dan verplicht
is gedurende deze tijd zijn procureur en advocaat te betalen; een proces
kan derhalve zeer veel kosten. Dit is zonder twijfel de bedoeling geweest van Marie Agnes de Beer, vrouwe van Poelvoorde, nl. de pastoor
zo op kosten te jagen, in de hoop dat hij uiteindelijk zijn proces zou
laten varen (56). De la Fontaine heeft echter doorgezet, zodat uiteindelijk het recht zegevierde en de kleine pastoor van het kleine Opbrakel in

(53)
(54)
(55)
(56)

R.A_ Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 166, f0281 rO-284vo.
R.A. Ronse, O_G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 285ro-288vo.
R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 167L
In een «descriprio» van zijn parochie van 1666 klaagt A. de la Fontaine terecht over
voornoemd
proces: «welk proces nu gheduert heeft ontrent ses iaeren niet sonder
groote costen ende interresten van den rescribent» (R_A_ Gent, fonds bisdom Gent,
M 109, OpbrakeI. - Deze «descriptie» werd uitvoerig besproken in ons artikel

De bestaansmogelijkheden van een pastoor op een kleine parochie 300 jaar geleden.
Een beschrijving van de toestand te Opbrakel in 1666, in Het Land van Aalst,
XXVIII

(1976), nr. 2, p_ 61-12-
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het gelijk werd gesteld tegenover de adellijke en rijke familie Adourins,
eigenaar van de heerlijkheden Poelvoorde en Hof-ten-Bossche.
Na dit eerste grote"proces, gevoerd voor de Raad van Vlaanderen,
keren we nu terug naar Opbrakel waar de lokale geschillen door de
schepenbank werden behandeld, voor welke rechtbank A. de la Fontaine, zoals reeds gezien, helemaal geen onbekende meer was. In het
midden van 1679 eist de pastoor van Joris Troncquoij de onmiddellijke
betaling van de som waarvoor deze laatste de grote tienden had gepacht
van de abdij van Ename; Troncquoij laat tweernaal verstek gaan en
wordt dan ook op 23 november tot de proceskosten veroordeeld (57).
Een proces ingespannen door de pastoor en zijn procureur Carlier tegen
Cornelis de Saedelaere om de teruggave te bekomen van de helft van 5
mokens tarwe, 10 mokens spelt, 7 mokens erwten en van 6 mokens
«e ete» - haver, zijnde de opbrengst van 1 bunder land op de Hellenhoek gedurende de jaren 1683 en 84, over welke verdeling ze een
mondeling akkoord hadden gesloten, sleept een' paar maanden aan van
oktober 84 zeker tot na januari 85 niettegenstaande de schrik van «voorder proeeduren
ende noodeloose eesten» (58). Op 25 februari 1685
dient procureur Carlier, in naam van de pastoor om een ons onbekende
reden «heesch» in tegen Andries en Joos van Hassche (59). Op 19
februari 86 volgt een klacht van procureur Carlier tegen lngel de
Temmerman (60). In september van hetzelfde jaar wordt Jacques Courouble aangeklaagd,
omdat hij i.v.m. de «lammerriende» of «vliestiende» geen opgave gedaan heeft van zijn schapen. Na tweemaal niet te
zijn opgedaagd komt hij ten slotte onder eed verklaren, dat hij in 1685
geen lammeren heeft gehad en in 86 zes lammeren, waarvoor hij de
tienden wil betalen, maar dat deze eerst door de schepenen moeten vastgesteld worden (61). Op 10 juni legt de pastoor klacht neer tegen
Antoon Faignaert over de hypotheek en de terugbetaling van een rente,
waarover, na discussies op 8 en 23 juli, eindelijk op 23 september een
akkoord wordt bereikt (62). Omdat Jan Brootcooren niet op tijd 3 pond
par., als laatste aflossing van een rente, heeft betaald, spant A. de la
Fontaine tegen hem op 16 november 1688 een proces in dat maar zal

(57)

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
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R.A. Ronse, O.G.A.,
Opbrakel, nr. 156 : ferieboek, 1679-1688, fO51'°. - Dat de
reeks lokale processen, waarin de pastoor verwikkeld is, onderbroken
is van 1666
tot 1678, is te verklaren door het eenvoudige feit dat de registers van de «genachten»
of «ferieboekenontbreken voor bewuste periode. Steunend op de jaren die deze
periode voorafgaan en volgen, mogen we echter wel concluderen dat ook tijdens
de jaren 1666-1678 de pastOor een «normaal» aantal processen zal gevoerd hebben.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 156, f053ro-vo.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrak el, nr. 156, f06ho.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 156, f079ro.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 156, f087r°.
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 156, f095ro.

eindigen op 8 maart 89 met de betaling van de 3 pond en op uitdrukkelijk verzoek van Brootcooren met de vernietiging van de rentebrief (63).
Inmiddels werd op 15 juni 1688 in de «vierschaere ordinaire» een
klacht neergelegd die het begin zal zijn van een reeks processen die
ongeveer 15 jaar zal aanslepen. Op deze dag immers komen pastoor
Anthonius de la Fontaine enMaurits vander Eecken - deze laatste handelend in naam van Jan Baptiste Dhaene, de nieuwe eigenaar van Ten
Bossche - tiendeheffers over geheelOpbrakel,
behalve in de wijk of
heerlijkheid van Wolfskerke, waar de prelaat van de abdij van Ename de
tienden heft, voor de lokale schepenbank
(64). Beide tiendeheffers
achten zich in de laatste «settynghe» te zwaar getaxeerd, waar zij belast
worden voor elk 12 bunder van de gronden met tiendebare vruchten bezaaid (65). Daarom hebben zij Steven Roman, voormalig meier van Opbrakel, gevraagd om samen met een door de schepenen binnen de drie
dagen aan te duiden persoon, aan de hand van het kaanboek en het
landboek en door nauwkeurige inspectie «te maeken eene precise calcu. [atie vande ponee van tvoornoemde XII bunder». Als de wethouders
daar niet mee akkoord zouden gaan, dan zullen beide aanklagers verdere
stappen doen, want ze vinden dat bewuste «setrynghe- op een onjuiste
wijze werd aangeslagen (66).
Het belang van deze aanklacht wordt door de parochianen maar al
te goed ingezien, want het gaat er om de vraag in welke mate de grote
tienden mogen belast worden, niet alleen in de vorige «setrynghe- maar
meteen in de toekomst. Tevens weten de schepenen maar al te goed dat
'pastoor de la Fontaine een onwrikbaar man is en dat de kans op een
minzaam akkoord zelfs niet hoeft overwogen te worden. Daarom besluit de «prochie- (67) vijf dagen later, nI. op 20 juni, haar baljuw naar
Gent te sturen om er twee of drie betrouwbare advocaten te raadplegen
en een schriftelijk advies te vragen binnen de acht dagen «rnidts de

(63) R.A.

Ronse,

O.G.A.

Opbrakel,

nr. 156! f060ro-\,0.

(64) In 1685 had pastoor A. de' la Fontaine van de abt zijn helft van de grote tienden van
Opbrak el als inkomst gekregen ter vervanging van de jaarlijkse dotatie. - Zie hierover verder p. 27
.
(65) «de selve comparanten
te kennen gevende dat men bevindt ende een iegelijk ken neJijck is dat de thienden by hernl. gheheven meirckelyck overschat syn inde leste setrynghe diesvolghens dat sij moetende ghestaen met te betaelen naer propossie van
het XIIe bunder vande landen bestaende met thiendebaer vruchten" (R.A. Ronse,
O.G.A.
OpbrakeI, nr. 156, f095vO).
(66) «protresterende
by faulte vandien hun te beclaeghen daer ende soo sv sullen te behooren rnitsg. van in haerl. gheheel te blijven van inde selve besoigne te inrervenieren dincker hun!. goet mitsg. oock van onverleth te blyven annopende de voorgaende setrynghe onbehoorelyck
ornrneghestelr soo sy sustineren- (R.A. Ronse,
O.G.A.
Opbakel, nr. 156, f095vO).
(67) Tijdens het Ancien Regime wordt met de «prochie» het geheel van de inwoners van
een dorp bedoeld.
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Advocaeten
niet altijts ghereet en syn». Omdat de opgeworpen probleemstelling iedereen aanbelangt - als de pastoor minder belasting zou
betalen, dan zouden de andere inwoners zwaarder belast worden -,
wordt de resolutie ondertekend
door Pieter Frans Maroucx, baljuw
Ursmarus vander Donckt, de schepenen Frans Troncquoij, Hendrik
van Hoorde, Pieter Meu, Inghel de Temmerman en Jan Brootcooren,
alsook door de «grootte ghelande ende notable» Christoffel Boussyn,
Pieter Vermeiren, Gillis Mert, Andries van Hassche, Joos van Hassche,
Macharius de Surter en Jan Wymeels (68).
Tussen 1688 en 1693 is er opnieuw een hiaat in de registers, al laat
niets een onderbreking in de processen veronderstellen, want vanaf 1693
tot aan zijn dood in 171 0 volgen de wederzijdse aanklachten elkaar weer
op. Op 14 april 1693 dient de pastoor een klacht in tegen Jan Morre die
echter niet komt opdagen (69). Omdat Jan Brootcooren hem de 12
pond par. schuldig voor levering van eetwaren in 1691 nog steeds niet
heeft betaald, evenmin als een andere som van 12 pond die de pastoor
hem had geleend, legt de la Fontaine op 2 december 1693 een klacht néer
die na twee zittingen wordt beslecht: beklaagde moet binnen de twee
maand de achterstallige sommen betalen (70). Op 9 november 1.694 legt
de pastoor samen met de koster van Opbrak el, Ferdinand Focaet, klacht
neer tegen Maximiliaan du Pond (71). Op 15 mei 1696 dient de pastoor
klacht in tegen Adriaen de Kaesemaeker, gewezen kerkmeester, die
bepaalde sommen, waarover hij kon beschikken uit hoofde van zijn
ambt, nog niet heeft afgedragen. Deze klacht wordt hernieuwd op 7 mei
1697 en nogmaals op 9 juli, maar de beklaagde blijft afwezig en er wordt
gedreigd met «versteking» (72).
In 1698 komt pastoor Anthonius de la Fontaine onrechtstreeks met
het gerecht in contact, nl. door toedoen van zijn dienstmeid. Op 2 september wordt door de baljuw, als openbaar aanklager, klacht neergelegd
tegen Anne Francq, «dienstmaecht» van pastoor de la Fontaine, die
echter niet opdaagt en prompt wordt veroordeeld tot de kosten. Op 16
september, dus op de eerstvolgende zitting, vraagt de baljuw dat ze zou
worden veroordeeld tot een boete van 6 pond par., omdat zij op 22 juli
11.na de hoogmis is gaan drinken in de «taverne» van Joos van Cauwen-

(68) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 156, fO96ro. - Het proces over de belasting op
de tienden dat hieruit zal voortvloeien en dat zal gevoerd worden voor de Raad van
Vlaanderen en voor het Parlement van Mechelen en dat uiteindelijk in 1701 zal leiden tot een akkoord russen de «prochie» en de pastoor, zullen we wegens het ingewikkeld karakter ervan' in een afzonderlijke studie behandelen.
(69) R.A. Ronse, O.G.A., Opbrakel, nr. 157: ferieboek, 1693-1702, tO I r''.
(70) R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 157, fo Ivo-2ro.
(71) R.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeI, nr. 157, f07ro.
(72) R.A. Ronse, O.G.A.,
OpbrakeI, nr. 157, fos IS v", 23 rO-vo.

16

berghe, en dit niet alleen, maar samen met een zekere jonkman, Cregor
Mouriaud, en nog andere jongemannen, wat tegen de koninklijke plakkaten indruist. Zij laat opnieuw verstek gaan, maar op 30 september, op
de 3e zitting, is ze wel aanwezig en vraagt zij kopie van de klacht; aangezien haar verzoek echter te laat is ingediend, wordt de procedure van
«versteking» ingesteld. Op 14 oktober dient zij dan noodgedwongen
een repliek in, waarop de baljuw op 10 november een anrwoord geeft
(73). Op dit punt eindigen de notulen betreffende dit proces en we
kennen derhalve de afloop van dit «schandaal» niet, maar uit dit kleine
voorval blijkt dus de geaardheid van de pastoor en zijn meid: zij zelf betalen niet onmiddellijk de boete, maar gaan integendeel hun belangen, al
of niet ten onrechte, met sluwheid en verbetenheid verdedigen.
Op 23 februari 1699 wordt door Jan Schans een klacht ingediend
tegen de pastoor, omdat deze nog steeds de 21 pond par. niet heeft betaald voor de mest die Schans had ingewerkt in een stuk grond op de
Biest dat de pastoor intussen in pacht had genomen. Noch op de dag
van de klacht noch op de volgende «genachte- (74) van 10 maart komt
de pastoor opdagen, maar op 7 april weet de la Fontsine door «briefven
van hofsluytynghe»
de klacht op te heffen (75). In het begin van het jaar
1700 wordt de pastoor rweemaal voor de schepenen gedaagd en telkens
reageert hij op een onrwijkende wijze: hij komt niet opdagen of hij
schuift de klacht op de lange baan. Op 12 januari van datzelfde jaar
worden de pastoor, Antoon Faignaert en Jan Morre, pachters van Pieter
vander Linden gedagvaard om voor de schepenen te komen verklaren
welke machtsommen
zij nog schuldig zijn aan vander Linden, de eigenaar, die op zijn beurt een schuld moet aflossen bij de erfgenamen van
jonker Pieter van Zuylen van Nieuwelt; in tegenstelling tot de rwee
andere pachters die onmiddellijk met hun contract komen opdagen, laat
de pastoor op die dag niets van zich horen (76).
Op 9 februari wordt de la Fontaine door baljuw Johannes van
Brugelette bij verstek tot drie gulden boete en de kosten veroordeeld,
omdat zij n beesten op het korenveld van Joos de Mol op de Hameidries
schade hebben aangericht; bij de dagvaarding immers, die prater Guillaume Maes had overhandigd, had de pastoor niets ter zijner verdediging ingebracht, zodat hij in gebreke werd bevonden. Op de tweede
«genachte» van 2 maart is de pastoor andermaal afwezig, zodat de baljuw nu Jan Brootcooren aanstelt als procureur van de vierschaar die dan

(73) R.A. Ronse, O.G.A.,
Opbrakel, nr. 157, fos 34
(74) «Genachte» : Rechtsdag of «de halfmaandelijksche
zelfde zaak bestemde rechtdagen(E. Verwijs en
woordenboek,
deel IJ, p. 1377).
(75) R.A. Ronse,
(76) R.A. Ronse,

O.G.A.
O.G.A.

OpbrakeI,
Opbrakel,

37 r''.
termijn tusschen twee voor deJ. Verdam, Middelnederlandsch

\,0,

nr. 157, fos 140 vo, 4lro.
nr. 157, fO 52 vO-53ro.
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ook onmiddellijk de eis van 3 gulden en de kosten hernieuwt. Op de
volgende zitting komt de la Fontaine zich dan wel akkoord verklaren
met de boete van 3 gulden, hierbij steunend op rubriek 8, artikel 3 van
de «costuyrnen» van het Land van Aalst, terwijl de baljuw en de procureur intussen hun boete hebben opgedreven tot 6 pond, zich beroepend
op de plakkaten van de vorst i.v.m. de boeten, en een verder onderzoek
eisen; blijkbaar weten de schepenen niet onmiddellijk deze zaak te beslechten en ze besluiten hun uitspraak in beraad te houden (77).
Pastoor Anthonius de la Foritaine gaat dus nooit onmiddellijk in op
een eis of een klacht, omdat hij steeds nauwkeurig al zijn rechten overweegt en bestudeert en pas na rijp beraad zijn verweerschriften opstelt.
Een paar keren heeft hij geen afdoende antwoorden kunnen geven of
was hij volledig in overtreding, zodat hij dan noodgedwongen
heeft
moeten instemmen met de veroordeling of de gestelde eis. Aldus vordert op 20 september 1700 Jan Brootcooren, procureur van Adriaan Ser
Lippens, voor de schepenen 6 pond grote Vlaams van de pastoor met
eventuele aftrek van reeds betaalde sommen. Als de pastoor dan tot
driemaal toe niet komt opdagen voor de schepenbank, wordt hij veroordeeld, tot hij ten slotte op 19 oktober dan toch komt bekennen dat hij de
geëiste som schuldig is met aftrek van 10 gulden die hij reeds heeft betaald, en belooft hij de resterende schuld evenals de onkosten binnen de
zes weken te vereffenen (78). Zo ook blijft de pastoor afwezig op de
«genachte» van 10 januari 1702, waarop hij gedagvaard is bij rekwest
van de heer Maroucx van 13 december 1701, maar later, op 4 april, verklaart hij zich akkoord de dubbele waarde van de geëiste schoven van
het schoofland dat hii bewerkt, te betalen alsook de proceskosten (79).
In zijn laatste levensjaren, toen hij reeds ongeveer 70 jaar oud was,
heeft A. de la Fontaine zich nog met een niet aflatende verbetenheid,
maar uiteindelijk te vergeefs, gedurende verscheidene jaren verdedigd
tegen Piet er Frans Maroucx, heer van Opbrakel, en na diens dood tegen
zijn weduwe, in een zaak m.b.t. de heerlijke renten. Gedurende een
groot aantal jaren heeft de pastoor immers bepaalde heerlijke renten
aan de heer van Opbrakel
niet betaald en daar hij weigert deze
schulden te vereffenen, dient Lieven Hoelman als ontvanger van de heer
van Opbrakel, op 5 oktober 1700, klacht in tegeh de pastoor. Deze verdedigt zich koppig op de zittingen van 19 oktober, 1 december, 14
december en 22 februari. Op 8 maart neemt Maroucx zelf de zaak van
zijn intussen overleden ontvanger in handen en de reeks beschuldigingen en replieken gaat verder vanaf 6 april tot 4 november 1701, als de

(77) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 157, f053vo-54vo
(78) R.A. Ronse, O.G.J\. OpbrakeI, nr. 157, r- 78ro.
(79) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 157, fO100 rO.
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pastoor door de schepenbank voor de eerste keer in het ongelijk wordt
gesteld.
.
De pastoor weet natuurlijk nieuwe argumenten te vinden en de
processen reeks gaat verder, o.a. op 29 november, dag waarop de heer
tot staving van zijn rechten een uittreksel uit het denombrement van de
heerlijkheid voorlegt, op 24 januari 1702, dag waarop de heer de «versteking» vraagt van «contrarie preuve», daar de voorziene termijn verstreken is. Ze eindigt zeer voorlopig op 4 april met een' «applicat ende
eensweeghs voldoenijnghe aende sententie ghewesen op seker debat den
21 maerte 1702» (80). Aangezien A. de la Fontaine echter weigert zich
bij de sententies van 4 november en 21 maart neer te leggen, dient procureur Kerckhove, in naam van Maroucx, op '23 mei 1702 een rekwest in
van «absolute verstekynghe van preuve» tegen de onwillige pastoor,
verdedigd door procureur Brootcooren,
die daarop van de tegenpartij
inzage vraagt van de heerlijke rente boeken. In de daaropvolgende
maanden en jaren krijgen we dan opnieuw de verschillende fasen van het
juridische steekspel met al zijn spitsvondigheden,
zoals de «contrarie
preuve», «fumissement» e.d., tot op 25 maart 1705 de burgemeester en
de schepenen ten einde raad alle documenten opeisen van de pastoor, en
het gehele dossier opsturen naar de Gentse schepenen aan wie een
definitieve uitspraak gevraagd wordt.
Op 7 mei wordt van uit Gent het vonnis naar de Op brakelse
schepenbank
gestuurd:
in overeenstemming
met de sententie van 4
november 1701 wordt de pastoor veroordeeld tot de betaling van de
achterstallige renten vanaf kerstavond 1699, alsook van de boeten en de
kosten, samen 247 pond 4 schellingen en 1 penning, terwijl in geval van
weigering van de pastoor dit vonnis na te leven, Anroinette de Landas,
vrouw van Opbrakel, onmiddellijk zijn bezittingen in beslag mag laten
nemen. Op 12 mei wordt deze uitspraak door de schepenbank bekrachtigd (81). Hiermee eindigt de hier behandelde reeks processen, al
heeft in werkelijkheid
de pastoor tot aan zijn dood in 1710 tegen de
Op brakelse parochiale gemeenschap nog een reuzeproces gevoerd, begonnen kort na 1680, dat pas na de dood van A. de la Fontaine zal
eindigen met een akkoord tussen de wet van Opbrakel en de erfgenamen
van de pastoor (82).

(80) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 157, fos 72 v", 73 rO, 74 r", 74 v".
(81) R.A. Ronse, O.G.A.,
Opbrakel, nr. 158: Ierieboek, 1702-16, fos 2 v", 4 rO, 9 rO,
9 VO en nr. 162 : vonnissen, 17e-18e eeuw, niet gefolieerd.
(82) Dit proces dat gedurende meer dan 30 dertig jaren de sfeer te Opbrakei heeft vertroe
beid, zullen we naast het andere _groOl» proces over de tienden (zie voetnoot 68)
in twee afzonderlijke
studies uitvoerig behandelen.
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Wat leren ons nu al deze processen van pastoor Anthonius de la
Fontaine? Bij nader toszien kan men ze onderverdelen in vier soorten
die in een logische verhouding tot elkaar staan en die ons dan ook een
beter inzicht geven in de mentaliteit van deze pastoor.
In een eerste reeks processen heeft de jonge parochieherder lomer
zijn inkomen op het oog gehad. Hij was van oordeel dat de inkomster
die zijn oom en voorganger had genoten en die hij zelf bij de
~"6
van zijn pastoorschap toegewezen kreeg, nl. de helft van de novale tienden en een jaarlijkse dotatie vanwege de abdij van Ename, totaal onvoldoende waren. Van meet af aan controleerde hij de rekeningen van de
tiendepachters,
zowel van de novale als van de grote tienden, constateerde een paar onregelmatigheden,
met de eerste bekende processen als
gevolg. Enkele jaren later kwam hij dan, na onderzoek en overleg met
rechtsgeleerden,
tot het besluit dat de novale tienden volledig in kerkelijke handen moesten berusten: Als gevolg hiervan heeft hij dan een
langdurig proces gevoerd tegen de machtige familie Adourins, eigenaar
van de heerlijkheid Ten Bossche. Alhoewel de la Fontaine uiteindelijk
het pleit won, aldus een einde maakte aan een onrechtvaardige toestand
en tevens de volledige novale tienden in zijn bezit kreeg, was hij toch
nog niet tevreden met zijn jaarlijks inkomen. De bijkomende toelage
immers, die de abt van Ename hem jaarlijks toestond, vond hij veel te
gering, terwijl de helft van de grote tienden van OpbrakeI die dezelfde
abdij opstreek en waaruit ze hem betaalde veelmeer bedroeg en bovendien was hij niet graag aangewezen op deze jaarlijkse «aalmoes» van de
abt. Pastoor de la Fontaine heeft zijn ongenoegen hierover nooit verborgen en in 1666 dreigde hij dan ook de abdij een proces aan te doen
zodra hij daartoe over de nodige middelen zou beschikken (83). Zover is
het echter niet gekomen want in 1685 heeft de abt van Ename het verlangen van de pastoor van Opbrakel volledig ingewilligd: voor de duur
van zijn leven kreeg hij ter vervanging van de jaarlijkse dotatie de volledige opbrengst van de helft van de grote tienden (84). Met dit akkoord
(83) « ... in der manieren dat de voorseiden heer prelaet can aldaer hebben iaerelijx incomen salvo meliori comptutu de somme van XYlc lb. par. ende meer ende en
gheeft aen den voorseiden pastor alleenelijck alsoo rvooren gheseijt is, de somme
van IIIIc XXXII lb. par.» en «de competentie pastoral en heeft aldaer noit ghetaxeen gheweest nernaer den moderne pastor heeft die van de voorseide heer Abt van
Eenaeme versocht, sed frusrra, ende niet hebbende de middel ome die bij processen
te vervolghen,
heeft hem tot nu te vrede moeten hauden met accord» : uit een
«descripriovan de parochie van 1666 van de hand van pastoor A. de la Fontaine
(R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel). - Over deze «descriptie»,
zie ons in voetnoot 56 vermeld artikel De bestaansmogelijkheden
·!Jan een pastoor
op een kleine parochie 300 jaar geleden. Een beschrijving van de toestand te Opbrakel in 1666.
(84) R.A. Ronse, Oud Kerkarchief Opbrakel, nr. 8 : transport van de tiende door de
abdij van Ename aan Anthonius de la Fonteyne, pastoor van Opbrakel,
1684-85,
r- 1 rO-vo.
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heeft de la Fontaine zich voor de rest van zijn leven tevreden gehouden:
hij genoot voortaan en ruim inkomen en verder was hij van niemand
meer afhankelijk.
De eerste reeks processen en dreigementen,
alle
m.b.t: zijn vast inkomen, is dus op een volledig succes van de pastoor
geëindigd ..
Tot de tweede groep processen horen al de aanklachten voor de
lokale schepenbank over allerlei relatief onbelangrijke maar steeds materiële probleempjes.
Hier liet Anrhonius de la Fontaine zich, in tegenstelling tot zijn gewaardeerde
en edelmoedige voorganger Adrianus
(85), kennen als een man die meer zijn eigen materiële belangen verdedigde dan het welzijn van zijn parochianen. Vanaf het eerste jaar tot
aan zijn dood heeft hij het voor de lokale schepenbank met zijn
parochianen aan de stok gehad, zodat het ons dan ook niet hoeft te verbazen dat de deken van Geraardsbergen in zijn dek anale vistatie van 5
mei 1688 gewag maakte van een alles behalve goede verstandhouding te
Opbrakel (86).
De derde categorie processen sluit logisch goed aan bij de eerste
reeks. Het is immers normaal dat een persoon die aan de ene kant zijn
inkomen sterk wil opdrijven, aan de andere kant dan ook zijn uitgaven,
zoals de belastingen e.d., tot het strikte minimum zal beperken. Zo
heeft pastoor A. de la Fontaine, zodra hij de helft van de grote tienden
in zijn bezit kreeg, een langdurig proces gevoerd tegen de «prochie»,
omdat hij er van overtuigd was dat de kerkelijke tienden veel te zwaar
werden belast in de jaarlijkse «ornmestellynghe» of belasting. Ongeveer
gelijktijdig hiermee heeft hij een nog veel langer aanslepend proces gevoerd tegen de wethouders van Opbrak el i. v.m. de reparatiekosten van
de kerk, waarvoor hij zelf helemaal niet wilde tussenkomen.
De vierde soort processen ten slotte is het gevolg geweest van de
schraperige houding van de pastoor. Aangezien de verhouding tussen de
la Fomaine en zijn parochianen steeds vertroebeld is geweest door allerlei strubbelingen waaraan de pastoor schuld had, hebben dezen, en in de
eerste plaats de heer van Opbrakel, dan ook van hun kant een stugge
houding aangenomen tegenover hun parochieherder.
Deze laatste groep
omvat dan ook de processen waarin de pastoor de «verweerder» of beklaagde was. Hiertoe behoort o.a. het langdurige conflict uit' de eerste
jaren van de 18e eeuw ingespannen door de heer en de vrouw van
Opbrakel en dat eindigde met de gerechtelijke veroordeling van de
pastoor.

J. de Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelzjke instellingen en het
godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, deel I, p. 262.
(86) "Pastor Amhonius 'de la fomaine sausfacit afficiis suis sed qui iam ab aliquo
tempore male est cum suo domino ternporali, ac sirnul cul nullis e suis prochianis»
(R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1688).

(85)
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Al de hierboven besproken processen vallen ook nog op door een
paar gemeenschappelijke
kenmerken.
In de eerste plaats is pastoor
Anthonius de la Fontairre met praktisch iedereen van Opbrakel in conflict gekomen, nl. met tiendepachters. kerkmeesters, notabelen, schepenen, baljuw, de heer van Ten Bossche, de heer en de vrouw van
Opbrakel, de abt van Ename, maar ook met gewone pachters, en dit gedurende zijn hele pastoorschap,
telkens voor materiële redenen van
louter persoonlijk belang. Anderzijds is het toch opmerkelijk dat enkele
processen zo lang hebben aangesleept: een proces pat 10 jaar en langer
duurde, was blijkbaar heel gewoon. De gerechtelijke procedures waren
schier onuitputtelijk
en de procureurs en de advocaten hebben daar
dankbaar gebruik van gemaakt, zodat men zich kan afvragen of de erelonen (?) die al deze juridische helpers vroegen soms niet hoger lagen
dan de inzet zelf van het geding (87).
Ten slotte kan de vraag gesteld worden of de langdurige conflictsituatie niet door andere, externe factoren kan verklaard worden.
Zonder enige twijfel hebben de oorlogsjaren vanaf 1666 tot 1710 voor
Opbrakel, evenals voor grote delen van Vlaanderen en Henegouwen,
regelmatig opeisingen, leveringen, extra karweien, verhoogde belastingen e.d. voor gevolg had (88). De schepenen wilden dan ook, volgens
een zuiver democratisch principe, de gepriviligieerde standen, de adel en
de geestelijkheid,
een ruim aandeel toekennen
in de verhoogde
onkosten. Ze wilden dan ook de vermindering met één derde van de
belasting op de tienden niet toestaan, argumenterend
dat dergelijke
gunst grotendeels komt «tot solaes ende subliveringhe van soo menichte
vuijtlanghse reijcke cappitels abdijen ende geestelijcke ghemeenten besittende bij naer alle de thienden van het gheheele landt van Aelst» zodat
«de arme inghesetene ende affgesetene proprietarissen
in der daet
souden moeten betaelen een gheheel derde deel van de lasten over de
thiendeheffers»
(89).

(87) Zo kloegen b.v. de schepenen van Opbrakel in 1711 over de «processen die nu
derrigh jaren hebben gheduert, ende 500 veele duijsende ghecost ende bijnaer de
ruine vande voorseijde prochie hebben veroorsaeckt»
(R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 343vO), - Zie ook ons artikel Een rekening van Opbrakel uit het
einde van de l Ze eeutu in Het Land van Aalst, XXVII (1975), nr. 5, P: 205-15,
(88) Zie J- de Brouwer, op.cit., deel I, P: 29-48, alsook de juist hierboven vermelde
publikatie,
(89) R.A. Ronse, O,G,A,
Opbrakel,
nr. 166, fO 383ro-vo, - Zie ook de pogingen
ondernomen
op het einde der 17e eeuw om de belastingvermindering
van 10 % op
de bossen, toegekend bij koninklijke ordonnantie van 1672, ongedaan te maken, in
onze studie Geschiedenis van de oostelijke rand van het Brake/bos. Het Hedeken en
de Laaistok, in Hand. van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XVIII (1975), p, 74-7i
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Men zou echter mogen veronderstellen
dat een parochieherder in
dergelijke ellendige oorlogsjaren solidair met de inwoners de lasten zou
helpen dragen en zeker geen oorzaak zou zijn van nieuwe moeilijkheden. Of waren de inkomsten van pastoor de la Fontaine dan
inderdaad zo gering en zelfs onvoldoende,
en de lasten die de wethouders er op legden, zo hoog dat de stugge houding van deze pastoor
dan toch kan gerechtvaardigd worden? Om deze reden hebben wem de
volgende paragraaf de financiële en materiële toestand van Anth onius de
la Fontaine aan een onderzoek onderworpen.

DE FINANCIELE

EN MATERIELE

TOESTA

D

Het minimuminkomen
van een pastoor werd op het derde
provinciaal concilie van 1607 vastgesteld op 35 pond groot. Als gevolg
van de muntdevaluatie
in de loop van de 17e en 18e eeuw moest dit
minimum herhaaldelijk aangepast en dus verhoogd worden. Volgens
een beslissing van de Raad van Vlaanderen had een pastOor in het begin
van de 18e eeuw dan ook recht op een jaarlijks inkomen van 400 gulden
of ruim 66 pond groot (90). Dit inkomen bestond in alle parochies uit de
tienderech ten of uit een roelage verleend door de groottiendheffers,
of
uit beide samen en werd aangevuld door de wisselende inkomsten, zoals
de opbrengst van begrafenisdiensten,
huwelijksplechtigheden
e.d. (91).
Voor de kennis van de inkomsten van de verscheidene parochies
van het Land van Aalst zijn we aangewezen op de dekanale verslagen die
over het algemeen aan de lage kant zullen gelegen hebben, omdat, zo
merkt J. de Brouwer op, de pastoors niet de gewoonte hadden hun
financiële kaarten volledig te laten inkijken (92). Wij zullen dan ook vrij
kritisch de financiële toestand van Anthonius de la 'Fontaine trachten te
ontleden.
Adrianus de la Fontaine, voorganger en oom van Anthonius, genoot in 1622 een inkomen van 195 gulden of 32 1/2 pond groot dat in
1638 lichtjes gestegen was tot 215 gulden of bijna 36 pond groot. Dit inkomen was in 1652-53, dus bij de ambtsaanvaarding
van Anthonius,
terug wat gedaald tot 210 gulden of 35 pond groot. Volgens deze cijfers
werd te Opbrakel het vastgestelde minimum dus niet of nauwelijks bereikt. De Sint-Maninusparochie
van Opbrakel kwam dan ook in de
dekenij Geraardsbergen,
die 36 parochies telde, in 1622 op de 22e, in

(90)
(91)
(92)

-

J.
J.
J.

de Brouwer,
de Brouwer,
de Brouwer,

op.cit.,
op.cir.,
op.cir.,

deel I, p. 311-12.
deel I, p. 291-92.
deel I, p. 312.
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1638 op de 2ge en in 1652-53 op de Se laatste plaats, wat betreft het jaarlijkse inkomen van de pastoor (93).
Het globale vaste itlko~en van de pastoor van OpbrakeI, dat bestond uit de opbrengst van ongeveer 2 bunder land, de helft van de
novale tienden en een jaarlijkse dotatie geschonken door de abt van
Ename, lag, samen met de wisselende inkomsten in werkelijkheid hoger
en bedroeg in 1652-53 ongeveer 60 pond groot i.p.v. de aangegeven 35
pond (94). Als we echter veronderstellen dat ook voor de andere parochies het inkomen bij de aangifte werd geminimaliseerd, dan bleef Opbrakel toch één van de armste parochies van de hele dekenij en mogen
we zonder twijfel besluiten dat Anthcnius de la Fontaine in 1653 het
pastoorschap
kreeg van' een financiëel weinig gegeerde en arme
parochie. In de loop van zijn lange, meer dan een halve eeuw durende
loopbaan echter zal hij zijn inkomen, met inzet van al zijn krachten, ten
zeerste weten te verhogen. Achtereenvolgens zullen we daar nu de twee
hoofdbestanddelen
van bespreken, nl. de inkomsten die voortvloeien
uit zijn eigenlijke pastorale functie en daarna de baten van zijn andere
activiteiten.

Naast de zgn. bijkomende of wisselende inkomens en eventueel
andere «accidentia» die uiteraard elk jaar varieerden en misschiengemiddeld op ongeveer 10-15 pond groot mogen geschat worden (95),
kreeg Anthonius de la Fontaine vanaf 1653 de helft van de nov ale tienden die in dat jaar op 9 pond groot werd geschat en een dotatie van de
abt van Ename van 35 pond groot (96). Beide bestanddelen van zijn vast
inkomen zal de energieke pastoor echter in zijn voordeel weten te wijzigen. In de jaren 60 heeft hij, zoals hierboven werd uiteengezet, door een
langdurig proces tegen de eigenaars van het Hof-ten-Bossche,
de globale novale tienden in handen gekregen, die hem dan ruim 200 pond par.
of 18-20 pond groot opbrachten. Hierdoor was zijn jaarlijks inkomen
gestegen met qngeveer 10 pond groot.

(93) J. de Brouwer, op.cir., deell, p. 315.
(94) R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1652, 1653, en M 109, Opbrakel. - Over de
inkomsten van de pastoor, zie ons reeds geciteerde artikel De bestaammogelijkhe-

den van een pastoor op een kleine parochie 300 jaar geleden. Een beschrijving van de
toestand te Opbrakel in 1666.
(95) In 1666 kreeg de la Fonraine voor de jaargetijden, missen, e.d. 70 pond par. of iets
minder dan 6 pond groot, terwijl de wisselende inkomsten voortvloeiend uit begrafenis- en huwelijksplechtigheden
in 1662 ongeveer 7 pond groot, in 63 10 pond
groot, in 646 pond groot en in 1665 maar 1 1/2 pond groot waren (Zie S. De Lange,
De bestaansmogelijkheden van een pastoor ... , p. 65-66).
(96) R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1653.
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Voor zijn voornaamste
inkomen was de pastoor van Opbrakel
echter aangewezen op zijn «patronus», de abt van de Sint-Salvatorsabdij
van Ename, die de helft van de grote tienden bezat te Opbrakel naast de
heer van het Hof-ten-Bossche.
De abten van Ename waren blijkbaar
niet vrijgevig maar eerder krenterig, want de jaarlijkse dotatie van 24
pond groot werd eertijds, nl. in 1572, pas toegewezen na een proces gevoerd voor het geestelijk hof van Brussel. Deze vergoeding werd achteraf verhoogd tot 35 pond groot, nadat pastoor Adrianus de la Fontaine
een proces had ingespannen voor die officialiteir te Mechelen dat twee
tot drie jaar had aangesleept (97). Van een regelmatige aanpassing,
gevolg van de voortdurende
devaluatie, was daarna geen sprake,
aangezien in 1674 - ongeveer 50 jaar na de vorige verhoging - de
jaarlijkse dotatie nog steeds 35 tot 36 pond groot bedroeg (98) .
.. Met een dergelijke gang van zaken was Anthonius de la Fonraine
helemaal niet ingenomen en in 1666 reeds had deze toestand niet enkel
een zure oprisping voor gevolg, maar zelfs een vaag dreigement: "heer
ende meestre Anthonius de la Fontaijne, presbiter, pastor der parochiale
kercke van Sint Martinus in de prochie van Opbrakele, verclaert dat hij
gheen competentie en heeft» en "de competentie pastoral en heeft aldaer
noit ghetaxeerd
gheweest, nemaer den moderne pastor heeft die
van de voors. heer abt van Eename versocht, sed [rustra, ende niet hebbende de middele omme die bij processen te vervolghen, heeft hem tot
nu te vrede moeten hauden met accord» (99). De la Fontaine was dus
niet tevreden met zijn jaarlijkse dotatie; hij wilde een wettelijk vastgesteld inkomen. In de jaren tachtig is de pastoor in het offensief gegaan
tegen de abdij en opnieuw heeft hij zijn slag thuis weten te halen.
Vanaf 1682 heeft A. de la Fontaine waarschijnlijk zijn dotatie geweigerd en een verhoging geëist, onder bedreiging een proces in te spannen. Op 8 juli 1684 zwichtte abt De Loose een eerste maal voor de
dreigementen en schonk hij aan de pastoor i.p.v. de gebruikelijke dotatie de opbrengst van de helft van de grote tienden met terugwerkende
kracht vanaf 1682, maar tevens met de verplichting daarmee ook de
kosten te betalen. De pastoor van zijn kant beloofde "hem hiermede tevreden thauden» en de "voornoemde
abdije in cas de voorschreven
thiende min quaeme te ghelden dan de voormelde competentien niet
voorder te molesteren, nemaer dat hij hem mette voorn. cessie absolutelick tevreden haut» (100). Het jaar daarop kreeg de la Fontaine dan hele-

(97) R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel :.document van 20 juli 1626.
(98) R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1674.
(99) Uit de «descriprio» van de parochie van 1666 (R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M
109, Opbrakel).
(100) R.A. Ronse, Oud Kerkarchief Opbrakel, nr. 8, f03ro.

t

27

maal voldoening, want op 30 juni 1685 schonk de nieuwe abt Ignatius
de Smet hem de helft van de grote tienden voor de duur van zijn leven
(101). De abt stipuleerde echter zeer uitdrukkelijk dat deze schenking
geen precedent kon zijn voor de latere pastOors van Opbrakel: «sonder
dat wij de voorschreven cessie ende transport verstaen te reeken in voorder consequentie»
(102). De la Fontairie was natuurlijk in de wolken
met het bereikte akkoord en evenals bij de vorige overeenkomst beloofde hij opnieuw de abt nooit meer lastig te vallen (103).
Hoe groot was nu de opbrengst van deze tienden? Volgens de reeds
geciteerde beschrijving van de St.-Martinusparochie
van 1666 brachten
de grote tienden jaarlijks 2.000 pond par. of 166 1/2 pond groot op,
waarvan de ene helft in handen kwam van de heer van 't Hof-ten-Bossche en de andere helft van de abt van Ename, en vanaf 1682 van A. de la
Fontaine zelf (104). Van deze opbrengst van 83 pond groot moest de
pastOor volgens de overeenkomst weliswaar jaarlijks 6 pond aan zijn
koster afstaan, maar het resterende bedrag vertegenwoordigde
dan nog
ruim het dubbele van de vroegere jaarlijkse dotatie.
Vanaf 1682 genoot Anthonius de la Fontaine dus, naast de wisselende en toevallige inkomsten, een jaarlijks inkomen dat in 1666, in
vredestijd, geschat werd op ongeveer 90-95 pond groot, al kan het in
oorlogstijd wel geringer geweest zijn (105). Rekening houdend met het
feit dat hij er geen onderpastoor moest op na houden, mag een dergelijk
inkomen van ruim 100 pond par. rond de eeuwwisseling van de 17e-18e
eeuw zonder twijfel als aanzienlijk bestempeld worden (106). Bij de

(101)

«ende voorts het leven vanden voormelden heere pasteur oock ghedeurende ... ende
ten welcken effeere den voorseijden heere pasteur de voorschreven
ghecedeerde
thiende sal vermoghen te ghebruijcken ghelijck sijn andere cure goederen sijn voormelt leven ghedeurende» (R.A. Ronse, Oud Kerkarchief Opbrak el, nr. 8, fOIra-val.
(102) R.A. Ronse, Oude Kerkarchief Opbrakel, nr. 8, fOlro-vo.
(103) De eventuele oorzaken van discussie of geschil werden' opgesomd : «op wat pretext
tselve soude moghen wesen tsij ten opsichte van oorloghe verliesen beraelij nghe van
contribunen
ofte anderssints»
(R.A. Ronse, Oud Kerkarchief Opbrakel,
nr. 8,
fOlro-vo Juist over deze «contributien»
of belastingen zal A. de la Fonraine een
langdurig proces voeren niet tegen de abdij, maar wel tegen de wethouders van Opbrakel (zie voetnoot 68).
(104) R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel. -In
1647 was het gehele tiend
verpacht voor 1490 pond par. (R.A. Ronse, fonds abdij Enarne, nr. 84, bundel 6,
stuk 18).
(105) De schommelingen
russen vredes- en oorlogstijd zullen meestal niet zo groOt zijn
geweest, aangezien b.v. bij de nauwkeurige meting van 1704, dus volop tijdens de
oorlog, de helft van de grote tienden gelijk gesteld werd met een oppervlakte van
13 bunder 1 dagwand en 96 1/2 roeden, wat nauwelijks minder is dan de 14 bunder
van vroeger (R.A. Ronse, O.G.A., OpbrakeI, nr. 2 : landboek hernieuwd in 1686,
f0350ro, en nr. 3 : tafelboek opgesteld kort na 1654, f082vO).
(106) Van de 18 parochies uit de dekenij Geraardsbergen
waarvan we voor de periode
1693-1719 gegevens gevonden hebben, was er maar één die een inkomen had dat
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dood van A. de la Fontaine heeft de abdij van Ename dan ook onmiddellijk deze wijze van vergoeding opgeschort en van de opvolger,
Johannes de Fraisne, een vaste dotatie toegestaan van 400 gulden of het
minimumbedrag
dat door de Raad van Vlaanderen werd vastgesteld,
terwijl ze zelf de helft van de grote tienden alsook de novale tienden opnieuw voor eigen rekening nam (107).
Natuurlijk kan i.v.m. bovenvermelde inkomensverhoging
de vraag
rijzen of de pastoor, door het feit dat hij nu de helft van de grote tienden
voor zichzelf mocht behouden, niet verplicht werd tot grotere uitgaven,
b.v. voor het onderhoud van de pastorie of de kerk. In tegenstelling tot
veel parochies bezat Opbrakei reeds in de 1e helft van de 17e eeuw een
pastorie (108), die Adrianus de la Fontaine vóór 1626 volledig had laten
herbouwen op een laag gelegen stuk grond vlak bij de Dorenbosbeek
(109). Deze pastorie, die volgens de deken van Geraardsbergen in 1652
nog in zeer goede staat verkeerde (110), maar in 1674 «bescheiden»
werd genoemd (111), was integendeel volgens de pastoor in 1666 vervallen en bovendien vrij ver van de kerk gelegen (112). In 1679 werd op
kosten van de abdij van Ename op dezelfde plaats een nieuwe pastorie
ter waarde van 489 gulden opgetrokken (113). Wegens de «grote» afstand van de kerk heeft de pastoor daar nooit graag gewoond en heeft hij
deze pastorie dan ook helemaal niet onderhouden en zelfs volledig laten
vervallen (114), zodat in 171 0 zijn opvolger ze niet wilde betrekken

(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)

(113)
(114)

1.000 pond par. bereikte, terwijl al de andere merkelijk minder rijk waren (J. de
Brouwer, op.cir., deel I, tabel P: 315).
R.A. Ronse, Oud Kerkarchief OpbrakeI, nr. 30, f037vo-38ro en O.G.A. Opbrakel,
nr. 23 : ommestellingen
van de 17e en de 18e eeuw, f0206vo.
J. de Brouwer, op.cit. deel I, p, 159,
R,A, Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel.
«dornus habet optirne repararum cum forte aquis circurncincro- (R,A. Gent, fonds
bisdom Gent, M 8, 1652).
«habet domum pastoralem cornrnodam» (R.A, Gem, fonds bisdom Gent, M 8,
1674),
«Alvoor en den voorseijden heer heeft een seer slechte ,cuerenhuijs van stroijghedeckt, van eerde gheplackt consisterende
in een-keueken
ende twee camerkens
staende op entrent een half dacht, lochtincks ommewalt, disterende van de kercke
voors, een half quanier rnijls ofte daer ontr ent» : uit de «descriptie- van de parochie
van 1666 (R.A, Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrak el).
R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel en J. de Brouwer, op.cit., deel
V, p. 317,
De la Fontaine, die dichter bij de kerk wilde wonen, had met dat doel een perceel
grond gekocht, en had bovendien van de deken en de aartsbisschop
de toelating
gekregen om daar een nieuwe pastorie op te trekken, maar, waarschijnlijk als gevolg
van de onenigheid russen de pastoor en de abdij over de verdeling van de bouwkosten, werd de bouw van deze nieuwe pastorie niet gerealiseerd (R, A, Gent, fonds
bisdom Gem, M 109, Opbrak el).
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(115). Ook in het onderhoud van het kerkgebouw is A. de la Fontaine
helemaal niet tussengekomen,
zodat in 1710 de kerk dringend herstellingen nodig had en de abdij van Ename daarom gerechtelijk beslag
liet leggen op de globale nalatenschap van de pastoor (116).
Naast zijn pastoorschap dat hem een ruim inkomen verschafte en
waarmee hij zelfs geen buitengewone
onkosten wilde dekken, heeft
Anthonius de la Fontaine nog een heel andere activiteit aan de dag gelegd. Deze pastoor is er namelijk in geslaagd in de loop der jaren een indrukwekkende
landbouwexploitatie
op te richten en te beheren. Van
meet af aan heeft hij «geboerd», wam in 1666 schreef hij dat hij reeds 13
jaar in zijn onderhoud
had kunnen voorzien onder meer dank zij
«Iandrsneeringhe,
daertoe houdende landtspacht, peerden ende coijen»
(117).
Of Anthonius een landbouwbedrijf
van zijn voorganger en oom
heeft overgenomen, weten we niet; in elk geval bezat hij reeds na korte
tijd één van de grootste uitbaringen
van Opbrak el. In de jaren
1658-1661 immers bewerkte hij 13 bunder en 216 roeden of 16 ha. 64 a.
(118). In de volgende decenniën heeft «heer ende meestre Anthonius de
la fontaine pastoor deser prochie» zijn uitbating, zij het met grote
schommelingen,
nog fel uitgebreid: in 1688 21 bunder 197 roeden of 26
ha. 41 a., in 1689-93 18 bunder 243 roeden of 22 ha. 86 a., in 1695-97
opnieuw een minimum, nl. 13 bunder 91 roeden of 16 ha. 25 a., maar
vanaf kerstdag 1697 en gedurende verscheidene jaren, door de ingebruikneming van veel nieuwe gronden een rekord-oppervlakte
van 25
bunder 114 roeden of 31 ha. 7 a. (119). Zelfs in 1709, het jaar voor zijn
dood, bewerkte de pastoor nog 17 bunder 359 roeden of 21 ha. 99 a.
(120).

(115)

« ... het curenhuijs
het welcke soo in het dack mueren ende vloeren soo danighlijck
is vervallen, dat het bijden suppliant sonder rejectie geenssins naer betaemen bewoont en can worden» (R.A. Ronse, Oud Kerkarchief Opbrakel, nr. 30 : proces
tussen Joannes Toscanus de Fraisne, pastoor van 0'., eiser bij rekwest van 12
september 1710, en de abdij van Ename, verweerders, 1710-11, f029v°).
(116) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 1 : resolutieboek van 1701-1791, fOI2vo-15vo,
en nr. 150: register van renten, hypotheken,
klachten e.d. van 1698-1719, f063ro66vo.
(117) «Descriprio»
van de parochie van 1666 (R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109,

Opbrakel).
(118) In een ommestelling van 27 juni 1661 m.b. t. de periode 1658-1661 werd de pastoor
belast voor een dergelijke oppervlakte naast 1 bunder voor «tnieurot» of novale
tienden (R.A. Ronse, O'.G.A. Opbrakel, nr. 23 : ornrnestellingen van de 17e-18e
eeuw, f0130rO).
(119) R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 4 : tafelboek van 1688, fOllro-12vo.
(120) «D'hoirs van wijlent heer ende meester anthone de la fonraine in sijn leven pastor
deser prochie over de goederen bij hem ghebruijckt gheweest ten jare 1709 : 17
B(under), 3 d(achwant),
59 Rïoeden)» (R.A. Ronse, O'.G.A., Opbrakel, nr. 23,
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Anthonius de la Fontaine heeft dus te Opbrakel steeds een landbouwbedrijf geëxploiteerd van minimum 16 tot maximum 31 ha. Hierdoor behoorde hij altijd samen met de pachters van de grote hoeven Ten
Bossche, Ter Bruggen, Fransbeke, Wolfskerke en van de heerlijkheid
Opbrakel zelf, tot de zes grootste lokale boeren, terwijl hij zelfs op het
einde van de 17e eeuw op één na de allergrootste was (121).
Toch kan men de pastoor niet zonder meer vergelijken met de
pachters van de grote Opbrakelse hoeven. In tegenstelling tot de andere
hofsteden met hun zeer sterk geconcentreerde landerijen, lagen de door
de pastoor bewerkte gronden verspreid over een groot aantal percelen,
weliswaar min of meer gegroepeerd in het oostelijk deel van Opbrakel
(122). Een indrukwekkend
«hof" bezat of bewoonde de pastoor al evenmin: naast de «kuren huystede» of pastorie had hij op het «nederhof»,
een perceeltje van 1168 m2 pal end aan de pastorie, een schuur en een
paar stallen laten optrekken (123). Anderzijds blijkt uit de evolutie van
de oppervlakte dat het bedrijf een los karakter had, m.a.w. dat de pastoor sommige percelen slechts voor een korte, andere voor een langere
tijd in pacht heeft gehad en dat hij omgekeerd ook bepaalde- stukken
grond, die te ver afgelegen waren, in pacht gaf. In tegenstelling dus met
de pachters van de grote hoeven die steeds dezelfde gegroepeerde
kouters en weiden bewerkten, had de la Fontaine voortdurend
beslommeringen
met wisselende eigenaars en pachters.
Kan het ons nog verwonderen dat hieruit allerlei processen VOOrtvloeiden? Zo verwezen in 1695 Gentse rechtsgeleerden naar een vonnis
van de Grote Raad- van Mechelen van juni 1687 ten gunste van de
Opbrakelse pastoor die de eisende partij was geweest tegen de schepenen van Sint-Martens-Lierde
i.v.m. de tijdelijke schenking aan de
parochie van slechte gronden die in oorlogstijd minder opbrachten dan
de zware belastingen die er op geheven werden (124). In dit verband
kunnen we dan ook niet nalaten volgende feit te vermelden, dat een
schril licht werpt op de houding van de la Fontaine t.o.v. zijn mede- .

(121)

(122)

(123)

(124)

fO 183 r" : ommestelling
«uitgezonden»
of uitgevaardigd op 15 februari 1710, dus
reeds na de dood van AnI. de la Fontaine).
Zie b.v. de ornmestelling
van 1691 door ons uitgegeven in Het Land van Aalst,
XXVII (1975), nr. 1-2, p. 51-55, waar alle grondgebruikers met de bewerkte oppervlakte genoteerd staan.
De meeste percelen lagen op het «hofvelr», de «holenbrouck»,
«surenrnersch»,
«lendecaurer»,
«verrebecaurer»,
«harneijdriesch»,
«meulenrnersch»
en «walleeauter- (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 4, fOll rO-12vO).
R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 4, fOllro-12vo. - Zie ook de perkamenten
kaartrollen van 1670, momenteel in het bezit van de familie De Wolf, die ze ons
" r elwillend
ter inzage heeft gegeven.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 147: verkoop van vage gronden, 1690-1699, fO
133 r",
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parochianen. Op 17 oktober 1669 registreerde griffier Hoelman met bitterheid dat Cornelis de Meyer, inwoner van OpbrakeI, «cranck sieck te
bedde ligghende», reeds op 5 april van dat jaar aan de pastoor zijn twee
paarden verkocht had en dat hij verder ter aflossing van een schuld van
25 pond groot, waarvan 10 pond voor de pacht die hij pas op kerstdag
van hetzelfde jaar moest betalen, en 15 pond van de levering van koren,
hout en stro, aan de la Fontairie, zijn schuldeiser, zijn drie koeien voor 5
pond gr. het stuk, een kalf voor 8 pond par., een varken voor 3 pond
gr., alsook zijn huisgerief voor 5 pond groot had moeten overlaten
(125).
Het grootste verschil echter tussen de «landbouwer- de la Fontaine
en zijn collega's van de grote hoeven was het feit dat de pastoor niet uitsluitend pachter, maar tevens voor een niet onbelangrijk gedeelte eigenaar was. Vanzelfsprekend
is het van groOt belang te onderzoeken hoe
deze man zijn bezittingen heeft kunnen uitbreiden en hoe groot uiteindelijk zijn eigendom is geweest.
Voor zover we weten dateert zijn eerste aankoop van 1657. Op 22
oktober van dat jaar kocht jonkvrouw Anna Vastr ate , te Antwerpen
woonachtig, van weduwe Suzanna van Trimpont. in mindering van een
schuld, een perceel van 140 roeden of 4.303 m2, genoemd «Meeuws
Jaspaerts lochtinck» voor 3 pond par. de roede. De Antwerpse dame
kocht de grond echter niet voor zichzelf, want een week later liet zij die
grond over aan de jonge Op brakelse pastoor voor dezelfde som die hij
in drie keer, nl. op 1 mei 1658, 1659 en 1660 mocht afbetalen. Dit mooie
perceel had de la Fontaine reeds geruime tijd in het oog gehad; het
paalde immers aan de pastorie en bovendien had hij er reeds een schuur
laten op bouwen (126). In 1659 kocht hij van Godefroot, Pieter en
Maria van Hecke drie stukken grond, nl. 96 roeden in de «Carnmelant
meersch» (dichtbij de pastorie), 24 1/2 roeden in de «eecken meersch»
(dichtbij de kerk), en ongeveer 62 roeden op de «lendecauter», welke
koop hij betaalde met een huis en een koe (127). Later, in het begin van
de jaren tachtig, heeft de pastoor opnieuw een aantal eigendommen
opgekocht:
op 12 juni 1680 van de edelman Gaspar Colins een omsloten akker in het «kerckvelt» van 242 roeden voor 480 pond par., in hetzelfde jaar nog, een dagwand op' de «holenbroeck»
van Anna van
Hecke, weduwe Geert Morre, voor 50 pond par., op 7 mei 1681 van Jan
Morre 152 roeden op de «verrebeccaurer» en pal end aan zij grond, voor

(125)

R.A. Ronse, O.G.A.
59-60 v".
(126) R.A. Ronse, O.G.A.
v? _ 132 v",
(127) R.A. Ronse, O.G.A.
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Opbrakel,

nr. 109: wettelijke

passeringen,

Opbrakel,

nr. 67: wettelijke

passeringen,

Opbrakel,

nr. 67, fO 150 v? - 151 r".

1660-1669,

(0

1650-1661, (°131

304 pond par., op 27 augustus 1681 opnieuw ongeveer 120 roeden op de
«holenbroeck» van Jaak van Laerebeke voor 60 gulden, en ten slotte op
15 juni 1683 een perceel Van 240 roeden, de «peertstal» genoemd, een
bosje gelegen tegen het Livierebos, van Lieven Dussong afgekocht voor
60 pond par. (128).
Bij zijn dood in 171 0 liet An thonius de la Fontaine te Opbrakel dan
ook een aanzienlijke erfenis na van 7 bunder 338 roeden of 9 ha. 64 a. en
20 ca., verdeeld over 24 percelen, grotendeels gegroepeerd dichtbij de
pastorie (129). Hieruit kunnen we dus reeds besluiten dat de la Fomaine
veel rijker was dan de pachters van de grote hoeven van Opbrakel die
weinig of geen eigendommen
konden verwerven. Hij heeft immers
steeds een belangrijke landbouwactiviteit
ontplooid en natuurlijk als
pastoor een inkomen genoten dat aanvankelijk weliswaar gering, maar
dat vanaf 1682 zeer aanzienlijk te noemen was: in de ommestelling van
23 juli 1699 m.b.t. de oogst van 1698 werd hij dan ook globaal belast op
39 bunder, 3 dagwand en 76 roeden, zodat hij na Pieter Frans Maroucx,
heer van Opbrakel,
de grootste belastingsbijdrage
van het hele dorp
'moest leveren (130).
Anthonius de la Fontaine heeft echter niet alleen door zijn energieke inzet een ruim pastoraal inkomen weten te combineren met de opbrengsten van een aanzienlijke landbouwactiviteit,
hij behoorde bovendien tot een Vloesbergse familie die bij de lokale welgestelde stand
mocht gerekend worden. Pastoor Adrianus de la Fontaine, zijn oom en
voorganger, liet, al genoot hij nooit de inkomsten die Anthonius zou
verwerven,
een indrukwekkende
erfenis na. Op 12 december 1652
immers verkocht Christoffel de la Fontaine, te Vloesbergen woonachtig, en erfgenaam van de overleden Adrianus, één derde van de bezittingen die de pastoor in Vlaanderen alleen al had nagelaten, voor
1200 pond par. aan Jan Brootcooren, Joos de Wolf en Jan Foucquart,
terwijl de kopers één derde van alle onkosten en lasten van het sterfhuis
voor hun rekening moesten nemen (131). De nalatenschap van pastoor

(128)

R.A

Ronse,

O.G.A.

Opbrakel, nr. 11 : wettelijke-passeringen,
1680-1689, fo 3 rOO
- 32 v", 58 r
- 59 r", 271 r".
De meeste stukken grond lagen op de «hoienbrouck»,
«hameijdriesch»,
«verrebekekauter»,
«wallecaurer» en «surenrneersch» (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel,
nr. 71 : wettelijke passeringen, 1710-1719, fO 89 VO - 94 r").
Deze oppervlakte werd bereikt door de samenvoeging van de bewerkte gronden en
van de helft van de grote tienden die op 14 bunder werd getaxeerd en de novale tienden ter waarde van 1 bunder (R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 23, fO 2 v"),
«te weten een deurgaende derde van alle tgone byden voorn. heere achterghelaeren
gheleghen
ende sorterende
binnen Opbraecle
ende ommeligghende
prochijen
binnen Vlaenderen soa erfgronden, huysynghen renten schulden van baeten hem

4 r", 5 r" - 6 r", 31

(129)

(130)

(131)

O

V
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Adriaan de la Fontaine in Vlaanderen alleen had dus een reële waarde
van ongeveer 3.600 pond par., wat, tevens rekening gehouden met zijn
Henegouwse bezittingen, waarvan we echter de omvang niet kennen, er
toch op wijst, dat hij een relatieve welstand bereikt had (132).
.
Van bij zijn ambtsaanvaarding
werd Anthonius door zijn familie
materieel geholpen (133). Verder heeft hij ook van familiebezittingen
kunnen genieten. Zo ruilde hij op 12 januari 1661 met een familielid, dat
eveneens Antoon de la Fontaine heette, een stuk grond te Vloesbergen
tegen een rente van 30 pond par., bezet op een huis en een erf te Opbrakel gelegen rechtover de pastorie, welke rente afkomstig was uit de
nalatenschap van wijlen Adrianus de la Fontaine (134). Heel waarschijnlijk heeft Anthonius in 1680 ook een aanzienlijk bedrag geërfd. Op 10
januari 1681 kocht hij immers van Niclaes de Porrernon, een edelman
van Wodecq, het volledige kapitaal en de interesten af van een lening
van 100 pond groot die Opbrakel op 18 augustus 1677 met het oog op
herstellingen aan de kerk had aangegaan (135). Daarnáast heeft hij in de
periode 1680-1683 heel wat percelen grond gekocht (136).
Anthonius
de la Fontaine, van huis uit reeds niet onbemiddeld,
rijker geworden door een niet aflatende werkzaamheid met de bedoeling
zijn kerkelijke inkomsten uit te breiden, en op het gebied van de landbouw bijverdiensten te verwerven, heeft ten slotte ook nog een actieve
belangstelling aan de dag gelegd voor andere, zuiver financiële verrichtingen. Zoals hierboven al bleek, kocht hij in 1681 een lening af van 100
pond groot, waardoor hij schuldeiser werd van de Opbrakelse SintMartinusparochie
(137). In 1692 treffen we hem aan in de rol van een
SOOrt belastingsantvanger,
aangezien hij toen één van de vijf «p oincters»

(132)

vercooper
neffens syne twee ander medehoors
cornpererende»
(R.A. Ronse,
O.G.A. Opbrakel, nr. 67 : wettelijke passeringen, fO 55 rO - 56 v",
Bovendien is deze pastoor nier schraapzuchtig van aard .geweesr : hij was van voorbeeldige levenswandel en rrok vooral de armen aan door zijn vrijgevigheid, terwijl
hij verder ook een nieuwe pastorie op zijn kosten liet optrekken
de Brouwer,
op. cit., deel I, p. 262).
"dat dito pastor nu den rijdr van dertien iaeren heeft in sijn cuere gheresideen ende
gheleeft eensdeels deur dassistantie van sijn ouders» : uit de «descriptio- van de
parochie van 1666 (R.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 109, Opbrakel).
R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 67, fO56 VO -57 v", 180 rO - v".
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 149: register van renten en hypotheken,
167998, fO 3 r? - VO randnota.
Dat de familie de la Fonraine, gevestigd te Vloesbergen en omgeving o.a. te
Papignies (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 67, fo 59 VO - 61 r"), een groot aanzien genoot, blijkt verder ook nog uit het feit dat een zekere Jan de la Fonraine in
1671 baljuw was van de heerlijkheid Lessen-Vloesbergen
(L.R. Deltand. Les len-es
de débat et les archives de Lestriruene conseruées au chàteau de Bois de Lessines, in
Le Postilion van 23 mei 1964).
Deze situatie zal aanleiding geven tot een processenreeks die ruim 30 jaar zal aanslepen. Hieraan zullen we weldra in deze annalen een breedoverige studie wijden.

a.

(133)

(134)
(135)
(136)

(137)
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was die de jaarlijkse grondbelasting bij de inwoners kwam innen (138).
Deze taak zal hij wel stipt uitgevoerd hebben, want de wetten en reglementen kende hij tot in de-details (139); hij was trouwens stipt en nauwkeurig inzake rekeningen (140). Als rijke notabele zette hij zich ook nog
op een andere manier in voor de lokale gemeenschap. Toen OpbrakeI in
hetzelfde jaar 1692 1000 pond par. moest betalen, omdat het een langdurig proces had verloren tegen Jaak van Laerebeke, eigenaar van het
Brakelbos, en daarvoor een lening van 80 pond groot aanging bij de
Gentse adellijke dame Barbara Mahieu, werden enkele notabelen, onder
wie A. de la Fontaine, bereid gevonden om voor deze lening borg te
staan (141).

BESLUIT
Na het overlijden van pastoor Adrianus de la Fontaine werd in
1653 een neef van hem, nl. Anthonius de la Fontaine , door de abdij van
Ename als nieuwe parochieherder aangesteld. Al was hij tevreden omdat
er spoedig in de vervanging werd voorzien, toch aarzelde de deken van
Geraardsbergen
niet zijn bezorgdheid te uiten én omdat Anthonius nog
niet tot priester was gewijd én omdat hij door zijn jeudige leeftijd nog
onvoldoende bekwaam werd geacht, de zielezorg van de parochianen te
behartigen. Is die vrees niet voorbarig geweest?
We menen gerust te mogen concluderen dat Anthonius de la Fontaine ruim voldoende intellectuele en lichamelijke mogelijkheden bezat
om, zelfs tijdens zware oorlogsjaren, met goed gevolg de Sint-Martinusparochie van Opbrakel te leiden (142). Nu is deze pastoor daar niet of
(138)
(139)

R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 148: liquidatién, 1690-1699, fO 57 v", 63 r? - v".
Een klein feitje kan de drang naar nauwkeurigheid
en exacte kennis bij de pastoor
illustreren.
In 1672 hadden de eigenaars van de bossen van Opbrakel, bij koninklijk
plakkaat, een belastingvermindering
van tien procent gekregen. Daar hij juist wilde
weten hoe groot het profijt was van deze gunSt voor de eigenaar van hel Bemaertsbos, ging de la Fontsine op I juli 1673 een wedden chap aan met landmeter Pieter
Hoelman over de grootte van dit bos, zodat het binnen de acht dagen moest heropgemeten worden en meteen de belastingvermindering
nauwkeurig kon berekend
worden. (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 110: wettelijke passeringen. 1'6701679, fO 172 rO - VO).

(140)

De deken van Geraardsbergen
die jaarlijks zijn parochies bezocht noteerde immers
in zijn verslagen van de dekanale visitaties dat de registers van geboorten, huwelijken en sterften evenals de kerkrekeningen
te Opbrakel correct werden bijgehouden (K.A. Gent, fonds bisdom Gent, M 8, 1674, 1688, 1693).
De parochie zelf kon de lening niet opnemen: «ende alsoo de prochie aende selve
somme niet wel en can gheraeken met dese conjoncrure des tijrs olte tensy by middel dat de opneminghe vandien wordt ghedaen bi particuliere persoonen op hunnen
privien naerne» (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 149, fO 140 r"),
Van 6 augustus 1677 tor 21 maart 1678 was de la Fontsine ook nog tijdelijk pastoor
te
ederbrakel O. de Brouwer, op. cit., deel v, p. 104).

(141)

(142)
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maar zeer gedeeltelijk in geslaagd, omdat zijn hoofbekommernis
juist
niet het welzijn van zijn parochianen was, maar wel de voortdurende
verbetering
van zijn eigen materiële toestand. Aanvankelijk kan de
jonge parochieherder
sympathiek lijken omdat hij, wegens een te gering
inkomen, actief aan landbouw doet en daarnaast niet aarzelt om, met
.jeugdige overmoed maar ook met een grote vastberadenheid,
scheefgroeide situaties, zoals het vermeend recht van de heer van Ten Bossche
op een deel van de novale tienden, te bestrijden. In de loop van de jaren
wordt het echter steeds duidelijker dat de la Fontairie zwoegt, gronden
pacht en verpacht, de «costuyrnen- bestudeert, regelmatig naar verscheidene rechtbanken loopt en tegen iedereen van klein tot groot om
uiteenlopende redenen klachten uit en neerlegt of iedereen bedreigt, niet
meer in naam van de gerechtigheid, maar doodeenvoudig uit een niet te
verzadigen drang naar een steeds grotere materiële rijkdom. Als gevolg
hiervan is hij op het einde der 17e eeuw, na de heer van Opbrakel zelf,
waarschijnlijk
de rijkste inwoner van de parochie geworden.
Juist tijdens die jaren, toen iedereen gebukt ging onder de oorlogen
met hun nasleep van opeisingen, verplichte karweien en verhoogde
belastingen schrikte de la Fontaine er niet voor terug zijn aandeel in de
lokale «zettynghe» te betwisten en tevens een proces in te spannen tegen
de kerkmeesters en indirect tegen de heer van Opbrakel zelf. Dergelijke
handelwijze, die niet alleen getuigde van egoïsme maar die tevens alle
parochianen min of meer benadeelde, zette natuurlijk kwaad bloed bij
de bevolking, zodat de verstandhouding
met de pastoor in de loop van
de laatste dertig jaren van zijn leven steeds meer zoek is geraakt.
Zonder twijfel heeft pastoor de la Fontaine zijn laatste levensjaren
dan ook in verbittering en toenemende vereenzaming doorgebracht
(143). Alhoewel het Parlement van Mechelen hem, zowel in het proces
over die belastingverlaging
op zijn tienden, als in dat over het onderhoud van de kerk, na lange jaren in het gelijk stelde, toch hebben de
wethouders ten koste van zware uitgaven de uitvoering van de uitspraak
grotendeels weten uit te stellen. Het genot en de materiële vruchten van
zijn overwinning werd hem dan ook niet gegund, want pas na zijn dood

(143) Mogen we veronderstellen

dat de pastoor, die van Waalse afkomst was, zijn vrienden en kennissen bij voorkeur niet in Opbrakel zelf maar in het franssprekende
Henegouwen
heeft gezocht)
Steunend op hun naam waren Anne Francq, de
dienstmeid van de pastoor, en Gregor Mouriaud, een jonkman met wie ze op een
zondag in een «taverne» had vertoefd, van Waalse komaf. Is het ook niet opvallend
dat pastoor de la Fontaine zelf borg gaat staan met zijn goederen tot een bedrag van
300 gulden voor een zekere Jan du Bois van Ghoy als die zich op 21 mei 1698 in
Opbrakel komt vestigen)
(R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 150 : register van
renten, 1698-1719, fO 4 VO - 5 v'') ..
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werd een akkoord bereikt tussen Opbrakel en zijn erfgenamen (144).
Anthonius de la Fonrainedie zijn gehele leven lang de materiële rijkdom
heeft nagestreefd, is er dus nooit gelukkig mee geweest en is ten slotte
gestorven als een rijk (?) maar vereenzaamd, verbitterd en ontgoocheld
man in een totale vervallen pastorie (145).
S. De Lange

(144)

(145)

Dar inrussen de processen ook aan de pastoor grote sommen hebben gekost, moge
blijken uit het feit dat hij op 8 februari 1694 1.000 gulden leende van Antoon van
Cauteren,
heer van Nederbrakel
, met als borg zijn goederen en die van zijn erfgenamen, welke lening pas in 1718 werd afgelost (R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr.
149: register van renten, 1679-1698, fo 166 r" - 167 r"), en dat de erfgenamen
nog
verscheidene
proceskosten
moesten betalen (R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr.
150, fO 90 rO - 91 v'').
De opvolger
van pastoor de la Fontaine , [oannes de Fraisnes, beklaagt zich op 12
september
1710 bij de abt van Ename wegens onvoldoende
financiële steun «ghelijck sij [d.i. de abdij l oock tot nu toe in ghebreke ghebleven sijn van te besorghen
de nootsaeckelijcke
ersrellinghe
van het curenhuijs
het welcke soo in het dack
ruueren ende vloeren soo danighlijck
is vervallen, dat het bijden suppliant sender
refecrie geenssins naer beraernen bewoont en can worden» CR.A. Ronse, Oud Kerkarchief.
nr. 30, fO 29 v"). - Zoals in dergelijke gevallen meestal gebeurt, hebben
de erfgenamen
nog het meeest geprofiteerd
van de schraapzucht
van de pastoor, wat
blijkt uit de verdeling van een rente in 1713 (R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr.
150, fO 95 VO - 97 vOl en uit de erfenisdeling
van alle goederen te Opbrakel
in 1714
(R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel,
nr. 71 : wettelijke passermgen,
17IÓ-1719, fO 89 \.0
- 94 r"). De familie de la Fontaine ten slatte is bij de dood van Anthonius
te Opbraket niet uitgestorven.
Door het huwelijk immers van Marie Anroinerre. dochter
van Christoffel
de la Fonraine,
met Dominic de Wolf, gedurende lange tijd baljuw
en zeer aanzienlijk
rentmeester,
behoorde deze familie in het 18c ceuwse Opbrakel
tot de meest invloedrijke
en vooraanstaande
geslachten. Hun twee dochters zouden
later huwen respectievelijk
met Jan Baprisre Camberlijn,
eveneens baljuw van de
heerlijkheid,
en met de edelman Jacob Beaucarne VJn Fnarne CR.A. Ronse, O.G.A.
OpbrakeL
nr. 102: staten van goed, 1774-1776. t" 61 rOvlg.).
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en soldatentijd,
drastische

lyrische

bij kinderspelen;
verwekking,

volkserotiek.

liefdeliedjes

Fen merkwaardig

meer interesse

zal bijbrengen

schat blijvend

zal helpen appreciëren.

en hun

van de liedjes; twee:
vier: selectie

vijf: liedjes uit de volksmond,
geboorte.

het huwelijk,

devotie.

de politiek.

en zo meer; zes: verklarende

van meer dan 500 liedjes. Prachtig illustratiewerk

tor hun recht komen.

van 1950

schetst de marktzangers

en andere uit beide wereldoorlogen;

vrijen,

oorsprong

componisten,

van 1860 tot

liedeszangers

van 1860 tot 1980. Het markt- en straatlied

in zes hoofdstukken:

de volkspoeten.

geeft roepen

de Hedendaagse

noten en

laat de liederen nog meer

boek dat het rijke volksleven

en de waarde van de uit vergetelheid

van Aalst nog

gcrcdde liederen-

3) AALST
BARO

VAN

NOTICES

DER

SUR

BAILLET,

REST

QUATRE

FELIX

DE

FAMILLES
LA

DE L'ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE.

?vlOTTE,

DARCHE

DE

TROMCOURT

ET

Office Généalogique

et

DUWOOZ.
Le Parchemin.

Bulletin

bimestriel

Héraldique

de Belgique.

Directeur:

Chevalier

Grimbergen.

E-M-G

baron

Xavier

de Ghellinck

Drukkerij-Uitgeverij:

Uit de eenenvijftig

bladzijden

1979, blz. 109-160. Negen illustraties.
Vaernewyck,

de Brouwer,

Kasteel

Vorst,

1850

Erik Veys, 8880 Tielt.

tellende genealogie excerperen

van der Rest, geboren

Therese- Louise-Marie

édité par l'Association

N° 200, mars-avril

we : Pierre-G-L-G-J-J-

te Elsene I3 juni 191 , gehuwd
geboren

te Aalst 23 december

met Yvonne-

19t t.
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4) AALST

M. BOVYN
CONSCRIPTIE

EN PLAATSVERVA

Gedenkschriften

van de Oudheidkundige

Vierde

reeks, nr 3, jaarboek

telstraat

Loting

dienstplicht

en vervanging

eeuw

stand

november

-

gehouden,

Drukkerij:

een man kopen -

dat was ingevoerd

door het Franse

1909.

hadden meer dan een
Regime

bij wet van 5

jaar VI). De auteur geeft het volgende voorbeeld

op 16 mei 1815 ondertekende

hij zich verbond

man te Denderbelle»,

Dendermonde.

in België werd ingevoerd bij Wet van 14 december

lielrnus en Anne Marie Coppens,
akte waarbij

: Leo Pée Kapit-

De Hauwere-Huau,

in de volksmond

1798 (19 fructidor

plaatsvervanging:

Kring van het Land van Dendermonde.

1977. blz. 130-40, Redaktiesekretaris

27, 9330 Dendermonde.

De persoonlijke

GING.

werkman

van

Jan Van den Bossche, zoon van Guil-

te Aalst, voor twee Aalsterse notarissen de

«te remplaceren

[oannes-Baptista

Uyttersprot,

lands-

dit voor de som van 1.000 fr. Een goed stuk militaire geschiede-

nis.

5) AALST
JEAN

CETTE

OB]ECTIF
Hainaut

: LE MONT
-

illustraties.

Tourismc.

DE L'E.

CLUS

N° 192. Periodique

Uitgave:

Fédération

bimestriel,

du Tourisme

mars 1979. blz. 31-35. Vijf

du Hainaut,

31, rue des Clercs à

Mons.
Naast

de beschrijving

van het natuurschoon

vondsten

messire

Iwan van Aalst en zijn kozijn Daniel van Dendermonde

ders aanvoerden

uit de prehistorie

van de Kluisberg en de talrijke oudheid-

kundige

die in 1148 terugkwamen

de top van de Kluisberg
ontmoeten.

citeert de auteur een oude legende volgens welke

brandde

van de Kruistocht

de verdwaalde

rid-

uit het heilig Land. Op

een vuur, ze trokken erop af in de hoop er mensen te

De naam van het oud anoniem verhaal vermeldt hij echter niet.

6) AALST
]. SPANHOVE
ASSE IN 1604-1612.
Ascania.
gang
tariaat:
Asse.
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Driemaandelijks

21, nr 2, zomer

tijdschrift

over Asse, zijn streek en zijn mensen.

1978. blz. 68-72. Uitgave

Flor De Smedt,

Mollestraat

van de Heemkring

5, Asse. Drukkerij:

Ascania.

Van Geertruyen,

JaarSekre1700

Op

I mei 1608 werd Jan Bernaerrs,

1612 werd hij opgevolgd
om dan pastoor

pastOor van Hekelgem.

door Hendrik

te worden

landdeken

van Aalst. In

Calenus, die rot 1624 pastoor van Asse bleef

van Sinr-Katarina

re Brussel en landdeken

van deze stad.

7) BERCHEM
R. CASTELAl
ENKELE

GEGOEDE

BURGERFAMILIES

I

WAREGEM

E

OMGEVI]\;G

(16e EEUW)
Jaarboek,

6e jaargang,

streke».

Waregem

van de Geschied-

en Heemkundige

1978. blz. 36-75. Drukkerij:

Kring

Delmulle,

«De Gaver-

Waregem.

Na de studie over een reeks gegoede families uit Waregem behandelt de auteur enkele
sociale aspecten, ondermeer de kinderweelde en kindersterfte en het wezenbeheer dat
wezen op prille leeftijd ergens bij partikulieren plaatste. Als een van de voorbeelden
van vroegtijdig

sterven

(Oudenaarde).

Het knaapje

geplaatst

van deze kinderen

in de school te Escanafles,

naar huis gevoerd.en

vermeldt

hij Gilleken Pycke uit Berchem

liep school bij de koster van Celles (Henegouwen)
waar het ziek wordt,

dan

het wordt met een wagen

overleed ren gevolge van een of ander besmetting.

8) BOTTELARE
A. JANSSENS
OVER

EVELSE

UURWERKMAKERS

Het Land van Nevele.
Jaargang
Veldstraat

Driemaandelijks

E

VVRWERKE

berichtenblad

van de heemkundige

X. aflevering
1, maart 1979. Verantwoordelijke
8, 9841 Nevele-Merendree.
4 iJlustr.

In de reeks J. Baerr-klokken

noreren we : J. Baerr-klok,

plaat in tin, koper

Eigendom

Bottelare.

en brons.

Vermoedelijk

i.

uitgever:

kring.

J. Luyssaert,

evele, geen jaartal, wijzer-

van D. D'Heuvaert,

Hundelgemsesreenweg,

uit de eerste helft van de negentiende

eeuw.

9) DENDERLEEVW
G.GUYOT
L' ABBA YE DE DILIGEM.
Comté

de Jette.

Comté

de Jette

Annales

LES DERNIERS

ABBES DE DILIGEM

du cercle d'histoire,

et des environs.

Graafschaap

d'archéologie
Jette Jaarboek

(IX).

et de folklore

du

van de geschied-

en

heemkundige
kring van het graafschap Jette en omgeving.
He jaargang 19771978, blz. 15-49. Drie illustraties.
Redaktie:
F. Van Bellingen, L. de Brouckèrelaan 35, 1080 Brussel.
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Abt

Ferdinand

Valvekens

d'Ennetières,

(1750-1771)

kreeg moeilijkheden

abdis van Grootbijgaarden

brouck , pastoor
Aerts pastoor

van Denderleeuw.

omwille

met Marie-Philippine

van kanunnik

Norberr

van Zee-

Van 1791 tot aan zijn dood was kanunnik

Hubert

van Denderleeuw.

10) ENAME

PHILIPPE

DE SPRIET

TWINTIG

.ZUIDWESTVLAAMSf

STUDIE,

DE KENNIS

HOEVEN

EEN

INLEIDING

EN DE HERWAARDERING

VAN ONZE

TOT

DE

ALOUDE

BOERDERIJE
220 blz. 151 illustraties.

Kortrijk

van de Archeologische
ghe,

8500 Kortrijk.

De inventaris

Prijs:

ven, de elementen
gen, feodaliteit,
Als vierde

voormalig

gebouw

centrum

111

beschikbaar,
hoefde

van Bossuit. De oudste vermeldingen

gedane opgravingen
eigendom

hebben aangetoond

in Sint-Denijs

dat op de heuvel-

Het Hof van Enarne was het

het grootste

deel, gelegen in Bossuit en
van Chièvres.

Het

Tussen 1128 en 1141 werd deze kern nog uit-

en Moen. De abt van Ename bezat er alle rechts-

wat aan de rechtsmacht

voor langdurig

van de graaf behoorde.
af. Bij de ingangspoort

verblijf van monniken

die kamer uit te rusten met twee bedden,

legenheid

Deze

dateren

van de abdij van Ename , gebouwd werd,

1150 abt en meier een kontrakt

nodig

opgravin-

van het hoeveonderzoek.

werd aan de abdij van Ename door Diederik

uitgezonderd

stuur sloten

en bouwmaterialen,

uit de 2e-3e eeuw heeft gestaan.

met goederen

vermogen,

hoofdstuk-

komt voor het Hof van Ename in Bossuit.

ging om twee derde van een allodrum.
gebreid

door tien beknopte

bouwwijze

van een villa, waarvan

verkocht

Groenin-

en de geschiedenis

en de belangrijkste

het Hof van Ename,

een Romeins
Outrijve,

problemen

in de inventaris

van 1181 en 1236. Onlangs

onder de auspiciën
Drukkerij:

de ligging van de hoeven, de types van de hoe-

op het erf, omwallingen,
hedendaagse

hoeve

rug waarop

hoeven is voorafgegaan

van de landbouw,

hoeve is de grootste

Uitgegeven

voor ZuidwestvJaanderen.

650 fr.

van de twintig

ken: de geschiedenis

1978. Gebonden.

Stichting

Voor het bewas een ruimte

op de hoeve, de pachter

nodig om twee monniken

slaapge-

te geven.

11) ENAME
P. DE VOS
COPTE

CO

FORME

GEFORMEERT
"LANDBOEK

TE

JAERE

VAN ENAME

KAERTE

1661

MET

FIGURATIEVE
EEN

EN NEDERENAME"

Handelingen

van de Geschied-en

zijn Kastelnij

en van den Lande tusschen

1 en 2. Oudenaarde
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UYT EENE

Oudheidkundige

VAN

HET

van Oudenaarde

van

1733.
Kring

Maercke en Ronne.

1978, blz. 3-145. Met afdruk

VAN EENAEME

OVERZICHT

Deel XIX. aflevering

van de kaart.

Van de figuratieve
nauwkeurige
zing,

kaart van Ename anno

analyse

en beschrijft

het dorps landschap

eigenaars,
analyse

nummering

van Ename en

der percelen,

volgt nog het overzicht

door de auteur

bedoeld

Voor toponymisten
7.eli.

1661, kopij van 1828, geeft de auteur een

uitvoerig
I

de inhoud van de kaan.
ederename.

de percelenindeling.

van het Landboek

als aanvulling,

en genealogen:

waterlopen,

zo: de algrentoponiemen,

de gebouwen.

van Ename en Nederename

als aanduiding

de

Op de interne
1733,

"oor mogelijke verdere studie.

een voortreffelijke

bron. Een boekdeel

op zich

12) ERPE
DIRK

DE BOECK

VOORLOPIGE

INVENTARIS

VAN

DE GEDATEERDE

GEBOUWEN

TE

ERPE.
Mededelingen
schrift.

van de Heemkundige

Jaargang

Kleine

XVIII,

Kring

nr 4, oktober

van Erpe-Mere.

1978. Redaktie

Driemaandelijks

en beheer:

tijd-

Alb. D'hoker,

Steens tra at 9, 9420 Mere. blz. 37-42.

Komen

in aanmerking

pastorij,

niskapel

hofsteden

en een woonhuis

en de Coternmolen

zen en brouwerij

uit de 17e eeuw; woonhuizen,

uit de 18e eeuw, de kerk, hofsteden,

uit de 1ge eew. Ieder gebouw staat gedateerd

woonhui-

en nauwkeurig

be-

schreven.

13) ERPE
DIRK
EEN

DE BOECK
HERBERGRUZIE

Mededelingen
schrift.

Relaas

van de Heemkundige

Jaargang

Steenstraat

TE ERPE I

1683.
Kring

van Erpe-Mere.

XIX, nr 2, april 1979. Redaktie

9, 9420 Mere.

Driemaandelijks
Alb. D'Hoker,

tijdKleine

blz. 15-16.

van een hoogoplopende

1683, een tweede Sinksendag.

en Beheer:

ruzie in de herberg Sime Menen

te Erpe op 7 juni

Het verhaal hangt een tijdsbeeld op rond een betwisting

zoals die zich ook op onze dagen zou kunnen voordoen.
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14) ERPE
MARNIX CHERRETIE
EEN DUISTER GEVAL
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XIX, nr 2, april 1979, blz. 17. Redaktie en Beheer; Alb.
D'Hoker, Kleine Steenstraat 9,9420 Mere.
Summiere samenvatting van enkele processtukken gedateerd op 3 januari 1694die het
hebben over een duister gebleven zaak, namelijk de zelfmoord van Adriaan Lippevelt,
gewezen dragonder en vrijgezel van rwijfelachrig gedrag. Hij woonde te Erpe op het
Sevecoot. Cesar De Sableau, doktor in de medicijnen, en Gijsbrechr Caudron, chirurgijn, getuigden in de zaak.

15) ETIKHOVE
S. DE LANGE
LEVE

LANGS DE TAALGRE

S. ETIKHOVE.

Z.V. De Zuidvlaamse, Kultuurkrant. nr 14, jaargang 2, mei 1979, blz. 8. Een
illustratie. Socio-Kultureel maandblad uitgegeven door de Zuidvlaamse. Redaktieadres ; Hoogstraat 13, 9600 Ronse.
De auteur die in het bestuderen van het taalgebruik in de taalgrensgemeenten zijn
sporen heeft verdiend schetst hier in een kon overzicht het taalgebruik te Erikhove.
Deze gemeente hing niet alleen af van de Vlaamse baronie Tussen Marke en Ronne,
maar ook deels en dit door de heerlijkheid Ladeuze te Erikhove van de Henegouwse
«terre et seigneurie d' Arbre er Atrre» en van het grafelijk leenhof van Bergen. In de
17e eeuw werden de heren van Ladeuze ook heren van Erikhove. Deze heren waren
Vlaamstalig; blijkens de grafstenen. Etikhove was en is een honderdprocent Vlaamse
gemeente.

16) GAVERE
F. GOOLE en P. SEVERIJNS
LIMBURGSE

FAMILIES EN HUN WAPEN. DEEL II.

158 blz. 150 familiewapens. Tongeren 1978. Drukkerij;
Prijs ; 350 fr.

America, 3700 Tongeren.

Het wapen van ridder Jan van Gaver, heer van Liefferinge, vermeld in 1468,raadsheer
van de hertog van Boergondië en gehuwd met Maria van Schoonvorst : in goud een
rode, blauw gekroonde en gctongde leeuwen een zwarte, uirgeschulspte zoom, is
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identiek

het wapen

van de Gavre's

familie zijn? En lieffericge
Geraardsbergen
?

17) GE

van Aalst. Zou hij een telg uit deze
zijn van lieferinge

bij

TBRUGGE

Dr. PAUL

o

in het land

zou dit niet een verschrijving

HUYS

ZE KWARTIERSTAAT:

Vlaamse
ging

Stam.

Tijdschrift

voor

Familiekunde.

illustratie.
Antwerpen.

Redaktieadres
Drukkerij:

Van de Gentse
gem, vermeldt

LOREIN

(1894-1954).

voor Familiegeschiedenis.
15e Jaargang,

Maandblad

nr 10, oktober

Victor Lorein,

rasechte Gentenaar,

te Gent op 20 december

Generatie

te Gent-Jacob

Wolstraat

Een

39,2000

geboren te Gent 21

1923 en overleden te Sint-Martens-Bode-

VI; Carolus Judocus

1724, overleden

van de Vereni-

1979, blz. 507-513.

: Centrum voor Familiegeschiedenis,
Cailliu, Oostende.

kunstschilder

juni 1894, gehuwd
augustus

VICTOR

Lorein, geboren te Gent Sint-Jacob

in

op 13 juli 1758, gehuwd te Gent Sint-Niklaas

op 25 februari 1748 met Joanna Fransisca
mei 1716 en overleden na 1763.

De Moerloose,

geboren te Gentbrugge

20

18) GERAARDSBERGEN
STUDIE VAl EE
GERAARDSBERGE
Samenstelling;
den Berghe,

16e EEUWSE
.

Luk Beeckmans
A. Van Keymeulen

ties. Gestencild.
Uitgave
1978. Prijs; 50 fr.
In de loop van de maand
Archeologie
Geraardsbergen
dwenen
munten

en Rob.

september

een proefsleuf

Laurijns.
Archeologie

1977 werd onder

op het terrein
getrokken.

te kunne

situeren.

van dieren.

en tot in de details onderzocht.
logica.

Medewerkers:

Lic/St.

TE

Van

27 blz. Met enkele illustraGeraardsbergen.

Oktober

het impuls van Werkgroep

van de oude

De Werkgroep

abdij Sint-Afrikaan
zocht

hierdoor

te

de ver-

Het delven van de gleuf bracht echter

aan het licht met aardewerktypen.

en beenderen

ABIJ DE ABDIJSTRAAT

en Dr. A. Gauthier.

: Werkgroep

Geraardsbergen

Sint- Lucaskerk

een afvalkuil

AFVALKUIL

Het ontdekte

ijzeren en koperen
wordt

voorwerpen,

in deze studie nauwkeurig

Misschien ligt de weg open naar belangrijker

arcbeo-
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19) GERAARDSBERGEN
MONASTICO
FRATRUM VITAE COMMUNIS. TEIL 1. BElGIEN
NORDFRANKREIH

U D

112 blz. 4 illustr. Bearbeitet von E. Cockx-Indestege, E. De Maesschalck, N.
Beirnaert, J. Goosens, M. Haverals. R. Hoven, E. Persoons und W. Lourdaux.
Herausgegeben von Wolfgang Leesch, Ernest Persoons und Anton G. Wèiler.
Brüssel 1977. Archives et Bibliotheques de Belgique, Archef- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 18. Drukkerij George Michiels, 3700 Tongeren.
prijs: 600 fr.
De Broeders van het Gemene Leven waren gevestigd in Antwerpen, Brussel, Kamerijk, Cassel, Gent, Leuven, Luik, Sint-Winnoks-Bergen en Geraardsbergen. In 1452
werd de stad Geraardsbergen verwoest ten gevolge van de strijd van Gent tegen
Filips de Goede; de Broeders van het Gemene Leven vluchtten naar de Gentse
Broeders van het Sint-Hieronyrnushuis te Gent. De bijdrage over de Broeders van
het Gemene Leven te Geraardsbergen vermeldt al de bekende archiefstukken en
auteurs desbetreffende.

20) GERAARDSBERGEN
MARCEL COPPENS

E.A.

WA DELEN IN HET MARKEDAL,
E VOLLEZELE.

TE:GALMAARDE

, TOLLEMBEEK

Brabant. Tweemaandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie. n° 2, april
1979, blz. 21-27. Dertien illustr. Uitgave van de Toeristische Federatie van Brabant, Grasmarkt 61, 1000 Brussel. Drukkerij: Robert Louis. Brussel.
Drie goed gekozen en klaar uitgestippelde wandelroutes liggen uitgetekend: de Walgraevewandeling, de Vollezelewandeling en de Pauwelwandeling. Deze laatstgenoemde citeert een legende, de meest vertelde. Na de plundering van Geraardsbergen in 1382 bleven op de velden rond de stad en in de omgeving vele doden liggen, wat ziekten bracht onder mensen en het vee. Op de dag van Sint-Paulusbekering verscheen in Galmaarden een ruiter in het wit gekleed. Rijdend door het
dorp deelde hij roggebroodjes uit om die door men en dier te laten verorberen. De
pest verdween. De geheimzinnige man zou Sint-Paulus geweest zijn. Uit dankbaarheid vierde de bevolking jaarlijks dit feit.
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21) GERAARDSBERGEN
S. DÈ LANDE
GERAARDSBERGE
Z.V.

: EE

De Zuidvlaamse

illustratie.

: Hoogstraat

Dokter

mecicus

Modeste

teor

een therapie
De Cock

ken,

De Cock,

in West-Europa

vele

hydrosudoparique-

buitenlanders,.

te Geraardsbergen

Modeste

geboren,

Redak-

vestigde zich in

ingang had gevonden.

dat

en West-Europa

Sint-Adriaansabdij

te

Bij zijn dood in 1881 stierf de
uit. Zijn installatie

De Cock was van 1848 tot 1854 gemeenteraadslid

en van dan af tot 1878 ononderbroken

met koud
Waterdok-

zo een toeloop van zie-

hij in de oude

een soort hotel hoefde in te richten.

watertherapie

2, mei 1979, blz. 5. Een

door de Zuidvlaamse.

in 1808 te Lokeren

had zijn «Etablissement

Geraardsbergen

bergen

uitgegeven

waar hij grote naam verwierf met de behandeling

die toentertijd

waaronder

broken.

nr 14, jaargang

maandblad

13, 9600 Ronse.

1841 te Geraardsbergen,
water,

KUUROORD.

Kultuurkrant,

Socio-Kultureel

tieadres

BEKE'D

werd afge-

van Geraards-

burgemeester.

22) GOEFERDINGE
ELIANE

DE WILDE

- G. VAN SEVEREN

OOST-VLAANDERE

IN BEELD

DRIEHONDERD

JAAR

GELEDEN

EN

u.
Toerisme

in Oost-Vlaanderen.

Jaargang,

nr 5, september-oktober

tie en Beheer:
Vanmelle,
Bijdrage

Koningin

voor Toerisme

in Oost-Vlaanderen

1978. blz. 127-138. Twaalf illustraties.

Maria-Hendrikaplein

27, 9000 Gent.

27e
Redak-

Drukkerij:

L.

Mariakerke-Gent.
over Huyghens

de Jonge, te Den Haag geboren in 1628 en aldaar overleden

in 1697. Hij was de zoon
(1596-1687)
Geheim

Federatie

van dichter-

taatsman

en broer van de naruurkundige

sekretaris

van Prins-stadhouder

1672 opperbevelhebber

van de Hollandse

den in de veldtochten

tegen de Franse

tochten

maakte

landers

bivakkeerden,
Onder

hucht

van Boulaer,

troepen doorheen
koning

Ledewijk

getekend

de Oude
Huyghens.

tekeningen

de Zuidelijke

ederlan-

XIV. Tijdens

deze veld-

van dorpen,

maar hij schreef ook een sterk gedetailleerd

de hier zes gepubliceerde

Rijksprentenkabinet

Huyghens
Christiaan

WiJlem IJl volgde hij Willem III als vanaf

hij niet alleen een vijftigtal

Frans.

Constantijn

en sterrekundige

tekeningen

vermelden

op 27 juli 1677. De tekening

waar de Hol-.
journaal

in het

we Goeferdinge,
wordt

bewaard

ge-

in het

van Amsterdam.
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23) LEDEBERG
Dr.

PAUL

DE K

HUYS

NSTENAARSFAMILIE(S)

Ghendtsche
kundige

Tydinghen.

en Historische

Redaktieadres

Tweemaandelijks
Kring

beantwoordt

geworpen

vraag in dit tijdschrift

schilders-

en beeldhouwersfamilie

bevestigend

Een detail in betrekking
circa

Gent.

met genealogische

zijde van kunstschilder

Alben

Drukkerij:

Vita, Zingein.

gegevens de vroeger eens opZOu bestaan tussen

De Vigne en de gelijknamige

familie van musici.

met Land van Aalst:
Ignatius,

te Ledeberg

van de Heem1979, blz. 46-49.

verwantschap

beenbouwersgeslacht.

overled'm

tijdschrift

nr 1, januari

1, 9000 Gent.

1929, hu wde met lsabella-Theresia

Devigne,

Kultureel

of er gebeurlijke

hij had er tien -

van het Gentse

TE GENT

8e Jaargang,

: Sint-Lievensdoorgang

De auteur

De Vigne -

DE VIGNE

Het zesde kind van Joannes-Adrianus

geboren te Gent 27 mei 1797 en overleden
Van Loo (1800-1871)

een afstammelinge

Zij waren, langs hun dochter
18-1-1892 -

de overgrootouders

Sophia-Desidera
langs moeders-

Servaas.

wordt vervolgd

r v.

GAUBLOMME

6.7.1742

Onverbeterlijke houtdief
Maurice

Penninck , zoon van Jacques, 40 jaar oud, geboren te
(Henegouw),
wonende
te Liedekerke,
werd op 16
december 1741 veroordeeld
wegens houtdiefte in de bossen van de
abdij van Ninove. Kon na zijn vrijlating herviel hij, samen met zijn
(wee schoonzonen,
Hendrik en Gillis van Ginderdeuren,
in dezelfde
fout op 17 en 18 januari, door het kappen van wissen en grote takken,
waarvoor hem door de boswachters een proces werd aangedaan. Deze
mannen werden daarbij door hem beledigd.
Hij wordt veroordeeld om ten bloede toe gegeseld te worden en
verbannen voor 10 jaar uit de landen van zijne majesteit + proceskosten.

Betinghen

CR.A.G., Fonds Raad van Vlaanderen,
Sentencieën, nr. 8596, p. 99 rO-vO).

Register

van Criminele

].D.B.
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HET LAND VAN AALST-

REEDS VERSCHENEN

JAARGANGEN.

Reeds verschenen jaargangen worden slechts verkocht per volledige jaargang à 350, - fr.. Is de jaargang niet meer volledig in voorraad
dan wordt 60,- fr. per nummer aangerekend.
De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde bedrag
op rekening nummer 001-0561340-77 van «Het Land van Aalst, Oude
jaargangen, Aalst».
Al de jaargangen zijn nog volledig in voorraad, behalve de onderstaande waarvan nog slechts de aangegeven nummers beschikbaar zijn:
1949 ( 1) : nummers 4/5/6.
1950 ( 2) : nummers 1/2/3/4/5.
1951 ( 3) : nummers 1/2/4.
1953 ( 5) : nummers 2/4/5/6.
1954 ( 6) : nummers 2/3/4/5/6.
1959 (11) : nummers 3/4/5.
1961 (13) : nummers 2/3/4/5/6.

HET LAND VAN AALST
TWEEMAANDELIJKS

Voorzitter:
Beheerder:

F. Courteaux

G. Van Bockstaele,

TIJDSCHRIFT

Acaciastraat

7, 9300 Aalst

Bevegemstraat

14, 9620 Zottegem

Tel. (091) 60.19.04
Redaktiesekretaris

: J. de Brouwer, 9330 Dendermonde
Tel. (052) 21.48.27

Recensie
EH
Bestuursleden

V. Gaublomme,

en toezending
pastoor,

van ,ruilnummers

9803 Gottem

-

(Sint-Gillis)

1

:

Tel. (051) 63.30.80

: B. Boel - S. De Lange - L. De Rijck - L. Robijns - Cl. UyttersprotA. Van Lil.

Het tijdschrift wordt uitgegeven met de steun van het Rijk en van
het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Prijs voor het jaarabonnement:
Voor leden: 300 fr, steunende leden: 500 fr. en ereleden: 1.000 fr.,
te storten op postrekening nr. 000-0586911-61 "Land van Aalst",
Bevegemstraat 14, 9620 Zottegem.
Bestellingen van jaargangen en losse nummers bij de heer Luc De
Rijck, D. De Wolfstraat 18, 9300 Aalst, na voorafbetling
op voornoemde postrekening van 60 fr. per enkel nummer, 120 fr. per
dubbel nummer en 350 fr. voor een volledige jaarqanq.

INHOUD

VAN NUMMER 1-1980

S. DE LANGE - Anthonius de la Fontaine (1653-1710)
V. GAUBLOMME - Onze Bibliografie
S. DE LANGE - Onze Oostvlaamse gemeentehuizen

Verantw.
Drukkerij

uitgever:
j. De BTOU'wer - 9340Sinr-Gillis-Dendermonae
Veys, Tielt .
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