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WOORD VOORAF
Vandaag bieden we U na heel wat technische moeilijkheden
het sluitstuk van onze jaargang 1980. Wij danken U trouwe lezer,'
U criticus voor uw waardering, voor uw opmerkingen.
1980 gaf ook heel wat inzet te zien van onze bestuursleden
die van nabij betrokken waren bij rentoonstellingen
en wetenschappelijke publicaties.
De monumentale
studie van onder-voorzitter
Luc Robijns:
De Sint Martinuskerk
te Aalst. 11, Kunstschatten,
dl. 2 (in reeks:
Inventaris Kunstpatrimonium
O.VI.) Gent, 1980, 237 pp., 207
ill. - delen 1 en 3 zullen weldra verschijnen - werd op bijzonder
lovende kritiek onthaald, ook en vooral in vakkringen.
Wie op 5 nov. 1.1. samen met V.V.A.K. zijn uitleg bij de tentoonstelling
"500 jaar St. Martinuskerk
Aalst" heeft mogen
savoureren werd telkens weer getroffen door de adequate detailkennis binnen het zo moeilijk kunsthistorisch
kader van de studie
van de ornamentaha.
.
Niet minder verdienstelijk mag de uitgave genoemd van onze
beheerder
Geert Van Bockstaele:
Het Sint Maarteninstituut
(1881-1980), Aalst, 1980,319 pp., ill. Eindelijk en voor de eerste
keer werd de nog jonge geschiedenis belicht van een illustere
onderwijsinstelling
die in Aalst al te lang de betuttelende benaming "Klein-College" heeft meegekregen.
En dat brengt ons tot die andere - nog niet voldoende geprezen en verspreide monografie van onze uitgever Z.E.H. J. De
Brouwer. "De Jezuïeten te Aalst", dl. 1 (1620-1773), al uitgegeven
in 1979. Intussen verscheen al dl. 2 van de hand van deze auteur,
een autoriteit inzake kerkelijke geschiedenis. We zwijgeri dan nog
over Alostana II waar onder de dynamische Jos Ghijsen, een
trouw lid van onze kring, een groepswerk tot stand kwam rond
150 jaar "onafhankelijkheid"
of zoals die in Aalst werd ervaren.
Al deze zijn uitgaven van het "Genootschap
voor Aalsterse Geschiedenis" .
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Eén en ander mag geen aanleiding zijn of een reden tot zelfgenoegzaamheid maar evenmin tot ontmoediging die ons wel eens
bekruipt wanneer we vaststellen hoe desolaat het cultuurlandschap in de regio het "Land-van-Aalst-Geraardsbergen"
er wel
eens bijlegt. Zou het niet een normale blijk van waardering en vooral een passende stimulans vormen wanneer U zo dadelijk uw bijdrage overmaakt en meteen collega's en vrienden tot hetzelfde respectvolle gebaar uitnodigt. Indien ons abonnentenbestand
echt
expansief was gericht dan zouden wij beter en langer weerstand
kunnen bieden aan de druk van de kostprijsstijgingen.
Mogelijk
evolueren we naar een tijd van materiële versobering. Maar op het
terrein van historisch onderzoek, artistieke creativiteit, kortom
inzake cultuur, kan nooit genoeg in de ruimste zin van het woord
worden geïnvesteerd.
En wat uw, ons aller tijdschrift betreft, U betaalt alleen de
druk- en verzendkosten.
Onze bedoeling: een ruimer geïnteresseerd publiek bereiken.
Ons tijdschrift moet in elk geval voor een gestroomlijnd studentenbudget bereikbaar blijven.
We hopen vast uw naam terug te vinden in onze ledenlijst die
we net zoals nu, in 1981 zullen publiceren.
de Voorzitter,
L. De Rijck.

k----------------------------------------------------------------------------------~

195

EVOLUTIE VAN DE GROND- EN
PACHTPRIjZEN TE OKEGEM
(17de - 18de eeuw)
Een van de belangrijkste middelen om een inzicht te krijgen in
het agrarisch conjunctureel verloop is ongetwijfeld de statistische
verwerking van de pacht- en verkoopprijzen
van landbouwgoed.
Ze verstrekken ons tal van indirecte inlichtingen over de economische gesteldheid van het platteland en zijn derhalve een fundamentele graadmeter van de gunstige of ongunstige toestand waarin zich de landbouwconjunctuur
bevindt (1).

I. GRONDPRIJZEN EN GRONDVERKOPEN ..
A. Methode en Bronnen.
De gegevens die we verzamelden kwamen uit twee bronnen.
De voornaamste bron is het fonds van de wettelijke passeringen.
Deze bron is voor Okegem behoorlijk bewaard vanaf 1670. De
fragmentarische gegevens van vóór deze datum komen niet in aanmerking voor verwerking. Gezien de kleine oppervlakte van Okegem (277 ha) en daar de bevolking quasi in zijn geheel leefde van
de opbrengsten van de grond en grondeigendom een zekere veiligheid bood wat betreft de noodzakelijke voedselvoorziening,
ging
een eigenaar er slechts noodgedwongen
toe over om een eigendorri
van de hand te doen. Percelen grond werden te koop aangeboden
wanneer de schulden te hoog opgelopen waren.
Dikwijls gebeurde dit bij "decreet". Tijdens de oorlogsjaren
liep het aanbod op en daalde de prijs daar een groot aantal kleine
eigenaars het financieel niet meer konden rooien en de anderen
niet kapitaalkrachtig
genoeg waren om in die voor hen ook
beroerde jaren hun bezit nog uit te breiden.
Deze toestand vonden we vooral op het einde van de 17e
eeuw. Andere redenen om grond van de hand te doen waren ver-.
delingen en sterfhuizen, o.m. wanneer sommige erfgenamen uitgeweken waren en hun bezit niet wensten te houden.
Deze verkopen, zo ze niet aan mede-erfgenamen
gebeurden,
werden in gunstige tijden frequent gevolgd door een klacht van
"naarhede" waardoor bloedverwanten
toch de mogelijkheid kregen om de grond te verwerven.
Uit de reeks elimineerden we de verkopen van bebouwde percelen of verkopen waarin sommige voorwaarden
niet geldelijk
1) DE WEVER F. Pacht: en verkoopprijzen
in Vlaanderen
Bijdragen tot de gesciedenis, 1976. p. 249.

(16e-18e

eeuw).

In
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konden geschat worden. Wanneer men bv. stipuleerde dat de
koper verplicht was de achterstallige renten te voldoen zonder verdere specificatie kwam dit perceel niet In aanmerking
voor
opname.
Zo konden we 343 percelen akkergrond
en 143 percelen
weide opnemen die gedurende deze periode verhandeld werden.
Het aantal verkopen van weide is te weinig om voor enige verwerking in aanmerking te komen.
De Wever (2) en Deprez (3) vonden enveneens te weinig gegevens voor weidegrond en lieten dit ook terzijde. Voor Okegem
was er namelijk nog een bijkomende moeilijkheid daar het waardeverschil russen de weiden op alluviale gronden langs de Dender
en de weiden op de minderwaardige
gronden werkelijk te groot
was om enige verwerking roe te laten.
Wat betreft de volledigheid van de verzamelde gegevens
waren we in staat om een controle uit te voeren.
We gebruikten de bundels van de wettelijke passeringen (4).
Er zijn nog twee registers bewaard van 1670 rot 1712 (5) en van
1729 tOt 1749 (6). Het registreren van de akten voor de schepenbank was verplicht volgens de costumen van het Land van Aalst
en volgens het eeuwig edict van 1611.
Voor beide perioden ontbrak geen enkele akte! Aan de noodzakelijke voorwaarden voor kwantitatief onderzoek namelijk volledigheid en continuïteit van het bronnenmateriaal
wordt volkomen voldaan.
Er zijn enkele jaren waarvoor geen enkel gegeven kon opgenomen worden hetzij om hogervernoemde
redenen van onbruikbaarheid van het materiaal,
hetzij omdat er geen verkopen
geweest waren (7).
Om onze gegevens uit te breiden deden we een beroep op een
tweede bron: de staten van goed waarbij soms verkavelingen aangehecht werden. In deze verkavelingen werden alle eigendommen
van een sterfhuis opgesomd en de waarde van de percelen geschat.
Deze schattingen waren ook conjunctureel gebonden en moesten
vrij dicht de werkelijke waarde benaderen. De erfgenamen hadden
2) DE WEVER F.. O.c., p. 252.
3) DEPREZ P .. De Boeren in de 16e. 17e en 7Be eeuw. In: Flandria
( 4)
( S)
( 6)
( 7)

Nostra,

DI.

I, p. 145.
Oud Gemeentearchief
Okegern, bundels 42 tot en met 57.
idem, nr. 41.
.
Register in privé-bezit. Op dit ogenblik in bewaring bij de heem kring Okegem.
Het zijn de navolgende jaren: 1674,1684,1693,1695,1696,1710,1718,
1721,1723,1725,1731,1732,1733,1738,1757,1775,1777,1778,1781,
1784: 1787.

197

J

er immers alle belang bij om de gronden
op hun juiste waarde te
evalueren.
Voor hun betrouwbaarheid
pleiten
aanhalingen
die
enige verhogingen
of ver1agingen
t.o. v. de andere geschatte
percelen voorstellen
wegens rentelast,
minder goede ligging, ere. .. Zo
konden we het totaal van opgenomen
percelen akkergrond
opdrijven tot 426.
Dit aantal is echter nog te beperkt zodat we naast de jaarlijkse
conjunctuurcurve
een tienjaarlijks
en een twintigjaarlijks
per jaar
voortschri jdend gem iddel de berekenden.
Als basis namen we 1670 om de vergelijkbaarheid
met bestaande
onderzoeken
mogelijk
te maken.
De basis stelden
we
gelijk aan 100. Aldus waren we in staar alle toevallige
afwijkingen, die hun oorzaak
zouden
gevonden
hebben
in gebrek
aan
gegevens,
te elimineren.
Dat het nodig was een twintigjaarlijks
per jaar voortschrijdend gemiddelde
te berekenen
blijkr uit de illlinking
van de
grondprijzen
die voorkwam
111 de rienj.mrlijkse
curve russen 1720
en 1735. Deze inzin king kon door geen en kei fei t verk laa rd worden tenzij door de daling
van het aanral gegevens
voor deze
periode.
Tussen
1720 en 1735 konden
we voor I.es plar geen
enkele aanduidi ng i. v. m , de grondpri [zen geven terwijl de overige
jaren ook geen overvloed
,LUl gegevens boden. W,lllneer wc nu een
twintigjaarlijks
gemiddelde
berekenden
en dir deden we voor de
periode
1670-1750
komt er een totaal ander beeld te voorschijn.
De curve wordt regelmatiger
en de inzin k i nj; werd omge/el
in een
sragnatie
van de prijzen.
Deze prijzen v an gronden
I.ijn n.nnel ijk ook beïm·locd
J"or
het feit dat tussen de percelen akkergrond
nier alleen een wu.u dcverschil bestaat qua ligging, afw.uer ing en kwaliteit van de grond,
doch ook wat betreft de onlosbare
renten die veel akkergronden
bezwaarden.
Wanneer
nu slechts een paar gegevens
voor een
bepaald
jaar aanwezig zijn, zou men een vervormd
beeld krijgen
van de gründv,:clarde
indien
men toev.il lig minderwaa
rdigc ()f
zwaar beren te gronden
verkocht.
Her uitbreiden
van ons gemiddelde
heeft drr punt van kruiek
ondervangen.
Daarenboven
konden we de tabel van grondprijl.en
nog toetsen aan twee peilingen
uitgevoerd
in de 17e en in de i Xe
eeuw.
Ter vernieuwing
van. het particulier
transport
voor her
Land van Aalst anno 1667 greep een voorafgaandelijke
enquête
plaats in elke gemeente
uit het Land van Aalst (8). Deze enquête
begon reeds in 1658.

( 8) Rijksarchief Gent, Fonds l.and van Aalst, nr. J087-3088.
Recension de la
prisée des propriérés
dans la chàrellenie d'Alosr. 2 vol.. 1658, p. 192.
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Voor Okegem verklaarden de baljuw en een schepen op 23
augustus 1658 dat de gronden te Okegem, zowel land als weide,
aan gemiddeld 600 -gulden per bunder verkocht werden. Omgerekend in pond groot per hectare is dit 81 pond groot 6 schellingen.
In onze tabel (zie bijlage VII) hebben we voor het jaar 1658 geen
gegevens doch 1662 gaf als gemiddelde verkoopprijs, 86 pond
groot 14 schellingen wat vrij goed met dit voorgaande cijfer overeenstemt.
Dit was op het ogenblik één van de hoogste zoniet het
hoogste cijfer van het Land van Aalst. De omliggende gemeenten
Denderleeuw (500 g.), Iddergem-Welle (450 g.) en Denderhoutem
(300 g.) gaven beduidend lagere cijfers. Dit belette de schatters
niet om de grondprijs te berekenen aan 107 pond groot 4 schellingen per ha. In 1661 bracht men dit terug op 71 lb. gr. 16 s. 6 p.
per ha.
In de zestiger jaren van de 18e eeuw hield De Patin in'
opdracht van de Junta voor Besturen en Beden een enquête in het
Land van Aalst (9). Deze hield rekening met de prijzen van goede,
middelmatige en slechte gronden. Arbitrair veronderstelde hij
voor iedere gemeente dat de oppervlakte akkerland 1/3 van elke
bedoelde kwaliteit besloeg. Respectievelijk gaf dit voor Okegem
1500 - 1100 g. en 750 g. per bunder. De slechte grond was dus de
helft waard van de goede akkergrond. Deze prijzen werden waarschijnlijk opgetekend voor het jaar 1763-1764 daar andere cijfergegevens die hij aanhaalt ook op die jaren betrekking hebben. De
prijs voor de goede grond bedraagt volgens hem 203 lb. gr. 6 s.
per ha. Deze schatting situeert zich helemaal in onze prijzenevolutie. Vanaf 1764 bemerken we echter wel een forse stijging van de
grondprijzen.
Wanneer De Patin echter het gemiddelde van alle gronden
neemt, komt hij tot de prijs van ± 151 lb. gr. per ha. wat in het
geheel niet overeenstemt met de door ons berekende cijfers.
In de landbouwtelling van 1846 (10) werden de gemiddelde
verkoopprijzen van de landbouwgronden vermeld. We hebben
deze hier als vergelijking bij opgenomen (na omzetting van de
munteenheid (11).
1830: 292 lb. gr.{ha .
.( 9) Algemeen Rijksarchief Aalst, Fonds Junta Besturen en Beden nr. 602 en volg.
Zie
nr.
605,
tabel
T2·T3.
(10) Sratistique de la Belgique Agriculture.
Recensement Général (15-10-1846).
Uitgeg. door het Ministerie'van
Binnenlandse Zaken. Vol. Ir. Brussel, 1850.
(11) Basis: 1 frank = 4,5 gr. zilver, 1 Vlaamse groot (1755) = 0,2055 gr. zilver.'
Zie o.m. JANSSENS V. De Belgisèhe Frank. Anderhalve eeuw geldgeschiedenis. Standaard uitgeverij, Antwerpen-Arrrsterdam
, 1976.

-------------------------------------------------------------------------------~
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1835: 310 lb. gr./ha.
1840: 314 lb. gr.Zha.
1846: 337 lb. gr.lha.
Volgens de prijzenreeks zou dit niveau hetzelfde zijn als in de
periode 1780-1788. Tussen 1788 en 1792stegen de grondprijzen
van akkerland te Okegem spectaculair tot zelfs 421 lb gr./ha.
B. De resulaten en hun betekenis.
1. Ritme van de verkopen
a) Maandelijkse bewegingen.
Béaur (12) constateerde dat de verkopen niet om het even
wanneer plaatsgrepen maar integendeel hun eigen dynamiek bezaten.
Voor het berekenen van de maandelijkse bewegingen namen
we de periode 1670-1794.
Van de verkopen die gebeurd zijn
gedurende deze periode noteerden we de maand waarin deze
plaatsgreep. De totalen werden in een histogram geplaatst. Het
gaat hier om de grafische voorstelling van de maandelijkse veranderingen van de markt in onroerende goederen.
Grafiek

1: Maandelijkse

bewegingen

van de grondverkopen.

(12) BEAUR G .. Le centième denier et les mouvements de propriété. Deux exempies beaucerons (1761-1790). In: Annales, E., 5., c., 31< jg. nr. 5. 1976. p.

1010-1033.

.
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Wat opvalt is het lage aantal verkopen dat gebeurt in de
maanden juli en augustus. Dit feit kan gemakkelijk verklaard worden, daar de landbouwers op dat ogenblik de handen vol hebben
met werk op de akkers. Wanneer de oogst in het vooruitzicht is,
zal men minder geneigd zijn om akkerland te verkopen.
In de tweede helft van de 18e eeuw zwakt dit argument wat af
daar dan de verkopen in bedoelde maanden sterk toenemen tegenover vroeger (zie tabel 1). Dit laat veronderstellen dat er kopers
waren die niet moesten wachten op een eventuele goede oogst en
geld beschikbaar hadden op het ogenblik dat de kleine grondwerkers al hun hoop op de nieuwe oogst hadden gesteld. Hiervoor
kunnen alleen de grote pachters in aanmerking komen. Grote
eigenaars-landbouwers
kwamen te Okegem niet voor.
Vanaf september stijgt de trend om in november een inzinking te kennen. Hier speelt misschien het hogere aanbod in oktober (na de oogst) en het vooruitzicht van het zaaien van het winterkoren.
De meest geschikte maanden om te verkopen zijn de wintermaanden met een hoogtepunt in maart. Van dan af kennen we
weer een dalende beweging.
Béaur stelde vast dat in crisisjaren het aanbod in september en
oktober sterk steeg, dit duurde voort tot de volgende oogst. In
goede jaren was de stijging gematigder.
Grosso modo komt onze curve vrij goed overeen met de curve
die Béaur opstelde voor twee Franse streken.

Tabel 1: Verkopen

per maand (1670-1794)

1670-1699
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal

21
21
21
37
23
16
3
2%
1
3
11

23
24
204

1700-1749
43
25
30
19
13
17
6
3
15
22
8
14
215

4,2 %

1750-1794
5
20
28
13
16
9
9
16 14,6 %
12
12
6
25
171

Totaal

69
66
79
69
52
42
18
20
30
45
37
63
590

6,4 %
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b] Jaarschommelingen
van de verkopen.
Hiervoor stelden we een grafiek op van het aantal verkopen
van akkergrond.
Wegens het grote aantal jaren waar in geen
enkele verkoop gebeurde; dienden we over te gaan tot het inlassen
van een tienjaarlijks per jaar voortschrijdend
gemiddelde. Niettemin kunnen wegens de beperkte omvang van het onderzoek veel
toevallige omstandigheden
een rol spelen. Citeren we b. v. de verkoop van het bezit van een grote eigenaar (1703); de gedwongen
verkoop van gronden van de armtafel (1755). Deze beïnvloeden
merkelijk het totaal aantal van gegevens.
Een vergelijking met de prijzen van de granen dringt zich op:
Deze vergelijking is nochtans niet absoluut. Eénzelfde verhoging
van de graanprijs kon een verhoging van het aanbod grond betekenen wanneer de eigenaars zich reeds in een precaire situatie
bevinden en anderzijds weinig invloed hebben na enkele gunstige
oogstjaren. Mingay (13) merkte reeds op dat de boeren in landbouw streken liever een gemiddeld jaar en goede prijzen hebben
dan uitzonderlijke
oogsten en lage prijzen. Veeteeltstreken
zijn
minder onderhevig aan sterke schommelingen. Maar voor grondbewerkers van minder dan 2 ha gold dit niet daar deze meestal
voor levensonderhoud
grond bewerkten eerder dan uit winstrnotief.
Jaren met hoge prijzen werden dus verschillend beoordeeld
volgens de oppervlakte aan grond die men bewerkte.
Boeren die voor de markt produceerden maakten hoge winsten terwijl de landarbeiders
er in feite op achteruit gingen.

Grafiek 2: Jaarschommelingen

van de verkopen.

Van 1670 tot 1685 stijgt duidelijk het aanbod van akkergrond. De oorlogsomsrandigheden
en de hoge lasten die op de
grond geheven werden maakte het velen mogelijk om hun verplichtingen na te komen. Daar te Okegem het aantal uitbatingen
van minder dan 2 ha op dat ogenblik ongeveer 2/3 van het totaal
uitmaakten moet deze groep de zwaarste tol van de tijdsomstandigheden betaald hebben.
Het aantal uitbatingen van minder dan 2 ha nam gestadig toe
tijdens de 18e eeuw zodat we de evolutie praktisch volledig vanuit
de optiek van de landarbeider moeten beschouwen.

(13) MINGAY G.E .. The agricultural depreesion 1730-1750.
tory revieuw, sec. ser., vol. VIII, 1956, p. 326
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Gedurende het einde van de 17e eeuw speelde de oorlogsomstandigheden de grootste rol in de bewegingen van de curve. Voor
de 18e eeuw kunnen we duidelijk een verband aanduiden tussen
de graanprijzen en de curve van de verkopen (14).
Tot 1720 kent de curve een dalende lijn. Tussen 1720 en
1725 kent de prijs van de rogge, het volksvoedsel bij uitstek, een
piek. Meteen stijgt ook .het aantal verkopen. Het verband met de
roggeprijzen kan voor de rest van de eeuw duidelijk aangewezen
worden. De daling volgend op 1725 geeft onmiddellijk een weerslag in het aantal verkopen. Na 1730 stijgt de prijs van de rogge en
ook het aanbod.
Als besluit kunnen we stellen dat de graanprijzen een grote
rol speelde in het marktmechanisme
van de grondverkopen.
Dit
illustreert hoezeer het overgrote deel van de bevolking van Okegem balanceerde op de grens van het levensminimum daar stijgende graanprijzen verarming en armoede betekenden.
2. Evolutie van de grondprijzen.
Wanneer we de door ons opgestelde curve vergelijken met die
van De Wever (15) kunnen we' vaststellen dat die twee praktisch
identiek zijn.
(14)

(15)

VERLINDEN
c., CRAEYBECKX J. en SCHOLLIERS E .. Dokurnenten
voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Dl. I en
11.
DE WEVER, o.C., p. 264.
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Na 1670 kennen we een gevoelige inzinking van de grondprijzen tot omstreeks 1700. Deze evolutie viel grotendeels samen met
de prijstrend van het graan in Vlaanderen en Brabant. Deze evolutie vinden we terug voor de heerlijkheid Nevele (16). Ook G.
Béaur stelde in Frankrijk een grote overeenkomst vast tussen de
broodprijs en de prijs van de akkergrond (17).
De aanhoudende verwoestingen en plunderingen ten gevolge
van de Franse veroveringsoorlogen
hebben een economische
malaise, rond 1640 begonnen,
nog verscherpt.
Tijdens deze
periode inden de renteheffers hun achterstallige renten. Velen
konden hieraan niet voldoen zodat de gronden per decreet verkocht werden. Daar het aanbod steeg, de gronden min of meer
zwaar berent waren en de potentiële kopers sterk in aantal verminderd waren wegens de oorlogsomstandigheden,
daalden de
gemiddelde prijzen bijna met de helft. Voor Zele begon de herleving rond 1690. In Okegem slechts vanaf 1700. De sterke stijging
van de verkoopprijzen tussen 1700 en 1715 had volgens De Wever
niets te maken met een economische herleving doch was een
gevolg van de tijdelijke hausse van de graanprijzen.
De verkoopprijzen
van landbouwgrond
waren uitermate
gevoelig voor de prijsevolutie van de landbouwprodukten
(18).
Deprez stelde het volgende verband vast: demografische crisis daling vraag landbouwprodukten
- daling prijzen produkten.
De stijging, ingezet in 1700, zou voor Okegem blijven aanhouden tot omstreeks 1790. Tot het midden van de eeuw verliep
deze stijging langzaam nl. tussen 1710 en 1760 verdubbelde de
prijs. Na 1760 tot 1780 zou de prijs nogmaals verdubbelen.
Tegenover 1710 zou de prijs in 1790 ongeveer 5 à 6 maal hoger
gestegen zijn. De grootste versnelling gebeurde na 1760.
Hetzelfde fenomeen deed zich ook voor te Nevele. Deprez
zocht de verklaring in de beleggingsdrang van de stedelijke burgerij. Voor Okegem is hiervan geen spoor te merken. Integendeel, in
het begin van de 18e eeuw verkochten verscheidene stedelingen
hun gronden te Okegem. Nadien gebeurde tot de periode van de
Franse revolutie nog uitzonderlijk een aankoop door stedelingen.
De langzame stijging van het begin van de 18e eeuw, die
duurde tot ongeveer 1760 moet in verband gebracht worden met
de lage graanprijzen (19). De aangroei van de bevolking was te

(16)
(17)
(18)

DEPREZ, O.C., p. 144.
BEAUR, O.C., p. 1027.
DE WEVER, O.C., p. 261; id. BEAUR,
146.
(19) DE WEVER, O.C., p. 261.

..•.

O.C.,

p. 1024; id. DEPREZ,

O.C.,

p.
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Okegem ook niet van die aard om een sterke druk op de grondprijzen te veroorzaken. Tussen 1735 en 1745 steeg de bevolking
jaarlijk met 0,75 %. Deze bevolkingsgroep
kan na 1760 een
sterke druk uitgeoefend hebben op de verkoopprijzen.
Verder
kende de Westeuropese economie na 1760 een algemene herleving
die verband hield met de verruiming van de beschikbare hoeveelheid betaalmiddelen.
Noteren we echter ook dat het aanbod van
landbouwgrond
na 1760 sterk daalde, een beweging die slechts
rond 1790 veranderde. Mede door de schaarsheid van het aanbod
kon niet anders dan dat de prijs spectaculair steeg.
Van Houtte (20) schreef de stijging van de handelswaarde
van de kleine gronden in de tweede helft van de 18e eeuw toe aan
de vooruitgang van de landbouwtechniek,
de intensieve cultuur en
de verhoging van de welstand van de landbouwers
dank zij de
ononderbroken
vrede sinds 1748. De stedelijke burgerij zou bezweken zijn voor de hoge prijzen die de landbouwers betaalden en
hun gronden van de hand hebben gedaan.
Voor hem waren grondbewerkers
van minder dan 2 ha geen
werkelijke landbouwers (infra pH).
Te Okegem was deze groep
nochtans vrij actief in het verwerven van landbouwgrond.
Hun
welstand is een fabel daar de reële lonen sterk daalden in de 2e
helft van de 18e eeuw. Voor de landarbeiders
daalde de koopkracht toen met de helft (21).
Sinds het begin van de 18e eeuw kende de rentevoet een
dalende tendens en er was een overschot aan kapitaal beschikbaar
(22). De rentabiliteit was op het einde van de 18e eeuw echter
gedaald tot ongeveer 1,5 %. Ogenschijnlijk was het opkopen van
grond minder rendabel geworden. Uit tal van overwegingen bleef
de burgerij niettemin in immobiliën geïnteresseerd.
Duidelijk zal dit aan het licht komen bij de verkoop van de
nationale goederen omtrent de eeuwwisseling waarvan zij zich het
leeuwenaandeel toeëigenden.
Deze constante beleggingsdrang in gronden door vermogenden moet stellig ook vanuit psychologisch standpunt ("prestige")
worden begrepen (23).

(20) VAN HOUTTE H .. Histoire économique de la Belgique à la fin de l'ancien
régime. Gent. 1920. p. 408.
(21) SLICHER VAN BATH B.. De agrarische geschiedenis van West-Europa
500-1850
Aula, 19772, p. 248.
(22) DEPREZ P.. Hypotekaire
grondrenten
in Vlaanderen gedurende
de 18e
eeuw. In: Tijdschrift voor geschiedenis, 1966, p. 147.
(23) VANDENBROECKE C.. Leoensstandaard en tewerkstelling in Vlaanderen
(17-18e eeuw). In: Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en

Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks dl. XXXI, 1977, blz. 14.
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In navolging van P. de Saint-jacob (24) hebben we gepoogd
het aantal van de aankopen te verdelen over de verschillende
sociale groepen of klassen. I. Delatte (25) nam hiervoor mits lichte
wijzigingen, de classificatie van G. Lefebre over.
a. geestelijkheid. Slechts religieuze instellingen komen hiervoor in
aanmerking. Delatte rangschikte de armtafels onder de geestelijkheid, daar de geestelijkheid dikwijls het beheer ervan en het
toezicht erop waarnam. Dit zullen we hier ook doen.
Voor aankopen komt de geestelijkheid niet meer in aanmerking sinds het besluit van Karel V dat kloosters en kerken verbood nog gronden te verwerven zonder zijn toestemming
(1529). De armtafels zagen door het bevel van Maria-Theresia
(15-9-1753) om niet-geamortiseerde
gronden te verkopen hun
bezit nog verminderen (26).
DE SAINT·jACOB
P .. Le mouvement de la propriété dans un village Bourguignone à la fin de I'ancien régime (1748-1789).
In: Revue d'histoire économique et sociale, 1948.
(25) DELATTE 1.. Les classes ru ra/es dans la principauté de Liège au XVIIIe siècie. Luik, 1945. p. 55.
(26) Receuil des Ordonnances
de Pays-Bas autrichiens, 15-9-1753. p. 257, art. 5.
(24)
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b. adel. Hieronder begrijpt men al diegenen die een adellijke titel
bezitten. Te Okegem zien we dat de heer van Okegem, wegens
geldgebrek, al zijn bezittingen in de tweede helft van de 18e
eeuw, verkoopt. Zelfs feodale gronden was hij op de duur verplicht te verkopen. Voor enige aankopen kan deze groep ook
weggelaten worden.
c. burgerij. Dit zijn al degenen die in de stad wonen plus degenen
die op het platteland wonen en die onafhankelijk zijn van de
grond door het winstgevend karakter van hun hoofdberoep.
Zoals 1. Delatte beperken we deze groep tot de stedelingen.
d. landbouwers. Hieronder verstaan we al degenen die de grond
bewerken. De Franse historici oordelen dat de bronnen niet
toelaten een nauwkeurig onderscheid te maken tussen de
onderscheiden categorieën plattelanders. Nochtans hebben wè
de landbouwers ingedeeld naar de oppervlakte grond die ze
bewerkten op het ogenblik van hun eerste aankoop. Daartoe
konden we het "settingboek" gebruiken (27). Het nadeel hieraan verbonden is dat we slechts ingelicht zijn over de oppervlakte grond die de kopers bewerkten op Okegem. Voor sommige personen zal dit dus zeker onderschat zijn .. Afzetenen
konden hier eveneens niet in ondergebracht worden. Met
"afzetenen" bedoelen we kopers, niet-stedelingen van Aalst of
Ninove, uit de omringende gemeenten die grond aankochten.
Van een aantal personen konden we de eventueel bewerkte
oppervlakte niet achterhalen. Zij werden opgenomen onder de
rubriek ongekend.
Omgekeerd zou het ook interessant zijn geweest om na te gaan
wie de verkopers waren doch dit schiep grote moeilijkheden daar
er een vrij groot aantal gezamenlijke verkopers waren (verdelingen). Daarom zagen we van dit onderzoek af.
We beperkten de onderzochte periode tot 1750-1794.

(27) Oud Gemeentearchief Okegem, nr. 13. Kwoteboek van de parochie Okegem
en de heerlijkheid Idevoorde, 1715, met aanvullingen tot ca. 1786. 1 register.
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eerste aankoop
1 - 50 r
51-100r
101-200r
201-325 (- 1 ha)
326-650 (1-2 ha)
651-975 (2-3 ha)
976-1300 (3-4 ha)
1301-1625 (4-5 ha)
1625-3250 (5-10 ha)
3251-4875 (10-15 ha)
4876-6500 (15-20 ha)
6501-8125 (20-25 ha)
+ 8126 ( + 25 ha)
ongekend
afzetenen
stedelingen
totaal
4
12
19
4
93

2
3

2
5
5
16
5
7

2

7

aantal
pers.

4,3
12,9
20,43
4,3
100

2,15
3,23

7,5
2,15
2,15
5,4
5,4
17,2
5,4
7,5

%

4798"7
685-16
+ 2592-5
,- 427-17
16819-4

359
± 714-15

439-10
125-16
80- 5
536-6
402-10
2926-4
1235-3
1495-10

totale opp.
in roeden

28,5
4,1
15,4
2,5
100

2,1
4,25

2,6
0,75
0,48
3,2
2,4
17,4
7,3
8,9

%

3129
393
1292-10
270-7
10225-16
60,8 %

126
456-10

326
125-16
80-5
390-4
275-10
1654-14
691
1015

akkers

85

33-2
75
396
116-3
62-10

113-10

huizen

1114-10
463.-17
145-10
147-6
1135-15 ± 164
95-10
62
4709
1718-8
28 %
10,2 %

148
± 258-5

113
52
800-10
428
418

weiden

1%

166

91

75

bos

N
'-I

o
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In totaal werd 51,72 ha verhandeld of 18,67 % van de totale
oppervlakte. Aan dit. rythrne zou men 236 jaar nodig hebben om
alle gronden een nieuwe eigenaar te zien krijgen. Dit getal is zeer
hoog in vergelijking met 2 districten in Frankrijk waar men respectievelijk 120 en 180 jaar nodig had (28).
Er valt wel op te merken dat we uitsluitend de verkopen voor
ogen houden. Schenkingen en erfenissen zijn buiten beschouwing
gelaten. Dit onderstreept hoezeer de landbouwer aan zijn eigendom hield en slechts uit noodzaak een stuk grond verkocht. Nu is
het mogelijk dat Okegem hier een aparte positie inneemt daar het
een "'s graven propre" dorp was, waar de uittrekkende inboorlingen die buiten de gemeente stierven hun goederen verloren ten
voordele van de graaf. Hierbij weze opgemerkt dat ook Ninove,
de aangrenzende stad, buiten het Land van Aalst lag.
In de verkochte oppervlakte beslaat akkergrond ongeveer 61
%, weiden 28 %, bebouwde percelen 10 % en bos 1 %. De groep
grondbewerkers
die minder dan 1 ha bewerkten, beslaat 22,6 %
en kocht slechts 9,4 % van de totale oppervlakte. Vooral de groep
tussen 1 en 2 ha was actief op de markt van onroerende goederen.
Hun aandeel in de totale groep komt overeen met het aandeel in
oppervlakte dat ze verwierven.
Van Houtte(29)
beschouwde de bewerkers van minder dan 2
ha grond als geen werkelijke landbouwers.
Men noemde ze
"cosaeten of kortwoonders".
Het waren voornamelijk dagloners
in de grote hoeven tijdens het seizoen. De uitbating van hun kleine
lap grond plus de uitoefening van een of andere rurale activiteit
bezorgde hen de noodzakelijke
inkomsten. Wanneer een kleine
grond bewerker zich grond kon aanschaffen, was dit dikwijls niet
genoeg om zijn onderhoud te verzekeren. Hun perceel akkergrond
diende niet zozeer als een middel om winsten te verzekeren, doch
slechts om zoveel mogelijk in hun eigen voeding te voorzien. Ieder
zal er dus zoveel mogelijk naar streven om een eigen perceel grond
te bezitten. Deze eigendom betekende meestal geen verrijking daar
de aankoop in vrij veel gevallen geschiedde met ontleend geld.
Wanneer de conjunctuur ongunstiger wordt, zijn deze grondbezitters het eerst en het zwaarst getroffen. De grootste aankopers
waren echter de grondbewerkers
van meer dan 25 ha die 4,3 %
van de kopers vormden en meer dan 1/4 van de totale verhandelde oppervlakte inkochten. Deze groep bestond alleen uit de
grote pachters van de abdij van Ninove. Niet alleen sociaal, doch
ook economisch speelden ze een overheersende rol. Door hun tal(28) BEAUR, O.c., p. 1013
(29) VAN HOUTTE H., O.C., p. 488.
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rijke aankopen bewerkten ze in feite een concentratie
van het
grondbezit. I. Delatte (30) merkte reeds op dat het grondbezit van'
de boeren twee tegengestelde strekkingen kende. Enerzijds waren
er slechts enkele gepriviligeerden die in staat waren om hun eigendom uit te breiden en anderzijds kende men de aangroei van het
aantal eigenaars als gevolg van de stijging van de bevolking en de
verdeling van de nalatenschappen.
Dit laatste belette dat er een
onafhankelijke
boerenstand kon ontstaan.

11. EVOLUTIE

VAN DE PACHTPRIjZEN.

A. Bronnen.
De abdij van Ninove was de grootste eigenaar te Okegem. De
rekeningen en pachtvoorwaarden
van de abdij zouden dus een
ware goudmijn moeten zijn voor de constructie van de pachtprijsevolutie. De werkelijkheid is echter anders. De pachtboeken vertonen lacunes en de abdij streefde ernaar om de gronden te groeperen volgens uitbating. Er zijn dus enkele grote pachtboeren te
Okegem die van de abdij een groot aantal bunders pachtten,
zowel weiden als akkergrond. Deze pacht werd globaal aangegaan
tegen een vergoeding in geld en/ of natura. Het is niet mogelijk te
weten te komen voor hoeveel de abdij haar akkergronden of haar
weiden verpachtte. Deze grote pachten kenden geen continuïteit
omdat regelmatig gronden bijgevoegd werden en andere afgewezen, zodat ook deze niet in aanmerking komen voor enige verwerking.
Slechts vanaf 1737 komen er een groot aantal losse percelen
voor waarvan de pachtvoorwaarden
konden gevolgd worden tot
het einde van het ancien regime. De pachtprijzen van de adellijke
families zijn niet terug te vinden en de gegevens van de pachten
gevonden in staten van goed en particuliere verpa~,htingen zijn te
fragmentarisch
om op te nemen.
Als voornaamste bron gebruikten we de arm- en kerkrekeningen. Het bezit van de kerk van Okegem op Okegem was miniem,
nl. 415,5 roeden (1,3881 ha), de armtafel daarentegen bezat 3112
roeden (9,5678 ha) onder weiden en akkergrond. Deze bezittingen waren versnipperd in ongeveer 30 percelen waarvan de evolutie sinds 1642 konden volgen. Voorde pachtperiode
beginnend
1747 zijn er geen gegevens voorhanden.
Dit is dan ook de enige
leemte in deze reeks. Het aantal verpachte percelen was aan
schommelingen onderhevig; omdat men sommige percelen in cijns
gaf, omdat tijdens sommige perioden de grond (vooral weiden)
(30) DELATTE I..

O.C.,

p. 108.
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niet verpacht geraakte en ook door de reeds geciteerde verkoop
van 1755 waarbij zes percelen onder de hamer gingen. De gronden
van de abdij werden aan een lagere prijs verpacht dan de gronden
van het kerk- en arm bestuur van Okegem en dit niettegenstaande
de veel betere kwaliteit van de abdij bezittingen. Dit vloeit waar"
schijnlijk voort uit de wijze van verpachting. De abdij gaf haar
gronden onderhands in pacht, terwijl de andere publiek verpacht
.werden.
Dit bracht echter mee dat de kerk- en armmeesters die de goederen van deze instellingen beheerden, soms grote moeite hadden
om de verschuldigde sommen te recupereren. Vele jaarrekeningen
bevatten een aantal "remisen" van oninbare posten. Daarom werden de pachters nog niet van de grond beroofd daar dezen van
"arme gesteldheid" waren en uiteraard daarna nog meer ten laste
van de armtafel zouden komen. Langs de verpachtingen om deed
de armtafel reeds aan steunverlening.
Dit had geen invloed op het nieveau van de pachtprijzen daar
iedereen bij de volgende verpachting hoger kon opbieden dan deze
insolvente pachters.
De abdij streefde er integendeel naar om zoveel mogelijk haar
gronden aan solvabele personen te verpachten. Zo gauw een pachter duidelijk te lang in gebreke bleef, ontnam men hem zijn perceel.
B. Werkwijze.
Per pachtperiode noteerden we de oppervlakte van de gronden, het aantal percelen en de totale pachtsom. Op basis van deze
gegevens berekenden we de pachtprijs per bunder.
In crisisperiodes gebeurde het soms' dat men de grond verpachtte voor de grondlasten zoals setting en renten. Als pachtsom
betaalde men niets. Toch werd dit perceel meegerekend in de
oppervlakte als verpacht daar de instelling op dat ogenblik geen
andere inkomsten daaruit kon halen.
Tot 1669 werden de percelen akkergrond voor een termijn
van 9 jaar verpacht, nadien was dit steeds 6 jaar.
Weiden verpachtte men gedurende de hele periode voor 6 jaar
doch de oorlogsomstandigheden
in de 17 e eeuw beletten de regelmatige verpachting zodat de termijn soms tot 10 jaar uitliep.
De abdij van Ninove verpachtte haar gronden gewoonlijk
voor 9 jaar. Tijdens de 18e eeuw liet zij de pachter de keuze tussen
3-6-9 jaar. Meestal volgde slechts 9 jaar later een nieuw pachtcon-.
tract.
Van één perceel werd de pacht in natura uitgedrukt. Om de
pachtprijs te berekenen namen we de spijkerprijzen van Brussel
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31) die, waar we het konden controleren, nauw aansloten bij de
plaatselijke spijkerprijzen.
Deze laatste waren te fragmentarisch
om voor dit doel te gebruiken. Voor dit perceel berekende ik de
totale som die moest betaald worden in de betreffende pachtperiode en deelde deze som dan door het aantal jaren waarover ze
verliep. Dit gemiddelde nam ik als pachtsom.
Als gevolg van ongunstige politieke of economische omstandigheden, zoals oorlog> misoogst of overstroming, kwam het voor
dat men pachtverminderingen
toestond. Zo werd in de jaren
1677·1678-1695-1707-1708-1709-1730
totale of gedeeltelijke
pachtvermindering
toegestaan. Daar we echter belang stellen in de
prijsbeweging, werd alleen rekening gehouden met de oorspronkelijke pachtprijzen.
C. De resultaten en hun betekenis.
Rond 1640 bevonden de pachtprijzen zich op een hoogtepunt. Dit weten we door de reeds verrichtte studies op dit gebied
(32). Na 1640 kwam er een ongunstige kentering op het platteland. Heel Europa bevond zich in een agrarische depressie. De
prijzen van de voornaamste levensmiddelen daalden. Eén van de
oorzaken is de bevolkingsvermindering
of stilstand (33). Te Okegem kan men vaststellen dat van 1625 tot 1723 het communicantencijfer steeds rond de 200 blijft. Slechts enkele crisisperioden en
de periode rond 1650 onderbreken even dit gegeven.
De voornaamste oorzaak van de lage koop- en huurwaarde
van land hangt samen met de lage prijzen van de agrarische pro·
dukten (34). Het dieptepunt voor de pachtprijzen situeert zich
rond 1680-1700. Onze curve bevestigt het beeld dat reeds eerde!
door andere historici vastgesteld was. Deze economische malaise
stelden we ook vast in de curve van de verkoopprijzen.
Voor de 17e eeuw bieden beiden een identiek beeld. Vana:
1700 stegen de pachtprijzen samen met de. verkoopprijzen.
Tij
dens de daaropvolgende
periode van 30 jaar evolueerden
de
pachtprijzen naar hetzelfde niveau als 1640. Deze evolutie ';'erc
slechts onderbroken tussen 1720 en 1730.
Zoals reeds gezegd was deze teruggang van korte duur. 001
bij de verkoopprijzen hadden we een stagnatie van de prijzen vast
gesteld.
(31)
(32)

(33)
(34)

VERLINDEN
c., CRAEYBECKX J., en SCHOLLIERS E., o.c. Dl. I
DEPREZ,
o.c., p. 145; DE WEVER, o.c., p. 265-266; VERLINDEI'\
CRAEYBECKX,
SCHOLLIERS,
O.C., DI H, grafieken
van Nevele, Koekt
lare, Brugge Vrije.
.
SLICHER VAN BATH, o.c. p. 227 en volg.
idem, p. 234.
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Evolutie van da pachtprijs: akkergrond.
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De volgende 30 jaar, tot 1760, constateren we een stagnatie
van de pachtprijzen, samenhangend met de lage graanprijzen. Na
1760 kende men een trage groei van de pachtprijzen tot 1800.
Rond 1800 was de pachtprijs 40 % gestegen tegenover 1770.
Hierdoor kregen we voor Okegem een afwijkend beeld van de
andere curven.
Te Nevele, Koekelare, Zele,Slijpe, in de kasseIrij Veurne en
de streek rond Gent verdubbelde op dat ogenblik de pachtprijs. In
de Antwerpse polders en de streek rond Antwerpen treffen we een
even lage stijging aan van ± 40 %.
Deze ontwikkeling staat scherp in tegenstelling met de evolutie van de prijzen van de gronden. In de periode 1700-1800 stegen
de pachtprijzen met 85 % terwijl de grondprijzen 5 à 6 maal duurder werden. De Wever (35) constateerde eveneens dit feit, maar
kon er geen verklaring voor geven. Hij maakte de bedenking dat
het Land van Dendermonde en het Land van Waas wel eens veel
geringer door de agrarische revolutie der 18e eéuw zou beroerd
zijn dan doorgaans werd verondersteld.
Voor Okegem was de discrepantie nog groter! Ten aanzien
van dit probleem stellen we de volgende hypothese voor: een
verhoging van de productiviteit.
In 1640 bevond de pachtprijs
zich reeds op een hoogtepunt. Vandenbroeke
(36) stelde over de
periode 1725-1790 voor de productiviteit een maximale stijging
van 30 à 35 % t.O.v. de 17e eeuw vast. Van een echte productiviteitsstijging was dan nog helemaal geen sprake, daar men dit
resultaat bereikte door dichter te zaaien. Ondanks deze gunstige
evolutie was het onmogelijk dat de pachten spectaculair konden
stijgen. Ze waren immers gebonden aan de opbrengsten van de
grond.
.
Volledigheidshalve
moeten we ook nog de bevolkingsdruk
vermelden die eveneens een grote rol speelde in de stijging van de
pachtprijzen.
Op de grafiek kan men merken dat de akkergrond van de
abdij Ninove een hoger stijgingsritme kende. We moeten echter
wel voor ogen houden dat niettegenstaande
dit, de pachtprijzen
nog steeds onder het niveau van die van de kerk en van het armbestuur lagen.
De curve van de weidegronden toont aan dat de prijzen ervan
gedurende de 18e eeuw nooit meer het peil van 1642 bereikten.
(35)
(36)

DE WEVER, O.C., p. 262.
V ANDENBROEKE
C.; Graanopbrengsten
en oogstschommelingen
in Z u idVlaanderen (17e . begin 1ge eeuw). In: studia Historica Gandensia.
landbouwproduktiviteit
in Vlaanderen
en Brabant.
Gent,
1979, p. 386.
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Voor de kerk- en armgoederen bedroegen ze op hun hoogtepunt
nog ongeveer de helft ervan. Deze curve is ook veel onregelmatiger
dan de curve van de-pachtprijzen van akkergrond. Hier kenden de
pachtprijzen van de abdij wel een snelle toename tijdens het laatste
kwart van de 18e eeuw, zodanig zelfs dat ze rond 1790 het du bbele bedroegen van de pachtprijzen van kerk- en armgoederen.
Deze evolutie verklaart zich gemakkelijk aangezien de abdij praktisch alleen goede weiden op alluviale grol/den langs de Dender
bezat terwijl de weidenvan de armtafel en kerk zich situeerden op
minderwaardige
gronden.
De verpachtingsprijs
van weidegrond van de abdij lag tijdens
voornoemde periode ook hoger dan de pachtprijzen voor akkerland.

D. Verhouding

pachtprijs

- waarde

grond.

Van Houtte (37) behandelt dit onderwerp in zijn economische geschiedenis. Hij stelde de volgende verbanden vast: in het
begin van de 18e eeuw bedroeg de grondrente (38) soms 5 %. Op
het einde van de 18eeeuw
bedroeg de verwachting 4 % doch
bereikte men slechts 1,5 à 2,5 %. In het begin van de 1ge eeuw
bedroeg deze 3,5 %.
Hij stelde dat de lage grondrente ontstond door de abnormaal
hoge sommen die men betaalde voor de verwerving van een stuk
grond. Om deze verhouding vast te stellen, legden we de gemiddelde koopprijzen van akkergrond en de gemiddelde pachtprijzen
van akkergrond naast elkaar en berekenden de evolutie vanaf
1642. Om zoveel mogelijk afwijkingen te voorkomen berekenden
we de gemiddelde verkoopprijs
van akkergrond
gedurende de
. behandelde pachtperiode.
Hieruit volgt dan een beeld van de evolutie van de grondrente. In periodes van depressie lag de grondrente steeds tussen 4 à
5 %. Vanaf 1730 zet zich een forse daling in, die ongeveer gelijkloopt met de eerste stijging van de grondprijzen.
Dit duidt erop
dat de pachtprijzen achtergebleven bij de evolutie van de grond(37) VAN HOUTTE, O.c., p. 434.
(38) Met grondrente bedoelen we hier de zuivere winst die een eigenaar kon behalen door zijn grond te verpachten. Het begrip kent nl. verschillende betekenissen:
a) pachtsom te betalen aan de eigenaar
b) staathuishoudkundig: de zuivere winst die de grondeigenaar gerekend
wordt boven rente en loon te behalen als vrucht van de voortbrengende
kracht van de grond.
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Grafiek

6:

Verhouding
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prijzen. Het laagste niveau werd bereikt rond 1783. Vanuit financieel oogpunt was het in de tweede helft van de 1Be eeuw helemaal
niet interessant meer om geld in gronden te beleggen. Dit verschijnsel concludeerden we reeds bij de bespreking van de verdeling
van akkergronden
al naargelang
de sociale
categorie.
Een vergelijking van de grondrente met de interestvoeten
voor kapitalen dringt zich hier op.
17e eeuw

1750-1795

1700-1750
aantal

6,25 %
5
%
4,75 %
4,5 %
4,25 %
4
%
3,75 %
3,5 %
3
%
Totaal
Gemiddelde

34

34
6,25 %

%

6
21
2
5

16,2
56,76
5,4
13,5

3

8,1

37

100
5%

%

aantal

12

15,6

8
1
45
2
5
4
77

10,4
. 1,3
58,4
2,6
6,5
5,2
100.
4,2%

Gedurende heel de 17e eeuw kende men een constante intrestvoet
van 6,25 % (penning 16). Gedurende de l&e eeuw ke~t de
intrestvoet een geleidelijke daling tot ongeveer 4 % op het einde
van de eeuw. Deze voeten lagen dus over heel de periode hoger
dan de grondrente.
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Waarom belegde de burgerij dan wel hun kapitaal in gronden? Roupnel (39) stelde vast dat men in de 17e eeuw nergens
anders zijn geld kon investeren dan in grond. Het plaatsen van
kapitalen was een zeer moeilijke zaak. De kapitalisten streden om
voorrang om te ontlenen aan plaatselijke besturen, daar een goede
solvabele ontlener vinden een uitzonderlijke
gelegenheid was.
Daarbij had men niet graag dat men de som terugbetaalde. Liever
ziet men de rentevoet verminderen dan zijn kapitaal terugkrijgen.
Als gevolg .hiervan daalde de rente.
.
Deze situatie deed zich ook voor te Okegem in 1711 en 1734.
De "prochie" Okegem eiste van de crediteuren een vermindering
van de intrestvoet met het dreigement de kapitalen anders te zullen aflossen. De schuldeisers waren grif akkoord met de rentevermindering.
. Dit kapitaaloverschot
nam nog toe tijdens de 18e eeuw. Waar
men gedurende de 17e eeuw beroep deed op stedelingen om de
kapitaal behoef ten te dekken, wordt er in de 18e eeuw meer en
meer op het platteland zelf ontleend en dit bij de grote grond bewerkers die tegelijkertijd als financier voor de landarbeiders optreden.
Gedurende deze periode werd het platteland min of meer
"self-supporting"
qua kapitaal behoeften, het kapitaalsaanbod
van
de stedelijke burgerij moest dus een andere uitweg zoeken en dit
gebeurde in handel en industrie.
Besluit en conclusies.
Uit de turven van de pacht- en grondprijzen blijkt duidelijk
dat beide eenzelfde evolutie volgden.
Gedurende de tweede helft van de 17e eeuw daalden de prijzen spectaculair. Vanaf 1700 begint een herleving die voor de
grondprijzen uitmondt in een 5 à 6 vermenigvuldiging,
terwijl de
pachtprijzen achterbleven en hoogstens een verdubbeling kenden.
Deze ontwikkeling
houdt verband met de bevolkingsdruk
die
landarbeiders
en kleine boeren dwong hoge sommen te betalen
voor een perceel akkergrond ten einde in eigen behoeften te kunnen voorzien.
De pachtprijzen waren essentieel gebonden aan de stijging
van de productiviteit die zich op het einde van de 18e eeuw licht
aankondigde.
Deze productiviteirsstijging
was dan nog relatief
door de verhoging van het zaaigoed zodat de yield-ratio daalde.

(39)

ROUPNEL G .. La uille et la campagne au XVIIle siècle. Etude sur les populations du pays Dijonnais. Parijs, 19552, p. 231.
c,
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Bij het onderzoeken van het ritme van de grondverkopen
stelden we voor de 18e eeuw een relevant positief verband vast tussen
het aantal verkopen en de beweging van de roggeprijzen.
De groep van grote pachters was het actiefst op de markt van
de onroerende goederen. Zij kochten de meeste percelen in. Tegelijkertijd traden ze op als financier voor de plaatselijke bevolking.
De grondrente, waarmee we het inkomen van de eigenaar
bedoelen voortkomend uit pachten, bleef gedurende de 17e en 18e
eeuw onder de kapitaalsrente.
Op het einde van de 18e eeuw was
deze grondrente praktisch onbeduidend geworden.
H. VAN ISTERDAEL.

Bijlage VI : PACHTPRIJZEN
A
B
C
D
E

=
=
=
=
=

Jaar

1728
1729
1736
1737
1738
1741
1744
1745
1746
1747
1750

1752
1753
1754
1755

aantal percelen akkergrond
oppervlakte in roeden
totale pachtprijs (gulden)
pachtprijs in gulden per bunder
index pachtprijs akkergrond 1729
100,2 cfr. kerk- en arm bestuur

A

ABDIJ NiNOVE
F = totale oppervlakte weidegrond in roeden
G = totale pachtprijs (gulden)
H = pachtprijs in gulden per bunder
I = index pachtprijs weidegrond 1728 = 45,7 dr. Kerk- en armbestuur
J = oppervlakte van een bedrijf met hof, weiden en akkers
in roeden. 1736 = 100
K = pachtprijs (gulden)
L = index

=

B

C

D

E

853

38

17-16

100,2

11
16
17
19

5170-10
8837-10
9289
9641

229
410-10
430-10
448

17-14
18-12
18-11
18-12

29,4
104,5
104,2
104,5

537-10
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21-12

45,6

17
16
16
17
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7106-15
6314-5
6655-5
6695-5
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348
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332-10
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19-12
19-13
19-17
19-17
19-19
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110,4
111,5
111,5
112

840-10

47

22-7

47,2

841-10

47

22-7

47,2

1

F
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H

[
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12-10

21-13

45,7
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8819
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1765
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1788
·1789
1790
1791
1792

17
22
24
25

24
24
21
21
21
21
21
21
21
21
19
19
21
21
20
20
20
20
20
20
19

6695-5
7718-10
9457-10
10007-10

9771-10
9771-10
9191-15
9191-15
9191-15
9191-15
9191-15
9191-15
9191-15
9191-15
6694
6694
7024-5
. 7024-5
6474-5
6474-5
6474-5
6474-5
6474-5
6474-5
5939-5

338
391-10
486-10
514-10

20-4
20-6
20-12
20-11

113,5
114
115,7
115,5

502-20
503
475-10
481-10
483-10
486
487-10
508
525-10
529-10
429-2
437-2
460-2
461-2
435-7
444-7
444-15
447-5
448-5
451-10
428

20-11
20-12
20-14
20-19
21
21-3
21-4
22-2
22-17
23
25-13
26-2
26-4
26-5
26-18
27-9
27-10
27-13
27-14
27-18
28-16,5

115,5
115,7
116,3
117,7
118
118,8
119
124,2
128,4
129,2
144
146,6
147,2
147,5
151,1
154,2
154,5
155,3
155,6
156,7
161,9

841-10

47

22-7

47,2

841-10

66-10

31-12

66,7

841-10
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37-2
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95-10

45-8
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8819
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N
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8819
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8819
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Bijlage VII :..·.AANTAL VERKOCHTE
A = aantal verkochte percelen akkergrond
+ oppervlakte in roeden - voeten.
B = aantal verkochte percelen weidegrond
+ idem
C = aantal verkochte bebouwde percelen
D = aantal renten
E = tienjaarIijks per jaar voortschrijdend
gemiddelde van de percelen akkergrond
F = aantal percelen akkèrgrond
die gebruikt
werden voor berekening evolutie grondprijs
Jaar

-

A

B

C

D

PERCELEN EN VERKOOPPRIJZEN.
G = totale oppervlakte
van voornoemde
percelen
H = gemiddelde prijs in pond groot per ha
I = index (jaarbasis 1670 = 100)
J = aantal percelen weidegrond
K = totale oppervlakte in rnL = gemiddelde prijs in pond groot per ha

E

F

G

H

1

I

in m2

K

L

1641

7

12943,65

123-17

2

4611,75

1643

16

54572,38

11}-4

10

29607,44

269-4

1662

2

2095,92

86-14

1

1537,25

67-15

1665

4

9208,14

124-13

2

3504,93

142

1
4

97-11
120-10
70
64-17
27-11
33-10

1
1
5

1537,25
3043,76
19246,37

1

2

1414,27
3381,95

8-3
54-4

5

9607,81

63-19

1

1752,47

27-2

1668
1669
1670
1671
1672·
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

5(min383)
5(428-18)
2(375)
4(580)
1(11)
1(316)
4(mIn126)
3(485-9)
4(289-19)
6(407-2,5)

5(597)
1(46)
2(110)
1(90)

3(227)

2
4
3
2
2
3
1
1
1
3

1

6

1

5
1
4

1844,7
9700
15818,3
13180,38
2305,88
17832,1

1
2
21
7
3
3

9715,42
3750,88
71969,26
24746,49
4725,5
8858,25

2

I

1
1

2,9
3
3,1
3,5
3,7
3,6
4,2

81-6
48-15
76-16
90-4
37
,46

100
92,6
39,4
47,9
116,1
69,6
109,7
128,9
52,9
65,7

95-2

97-11
108-8
41-8

N
N
0

1681
1682
1683
1684
1685
1868
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718

6(433)
6(492)
6(699,5)

2(181)
5(250)
4(565)

4
2

2
1

7(668)
6(479)
5(326)
2(187-7)
9(742-10)
3(177-10)
2(130)
1(115)

7(931)
4(556)
2(200)
1(53)
2(306)

1
2

2
1
1
2

7(633-10)

3(155-8)

4(434-10)
4(448-10)
3(393-10)
.5(min348_7)
7(342-10)
3(253)
3(180-3)
9(4031-16,5)
2(339)
3(190)
1(180)
6(530-18)
2(130)
2(170-7)

I(AO)

1
1
3

1(125-10)
1
3
3
1(228)
1(75)

11(2325-17)
1(17)

2
2
1

1

1

1

1,
I

2(105)
1
3(131-10)

6(209-16)
5(424)
3(254-8)
4(397-10)
1(108)
4(228)
1(246)

2
2
1

1(132)
5(339)
5(303)
1(100)
2(117)

I

4
2
3
2
1
1

1
1

1
1

4,4
4,6
4,8
5,3
5
4,6
4,1
3,5
4,2
3,5
3,3
3,2
3,3
2,9
3,3
3,4
3,6
4,5
4
4,3
4
4,2
4,1
3,8
3,1
3,4
3,6
3
3,2
3
3,3.
2,8
2,6
2,6
2,7
2,1
1,7
1,5

3
1
5

10090,51
9254,25
19692,13

25-3
29-14
26-11

35,9
42,4
37,9

3
1
4

5564,86
3013
15562,97

13-10
65-1
11-12

3
6
2
2
9
3
1
1

9015,98
15065,05
4181,32
5821,05
23135,59
5457,24
1383,53
3535,68

50-11
23-3
23-8
90-2
37-13
43-19
24-2
50-7

72,2
33
33,4
128,7
53,8
62,8
34,4
71,9

6
3
2
1
2

28531,31
14031,72
6149
1629,49
-9'407,98

22-11
40-3
20-5
39-5
23-14

5

12584,25

54-6

77,6

3

4777,77

8-8

5
2
2
6
3
10
9
2
3
1
6
2
6

26164
11929,06
4837,21
9733,79
7778,49
26783,47
123957,65
10422,56
5841,55
5534,1
16322,52
3996,85
12625,96

39-17
28-6
32-14
59-16
59-12
32-6
42-11
39-16
26-11
44-14
62-18
67-14
56

56,9
40,4
46,7
85,4
85,1
46,1
60,8
56,9
37,9
63,9
89,9
96,7
80

1

7009,86

119-13

1
13

3858,5
76026,21
522,67

6
5
2
4
1
4

6450,32
13035,82
6284,28
12221,15
3320,46
7009,87
7563,27

80-9
78-12
69-9
110
67-5
113-16
86-14

114,9
112,3
99,2
157,1
96,1
162,6
123,9

I

.

I

11-16
41-17
71-15

2

3228,23

6
3

12759,18
4042,97

50-16
25-7

1
5
5
1

4058,34
10422,56
9315,75
3074,5

5-8
26-4
47-18
37-8

2

3597,17

63-8

77-4

N
N
•.......

1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757

2(236)
1(315)

1(144)
2(108)

1(215)
1(28-10)
1(41-10)
4(493)
3(186)
6(445)
2(150)
4(270-10)

2

1

2(165)
3(144)
2(98-3)

1
1
1
1

1

1(75)
2(65)
1(54)
1(52)
.3(170-13)

>.'

1(173·15)
7(659-12)
3(195-10)
6(249-10)
3(204)
1(136)
4(458-10)

I
I

1(183)
1(48)
3(665)

1
1
4

2
I

5
1

1

1
I

3
2(178-10)
1(90)

2
1
I

4(219-10)
1(60)
8(566-14)
1(110-10)

1(60)
2(186)
2(103-10)

6(504)
1(84)
1(47-10)
6(527)
9(1097)
2(66-7,5)

2(175)
1(50)
2(462)
5(778-10)
1(115)

1
1
1

I
I

2
2
1
I
I

1
1

2
1
2

1,2
1,1
1,1
1,3
1,9
1,9
2,2
2,2
2,1
2
2,1
2,2
1,9
1,9
1,3
1,2
1,5
1,8
2,4
2,7
2,6
2,9
2,8
2,9
3
3,7
3,1
2,9
2,8
2,6
2,6
2,8
3,7
3,5
3,6
3,1
3,1
3,3
2,8

132-16
105-14

189,7
151

2
9

7255,82
28025,61

1

6610,18

65-1

92,9

1

1275,92

75-17

108,4

4
3
7
2
3

15157,21
5672,4
16371,66
4565,64
6594,81

82-11
60-5
91-3
54,4
91-10

117,9
86,1
130,2
77,4
130,7

2
1
I

2
7
12
7
5
4
3
4
5
3
4
7
3
1
6
1
8
7
9

1998,35
1660,23
1598,74
4919,2

101-12
113-17
74-8
113·16

145,1
162,6
106,3
162,16

16225,59
38135,33
24202,44
6564,06
15987,38
6810,05
14096,57
17180,27
5964,53
7809,23
16463,96
7378,77
2029,17
15495,47
2582,58
27562,9
20076,49
33727,26

106-2
131
129-6
107-6
121-5
88-10
102-13
95-19
140-19
136-12
104-18
101-3
162-12
171-8
162-12
143-19
158-14
77-2

151,6
187,1
184,7
153,3
173,2
126,4
146,6
137,1
201,4
195,1
149,9
144,5
232,3
244,9
232,3
204,6
226,7
110,~

7
2

12659,26
3320,46

70-8
84

2

5072,93

73-3

1

1572,6

58-6

1

2305,88

81-6

1
1
1

5626,34
1475,76
3228,23

40-13
81-6,5
48-16

1

768,63

19-10

3

5349,64

50-14

2
1

5487,98
2767,05

71-2
81-11

1
3
2

1844,7
7563,27
3182,11

151-45
105-14
94-17

1
2
1
10
4
1

1537,25
5380,38
1537,25
58706,8
23996,48
6610,18

32-10
113-16
113-16
ioi
112-4
127-8

N
N
N

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

2(255-15)
3(314-10)
1(138)
2(248)
1(110)
3(1805)
4(550)
1(110)
2(282)
2(140-10)
2(216-10)
2(111 )

3(192-lû)

1
1

1(114)
2(387-10)
1(134)
2(247)
2(145-5)
1(105)

1
1

I

3
3
1
2
1
1
1
3

1(95-10)
1

1(32)
4(149)
1(53-10)

2(180)
1(49)
1(52)

4(203-2)

I

I

1

3
1

I

1(213)
2(192-10)
5(440)
3(289-5)
1(110-10)
2(189)
3(197-10)

6(462)
8(602-4)
4(269-12)
1(52-5)
4(113-16)
1(25)

1(52)
3(311)

2(122)

1
1
1

2
4

3
1

1

2(125-15)

1(50)
1(113)
2(395-10)
1(95-10)

2

2

1
2
2

6
3

1

4
5
1

3,2
3,3·
2,8
2,1
2,1
2,1
2
1,9
1,8
2,3
2
1,7
1,6
1,8
1,6
1,4
1,4
1,9
1,8
1,7
1,8
1,7
1,9
1,8
1,8
1,8
2,2
2,5
2,9
2,7
3
3,1

4
3
1
2
4
3
4
2
2
2
2
2
10
1
4
17
1

11890,6
9669,3
4242,8
7624,76
7471,03
55494,73
16909,75
5411,12
8670,08
4319,67
6656,29
3412,7
20141,82
983,84
4581
51870,69
1537,25

141-2
153-6
134-15
140-19
187-18
136-18
229
227-11
214-2
271-1
210
269-13
201-18
162-12
228-6
212-2
325-5

201,6
219
192,5
201,4
268,4
195,6
327,1
325,1
305,9
387,2
300
385,2
288,4
232,3
326,1
303
464,6

3

5226,65

224-19

321,4

6

12451,72

I
I

3504,93
4473,4
4119,83

108-8
121-19
56-12

7594,02
4465,7
3228,23

136-11
74-13
108-8

1
2
2
I

76-8

1

2936,15

96-10

3

6118,26

85-16

2
3

5534,11
13389,45

210
195-3

1
I

1475,76
6548,69

39-10
224-19

1

1598,74

113-17

2
11

5918,42
26517,57

326-12
242-9

466,6
346,4

2
1

7563,27
3397,32

311-13
365-18

445,2
522,7

2

1650,88

176-3

2
6

5810,81
12682,32

346-16
322-10

495,4
460,7

2
2

3866,19
3474,19

225-5
325-5

2
6
8
10
3
4
3

8977,53
14204,2
18514,1'4
16586,93
3291,23
3228,23
2413,46

332
384-12
382-9
365-18
420-19
314-10
216-16

474,3
549,4
546,4
522,7
601,4
449,3
309,7

2

10053,62
3474,19
12159,64
6441,08

I

2
2

218-4
460-15
372-6
247-19

N
N
VJ

Bijlage VIII:

PACHTPRIjZEN

A = aantal percelen akkergrond
B = pachtprijs in gulden per bunder
C = pachtprijs in pond groot per ha
o = totale pachtprijs van alle percelen
E = totale oppervlakte
in roeden
F = index pachtprijs akkergrond

KERK- EN ARMBESTUUR
G = aantal percelen weidegrond
H = totale oppervlakte
weidegrond in roeden
I = totale pachtprijs (gulden)
J = pachtprijs in gulden per bunder
K = index pachtprijs weidegrond

(gulden)

Jaar

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1632
1648
1651
1654
1659
1660
1666
1667
1669
1671
1672
1675
1676
1677
1678
1681

16

33-6

4-10-2

156-3,5

1875-10

100

14
14

1545-4
1545-4

173-15
123-9

45
31-19

100
71

17

21-19

2-19-5

103

1875-10

65,9
14

1545-4

126-17,5

32-17

73

14
14

21-1
21-14

2-17
2-18-8

94-18
97-18

1800-10
1800-10

63,2
65,2

14
12

1545-4
1390-4

112-8,5
104-9

29-2
30-1

64,7
66,8

16
11
13

22-14
20-8
19-5

3-1-6
2-15-3
2-12-2

98-13
62-2
67-14

1736-10
1218-7
1405-15

68,2
61,3
57,8
11

1348-12

63-16,5

18-19

42

13
13
13
13
12

18
17-6
15-12
14-19
14-5

2-8-9
2-6-10
2-2-3
2-0-6
1-18-7

63-5
60-15
54-15
52-11
41-1,5

1405-14
1405-15
1405-15
1405-15
1153-15

54,1
52
46,8
44,9
42,8

8
4

1015-12
567-10

27-1
30-12,5

10-13
21-12

23,7
48

N
N

-+>-

1682
1683
1687
1693
1695
1699
1700
1705
1709
1711
1713
1717
1723
1729
1735
1741
1747
1753
1759
1765
1771
1777
1783
1789
1795

15
19
19

13-10
12-11
13-0,5

1-16-7
1-14
1-15-3

43-10,5
59-1
61-7

1289-15
1882-10
1882-10

40,5
37,7
39

17

14-19

2-0-6

57-12

1541-15

44,9

20

19-13

2-13-2,5

94-17

1932-10

59

17

24-19

3-7-7

96-3

1541-15

74,9

20
20
20
20
20
3
21
19
19
19
21
21
22
4

30-11
26-4
33-7
26-10
28
20-10
27
29-6
27-5
27-14
31-8
32-7
34-15
36-11

4-2-9
3-11
4-10-4
3-11-9
3-15-10
2-14-10
3-13-1,5
3-19-4
3-13-9,5
3-15
4-5
4-7-7,5
4-14-1
4-19

147-13
126-11
161-3
128-2
128-2
20
130-9
133-10
124-5
126-5
150-2
154-12
170-7
38

1932-10
1932-10
1932-10
1932-10
1831-10
390-15
1932-10
1822-10
1822-10
1822-10
1911-10
1911-10
1961-10
415-15

91,7
78,7
100,2
79,6
84
81
88
81,8
83,2
94,3
97
104,4
109,8

9

918-12

35-5,5

15-7

34

14
10
10
9
9
9
12
10
11
13
10
11
16
16

1538-4
880-4
880-4
1137-12
1137-12
802-4
1038-4
943-12
993-12
1189-4
903-4
1016-4
1576-4
1576-4

38-1,5
25-3
26~10
42-4
48-4
29-12
41-2
49-1
51-15
53-6
39-16
52-5
91-3
62-11

9-18
11-9
12-1
14-17
16-19
14-15
15-17
20-16
20-17
17-18
17-12,5
20-11
23-3
15-17

22
25,4
26,8
33
37,7
32,8
35,2
46,2
4,6,3
39,8
39,2
45,7
51,4
35,2

16
13
13
13
13
13
13

1576-4
1141-14
1141-14
1141-14
1141-14
1141-14
1141-14

52-13
43-2
33-4
38-16
57
57-15
63-15

13-7
15-2
11-13
13-12
20
20-5
22-7

29,7
33,6
25,9
30,2
44,4
45
49,7

N
N
v,
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ZES HONDERD JAAR GELEDEN ...
Precies vijf honderd jaar geleden werd begonnen met de
opbouw van de Sint-Martinuskerk.
Maar ook precies een eeuw vroeger, in 1380, heeft zich hier een
drama afgespeeld, de zwaarste ramp die onze, toen nog jonge,
gemeenschap en haar opgang heeft komen stuiten.
Wij duikelen even in de geschiedenis.
Vlaanderen was toen verdeeld in vier kwartieren. Het Land van
Aalst behoorde tot de Gentse invloedszone.
Gent oefende een
sterke druk uit op de haar toegewezen steden en kasseIrijen; het
was een stadsstaat, die voortdurend overhoop lag met de Vlaamse
graaf.
Aalst zette zich schrap tegen deze politieke hegemonie en trachtte
loyaal te blijven tegenover zijn landsheer.
Onder de regering van Lodewijk van Male (1346 - 1394) ondervond de Gentse "weverie" de concurrentie van het engelse en het
florentijnse laken. Ook de wevers uit de omliggende dorpen werkten aan een lager dagloon, wat de Gentenaars aanzette om de
getouwen op het platteland te vernielen.
In 1379 steeg de onrust nog! Lodewijk van Male had de Bruggelingen de toelating gegeven een kanaal te graven dat hun stad zou
verbinden met de Leie te Deinze. Nu vreesden de Witte Kaproenen
hierdoor het stapelrecht te verliezen van het graan uit Artesië.
Jan Yoens, deken van de Gentse schippers, vond er niets beters op
dan de mannen die het kanaal groeven, te vermoorden en tevens
het bestuur van de stad Gent in handen te nemen.
Aalst wenste echter onzijdig te blijven in de strijd met de graaf van
Vlaanderen, en dit maakte de Gentenaars woest.
Volgens De Potter en Broeckaert, slaagden de Aalstenaars er in op
26 september 1380 de aanvallers te weerstaan, maar deze verschenen reeds terug op 6 oktober met een leger van 6000 man.
Het is dan dat onze stad geplunderd werd en in de vlammen
opging; van op de wallen van Dendermonde kon men rookwolken
boven de stad zien drijven. Van het schepenhuis bleven alleen de
achtergevel en de Kattestraatgevel
overeind.
Voor onze stad is "1380 beslist een dieptepunt, en het zou meer- .
dere tientallen jaren duren vooraleer alle geslagen wonden geheeld
waren. Lodewijk van Male overleed in 1384. Reeds het jaar daarop bevestigde Filips de Stoute (1384 - 1404), schoonzoon van de
overledene en hertog van Bourgondië, de vrijheden en de voorrechten van de stad Aalst.
Dit gemeentecharter , dat in 1174 geschonken werd door Filip van
den Elzas, was slechts een bevestiging van de vrijheden die de
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Aalstenaars reeds vroeger hadden verworven rond 1160 door
Dirk van Aalst; of misschien zelfs nà 1128 door Iwein van Aalst en
.Dirk van den Elzas.
Filips de Stoute verklaart in zijn charter dat "onze goede lieden
. verslag hadden uitgebracht
over de tegenslagen en muiterijen
(commocions et rebellions), onlangs (dernierement) begaan door
de rebellen, waardoor
de stad en het Land van Aalst werden
geteisterd en vernield (arse, gaste et destruite )".
Een van de eerste zorgen van het stadsbestuur was de versteviging
van de poorten en van de versterkingswerken
aan de omwalling.
Om dit te bekostigen verleende Filip de Stoute een verlenging van
het octrooi
tot het heffen van de accijnsrechten.
(1393)
Het was dezelfde Burgondiër die in 1399 ook de buitenpoorters
van Aalst ontslaat van het recht van de dode hand en het beste
meubel: om gelijkstelling te bekomen met de binnenpoorters
moesten ze immers jaarlijks een som storten in de stadskas.
Door deze vermeerdering
van inkomsten wil hij "het hoofd en
tevens de voornaamste plaats" van het Land van Aalst (Je chief et
lieu principal) ter hulp komen, opdat de zwaar geteisterde stad
zich zou kunnen herstellen en herbevolken.
Er zijn nog andere bewijzen van de financiële nood waarin onze
stad verkeerde: het bestuur is niet bij machte een vleeshuis op te
richten, alhoewel dit er hoogst nodig is om er de assisen van te
innen. Daarom schenkt de magistraat in 1391 een stuk grond.
gelegen "an de maerct t'Aelst"; maar het zijn- de vleeshouwers die
de bouw zullen betalen! de drie financierende geslachten en hun
nakomelingen worden de eigenaars.
Vooral uit de oudst bewaarde stadsrekening van 1394-1395 stijgt
een litanie van jammerklachten
op over de treurige toestand waarin de stad zich bevindt. De poort (stad) van "Aelst ligt ghedestruweert en verberrend". Vele steden (huizen) zijn onbewoond, want
de bewoners zijn gevlucht. Er wordt meer "uytghegheven dan ontfaen"; de stad kan "de groete zwaere laste van achterstelle van der
lijfrenten die de poert tachter ende sculdich es diverse persoenen"
niet betalen.
Toch denkt men aan de heropbouw van het stadhuis.
Een verzoek wordt gericht aan Jan- zonder Vrees (1404-1419);
deze verleent in 1405 de toelating aan de stad om een lijfrente uit .
te geven: de som zal o.a. worden gebruikt om "te reparene thuus
van der stede dat hem heet den steen, welck met allen ghedestruweert was".
Maar toen kwam het bevel een aantal Aalsterse schutters uit te
rusten en naar Biervliet te sturen om de Engelsen te bestrijden.
Daarmee was het geld op, en de "gheduchten Here Jan" werd ver-
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zocht een nieuwe lijfrente te mogen uitschrijven.
Dit werd toegestaan en in het voorjaar van 1407 kon de stadsbouwmeester Jan de Hase beginnen met de opbouw "also hi was
eer thuus verberrende" van de westgevel (kant van de Beurs van
Amsterdam), terwijl Jan van Goeteghem de wederopbouw van de
voorgevel en het belfort aanvatte. De noord- en oostergevel bleven
gelukkig bewaard.
Jan zonder Vrees verklaart de goederen van de poorters der stad
Aalst vrij van verbeurdverklaring
(1414), waar die ook mogen
gelegen zijn. Om de stad opnieuw te bevolken, verklaart hij.
Hij wijst hier nogmaals op de grote armoede die er heerst tengevolge van de verwoesting, wat tot gevolg had dat menig inwoner
de stad heeft verlaten om zich <?pplaatsen te vestigen die genieten
van meer vrijheden ...
Tevens staat hij voor de duur van 10 jaar zijn accijnsrechten af
aan de stad, (1415) wat deze toelaat om gedurende 10 jaar accijns
te" heffen op bepaalde dranken, eetwaren en goederen, die in de
stad zouden verkocht worden.
Door de rroebelen die Vlaanderen geteisterd hebben, moeten de
vernielde poorten, torens en muren hersteld worden. De stad,
haast helemaal verwoest, zit diep in de schulden en heeft jaarlijks
een zware lijfrente te betalen. Daarom beslist Filip de Goede
(1419-1467) in 1432 de stadsuitgaven te verminderen.
Voortaan
zullen de commissarissen
die jaarlijks, gedurende 5
dagen, de stadsrekeningen
komen nazien, hun werk moeten voltooien in 2 dagen. Het bedrag van hun zitpenningen, evenals het
aantal
aangeboden
kannen
wijn, zal worden
verminderd.
Gedurende 8 jaar zullen geen presentwijnen meer worden aangeboden aan bestuursleden
of passanten; ook het schenken van
gewaden of pelsen zal geschorst worden.
In 1460 gaf Filip de Goede aan de stad de toelating een tweede
schepenbode te benoemen. Hij geeft de rede op van deze toelating
waarin de gewijzigde politieke toestand wordt onthuld.
Nadat Filip de slag bij Gavere (op de Schelde) gewonnen had tegen
de Gentenaars (23 juli 1453), verloren deze alle gezag en rechtsmacht in hun kwartier, nl. in de stad en het Land van Aalst. "
Het gevolg was, dat er naast een "zittende" bode van de schepenbank, voortaan ook een "reizende" bode nodig was om de ritten te
paard te ondernemen; hij zal voortaan optreden als verbindingsman tussen de schepenbank van Aalst en de kastelnijen van het
Land van Aalst.
Het was omtrent die tijd dat de heropbouw van hetSchepenhuis
beëindigd was: in 1461 werd de keizerlijke arend op het belfort
gehesen! Dat deze restauratie meer dan een halve eeuw heeft
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geduurd, lag zeker niet aan gemis aan werklust van de inwoners;
wel aan de onderbrekingen
wegens geldgebrek.
Somruigen. vermoeden dat de verwoesting van onze stad
plaats had in 1360. Naast de aangehaalde feiten uit De Potter en
Broeckaert, stellen we vast dat de Aalstenaars zeker niet.tot 1385 dat is 25 jaar later - zullen hebben gewacht om de vernieuwing van
hun verbrande charters aan te vragen. Spreekt Filip de Stoute niet
klaar en duidelijk in 1385 over de verwoestingen die "dernierement" - dit is onlangs - hebben plaats gehad ?
Het zou ons kunnen verwonderen dat de opeenvolgende Burgondische hertogen zoveel voorrechten en keuren aan onze stad
schonken: Filip de Stoute, Jan zonder Vrees, Filip de Goede.
We mogen echter niet vergeten dat aan deze schenkingen steeds
een voorwaarde verbonden was, nl. het betalen van een jaarlijkse
rente aan de schatkist van de duc de Bourgogne, comte de Flandre. Hun strijd tegen de ontvolking is evenmin onbaatzuchtig:
minder inwoners betekent minder inkomsten en minder strijders.
Ten slotte hadden ze er alle belang bij dat de omwalling steeds in
. goede staat bleef.
wisten bij ondervinding dat de Aalstenaars
steeds loyaal bleven tegenover hun heer; herhaaldelijk loofden ze
hun onderdanigheid
en de goede diensten die ze hun menigmaal,
en op diverse plaatsen, hadden bewezen.

te

Frits Courteaux.
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DE HIERONYMIETEN TE GERAARDSBERGEN
In het hart van déstad op de hoek van Molenstraat en Brugstraat verheft zich een statig eeuwenoud gebouw, herenhuis toebehorende aan de familie De Smet - d'Hondt; de mooie grote tuin
reikt tot aan de boorden van de Dender, dichtbij het Sas. Dit
gebouw is het laatste overblijfsel van het klooster der fraters
Hieronymieten.
Deze laatste naam hadden zij gekregen wegens het feit dat het
opgericht werd door de Hieronymieten
van. Gent (1429). Zij
behoorden tot de "Broeders des Gemeenen Levens", een stichting
van Geert Grote uit Deventer in Nederland.
Volgens de stichtingsoorkonde
die in het Archief der Hieronymieten te Gent berust werd op 17 april 1427 besloten zich ook te
Geraardsbergen
te vestigen. Deze gemeenschap van vrome priesters, aanhangers van de moderne devotie, hadden verscheidene
huizen, o.a. te Deventer, Zwolle, 's Hertogenbos,
Brussel, Luik,
Gent, Geraardsbergen
en Damme. Zij wierven hun bestaansmiddelen uit een Scriptorium, het kopiëren, verluchten en inbinden
van boeken en vooral door het geven van onderwijs.
Op verzoek van hun mede schep en Adriaan Kerchof, komen
op 27 april 1437 de schepenen van Geraardsbergen
'overeen om
het Sint Jansarmenhuis
in de toekomst door de fraters te laten
bewonen en bedienen; zij zouden evenwel verplicht zijn onder toezicht van provisoren ook de behoeftigen te herbergen. De fraterije
was toegewijd aan de Hr-Gregorius,
het huis dat zij bewoonden
aan Sint Jan de Evangelist. Schepen Adriaan Kerchof, wiens zoon
frater was, is zeker een grote weldoener geweest van de jonge
gemeenschap; op 15-6-1446 zien wij deze zoon, Lanceloet Kerchof zijn bezittingen afstaan aan zijn medebroeders.
E.H. Gustaaf Devos verwijst naar een rekening van 1470:
"Ten jare voorseid kochten zij de stede, het huis van Jan de Kuesel
en zij kochten het om in de erve die zij alreeds te Geraardsbergen
in de Scoolstrate (nu Penitentenstraat)
bezaten, in te sluiten".
Verder over een bezet van 12 ponden door het hospitaal "up beide
haerlieder steden geleghen in de brugstraete te weten in haerlieder
stede comende vah Jan Gheylinghe en up de stede die zij van den
hospitale overghenomen hebben ... "
Daaruit blijkt dat zij een eigendom hadden in de Schoolstraat en
een uitgestrekte eigendom langs de Molenstraat,
de Brugstraat en
de tuinen tot aan de Dender.
Het visserijrecht waarvan zij genoten was ook een groot voordeel
voor deze gemeenschap.
In 1452 wordt reeds melding gemaakt van een bloeiend
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onderwijsgesticht
met internen en externen.
Twee broeders van het fratershuis, nl. Gheerd Stampe en Arnoud
van den Hende, voerden besprekingen te Damme voor de oprichting van een fratershuis 'en ook te Brussel. In de wisselende strijd
tussen Gent en Philips de Goede had Geraardsbergen
zeer te lijden, zodat de fraters wegens gedurige troebelen verplicht waren
tijdelijk hun intrek te nemen in het klooster van Gent met hun rector G. Stampe (1469). In 1535-36 hebben de fraters klooster en
onderwijsgesticht
moeten prijsgeven; het wegvallen van het scriptorium door de opkomst van de boekdrukkunst
en wegens andere
moeilijkheden hebben zij zich teruggetrokken
naar het Moederhuis van Gent waarvan zij steeds afhankelijk geweest waren. Na
hun vertrek bleef op initiatief van de Stad in de gebouwen van de
Fraterye een Latijnse school bestaan. De rector van deze' laatste
was, achtereenvolgens
Nicolaas Heynsius en de dichterrederijker
Judocus Schollaert. In 1629 sloot het stadsbestuur een overeenkomst met de benedictijnenabdij
van Sim Adriaan aan wie het
stadscoUege werd overgedragen. Het moederhuis van de Hieronymieten te Gent werd op 16-8-1569 opgeheven en op 26-8-1569
opgenomen in de oprichtingsakte
van het pas gestichte bisschoppelijk seminarie van Gent.
Voor de zeven fraters en twee broeders die overbleven werd
een passende activiteit voorzien: zo werd de laatste rector Lieven
van der Schueren op 12-10-1571 de eerste pastoor van de nieuwe
opgerichte Sint Amandusparochie
(Sint Amandsberg) (1).'
Gustaaf VAN DEN BERGHE.

( 1) Een overzichtelijke
en uitgebreide opgave van archiefbronnen
mochten wij
vinden in de uitgave:
Archief en Bibliotheekwezen
in België,
Monasticon
Fratrurn Vitae Communis,
Teil I Belgien und
ordfrankreich,
Brussel 1977.
Verscheidene Geraardsbergse
auteurs hebben de aandacht op deze stichting
gevestigd o.a.:
G. De Vos, Inventaris
der Handvesten
van Onser Lieven Vrouwen
Gasthuis, Geraardsbergen,
1898.
E. Soens, De voormalige scholen te Geraardsbergen,
Gent 1911.
A. de Porrernont,
Recherches
historiques
SUf la ville de Grammont
en
Flandre, Gent, 1870.
V. Fris, Geschiedenis van Geraardsbergen,
Gent, 1911.
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TEGEN

EEN EPISODE UIT DE STRIJD
BEPAALDE KERKELIJKE PRIVILEGIES
IN HET LAND VAN AALST.

PASTOOR ANTHONIUS DE LA FONT AINE
EN DE TIENDEN TE OPBRAKEL ('~)
In 1652 overlijdt Adrianus de la Fontaine, die gedurende
ruim vijfendertig jaar pastoor is geweest te Opbrakel. Hij wordt in
1653 opgevolgd door zijn neef, de nog zeer jonge Anthonius de la
Fontaine, die tot aan zijn dood in 171 0 het pastoorschap van de
Sint-Marrinusparochie
te Opbrakel zal waarnemen. Grotendeels
door de weinig soepele houding en de materialistische
ingesteldheid van deze parochieherder
is zijn lange ambtsperiode van meer
dan ee!l halve eeuw rampzalig geweest voor OpbrakeI, dat geteisterd werd door een vloedgolf van processen, meestal door de pastoor ingespannen (1).
Reeds kort na zijn ambtsaanvaarding
uit Anthonius zijn
ongenoegen over zijn kerkelijke inkomsten die hij volstrekt ontoereikend acht. In een "descriptie" of beschrijving van zijn parochie
en zijn eigen situatie, in 1666 opgesteld, klaagt hij dan ook de
financiële "wantoestanden"
aan en werpt hij de schuld voornamelijk op de Sint-Salvatorsabdij
van Ename die het patronaat over
zijn parochie uitoefent (2). De la Fontaine beperkt zich echter niet
alleen tot jammeren en aanklagen hij slaagt er in, na een vrij lang
proces, van 1663 tot minstens 1666 gevoerd voor de Raad van
Vlaanderen tegen de adellijke familie Adourins of Adourne, eigenaar van de heerlijkheid Ten Bosse, de resterende helft van .de
novale tiend te Opbra kel in handen te krijgen (3). In 1684-85 ziet
hij echter een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. Om een
proces te ontkomen, waarmee de pastoor dreigt, zegt de abt van
Enarne, pater de Looze, hem op 8 juli 1684 immers de opbrengst
toe voor de periode 1681-1684 van de helft van de grote tiend, die

,:.) Ik dank Prof. Dr. M. Hoelebeke die de tekst ook dit keer vóór het ter perse
gaan heeft willen nakijken.
'( I) Over deze processen, alsook over de pastoor zelf, zie onze studie Anthonius
de la Fontaine (1653-1710).
Portret V,lI1 een merku/aardige pus/oor uan
Opbrahel, verschenen in Het L,lI1d Vun Au/st, XXXII (1980), nr. I, p. 1-37.
( 2) Zie onze bijdrage De bestaansmogelijkheden
Vun een pustoor op een kleine
parochie 300 jaar geleden. Een beschrijving uan de toestand te Opbrake/ in
1666, in het Land uan Au/st, XXVIII (1976), nr, 2, p . 61-72.
( 3) S. De Lange, Anthonius de la Fontaine (1653-1710). Portret vun een merku/aardige pus/oor uan Cpbrakel. p. 8-13.
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zijn alX\ij sinds eeuwen te Opbrakel bezit (4). Het volgende jaar,
op 30 jJni 1685, staat de nieuwe abt, Ignatius de Smet, aan
Antho aius de la Fontaine , in vervanging van de gebruikelijke jaarlijkse dotatie, deze helft van de grote tiend af, en dit voor de rest
van zijn lever; (5).
Dit akkoord betekent voor beide partijen het einde van een
vervelende situatie en brengt dan ook een wederzijdse opluchting.
De abdij weet zich verlost van de klagende, verwijtende en dreigende pastoor, die de jaarlijkse dotatie steeds te gering en zelfs
schandalig klein 'vond: bij de schenking van 1685 beloofde de la
Fontaine immers de abdij van Ename voortaan nooit meer lastig te
zullen vallen (6). Bovendien waren de inkomsten van de helft van
de grote tiend, die de abdij tot dan toe heeft opgestreken, geslonken en onzeker geworden als gevolg van de oorlogsomstandigheden.
De pastoor van zijn kant is niet minder tevreden met het
bereikte akkoord. Zijn inkomen stijgt gevoelig, want zelfs de verminderde waarde aan de halve grote tiend bedraagt nog merkelijk
meer dan de jaarlijkse dotatie. Minstens even belangrijk voor de la
Fontaine is tevens het feit dat hij niet meer afhankelijk is van de
abdij en dat hij VOOrtaan volledig autonoom voor zijn eigen pastoraal inkomen kan zorgen en er zelf verantwoordelijk
voor is (7).
Met veel minder geestdrift wordt de nieuwe stand van zaken
begroet door de Opbrakelse wethouders. Deze weten immers dat
Anthonius de la F~ntaine niet terugschrikt voor een proces, noch
voor de lokale schepenbank, noch voor de Raad van Vlaanderen.
Heeft hij niet onlangs voor deze laatste rechtbank tegen hen klacht

( 4) De andere helft van het grote tiend behoorde van oud, aan de heren van
Opbrakel, die ze in de J 6e eeuw verkochten aan de eigenaars van Ten Bossche (J. Van Twembeke,
DI' heerlijkheid Brakel, in Hel Land uan Aalst, XI
(1959), nr. 3, p. 96).
( 5) R.A. Ronse, Oud Kerkarchief Opbrakel, nr. 8: tr.msporr van het tiend door
de abdij van Enarne aan Anthonius de la Fonreyne, pastoor V;lI1 Opbrakei,
1684-85, fO 1rO_vo en 3ro. - Zie ook S. De Linge , Antbonius de la Fontaine
(1653-1710).
Portret, p. 27-28.
( 6) "belovenden den voornoomden
heere prelaat ofte abdije sijn voormelt leven
gheduurende
niet te molesteren ofte betreeken tot eenighen voorderen bijstant" (R.A. Ronse, Oud Kerkarchief Opbrakel,
nr. 8: transport
van het
tiend door de adbij van Ename aan Anthonius de 1:1 Fonteyne, pastoor van
Opbrakel,
1684-85, fO lvO).
( 7) Vanaf 1685 zal de pastoor zelf [aarlijks twee "rcindesrickers"
aanduiden, die
zijn novale en halve grote tiend moeten ophalen: aldus worden b.V. op 8 juli
1687 Jacques Dussong en zijn zoon Lieven door de la Fontaine aangesteld
"rot het stick en van de thiende" (R.A. Ronse, O·.G.A. Opbrakel , nr. 156:
ferieboek (ferién) met wettelijke passeringen.
J679-.l688,
fÖ 97rO).
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neergelegd i.v.m. de herstellingskosten
van de kerk? (8). Zal het
bezit van de helft van de grote tiend geen bron zijn van nieuwe
moeilijkheden? Rekening gehouden met het karakter en het temperament van hun zieleherder vrezen zij - en niet helemaal ten
onrechte - ernstige problemen rond deze grote tiend, en meer
bepaald i.v.m. de jaarlijkse belasting die er op wordt geheven. Er
werd immers in het Land van Aalst in het algemeen, en in verscheidene parochies in het bijzonder, sinds meer dan 30 jaar een
heftige controverse
gevoerd tussen wereldlijke
en geestelijke
machthebbers,
precies over de belasting op de tienden.
In het Land van Aalst, zoals trouwens overal in de Zuidelijke
Nederlanden,
waren ook de pastoors onderworpen
aan de jaarlijkse gewone "kwote" of belasting. In tegenstelling echter tot de
gewone leken, die, naast de belastingen voor de landsheer, ook
nog moesten bijdragen in de lasten van het dorp en van het Land
van Aalst, waren de pastoors vrijgesteld van deze "binnencosten
van de twee steden en Lande van Aelst gen. t'lands binnencosten
als oock van de binnencosten van ieder prochie", alsook van logement van soldaten en leveringen aan het leger (9). Omstreeks
1650 kwam het tot een conflict met de gedeputeerden van de twee
Steden en het Land van Aalst, die de mening waren toegedaan dat
de pastoors van, geen enkele vrijstelling mochten genieten, terwijl
zij het met de geestelijkheid ook niet eens waren over de wijze
waarop de waarde van de tienden, en dus van het belastbaar inkomen van de pastoor, werd berekend. Van haar kant klaagde de
geestelijkheid de overdreven inkomensberekening
aan en vroeg
dan ook belastingverlaging
en een uniforme becijfering van de
waarde van de tienden (10).
Beide problemen werden behandeld in het vorstelijk plakkaat
van 13 augustus 1654 en de aanvullingen van 27 februari 1655.
Op de plaatsen waar de tiendheffers of pachters de lle of 12e
schoof hieven, werd de grootte van de belastbare tienden bepaaldrekening houdend met de waarde en de hoeveelheid - op het 12e
bunder "van de besaeijde landen bestaen met thiendebaere vruch-

( 8) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel,
nr. 166: processen, 1700·1795,
fO 442ro.
( 9) J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en
het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796 (Dendermonde, 1975,5
delen), deel I, p. 270 voernoot 59.
(10) "dat inde pointinghcn ende setting hen ( ... ) de thiende pachters int (egard van
het apparent proffijt ende gewin ( ... ) hadden getauxeerd ende geser geweest
in sulcker voeghen dat in diversche plaetsen den taux ende settinghe dienaengaende was verschildende ende bedraegende een vierde derde jae somtijden
oock de helft meer dan in andere plaetsen" (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel,
nr. 166, fO 447rO).
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ten (... ) daeronder bedrijpende de straeten weg hen haghen grachten ende kanten van dien", of m. a. w. de tiend werd berekend op
1/12 van de landerijen waarop "tiendebare"
vruchten werden
geoogst (11). Verder werd op voorstel van de Raad van Vlaanderen een onderscheid gemaakt tussen de wereldlijke tiend heffers die
van geen vermindering konden genieten en de geestelijken die vrijgesteld bleven van,de "binnencosten"
of lokale belastingen maar
niet meer van de militaire belastingen (12).
Deze en andere bepalingen (13) hebben aanleiding gegeven
tot talrijke processen voor de Raad van Vlaanderen tussen pastoors en wethouders, zo b.v. te Egem in 1656, te Strijpen in 165657, te Bevere in 1657, te Nokere en te Ooigem in 1657-59 en te
Godveerdegem in 1662 (14). Ook voor de Hoge Raad te Mechelen spanden talrijke pastoors een proces in, omdat "sommige
wethauders hunne pastoor wilden ten volle belasten sonder consideratie van de immuniteyt hun competeren de"; daar vielen verscheidene uitspraken in 1678 in het voordeel van de immuniteit
van de pastoors "inde binnencosten" (15).
De meeste van deze processen kunnen verklaard worden én
door het feit dat er geen uniforme wetten met dwingend karakter
bestonden
er werd steeds rekening
gehouden
met de
"costuyrnen" (16) - én zeker ook door de erbarmelijke oorlogs-:
toestanden die onze gewesten hebben gekend vanaf de lente 1667.

(11)

(12)

'(13)
-(14)
(15)
(16)

R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel,
nr. 166. fO 417voA18ro
- de "riendebare"
vruchten waren de zgn. vruchten met halm en stengel, nl. de verschillende
graansoorten:
tarwe, rogge, spelt, gerst en haver (J. de Brouwer, op. cit., deel
I, p. 292).
"dat de rhienden compèrerende
de pasroirs, collegies, cloosters ofte geestelijcke conventen die sijlieden selve sou den opdoen rot heurlieder onderhout,
alleenelijek souden tauxerelijck wesen inde pointinghen ende settinghen die
gedaen souden worden rot het vinden ende beraelen vande aijden ende imposi tien die aen sijne Mat. sullen geaccordeert
worden ende andere lasten van
gelijcke nature ende conditie als het lichten van keurlinghen pionniers leveringhe van wagens ende peerden ende oock den last van garnisoenen
ende
logieringhen van soldaeten bij ordre expres van sijne Mat. ofte van sijnen
Iieutenant
generael ofte de redemptie
van diere" (R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel, nr. 166, FO 418rO).
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. J66, fO 418vo-419ro.
R.A. Gent, fonds Raad van Vlaanderen,
nrs. 13561, 136J 6,13734,13774,
13854, 14646.
J. de Brouwer, op. cit., deel I, p. 271.
"dat daerinne eenvaudelijck sal achtervolghr worden de meest gemeene costume gebruijckt ofte onderhouden-inde
selve provincie van Vlaenderen behalvens ende gereserveert
alleene int regard vande plaetsen daer contrarie
gebruijek ofte costume gedecrereert ofte andersints op contradictie van partije geprescribeert
is" (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel,
nr. 166, fO 418vO).
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Hierdoor werden in het Land van Aalst de belastingen verhoogd
van 6 gulden per bunder in 1680 tot ruim 12 gulden in 1689 en
zelfs tot 30 gulden in-1694 en in 1697 (17).
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat in deze lastige
oorlogsjaren er nieuwe moelijkheden rezen: tussen de geestelijke en
wereldlijke
macht over de belastingsbijdragen,
zoals b. v . te
Nederbrakel
vanaf 23 februari 1680, en later in 1689-1691 te
Burst-Bambrugge
en in 1691-1693 re Wetteren (18).
iettegenstaande de uitspraken van de Grote Raad van Mechelen van 1678
bleef men in verscheidene parochies immers de geestelijkheid
zwaar belasten, zodat de aartsbisschop
zich genoopt voelde in
1679 bij de koning een aantal wantoestanden
in het Land van
Aalst aan te klagen. Stilaan had men de clerus onderworpen
niet
enkel aan de vorstelijke belastingen maar ook aan de "binnencasten" van de dorpen, zodat reeds enkele pastoors gestorven waren
bij gebrek aan levensnoodzakelijkheden,
terwijl zelfs talrijke parochies door hun pastoor waren verlaten. Dergelijke gang van zaken
was natuurlijk niet bevorderlijk voor het geloof en druiste in tegen
de kerkelijke immuniteit en tegen de uitspraken van de Grote
Raad van 1678 (19). De aartsbisschop vroeg dan ook dat de geestelijkheid voor haar tienden en andere kerkelijke bezittingen vrijgesteld zou worden van alle "binnencosten".
Als gevolg van dit
verzoek stuurde de geheime raad op 28 augustus 1679 ·een schrijven naar de raadsheren van de Raad van Vlaanderen met het bevel
alle taksen, die niet voor de-vorst bestemd waren, tot nader order
te schorten, en in een brief van 31 augustus werd hen nogmaals
verboden deze opschorting intussen op te heffen. Op 29 april
1682 werden de raadsheren van de Raad van Vlaanderen, op verzoek van de aartsbisschop, door de geheime raad zelfs vermaand,
omdat ze toch een uitspraak hadden geveld in het geschil russen de
pastoor en de wethouders van Nederbrakel (20).
Om het probleem van de belastingen
op de kerkelijke
inkomsten dat nog hangend was op te lossen, werden in 1686 een
paar compromisvoorstellen
en tegenvoorstellen ingediend door de
vier landdekens enerzijds en door de gedeputeerden van het Land
van Aalst anderzijds. Op 7 februari 1687 begon het overleg tussen
beide partijen dat uiteindelijk tot een akkoord leidde, dat op 8 mei
1688 door de vorst werd bekrachtigd. Hierdoor moest een einde

(17)
(18)
(19)
(20)

J.

de Brouwer, op. cir., deel I, p. 43.
de Brouwer, op. cit., deel f, p. 272, en R.A. Gent, fonds Raad van Vlaanderen, nrs. 30299 en 30314.
.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel , nr. 166, fO 410ro.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 410v°-4llro.

J.
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gemaakt worden aan toestanden die door de del. os als volgt werden beschreven: "ils se trouvent presque dans tv ; les lieux troublez et surcharchez de toutes sortes de charges, c, qui avoit cause
et eausera encore selon route apparence une mul cude de proces
tant contre les deputez deses deux vi lies et paijs d',\lost que contre
les lieux et destricts particuliers a la plus grande desolation deses
pasteurs" (21). De overeenkomst
kwam hierop neer dat de pastoors "vande thienden ende andere pastorele goederen" slechts
moesten bijdragen "in alle de aijden ende subsidiën die aende selve
Matj geaccordeert
sullen worden (.:.) sender aen .eenige lasten
subject te sijn als aende geene aende voors. Mat. geaccordeert",
verder ook in de betaling van een rente van 30.000 gulden waarmee het Land van Aalst belast was, evenals in de 400.000 gulden
die de vorst in geval van invasie of oorlog zou kunnen vragen . Ten
slotte werden door dit akkoord alle processen dienaangaande
opgeheven en moesten de pastoors voo.r,noemde "kwote" of belasting betalen vanaf 1685-86 (22).
Keren we nu, na deze uitweiding nodig om de verdere gebeurtenissen te kunnen begrijpen, terug naar Opbrakel, waar pastoor
Anthonius de la Fontaine in 1685 voor de rest van zijn leven de
helft van de grote tiend had verworven. Hoeft het ons te verwonderen dat hij heel nauwkeurig zal uitpluizen in welke mate hij van
belastingsvrijstelling
kan genieten? Wanneer echter de dorpsbestuurders, gesteund door de meer democratische houding van de
gedeputeerden van het Land van Aalst, deze kerkelijke vrijstellingen overdreven achten en hun pastoor ook willen belasten voor de
plaatselijke "binnencosten"
van de parochie, zal de verstandhouding tussen de pastoor en de wet vlug helemaal zoek zijn en zelfs
plaats maken voor een open, bitter en langdurig conflict.
Pastoor A. de la Fontaine heeft de wethouders niet lang in het
onzekere gelaten omtrent zijn bedoelingen. In de "omnesteling"
van 1685 worden, zoals voorheen, de halve grote tiend samen met
de nov ale tiend en de "kuregoederen"
gelijkgesteld met een
oppervlakte van 17 bunder; hierop moet de pastoor een "kwote"
betalen niet van 2 gulden, 3 stuivers, 2 oorden en 1 denier per
bunder "vande aijden ende subsidiën van dito tjaer" , maar wel "de
sornme van seven guldens ten bunder inde twee diversche settinghen ommeghestelt" (23). De la Fontaine is het natuurlijk niet eens

(21) R.A. Ron e, O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 412ro.
(22) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 411ro-414vo - Zie ook
Brouwer, op. cir., deel I, p. 272-7,.77.
(23) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 355ro-356vo

J.
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met dit belastingbiljet, want pas in 1686, na een formele verma. ning van meier Steve Roman, zal hij deze "kwote" aan de ontvanger François Carlier betalen (24).
Al zijn intussen de besprekingen onder de vier landdekens en
de gedeputeerden
van het Land van Aalst over de belastingsbijdrage van de geestelijkheid reeds op gang gekomen, maar voorlopig nog zonder resultaat, toch aarzelt de la Fontaine niet om in de
aanval te gaan. Op 28 april 1687 legt hij dan ook klacht neer bij
de Raad van Vlaanderen tegen de burgemeester en schepenen van
Opbrakel "de saecke aanveert hebbende over frans carlier ontvanger en Steven Roman" (25). Voor raadsheer Van der Brugghen,
aangesteld tot commissaris in deze zaak, komen beide partijen
daarna beurtelings hun standpunt verdedigen (26) en de pastoor
dient op 5 juli zelfs een tweede rekwest in, omdat de tegenpartij
was "voorts ga ende met hunne ontgonste executie" (27).
Parallel met de bekvechterijen voor de Raad van Vlaanderen
neemt natuurlijk ook in Opbrakel zelf de spanning toe, waar de
pastoor er zelfs in slaagt een gezamenlijke klacht in te dienen. In
1688 koopt Jan-Baptiste
d'Haene, raadsheer bij de Raad van
Vlaanderen, immers het gehele Hof-ten-Bossche met de helft van
de grote tiend en de la Fontaine haast zich om de nieuwe bezitter
op de hoogte te brengen van de overdreven zware belastingen die
te Opbrakel op de tienden worden geheven. Als gevolg hiervan
komen de parochieherder
en Maurits vander Eecken, rentmeester
in dienst van d'Haene, op 15 juni 1688 met een gemeenschappelijke klacht voor de lokale schepenbank. Zij zijn van oordeel dat
hun tienden in de laatste "zetting" of belastingomslag
merkelijk
overschat zijn, nl. omdat zij moeten betalen voor het 12e bunder
van de landen met tiendebare vruchten bezet. Zij stellen dan ook
voor dat alle tiendebare landen heel nauwkeurig opgemeten zouden worden door Steven Roman, gewezen meier die zij daarvoor
reeds hebben aangezocht, samen met een andere betrouwbare persoon door de wethouders binnen de drie dagen aan te duiden.
Mochten de schepenen op dit verzoek niet ingaan, dan zullen zij
zich genoopt voelen elders klacht neer te leggen en in afwachting
zullen zij hun "kwote" in de "zetting" niet betalen (28).

(24) R.A. Gent, fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 30361.
(25) R.A. Gent, fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 30361.
(26) Rekwest van de pastoor van 28 april, antwoord van de verweerders op 4
JUnI, repliek van de pastoor op 11 juli, dupliek van de verweerders op 23 juli.
(27) R.A. Gent, fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 30361.
(28) "ornrne ( ... ) te beterden ende viseteren alle de landen ende partijen bestaen

239

Vijf dagen later, op 20 juni, wordt een grote vergadering
gehouden met de heer van Opbrakel zelf, zijn baljuw, burgemeester en schepenen en de.voornaamste
notabelen. Er wordt beslist
dat de baljuw het reglement van de koning over de tienden te Gent
door een paar advocaten zal laten onderzoeken die dan uiterlijk
binnen de acht dagen schriftelijk advies uitbrengen "midts de
Advocaeten niet altijts ghereet en sijn" (29). De wet krijgt de raad
voet bij stuk te houden en niet in te gaan op de eis van de tegenpartij, die toch maar de bedoeling heeft een lagere berekening van
haar tienden te bekomen. Het jaar daarop sterft ]an-Baptiste
d'Haene echter en zijn erfgenamen besluiten voorzichtigheidshalve
niet verder scheep te gaan met de agressieve pastoor. Deze laat
zich hierdoor niet ontmoedigen
en zet de strijd die hij alleen
begonnen is dan ook maar .~lleen verder.
Intussen loopt te Gent, voor raadsheer Vander Brugghen, het
proces verder tot op 16 september 1688 een voor beide partijen
ontgoochelende
uitspraak
wordt geveld: Als gevolg van het
akkoord van de landdekens en de gedeputeerden van het Land van
Aalst van 28 mei van dat jaar moet de klacht van de pastoor
opnieuw worden onderzocht m.a.w. het proces moet nog eens
helemaal worden overgedaan (30). Dit gebeurt dan ook in de
jaren 1689, 90 en 91 met de gekende opeenvolging van replieken,
duplieken, e.d., totdat op 22 november 1691 eindelijk het vonnis
wordt uitgesproken. Steunend op het vorstelijk plakkaat van 1654
en op het akkoord 'van de dekens en de gedeputeerden van 1688
wordt de pastoor' de la Fontaine veroordeeld tot de betaling "ter
eausen vande thienden aen hem gecedeert bij Eerw. prelaet van
Eenaeme" van "de volle pointijnghe ende settïjnghen ghelijck de
ontblooters van diere voor daete vande selve cessie ghewoon sijn
te betalen sonder deductie van de haeghen canten ende landen
besaeidt met daveren ende vitsen". Verder worden beide partijen
gesommeerd voor de commissaris te komen vaststellen hoeveel de
pastoor nog moet bijbetalen en wordt de betaling van de proces-

(29)

(30)

alsvooren in hande hebbende de Lantbouck ende Caertbouck ende alsoo te
maeken eene precise calculatie vande portee van rvoorn. Xlle bunder" (R.A.
Ronse,
O.G.A.
Opbrakel,
nr. 156: ferieboek,
1679-1688,
fO 95vO).
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 156, fO 96ro. - De resolutie werd ondertekend door "jonker Pieter Francois Maroucx, Ursmarus van der donckr bailliu , frans troncquoij,
heyndrick van hoorde, Pieter Meu, Inghel de temmerman en Jan Broorcoren schepen mirsgaeders Christoffel Boussijn, Pieter vermeiren, Gillis men, Andries van hassche, Joos van hassche, Macharius de.
sutter en Jan Wymeels als grootte ghelande ende nota bie" .
R.A. Gent, fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 30361.
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kosten uitgesteld tot na de vereffening (31).
Deze uitspraak veroorzaakt natuurlijk een enorme vreugde in
het kamp van de burgemeester en de schepenen: na 5 jaar proces
voeren een dubbele overwinning.
Had de pastoor immers niet
gepoogd én vrijstelling te bekomen van bepaalde belastingen én
een verlaging van zijn belastbare tienden? Voor de la Fontaine, die
nochtans zijn zaak goed heeft voorbereid en die nog geen enkel
proces verloren heeft, komt de veroordeling onverwacht en zwaar
aan en is de ontgoocheling groot. Hij geeft zich echter niet zo vlug
gewonnen: gedurende ruim een jaar raadpleegt hij allerlei advocaten en volgt hij daarnaast met de grootste aandacht een proces - in
beroep - voor de Grote Raad van Mechelen in een gelijkaardige
zaak over de tiende belasting tussen de pastoor en de burgemeester
en schepenen van Burst-Bambrugge.
Als laatstgenoemde
pastoor
bij uitspraak van 1 december 1692 in het gelijk wordt gesteld (32),
acht de la Fontaine de tijd gunstig om te handelen: op 13 maart
gaat hij in hoger beroep bij de Grote Raad van Mechelen tegen de
(noodlottige)
uitspraak van de Raad van Vlaanderen
van 22
november '91. Het verzoekschrift
ingediend door advocaat J.
Henricii wordt door raadsheer Vander Meeren aanvaard en op 18
maart wordt een afschrift ervan overhandigd aan Hasaert. procureur in dienst van de tegenpartij. Hiermee is het proces over de
tienden in zijn tweede fase getreden (33).
Het hoger beroep van de pastoor is In grote trekken gebaseerd op de volgende argumenten. Hij is het er helemaal mee eens
dat inzake de belastingen op de tienden, het plakkaat va-: 1654 en
het akkoord van 28 mei 1688, afgesloten tussen de landdekens en
de gedeputeerden
van het Land van Aalst, moet nageleefd worden. In toepassing daarvan wil hij dan ook voor zijn tiend, hem
door de abt van Ename geschonken, belasting betalen zoals in
voornoemd plakkaat en akkoord beschreven staat. Aangezien de
helft van de grote tiend hem overgelaten werd "voor sijne compe-

(31) R.A. Gent, fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 30361.
(32) "Le Roij (d.i. de Grote Raad) faisantdr oicr deciare mal avoir esré jugé par
ceux due Conseil bi en appillé par I'appellant ( ... ) deciare que les dismes en
quesrion ne doivent contribuer dans les assiets qu'a rare du douziesme bonnier portant effectivement fruirs dismables sans y comprendre ceux qui ont
esré advertij d'autres fruirs, nij ceux qui ont esré quesquires le tout au pied
placcard du treizies d'Aousr mille cinquante quarrre ( ... ) ordonne aux inthimez de le reparer avecq dommages et interest et de restituer aue appellant
tout ce que de sa part sera trouvé estre indeuement
paye" (R.A. Ronse,
O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 408rO-vO).
(33) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 400ro-401ro.
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tentie pastoreel ende haere iers te nature behaut" , mag men hem
hiervoor niet belasten zoals de vorige tiendepachters
die gewone
leken waren en zuiver materiële belangen op het oog hadden; hijzelf moet kunnen genieten van de vrijstelling die de geestelijkheid
zelf verworven heeft.' In de "zettingen" heeft de ontvanger daarmee geen rekening gehouden en heeft hij bij gevolg een inbreuk
gepleegd tegen het plakkaat van 1654 en het akkoord van 1688.
Wat de grootte van zijn tiend betreft, die mag maar berekend worden op het 12de bunder of "gemet" van de "besaeijde landen bestaende met thiendebaere vruchten"; bij deze berekening wil hij
zelfs nog geen aftrek doen van de hagen en de kanten, maar hij is
niet van plan belasting te betalen voor de landen "besaeijt met daveren ende vitsenen ofte andere vruchten die gheene thienden en
geven". Om ten slotte zijn twee stellingen kracht bij te zetten verwijst de la Fontaine naar de uitspraak in hoger beroep van 1
december 1692 ten gunste van de pastoor van Burst-Bambrugge,
waarin bepaald wordt dat de tienden belastbaar zijn op de voet
van het 12e bunder van de met "tiendebare" vruchten bezaaide
akkers, met uitzondering van de landerijen die geen tienden opleveren en van de braakliggende gronden: Daar ook de pastoor van
Burst de tiend heeft gekregen, en wel van de abdis van Vorst in
Brabant, bestaat er geen verschil tussen beide gerechtszaken. Om
al die redenen vraagt hij de herziening van de uitspraak van de
Raad van Vlaanderen (34).
Op 5 juni daaropvolgend
repliceren de burgemeester en de
schepenen van OpbrakeI: voor beide grieven heeft de pastoor'
ongelijk. In de eerste plaats kan hij geen vermindering van belasting inroepen, omdat de helft van de grote tiend 'hem zogezegd
geschonken werd, want, volgens de geest van het plakkaat en van
het akkoord, geldt de vrijstelling enkel en alleen maar voor oude
.tienden die eertijds voor eeuwig aan dt geestelijkheid werden
overgedragen. De pastoor heeft de bedoelde tiend enkel maar ter
beschikking gekregen voor de duur van zijn leven, terwijl de abdij
de eigenaar is gebleven,-zodat de la Fontaine eigenlijk een gewone
.pachter is en dan ook belasting moet betalen zoals de vorige pachters, welke conclusie overigens in het proces voor de Raad van
Vlaanderen
duidelijk werd bevestigd. Wat het tweede punt
betreft, het is maar normaal .dat ook de landerijen bezaaid met
klaver en vitsen en de braakgronden
als "tiendebaar" worden beschouwd "ten recpecte de selve daer doore worden gemelioreert
ende bequaem gemaeckt omme het jaer daernaer dobbel thiende-

(34) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 402ro·406yo,
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bare vruchten voorts te brenghen in conformireijte van het oudt
ende universeel gebruuck door de landen van Aelst" (35). Ten
slotte gaat de vergelijking met de zaak van Burst-Barnbrugge niet
op, want er werden daarvan geen documenten voorgelegd en het
kleinste afwijkende detail kan belangrijk zijn: zo is het niet bekend
of de schenking door de abdis van Vorst gedaan aan de pastorie
van Burst tijdelijk dan wel definitief is. Steunend op al deze argumenten oordelen de burgemeester en de schepenen dat de argumenten van de pastoor "frivollyck" zijn en vragen ze de bevestiging van de uitspraak van de Raad van Vlaanderen (36).
Al heeft dit proces in hoger beroep verscheidene jaren aangesleept en heeft het gehele dossier zeker een lijvige bundel gevormd,
toch zijn ons, naast de hierboven besproken documenten,
maar
een tweetal niet gedateerde minuten overgebleven, en wel van de
hand van advocaat Hellemans, in dienst van de burgemeester en
de schepenen. In een eerste document, gericht aan de "Hoghe ende
Mogende Heeren" wordt alleen het punt behandeld van de betwiste aftrek van de percelen bezaaid met klaver en vitsen en van
de braakgronden bij de berekening van de grote tiend. In de eerste
plaast tracht de advocaat het precedent van de uitspraak ten
gunste van de pastoor van Burst-Bambrugge te ontzenuwen: Burst
ligt ver van Opbrakel, het ene terrein is het andere niet, maar - wat
veel belangrijker is - de wethouders van Burst hebben hoogstwaarschijnlijk
hun zaak niet maximaal verdedigd. Heeft hij
immers niet met grote zekerheid vernomen dat die van Burst in
hun verdediging verwaarloosd
hebben voor te leggen "diversche
capitaele bescheeden, namentlijck de extracten vuijt den transport
nieuwelijckx ghemaeckt over den Landen van Aelst?" (37) Nu is
dit nieuwe "transport" van het allergrootste belang, want, schrijft
advocaat Hellemans, nadat advocaat Hendricij senior, in dienst
van de pastoor van Burst, dit document had bestudeerd, heeft hij
de verdediging van zijn kliënt laten varen en hem als laatste red-

(35) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 397ro·vo.
(36) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 396ro·398vo.
(37) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 380ro . Het "transport"
was een
vaste schaal volgens dewelke de beden of belastingen werden omgeslagen
over steden en kasselrijen, iedere kassei rij beschikte op haar beun over een
eigen "particulier transport" voor de verdere omslag van de bede en meteen
van de eigen Kosten over de diverse fiscale eenheden (meestal parochies en
heerlijkheden) van het ressort (N. Maddens, Zestiende-eeuu/se
fiskale bronnen ter bestudering van de sociaal-ekonorniscbe
toestanden op het Vlaamse
platteland,
in Economische
Geschiedenis
van België. Behandeling
van de
bronnen en problematiek.
Handelingen van het Colloquium te Brussel 17-19
november 1971 (Brussel, 1972), p. 21-22.
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middel voorgesteld zich te wenden tot de Geheime Raad om dit
nieuwe "transport"
te doen wijzigen (38). Het "transport"
laat
immers aan duidelijkheid niets te wensen over: "also niet soo
notoir en is dan dat de braeck landen sijn opgenomen onder de
besaeijde landen ghelijck oock sijn de gheene beset staende met
daveren ende vitsen, dat dese opneminghe alsoo is geschiedt ende
gheobserveertsoo
wel ten aensijne van de thiende bunderen als ten
aensien van de bunderen van de particuliere proprietarissen
(39).
Op deze nieuwe voet werd de repartitie van de belastingen opgesteld niet alleen voor het Land van Aalst, maar ook voor de andere
kasseIrijen van Vlaanderen, zodat deze bepalingen toch niet kunnen verbroken worden "sonder het alder grootste interest van den
lande van Aelst jae totale ruine van het selve ende van alle particuliere proprietarissen
van landerijen".
Advocaat Hellemans,
die zich gerugsteund
weet door de
gedeputeerden van het Land van Aalst, somt dan verder een aantal
"democratische"
argumenten op. Bij weglating van de braakgronden alleen reeds zou, zonder rekening te houden met de akkers
bezaaid met klaver en vitsen, de tiend met één derde inkrimpen en
zou de tiendeheffer dus in plaats van voor 12 bunder dan maar
voor 8 bunder belast worden. In dit geval zou één derde van de
belasting op de tienden moeten betaald worden door "de arme
inghesetene ende affgesetene proprietarissen"
en dit "tot solaes
ende subliveringhe van soo menichte vuijtlanghse reijcke cappittels, abdijen ende geestelijcke gehemeenten besittende bij naer alle
de thienden van het gheheele landt van Aelst"; bovendien zou de
vrijstelling, door de pastoor gepretendeerd,
jaarlijks in het Land
van Aalst voor alle tienden, meer dan 30.000 gulden bedragen.
Om die reden hebben de gedeputeerden
van het Land van Aalst
een verzoek ingediend bij de vorst, opdat hij zou belenen, dat, als
gevolg van de uitspraak in de zaak van Burst "gegeven bij quaede
informatie", hun gebied niet buitenmate zou belast worden "tot
verschooninghe van de thiendeheffers". Samen met de gedeputeerden verzoekt advokaat Hellemans daarom het hof de uitspraak uit
te stellen tot een vorstelijk decreet over de tienden zal uitgevaardigd worden. Ten slatte merkt de advokaat nog op dat de tiendeheffer , zelfs als hij belast wordt op de voet van het 12e bunder,
met inbegrip van de braakgronden,
nog niet betaalt voor het 20e
en zelfs nauwelijks voor het 24e bunder ten aanzien van de lasten
van de eigenaars of de gebruikers, want "den thiendenaer treckt
(38)
(39)

"hem te adresseren in den Secreten Raede, cum eius fit mutare legem qui eam
condidit" (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 380vO).
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 381vo.
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den elfsten schooff binnen het landt van Aelst ende vervolghens
geniet het elfste bunder, hij treckt dit elfste bunder oock su ijverlijck sonder oncost var; culture ende sonder arbeijdt ut notu me est,
daer den armen ackerman alles moet haelen met wercken ende
.irbeijden , graeven, ploeghen, mesten" het graen suijveren ende
soo voorts het geene men ordinairlijck
reekent op de heilicht"
(40),
In het andere, eveneens niet gedateerde, verweerschrift verdedigt advocaat Hellemans nogmaals de stelling dat de braakgronden bij de "tiendebare"
akkers moeten gerekend worden, zich
beroepend op het, jongste "transport"
van het Land van Aalst,
waaruit hij een citaat aanhaalt: "Soo sij oock notitie sullen handen
vande groote vande landen die aende thiende subject sijn de
braeckelanden daer onder begrepen omme de groote van de prochie daer naer r'augrnenteren met het twaelfste bunder", dit transport moet bovendien "exactelijck ende inviolabelijck
worden
gheobserveerr ende onderhouden",
zodat "de selve moet dienen
voor eene absolute wet". De pastoor kan helemaal geen gelijk hebben, wanneer hij zich beroept op het vorstelijk plakkaat van 13
augustus 1654, dat maar terloops de 'belastingen op de tienden
aanraakt, dat daarenboven achterhaald is door het jongere "transpon" en dat eigenlijk "in sijn selven seer ambigue ende twijffelachrich" is. In verband met de uitspraak in de zaal te Burst wijst
advocaat Hellemans er ten slatte nog op, dat de burgemeester en
de schepenen aldaar samen met de gedeputeerden van het Land
van Aalst een herziening van het proces hebben gevraagd, maar
dat dit verzoek niet werd toegestaan door een misverstand rond0111 een paar formaliteiten,
waaruit de advocaat dan eerder zwakjes besluit: "soo dat den Appelant niet kan prerexeren dat aent
selve ghewijsde soude sijn gheacquiesceerr ende voorsulcx sou de
ghegaen sijn in rem iudicatarn" (41).f
De verweerschriften
van advocaat Hellemans zijn dus gesteund op enkele duidelijke argumenten. Eerst heeft hij getracht
met een juridische spitsvondigheid aan te tonen dat de pastoor van
de belastingsvrijstelling
of verminderingniet
kon genieten. Als het
hem echter duidelijk is geworden, dat hij deze redenering niet langer kon staven tegen het akkoord van 1688 in, bleef hem niet
anders over dan met alle kracht te pogen het tweede verzoek van
de tegenpartij te ontzenuwen,
nl. dit i.v ..m. de aftrek van de
braakgronden en van deze bezaaid met klaver en vitsen. Hiervoor

(40)
(41)

R.A. Ronse, O.G.A.
R,A. Ronse, O.G,A.

Opbrakel , nr. 166, fO 385vo-386ro,
Opbrakel, nr. 166, fO 431ro·435vo,
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heeft hij is samenspraak met de gedeputeerden van het Land van
Aalst, zich beroepen op het transport van het l.and van Aalst van
14 maart 1661, waarin duidelijk werd gestipuleerd dat de braakliggende velden tot de ""tiendebare" werden gerekend. Aangezien
de gedeputeerden
ook pogingen hebben aangewend om de uitspraak ten voordele van de pastoor van Butsr-Barnbrugge te doen
herzien - dit vonnis kon immers een voor hen zeer vervelend precedent zijn -, mogen we gerust besluiten dat de juridsiche strijd tussen burgemeester en schepenen enerzijds en pastoor de la Fontaine
van Opbrakel anderzijds niet enkel als een lokaal geschil kan worden beschouwd, maar tevens in het breder kader v.m de wrijvingen tussen de gedeputeerden van het Land van Aalst en de gepriviligieerde geestelijkheid. Dit is dan ook wel de reden waarom dit
/ proces "par escript" meer dan vijf jaar heeft aangesleept.
Alle argumenten van de advocaat ten spijt heeft de Grote
Raad van Mechelen bij uitspraak van 31 januari 169X het vonnis
van de Raad van Vlaanderen verbroken: Pastoor Anthonius de la
Fonraine moest geen belastingen beulen op zijn tienden, iet,
waartoe de pachters vóór hem wel verplicht waren geweest (42).
Dit verdict, ten nadele van de burgemeester en de schepenen uitgesproken, heeft echter helemaal nog geen punt gezet achter het
proces. Het vonnis brengt immers nog-geen antwoord op twee
vragen, nl. wie nu precies de kosten moest betalen van het proces
dat men eertijds voor de Raad van Vlaanderen heeft gevoerd en
natuurlijk welke bedragen de pastoor te veel heeft betaald in de
jaarlijkse "zettingen" en hoeveel hij derhalve van de ontvanger v.m
Opbrakel mocht terugvorderen.
.
Logischerwijze werd over de eerste-vraag opnieuw voor de
Raad van Vlaanderen gedebareerd. De vraag tor wiens last de proceskosten nu vielen, kan eigenlijk geen nieuwe problemen doen
rijzen, aangezien de uitspraak van de Grote Raad van Mechelen
de verliezende partij veroordeeld had tot genoemde kosten. Juist
één maand na het vonnis, nl. op 1 maart 1698, zal de vorsr echter
i.v.m. de belastingen op de tienden een nieuw plakkaar uirv.iardi-

(42)

"d.inof geappellcerr
in den groorcn Rnede i, .ikl.ier bij arrcvt v.mdcn .ll
januarij 1698 vercl.iert wel geuppelleert re siin ende que.ilijck gewe-en alhier
r'hove (d.i. de Raad van Vlaanderen) ende Jat den heeschere .ippell.mr niet en
is belastelijek ten reguarde van de rhienden aen hem gecedeerr bij den abt v.m
nienaeme breeder ten preeesse vermeit" (R.A. Gent, fonds Ra.id van Vlaanderen, nr. 30361) en "darrer ghegeven was venten tie den XXXI (j.muar ii) van
de iaer 1698 by de welke verclaerr W,lS wel ghc.ippelleert te ,ijn ghewcesr bij
d'appellanr quaelijek ghewesen bij die van de r.iede in Vlaenderen ten regarde
van de twee poincren waer van ghe.rppelleerr was" (R.A. Rome, Oud Kerk:trchief Opbrakel , nr. 29: processtuk,
POl, fO J rOl.
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gen, waarvan advocaat Lampreel, eveneens in dienst van de burgemeester en de schepenen, gebruik maakt om de uitvoering van
het vonnis van 31 januari te betwisten (43). Dit vorstelijk plakkaat is immers zeer duidelijk: ook de braakgronden moeten bij de
"tiendebare" gronden worden gerekend en tevens worden alle processen dienaangaande opgeschort en de vonissen nietig verklaard,
zodat - gaat advocaat Lampreel verder - de pastoor zelf de proceskosten moet betalen "als gheprocedeert hebbende iegens d'Intentie
van sijne Mat. ghelijck bij het voorschreven placcaet uutdruckelijck ghestatueert is" (44).
Advocaat Verdonck, in dienst van de pastoor, vindt het pleidooi van zijn confrater waardeloos niet alleen omdat het "principael subiect" van het vorstelijk plakkaat en van de sententie van
31 januari "allessints conforme is", maar ook omdat dit plakkaat
dat van jongere datum is de vroegere uitspraak niet kan aantasten,
zodat zonder enige twijfel "de selve sententie condemnatoire
ende
voornoemde costen allesints schuldich is te worden achtervolght"
(45). Beide advocaten verdedigen dan beurtelings hun cliënt, o.a.
op 16 mei, 6 juni, 27 juni, 25 juli, 28 november en 19 december
1698, en, alhoewel advocaat Lampreel zijn betoog steunt op het
vorstelijk plakkaat van 1 maart, wordt uiteindelijk de uitvoering
van het vonnis van 31 januari bevestigd: de kosten van het proces,
gevoerd voor de Raad van Vlaanderen tussen 1687 en 1691, te
samen 329 pond 18 schellingen, moeten door de burgemeester en
de schepenen worden betaald. Pas nadat deurwaarder Verbiest op
3 mei 1699 de uitvoering zal bevelen, wordt effectief aan deze
uitspraak gevolg gegeven (46).

(43)

(44)
(45)
(46)

"By den Koninck zynde gheinformeert
dat het Reglement by Ons uytghegheven den 13 Ougsr 1654 op het feit vande beiasringhe vande Thienden,
diversselyck gheinrerpreteerr
ende versraen wort, SOO inde Raden als elders:
ende alsoo het convenieert datmen alomme
constanrelyck
eenen ende den
selven voet volght; Soo isr dat Wy verklaeren onse intentie alrydr gheweesr,
ende als noch re zijn, dat het rwelfsre Bunder vande Landen die ordinairis met
Theindebaere
Vruchten besaeyt zyn, moet ghequoriseerr worden, al-hoe-wel
eenighe der selve braeck laeghen, ordonnerende
een yghelyck voor her roekammende hun daer naer re reguleren, waer mede alle Vonnissen ghegheven,
ende Proeeduren begonst ende te beghinnen zullen komen re onderblyven,
ordonnerende
aen die vanden Raede van Vlaenderen,
ende aen alle andere
die het behooren zal, hun hier aen te confirmeren,
ende dese te doen publiceren over alle daer het behoort. Ghedaen rot Brussel den 1. Meert 1698 (R.A.
Ronse, O.G.A. OpbrakeI,
nr. 163, processen,
1700-1760,
fO 227rO-vO).
R.A. Gent. fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 3036l.
R.A. Gent, :')nds Ra.id .,:'1 Vla anrler en , nr. 30361.
In de rekening van Opbrakel,
nauwkeurig
de tiendegronden

afgesluten in 1700, W,.rd volgens kwitantie van
opgemeten en berekend op 28 bunder, voor
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Dit geding voor de Raad van Vlaanderen gevoerd i.v.m. de
betaling van de kosten van het eerste proces heeft dus reeds een
werkelijk resultaat opgeleverd voor de la Fontaine. Van veel meer
belang voor de pastoor is echter de schadevergoeding
die hij nu in
rechte mag opeisen. Daar hij maar al te goed beseft, dat de wet
van Opbrakel niet lijdzaam de verzochte sommen zal betalen, laat
hij zijn procureur Diericx te Mechelen vragen opnieuw een commissaris aan te duiden "desirant le remontrant (d.i. de pastoor) de
proceder en avant au regard des dittes dommages et interests". Op
13 maart gaat raadsheer Van Volden op dit verzoek in en stelt hij
de geestelijke Louis Marie Frarin als commissaris aan (47). Reeds
op 18 maart verzoekt Diericx procureur Hasaert, in dienst van de
tegenpartij en door deurwaarder
Fromont voor de commissaris
gedagvaard,
alle boeken en kohieren m.b.t. de belastingen te
Opbrakel vanaf 1684 op de griffie van de rechtbank Voor te leggen
"avant que de pouvoir furnir un estat des dommages et interests
soufferts parle maitre dudit Diericx a raison de la sommation et
execution y mentionnée" en "pour former son libel des dommages
et interests conforme a laditte sentence du 31 de janvier" (48).
De burgemeester en de schepenen van hun kant beroepen zich
natuurlijk opnieuw op het vorstelijk plakkaat van 1 maart 1698
om de eis van schadeloosstelling
ongedaan te maken, maar na een
laatste poging van hun kant op 27 juni, beveelt "Le commis" A.
van Volden op 6 september aan procureur Hasaert alle aanslagboeken van 1684 tot 1689 binnen de 15 dagen op de griffie van de
Grote Raad te brengen en ze daar 15 dagen te laten "pendant lesquelles le suppliant y poura prendre inspection et entirer ou faire
tirer telles copies ou extraits qu'il trouera convenir" , terwijl de
burgemeester en de schepenen reeds veroordeeld worden tot de
kosten van het debat (49). Daar procureur Hasaert, niet ten
onrechte, een overdreven schadeberekening
vreest, vraagt hij ter
controle alle rekeningen en aanslagboeken
op de griffie in bewaring te laten, welk verzoek op 22 oktober door een commissaris.
wordt toegestaan (50).

ding van de proceskosten
en de betaling van zijn ereloon (R.A. Ronse,
O.G.A. Opbrakel,
nr. 9: parochierekeningen,
1701-1707,
rekening van
1700).
(47) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 314ro.
(48) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 314vo.
(48) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 388ro-vo - Op 7 oktober 1698
wordt door griffier Tijerij de onmiddellijke
tenuitvoering
van voornoemde
ordonnantie
bevolen.
(50) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 32: documenten i.v.m. de parochierekeningen, 17e-18e eeuw, fO 115ro-116ro.
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Zodra de belastingkohieren
op de griffie zijn gedeponeerd,
laat advocaat Henricij er een paar kopieën van nemen en maakt hij
dan in samenspraak met de la Fontaine de berekening van de door
hem te veel betaalde belastingen. Hiervoor steunen ze natuurlijk
op de uitspraak van 31 januari 1698 die de pastoor op twee punten in het gelijk had gesteld: Alleen de werkelijke "tiendebare"
gronden komen in aanmerking
voor de berekening van het
twaalfde bunder en bovendien hoeft de pastoor maar belasting te
betalen volgens het akkoord van 1688 tussen de gedeputeerden en
de landdekens. Aangezien men te Opbrakel echter steeds ook de
braakgronden
en deze met vitsen en bonen beplant heeft meegeteld bij de "tiendebare" gronden, laat de la Fontaine in oktober de
werkelijke "tiendebare"
akkers opmeten door Jan Brootcooren,
Andries de Meue en Jean Bourie "ghesworen thiende stekers vande
prochie Opbracle" die op de 2ge van dezelfde maand verslag uitbrengen: "D'onderschreven
ghesworen thiende stekers verclaeren
dat sij naer neerstich ende scherp ondersoeck, naer voetterdinghe
ghedaen op de saeijlanden vande voorseide prochie op de welcke
sij de thiende ghestecken hebben ten ougst 1698 bevonden hebben'
den nomber van hondert
drijenviertich
bunderen
ende drij
dacht.lants
besaeijt met thienbaere vruchten van seer cleijnder
weirde" (51). Het twaalfde bunder van 143 bunder en 3 dagwand
bedraagt derhalve iets minder dan 12 bunder, doch aangezien de
la Fontaine slechts de helft van de grote tiend bezit, is hij maar
belastbaar voor 6 bunder (52). Daarnaast bezit de pastoor nog
"twee bunderen landt cueren goedt" of gronden die aan de pastorie verbonden zijn, zodat hij in totaal belastbaar is voor 8 bunder.
Deze belastbare oppervlakte van 8 bunder ligt natuurlijk merkelijk lager dan het globale cijfer waarop de ontvanger de pastoor
tijdens de vorige jaren belast heeft. Volgens het "transport" van
het Land van Aalst-van 1661 had de tiend te Opbrakel een waarde
van 33 bunder en 6 roeden (53), terwijl de la Fontaine voor de
jaren 1685, 86 en 87 belast op 17 bunder en op 16 bunder 249
roeden voor de daarop volgende jaren. Tot deze som was men
gekomen aan de hand van het kaartboek en het landboek: de helft
van de grote tiend was 14 bunder waard, de novale tiend 1 bun-

(SI)

(52)

(53)

R.A. Ronse, O.C.A. Opbrukel, nr. 166, fO 365ro.
"den heer pastoir v.m opbr.iecle ... ren .rdveriante van sijne pasterele
thiende,
wevende van ve-e-c bunderen
inde sertinghen
volghens her 12 bunder v.mde
bevonden
bcsaeiide
landen mer rhiende buere vruchren
als blijckr vuijr de
mcdeguende
deci.trnrie
v.mde
ghesworen
thiendesreker
s (R. A. Ronse,
O.C.A. Opbrakel, nr. 166, fO 355vo-256rO).
R.A. Ronse, O.C.A. Opbrakel,
nr. 166, fO 3l3ro.
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der, terwijl de "kuregoederen"
nog eens voor 2 bunder meetelden
(54).
Naast de nieuwe opmeting van de "riendebare" gronden die
het "belastbaar
inkomen" van de pastoor reeds ruim halveert,
wordt in de tweede plaats door advocaat Henricij de aanslagsom
per bunder opnieuw berekend, hierbij steunend op het akkoord
van 1688, waardoor de geestelijkheid van de "binnencosten" werd
vrijgesteld. Voor het jaar 1685 maakt hij dan ook volgende berekening: tot betaling van de "aijden ende subsidien aen sijne mat.
geaccordeert" en van .de "dertich duijst inde welcke de heer pastoirs moeten oock contribueren volghens de transactie van 28 maij
1688" moet de Opbrakelse gemeenschap 1490 gulden 18 stuivers
en 14 deniers bijdragen, zodat "elck bunder inde voors prochie
moet betaelen inde vorrs sornrne aijden e~ subsidien van tjaer
1685 de somme van 2 guldens 3 stuijvers 2.birden 1 deniers". In
rechte had de pastoor voor zijn 8 bunder dus maar 17 gulden 8
stuivers en 8 deniers moeten betalen, maar in werkelijkheid heeft
de wet van Opbrakel een belasting opgelegd van 7 gulden per bunder, zodat de la Fontaine voor zijn 17 bunder 119 gulden als
belasting heeft moeten afdragen, wat dus 101 gulden, 11 stuivers
2 oorden en 4 deneirs te veel was. Bij deze som moet dan nog de
interest van 6 gulden 7 stuivers per jaar, en dit gedurende 13 jaar,
of 82 gulden en 11 stuivers, geteld worden (55).
Op 20 november 1698 dient procureur Diericx dan ook een
"Libel van costen, schaeden ende intresten gheleden ende ghesupporteert bij de heer ende meestre Anthonis de la Fontaine" in,
waar voor elk jaar tussen 1685 en 1698 telkens op dezelfde wijze
de "schaeden ende intresten" uitgerekend staan en vordert hij
derhalve de globale som, ten belope van 2052 gulden en 15 stuivers, van de tegenpartij
op. Hierbij verzoekt hij procureur
Hasaert, door deurwaarder
Lefebure gedagvaard, zonder dralen
dit "libel" te onderzoeken en te beanwoorden en ten slotte vraagt
hij de commissaris de burgemeester en de schepenen onmiddellijk,
als voorschot op de geëiste som, 1000 pattacons te doen betalen

(54)

(55)

-

R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakei, nr. 2: landboek hernieuwd in 1686, fO 350ro
- Juisr als gevolg van de moeilijkheden die vanaf 1685 waren gerezen mer de
pastoor, hadden Lieven Hoelman en Steven Roman in 1686 of 87 nog eens
nauwkeurig de tiendegronden
opgernenren en berekend op 28 bunder, voor
welk zij trouwens een vergoeding kregen van 33 pond (R.A. Ronse, O.G.A.
Opbrakel , nr. 148: likwidatiën,
1690-1699,
fO 86vO-87rO).
- Zoals hoger
vermeld tc]r. zie p. 5) heeft de pastoor deze opmeting nooit als juist willen.
erkennen.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel,
nr. 166, fO 355ro-356vo.
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(56); Aangezien dit eerste "libel" echter niet voldoende gedetailleerd is, wordt door procureur Diericx op 11 maart 1699 een
tweede schadeberekening
neergelegd die advocaat Henricij heel
nauwkeurig heeft opgesteld en die een enigszins lager totaal, nl.
1702 gulden, aangeeft, "alles sonder prejuditie van sijne voordere
costen, schaeden ende intresten bij hem gheleden ende in tijde
ende wijlen aen te wijsen met heesch van costen scha eden ende
intresen" (57).
Hoe hebben de burgemeester en de schepenen op deze eis van
schadevergoeding
gereageerd? Zij weten door de wending van het
proces dat i.v.m. de betaling van de kosten voor de Raad van
Vlaanderen wordt gevoerd, dat ze geen beroep meer kunnen doen
op het koninklijk plakkaat van 1 maart 1698 om de uitspraak van
31 januari 1698 te laten vernietigen. Dus voert Hasaert, hun procureur, eerst maar enkele vertragingsmaneuvers
uit: zo verschijnt
hij nooit op de aangeduide dagen voor de commissaris en moet hij
dan telkens door de deurwaarder
gemaand worden, zo .dient hij
pas op het allerlaatste ogenblik en noodgedwongen
de opgeëiste
aanslagkohieren
in, zo vraagt hij de tegenpartij een duidelijker en
meer gespecifieerd "libel van schaeden". Tegen dit laatste "libel"
van 11 maart wordt echter, na ruggespraak met de gedeputeerden
van het Land van Aalst, krachtig gereageerd. Voor de aanslagjaren 85, 86 en 87 kan de la Fontai'ne immers geen beroep doen op
het akkoord van 1688 dat enkel voor de volgende jaren kan gelden, zodat zijn gehele berekening voor deze jaren verkeerd is. Als
bewijs van het feit dat de pastoor "te buyten gaende syne carracttere
ende pastoreele obligatien meer en soeckt de verweerders tsy te
rechte oft onrechte syne debiteuren te maeken, ende van- eene
aerme prochie vuyt te perssen met onwaerdige persuasien tgone
men hem niet schuldich en is" dient het hof goed te overwegen dat
hij de helft van de grote tiend berekent op amper 6 bunder, terwijl
in het "transport" van het Land van Aalst van 1661 de grote tiend
op een waarde van 33 bunder en 6 roeden berekend werd.
Met het oog op zijn schadevergoeding heeft de pastoor door "tiendestekers die hun hebben willen bemoyen met saeken daer sy
gheen kermesse van en hebben" een attest laten opmaken dat
hoogstend voor het jaar 1698 kan ingeroepen worden, omdat het
"is gheweest het slichtste van smenschen leven" (58). Daarenbo-

(56) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 388ro-395ro.
(57) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 344ro-364vo en 367ro-376v©.
(58) Een ander processtuk vermeldt van het jaar 1698: "dattet een jaer is gheweest
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ven hebben de tienden stekers, ondanks de vorstelijke plakkaten,
geen rekening gehouden met de braakgronden,
zodat ook alle
berekeningen
van 1688 en de daaropvolgende
jaren, die op
dezelfde voet opgemaakt zijn, geen waarde hebben (59).
Gedurende vele maanden sleept het proces aldus aan zonder
dat er schot in komt: de pastoor blijft natuurlijk bij zijn standpunt
en staaft zijn eisen van schadevergoeding met de uitspraak van 31
januari; de burgemeester en schepenen van hun kant schuiven de
uitvoering ervan op' de lange baan en vinden, zich beroepend op
het "transport" van het Land van Aalst van 1661 en op de vorstelijke plakkaten,
de berekening van de la Fontaine schromelijk
overdreven en zijn houding schaamteloos.
Met het verstrijken van de maanden groeit er echter voor de
twee partijen een bijkomstig probleem. Hun procureurs en advocaten verdedigen weliswaar naar best vermogen hun cliënten,
maar ze willen dan ook op regelmatige tijdstippen hun ereloon
ontvangen. Niet zozeer voor de burgemeester en de schepenen
stelt dit moeilijkheden (60), maar wel voor de pastoor. Herhaaldelijk verzoekt hij dan ook dringend om een voorschot, doch als
de commissaris hem bij akte van 28 juni 1698 toestaat 200 gulden
en 13 stuivers van de tegenpartij te eisen om er zijn proceskosten
en uitgaven mee te dekken (61), laat procureur Hasaert deze som
blokkeren, omdat er nog geen definitieve uitspraak inzake de
terugbetaling is geveld. Bij het indienen van het eerste "libel van
schaeden" op 20 november 1698 vraagt procureur Diericx de
onmiddellijke
betaling van 1000 pattacons en de volgende dag
wordt nogmaals de lichting van 200 gulden en 13 stuivers aangevraagd ome er het salaris van advocaat Henricij en van hem zelf
mee te kunnen uitkeren; om hun kosten te dekken hebben zij beiden immers reeds op 18 november bij notaris Bredart deze som
geleend (62). Ook bij het indienen van het tweede "libel" vraagt

datter weynighe aft geene wintervruchten hebben connen ghesaeyt worden
ten jaere 1697 ter eausen vande leghers" (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr.
166, f 418 bis v"},
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 309ro-311ro.
Op 19 oktober en opnieuw op 8 november 1697 nochtans heeft Parmentier,
procureur van de wethouders yan Opbrakel voor de Raad van Vlaanderen,
klacht neergelegd wegens het achterblijven van zijn loon, waarvan de uitbetaling pas zou gebeuren na een formele maning van het hof van 3 december
daarop volgend (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO42lr°-423vO).
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, fO 307ro.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel , nr. 166, fO426ro-427r°. - Op 30 november
schrijft procureur Hasaert aan 'griffier Hoelman dat de pastoor sterk aandringt op het lichten van 200 gulden i3 stuivers "in voldoeninghe van sijne
O

(59)
(60)

(61)
(62)
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procureur
Diericx een voorschot (63) en als gevolg daarvan
beveelt raadsheer A. van Volden op 26 april de wethouders van
Opbrakel nog voor hef einde van de maand 25 pond groot of 550
pond par. voor te schieten aan procureur Diericx, en indien niet
zal het "libel" helemaal aanvaard worden (64).
Intussen wordt het de inwoners van Opbrakel echter stilaan
duidelijk dat het geduld van de commissaris niet onuitputtelijk is,
dat ze hoe dan ook de pastoor een bepaald bedrag aan schadevergoeding zullen moeten uitkeren en dat verder procederen alleen
maar nog meer geld zal kosten. Als gevolg hiervan kan raadsheer
en commissaris Frarin op 22 juni 1700 eindelijk een ordonnantie
uitvaardigen, waardoor beide partijen voor hem op 7 juli daaropvolgend gedagvaard worden om een definitieve regeling te treffen.
Op die dag betuigeri "meester anthone de la fontaine gheassisteert
van de advocaet Henricij ende de procureur Diericx" enerzijds en
"Lieven Hoelman greffier vande voornoemde prochie van Op brakel gheassisteert van den advocaet ende substitut procureur generael Hellemans ende de procureur Haesaert" anderzijds hun instemming met volgend akkoord "omme weder te legghen ende te
doene onderblijven de liquidatie in questie ende te voorcomen veel
oncosten van proeeduren debatten ende swaere vacatien ende rapporten die daer op al noch stonden te rijsen" (65). De Op brakelse
wet belooft aan de pastoor 1200 gulden te betalen "voor restitutie
van alle gheheeschte overbetaelde
lasten ende van alle costen
schaeden ende intresten aenghewesen bij sententie van de XXXI
januarij 1698 volghens de libellen daer over in rechte overgheleijt"
en aanvaardt alle proceskosten,
voor zover ze er nog niet toe
veroordeeld werd, voor haar rekening te nemen. De pastoor van
zijn kant zal in het vervolg "sijne iuste ende gherechte quote" betalen volgens de voornoemde uitspraak van 31 januari 1698, tenzij

acte casten" en dat de gemeentenaren
maar best op dit verzoek zouden ingaan
(R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 32, fO 112 bis).
(63) Op 4 april 1699 schrijft Hasaert aan Hoelman dat de parochie 25 pond groot
moet betalen en wel de ene helft onmiddellijk en de andere helft tegen beloken Pasen, want zoniet zal een nieuwe procedure ingezet worden die zeker 10
tot 12 pond groot zal kosten (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 32, fO 117
bis).
(64) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 166, fO 420ro_
(65) R.A. Ronse, Oud Kerkarchief OpbrakeI, nr. 29, fO 1rO - Lieven Hoelman
had van de schepenen op 2 juli volmacht gekregen "om te liquideren van het
proces van schaeden ende intresten ruschen de heer pastor van alhier ende de
prochie alles inghevolghe d'ordonnantie
van have van daten 22 junij 1700,
midtsgaders in cas de selve liquidatie consre geschieden int vriendelijek af te
doen voor advocaeten
van wedersyden
te kiesen" (ibidem,
fO 1v"}.
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een koninklijk plakkaat het anders zou bevelen. I. v.m. de 1200
gulden wordt bepaald dat eerst 400 gulden in 4 gelijke delen om
de 14 dagen en de overige 800 gulden in 4 keren om de 3 maand
moet uitgekeerd worden; van de laatste 800 gulden zal ontvanger
Ghe1eijn Maes mogen aftrekken wat hij van de pastoor voor de
"zetting" van 1699 nog te goed heeft, alsook de 25 pond groot die
de la Fontaine reeds "vuyt crachte vande provicionele ordonnantie
heeft ontfanghen" (66).
Hebben de wethouders van Opbrakel dit akkoord, dat een
einde moest stellen aan een proces dat reeds in 1688 was begonnen, nageleefd? Werden de vrede en de goede verstandhouding
hierdoor hersteld? De eerste twee betalingen elk van 100 gulden
gebeuren zoals beloofd, nl. op 22 juli en op 5 augustus 1700 (67).
De andere worden echter opgeschort totdat gerechtsdeurwaarder
Steijnemeulen op 28 april 1701 aan procureur Hasaert opdracht
geeft de resterende sommen binnen de 15 dagen ·te betalen op straf
van gerechtelijke tenuitvoerlegging
(68). Daar beide partijen, de
pastoor en de wethouders,
echter reeds gedurende ongeveer 20
jaar een proces voeren rond een andere, nog niet opgeloste zaak
i. v.m. het onderhoud van de kerk, wordt op 13 juni 1701 "om
neder te legghen alle processen ende differenten tusschen hun gheresen, ende om in het toecommende t'saemen in peijs ende vrede te
leven" voor A. Van Steenhout, advocaat bij de Grote Raad, en
voor Joannes de Hardy, kanunnik en pastoor te Ronse, nog maar
eens een akkoord afgesloten dat een definitief eindpunt moet betekenen voor beide processen. Als gevolg hiervan wordt reeds de
volgende dag aan de la Fontaine 200 gulden sterk geld of 466
pond par. 13 stuivers gegeven en op 7 november van hetzelfde jaar
nog eens 393 pond par. 15 stuivers "over restant ende in volle voldoenynghe van de transactie byde wethauders over dese prochie
met hem ghemaeckt ende gedecreteert in sijne maj. groten raede
tot Mechelen opden 7 juli 1700" (69).
Ook met dit laatste akkoord en met deze laatste betaling is de
vrede te Opbrakel niet teruggekeerd. De pastoor was immers-nog
niet volledig schadeloos gesteld en niettegenstaande
het akkoord
van 13 juni is tevens het proces i.V.m. het onderhoud van de kerk
blijven aanslepen tot aan de dood van de Fontaine in 1710. Daar

(66)
(67)
(68)
(69)

R.A. Ronse Oud Kerkarchief Opbrakel,
nr. 29, FO 1rO-2yo.
R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 148: likwidariën,
1690-1699,
fO 35rov",
R.A. Ronse, Oud Kerkarchief OpbrakeI, nr. 29, fO 2yO.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 9: parochierekeningen,
1701-1707, rekeningen van 1702.
.
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de wethouders hem geen voldoening willen geven door de resterende schulden te betalen, weigert de pastoor op zijn beurt zijn
aandeel in de jaarlijkse "zetting" te betalen en dient hij op 22 oktober 1701 tegen de burgemeester en de schepenen een rekwest in bij
de Raad van Vlaanderen,
en op 31 augustus en 15 september
1702 zelfs bij de Grote Raad van Mechelen. De inwoners van
Opbrakel van hun kant verzoeken dan de rechtsgeleerde de la
Court "ghecommitteerden
van Sijne Majesteijt" tussenbeide te
komen en de gedelegeerden van het Land van Aalst te wijzen op de
onwil van de pastoor (70).
Al werden de laatste terugbetalingen uitgevoerd in 1702 (71),
de ruzie en de discussies bleven duren tot in 1704, meer bepaald
i.v.m. de omvang van de grote tiend: Ingevolge een akkoord werden in dat jaar, op bevel van de gedelegeerden van het Land van
Aalst, door Jan Brootcoren en Andries de Saedelaere de tiendebare
gronden opgemeten en werd het pastoraal inkomen berekend op
16 bunder 1 dagwand 31 1/2 roeden, wat dus het dubbele
bedroeg van wat de pastoor in zijn schadeberekening
had bekomen. Volgens-De Mol, ontvanger van Opbrakel, moest de la Fontaine hierop nog 202 gulden achterstallige belastingen betalen,
welke som door de gedeputeerden gereduceerd werd tot 49 pond
en 13 stuivers (72).
Misschien heeft de pastoor vanaf dat jaar 1704 de jaarlijkse
belasting, op deze voet berekend, normaal verder betaald, maar
de sfeer is te Opbrakel alleszins vijandig gebleven. In het kader
immers van de strijd in het Land van Aalst tegen sommige kerkelijke privilegies is de confrontatie
tussen een "materialistische"
pastoor en een democratische wet langdurig en scherp geweest en,
al heeft de la Fontaine in rechte grotendeels het proces gewonnen,
in werkelijkheid is het voor beide partijen een zeer kostelijke en
dure uitputtingsstrijd
geworden - hoeveel beide partijen in totaal
aan hun advocaten en procureurs betaald hebben, zijn we niet te
weten gekomen - die te Opbrakel uiteindelijk alleen maar een bittere nasmaak heeft nagelaten.
S. DE LANGE.

(70) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 1: resolutieboek, 1701-1791, fO lro-vo
en 5ro-vo.
(71) De pastoor kreeg 49 pond 7 stuivers en nog eens 139 pond als schadevergoeding (R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 9, rekening van 1702).
(72) R.A. Ronse, O.G.A. OpbrakeI, nr. 9, rekening van 1704.
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BIBLIOGRAFIE
TEN GELEIDE
Het heengaan van E.H. V. Gaublomme (t febr. 1980) heeft een duidelijke
leemte nagelaten in ons tijdschrift. Weldra bleek immers dat zijn taak niet door één
man kon overgenomen worden, zodat gelijktijdig met de uitbreiding van het bestuur en van de redactieraad ook aan taakverdeling in de bibliografie werd gedaan.
Elk lid zal volgens zijn specialiteit en zijn interessesfeer de werken doornemen die
over het Land van Aalst, verschijnen. Belangrijke werken zullen uitvoerig besproken worden terwijl andere met denodige bibliografische referenties zullen vermeld
worden. De kans is groot dat er een rubriek van Mededelingen ingelast wordt,
waar een bondige nota zal verschijnen omtrent één of ander boek.
Om zoveel mogelijk bijdragen over het Land van Aalst aan onze lezers voor te
stellen, werd besloten vanaf nu ook de nationale tijdschriften en algemeen bibliografische werken door te lichten. Tevens zouden we aan alle auteurs van boeken en
artikels, die over onze regio handelen, vragen dat zij één exemplaar ervan zouden
sturen naar de Redactieraad van Het Land van Aalst, P I A Eikstraat 50, 9300
Aalst, zodat wij op een snelle en degelijke manier, elke nieuwe publikatie kunnen
recenseren. Bij voorbaat dank.

Het jaar 1980 heeft voor de historici en voor al diegenen die de geschiedenis
van de streek ter harte gaat, bevruchtend gewerkt. Er was immer:; niet alleen de
grootste opgevatte tentoonstelling van Benedictus en zijn monniken te Gent maar
tevens verscheen gelijktijdig een nieuw deel van het Monasticon Belge voor de provincie Oost-Vlaanderen met de kloosters der Cistetciensers en der Premonstratensers. Aalst kwam aan zijn t~ekken met de tentoonstellingen van 500 jaar St. Martinuskerk en 100 jaar St. Maarteninstituut en gelijknamige catalogen, telkens voorafgegaan door een tweetal werken over beide instellingen. Weldra zullen die aangevuld worden met een tweede en derde deel over de Jezuïeten in Aalst. Op volkskundig vlak dient men voor deze stad de twee werken te vermelden van J. Ghijssens.
Ook in Geraardsbergen werd de viering van het 100 jarig bestaan van een
onderwijsinstelling, nl. het Koninklijk Atheneum, aangegrepen om een hisrorisch
werk uit te geven.
Het is de bedoeling van de redactieploeg al deze werken aan onze lezers voor
té stellen.
De Redactieraad.

1. BENEDICTUS EN ZIJN MONNIKEN IN DE NEDERLANDEN 480-1980,
Cataloog van de gelijknamige tentoonstelling, onder algemene leiding
van P. BATSELIER, 3 delen (276 blz., 386 blz. en 428 blz.), Gent, 1980.
Van 25 okrober 1980 rot 4 januari 1981 had naar aanleiding van het 15e centenarium van de geboorte van de H. Benedictus in het Centrum voor KUQsten Cultuur - dit is de oude St. Pieters-abdij van Gent, een groots opgevatte tenroonstelling
plaast onder het tema "Benedictus in de Nederlanden".
Met deze tentoonstelling beoogden de organisatoren een eerste inventarisatie
en synthese te brengen van het cultuurpatrimonium van het Benedictijns rnonachisme in de Nederlanden, dit wil zeggen van de Benedictijnen, van de Cisterciensers en van de Trappisten.
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Deze cataloog bevat niet alleen een beschrijving van de 782 tentoongestelde
voorwerpen maar tevens een uitgebreide artikelenreeks,
door specialisten geschreven, over de stand van zaken betreffende de meest verscheidene facetten van het
Benedictijns kloosterleven. "Het zullen precies deze bijdragen zijn die ongetwijfeld
het verder historisch onderzoek gaan bevorderen zodat deze tentoonstelling
geen
eindpunt zal zijn van vier jaar intens voorbereidingswerk
maar een begin van verlevendigde bronnenstudie.
In een eerste cataloog, Benedictus in de Nederlanden,
wordt het leven en de
iconografische
voorstelling van de H. Benedictus behandeld evenals de regel van
deze stichter. De inleidende bijdragen van de hand van prof. Dr. J.K. Steppe en A.
Hoste, prior van de abdij van Steenbrugge, zijn een waarborg voor de degelijkheid
van de uitgewerkte thema's. De tekst van de Benedictusiconografie
- 50 blz. lang zijn zeer verhelderend en vergemakkelijken
in hoge mate het bezoek.
Verheugend is het vast te stellen dat ook hier reeds gebruik werd gemaakt van
schilderijen afkomstig uit Geraardsbergen,
Ename en Affligem. Het zijn: Benedictus ontvangt Toti/a van J.B. Saive en een voorstudie met hetzelfde tema voor doek
van Gaspard de Crayer, Het ware gelaat van Benedictus, Benedictus in eenzaamheid te Subiaco, Mijtering van een abt, toegeschreven aan G. De Crayer en Benedictus eveneens van Gaspard de Crayer.
Het tweede deel, Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden,
wordt in
acht historische perioden ingedeeld, telkens door specialisten ingeleid, zoals D.
Misonne, bibliothecaris
van de abdij van Maredsous, J. Decavele, stadsarchivaris
van Genr, J. Roegiers van de K.U.L. en vele andere.
Hierin komt de evangelisatie van onze streken in de 7 e en de 8e eeuw aan bod
met H. Amandus, Willebrordus,
Livinus, Bonifacius en Remaclus. In deze periode
dient men voor het Land van Aalst de stichtingen te situeren van het Benedictenessenklooster te Moorsel (7e eeuw), van het Benedictijnerklooster
te Dikkelvenne (8e
eeuw), dat later zal overgeheveld worden naar Geraardsbergen,
en van het klooster
van Ronse (8e eeuw).
Na de invallen van de Noormannen,
die de voornoemde
kloosters verwoestten, en mede onder invloed van de algemene vernieuwingsgolf
en van de grafelijke
steun komen er in de Ll e eeuw vele nieuwe stichtingen bij zoals de abdij van
Ename (1063), van Geraardsbergen,
waar wellicht in 1081 de monniken van Dikkelvenne naar toekomen, de abdij van Affligem (1086) en het vrouwenklooster
van
Lede (1096) dat echter kort nadien (in 1l05?) naar Vorst bij Brussel werd overgebracht. Tenslotte werd een cisterciensenessenkloosrer opgericht te Serskamp in
1148.
Wanneer onder invloed van de H. Bernardus de hervormingsbeweging
van
Cîteaux een buiten~ewone
uitbreiding kende in West-Europa
dan sloot het Land
van Aalst zich weldra ook hier bij aan met de oprichting van twee Cistercienserinnenkloosters:
één van Beaupré te Grimminge (1228) en een ander van Ter Roosen
te Aalst (1235 of 1228?) en later de proostdij van Dikkelvenne
(14e eeuw?).
Stond het eerste onder de geestelijke leiding van de abdij van Cam bron in Henegouwen dan zal dit van Aalst eerst afhangen van de abdij van Aulne en later van
Baudelo.
Algemeen is geweten «dat de Benedictijnse abdijen in de 15e en 16e eeuw conservatief ingesteld waren, dat er geen echt studiecentrum
was voor jongelui, die
onder behoorlijke leiding onderricht konden krijgen. Contact met de Universiteiten was er nauwelijks. Was het immers Erasrnus, zelf een kloosterling,
niet die de
monniken hekelde om hun onwetendheid?
Toch was het precies in de lichtkring
van de humanist dat zich in een aantal abdijen enige humanistische
activiteit ontwikkelde". Zo bijvoorbeeld
is de St. Adriaansabdij
van Geraardsbergen
met abt
Jan de Broedere, afkomstig van het nabij gelegen Moerbekc (t 1526) en met abt
]eróme Ruffault tt 1563), die L. Vives als pedagoog heeft gehad te Leuven. In de
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17e eeuw zal de abdij Affligem te Leuven een college openen terwijl de abdij van
Geraardsbergen
- uitzonderlijk
voor een Benedictijnerklooster
in die tijd - vanaf
1629 tot aan de afschaffing in 1794 een humanioracollege
bezat en hierdoor een
grote culturele uitstraling uitoefende op de omgeving.
De contra-reformatie
van de 17e eeuw komt ook tot uiting door de stichting
van een nieuw klooster, nl. dit van de priorij van Hunnegem te Geraardsbergen
(1624) en door de oprichting van Congregaties.
Zo verenigden de abdijen van
Affligem, van St. Denis en van Geraardsbergen,
later samen met de abdij van St.
Ghislain, zich in de Congregatie van O.L. Vrouw van Presentatie. Deze hield echter niet lang stand en verdween reeds in 1654.
Voor de meeste kloosters kwam met de Franse Revolutie na meer dan 1000
jaar monastiek
leven een brutaal einde. In die periode zullen dan ook alle
Benedictijnse- en Cistercienserkloosters,
zowel mannelijke als vrouwelijke verdwijnen, op twee na nl. de priorij van Hunnegem, dat haast onafgebroken
heeft kunnen blijven functioneren tot op heden en dat van Affligem, dat later door de monniken van Dendermonde
terug heropgericht
werd.
De vele tentoongestelde
kunstvoorwerpen,
afkomstig uit de Benedictijnerkloosters van het Land van Aalst, zijn een duidelijk bewijs van de kunstzin en de
materiële rijkdom van deze abdijen. Nogmaals moet hier beklemtoond worden dat
dit alles niet mogelijk was zonder het basiswerk van het Monasticon
Belge in de
1ge eeuw gestart door V. BERLIERE en dat nu met de provincie Oost-Vlaanderen
zijn voltooiing nadert.
Een derde deel van de cataloog behandelt tenslotte enkele facetten - het ora et
labora element - van het monastieke leven, zoals: de architectuur,
de bibliotheken,
de scholen, de economie en het artistiek mecenaat.
Ook hier komt het Land van Aalst goed aan zijn trekken met twee uitschieters. Vooreerst de vierdelige brevier uit de 15e eeuw, die spijtig genoeg op de acht
opengeslagen bladzijden nooit één van de vele drolerieën toonde, die nochtans zeer
goed de verbeeldingskracht
van de miniaturist laat zien en vervolgens een deel van
het retabel uit de kerk van St. ]ans-Hemelveerdegem,
dat waarschijnlijk
afkomstig
is van de abdij van Geraardsbergen
en waaromtrent
binnenkort een nieuwe studie
mag verwacht worden .
. . Deze groots opgevatte tentoonstelling
en de drie begeleidende catalogi, met
een totaal van 782 voorwerpen,
waarvan er 172 werden afgebeeld, hebben de uitdaging om een totaalbeeld te geven van rneer dan 1000 jaar monastiek leven van
Benedictijnen,
Cisterciensers
en Trappisten
tenvolle beantwoord.
Het was een
gedurfde onderneming,
die door de groep medewerkers,
waaronder ons bestuurslid Luc Robijns, en door de bezielende leiding van P. Batselier, monnik van Dendermonde, tot een goed einde werd gebracht.
.
Een prachtige brok kerkgeschiedenis
rolde aan onze ogen voorbij. Het Land
van Aalst was er niet alleen rechtstreeks in vertegenwoordigd
door de kloosters van
Moorsel, Dikkelvenne,
Ronse, Ename, Geraardsbergen,
Affligem, Grimminge en
Aalst, maar ook onrechtstreeks
want met meer dan 60 parochiekerken
uit het
gebied behoorden toe aan Benedictijnse- of Cisrercienserkloosrers.
Tevens bezaten
deze abdijen vele gronden in de diverse dorpen van de streek zodat deze driedubbele aanwezigheid
duidelijk het verlede~ van Het Land van Aalst heeft bepaald.
Bij zo'n tentoonstelling
en cataloog zou kritiek haast getuigen van kwade wil,
niettemin verwonderde
het mij dat zo weinig werd getoond en geschreven over de
Reformatie - de vlucht, de vernieling, de dood, de tijdelijke verblijfplaatsen,
van de
vele kloosters - in de Zuidelijke Nederlanden.
Waarom haast geen melding van de
Middeleeuwse gebedsconfraterniteiten,
die zoweleen geestelijke als materiële band
smeedde tussen de vele onafhankelijke
kloosters?
Is het een droombeeld dat door deze overweldigende
tentoonstelling
de weg
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geëffend is voor
ederlanden?

een gelijkaardig

evenement

over

andere

kloosterorden

in de
G.V.B.

2. G. VAN BOCKSTAELE,
Het Sint-Maarteninstiruur,
1980, 320 blz., 74 foto's, grafieken en tabellen, (1)

1881

- 1980,

Aalst,

"Als aanzet tot de 100ste verjaardag van het bisschoppelijk college" verscheen
medio september het werk "Het Sint-Maarteninstituut,
1881-1980 - Bijdrage tot
de geschiedenis van het onderwijs in het Aalsterse" door Geert Van Bockstaele,
sinds 1963 leraar geschiedenis aan het college. Dit mooi geïllustreerde boek, gezet
in een aangename letter, maakt zeker een feestelijke indruk en werd overal met
vreugde en enthousiasme
begroet.
De honderste
verjaardag
van het SintMaarteninstituut
is dus begonnen in een feestgewaad.
Zonder het minste voorbehoud sluiten wij ons aan bij datgene wat Mgr. Van
Petegem, bisschop van Gent, schrijft in het Woord Vooraf, waar hij de auteur
gelukwenst "met de vrucht van zijn drie jaren intens navorserswerk" .
In zijn inleiding omschrijft Geert Van Bockstaele het doel van zijn werk, waar
hij de historia ziet als "magistra vitae": "Een betere kennis van het eigen verleden
kan immers een directe inspiratiebron
zijn tot verdieping en verrijking van de huidige schoolgemeenschap".
Hij wilde een historiek schrijven "van mensen, die door
hun zoeken en tasten, door hun slagen en falen aan de school een eigen gelaat hebben gegeven".
Zelf zoekend en tastend heeft de historicus zich een weg gebaand door honderd jaar schoolgeschiedenis
heen. Zoekend naar alles wat ooit over het SintMaarteninstituut
werd geschreven of gedrukt; tastend vaak in het duister van
slecht bijgehouden of niet bestaande archieven; luisterend dan maar naar verre,
bestofte verhalen; speurend naar Wahrheit, Dichtung verwerpend ... In zijn mondelinge bronnen vermeldt de auteur 72 intervieuws. Het collationeren
van die 72
gesprekken,
waarvan sommige gebeurden op de vooravond
van het definitieve
verdwijnen der gegevens in de mist der geschiedenis (één van de geïntervieuwden
is
twee maanden later gestorven), om de blinde vlekken en zwarte gaten tot menselijke geschiedenis om te vormen, lijkt mij niet de geringste verdienste van de
auteur. Inzicht en geduld moet het gevraagd hebben om uit die vaak laaiende
sfeerscheppingen
en zweverige beweringen historisch-mededeelbare
feiten te distileren.
Door dit werk heeft Geert Van Bockstaele "het eigen gelaar van de school"
ongetwijfeld meer reliëf gegeven, want hij heeft zijn boek geschreven con amore.
Op bijna elke bladzijde (meer dan driehonderd
!) zien wij de vakman-historicus
aan het werk. Zo vormt b.v. het eerste hoofdstuk (blz. 19 tot 67), dat ons na veel
spit- en graafwerk het ontstaan van het college vertelt, een goed doortimmerd
relaas van een boeiende speurtocht naar de "roots" van het Sint-Maarteninstituut.
Nederig en bescheiden, geboren uit de noden van een verpauperde arbeidersklasse,
is het begin van deze thans trotse-zelfverzekerde
school! Haar oud-leerlingen
van
nu, geleerde ingenieurs en geneesheren ... met-grote-onderscheiding
zijn de rechtstreekse opvolgers van de "commis aux écritures" en van de bedienden-op-t-,
kantoor van weleer, die een "dichter" zingend verheerlijkt op blz. 282:

"Is 't examen voor den staat of voor bediende op 't kantoor
commis aux écritures, commis direct of op het spoor;
Die van 't Klein College, als 't examens zijn dan komen
z'er altijd door ...

•
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Dit kloeke lied, dat elke aarzeling onmiddellijk verschrompelt tot misdadig
defaitisme, noem ik beminnelijk in zijn onthutsende naïviteit en bijna barbaarse
onhandigheid, omdat het zo complexloos zegt wie en wat wij eens waren. Beter.
dan om 't even welke beschrijving geeft het ons een idee van de toenmalige mentaliteit in het Sint-Maarteninstituur. ..
Geert Van Bockstale heeft zijn boek ook geschreven met wijsheid. Hij
onthoudt zich van vierkante en partijdige uitspraken, vooral als hij delicate punten
aanraakt (b.v. de jammerlijke teleurgang van de school van de Broeders van de
Christelijke Scholen) of als hij nog steeds explosieve stof behandelt (de epuratie na
de tweede wereldoorlog). Hij registreert, bijna chronologisch en zonder stemverheffing, wat er gebeurd is, telkens naar zijn bronnen verwijzend, en zegt ons duidelijk wanneer het gaat over niet meer controleerbare beweringen of meningen. Bij
het behandelen van de epuratie houdt hij zich aan de regels van tact en fatsoen: de
historicus weet duidelijk meer dan hij meedeelt. Dat zijn relaas toch een enkele
keer onderhuids gaat trillen - zoals blijkt uit reacties en discussies - was onvermijdelijk: de auteur schrijft "niet de historiek van gebouwen en structuren, maar van
mensen, die... " Als evenwel uit nieuwe gegevens mocht duidelijk worden dat hij
toch een bewering te haastig heeft geformuleerd, dan is het de taak van de historicus recht te laten geschieden.
Dit boek lees je niet "in één ruk". Dat was geenszins de bedoeling. Maar door
de vele data, cijfers en kroniekachtige mededelingen heen ontwaar je plots het
menselijk drama of het charmante detail. Op blz. 53 b. v. lees je, bij de behandeling
van de schoolstrijd, het schokkend verhaal van (wij resumeren) "den onschuldigen
jongeling op een aremen stroozak aan wiens brekend hert en stervende lippen nog
een gebed ontsnapten". Op dit larmoyante getuigenis van een tijdgenoot geeft de
auteur geen commentaar maar hij zet zijn kroniek bijna toonloos verder: Maar ook
de liberalen zitten niet stil... Dit voorbeeld lijkt ons karakteristiek voor de verteltrant van de schrijver. Op blz. 57 lees je over het collectieve zwijgen van de anders
zo agressieve katholieke pers 'in alle talen'. Deze stilte is het benauwend decor
waarin zich de ontreddering situeert van Broeder Morien. De auteur deelt het menselijk gezien - ZO belangrijk feit terloops mee (in voetnoot! blz. 56) "dat de
politie tor haar spijt geen enkele getuige van het gebeuren had kunnen vinden".
De geïnteresseerde lezer zal zelf, grasduinend in het werk, lezen over de thans
onvoorstelbare toestanden in verband met het signum linguae (blz. 123) - nog zo
.dicht bij ons! Hij zal lezen hoe De Standaard van 17 mei 1930 op ;ijn voorpagina
een hoofdarrikel wijdde aan de vernederlandsing van het Sint-Maarreninstituut,
"misschien als eerste in Vlaanderen" (blz. 126).
."
Hij zal "Het Rijke Roomsche Leven" herkennen in de Katholieke Iweinskerels
(blz. 121), in de foto op blz. 295 en in het gezang "Vivarl"(sic) onze Woeste en hij
mag er wezen" (blz. 90). En tenslotte nog een voorbeeld van' de vaak kurkdroge en
onderkoelde opmerkingen van de auteur, waar de historicus de mens moet in toom
houden. Vermits de naam van Woeste is gevallen ~emen wij een opmerking die de
'auteur maakt in verband met wat hij noemt "het Daensistisch drama" (blz. 94):
" ... zodat wij voorzichtig mogen besluiten dat het Sint-Maarteninstituut niet rechtstreeks betrokken is geweest bij het Daensistisch drama, maar toch de richtlijnen
van Mgr. Stillemans heeft nageleefd en in die zin eerder de zijde van de conservatieve katholieken heeft gekozen." ,
Wij menen dat dit het eerste werk is, dat de geschiedenis van een college in
Vlaanderen zo grondig en uitvoerig behandelt, al heeft A. Dewandel met zijn "Het
Onze-Lieve-Vrouwcollege (1844-1944) en de Latijnse scholen te Oudenaarde"
(1945) hier de weg gewezen. Juist omdat de auteur zijn horizon verwijd heeft tot de
Aalsterse regio, het Bisdom Gent en het land, en het Sint-Maarteninstituut telkens
als klankbord laat fungeren, heeft hij ook. een belangrijk stuk geschiedenis van de
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stad Aalst geschreven, Hij heeft tevens een belangrijke bijdrage geleverd tot de geschiedenis van het christelijk onderwijs in Vlaanderen. Voor dat alles onze dank
aan Geert Van Bockstaele en zijn ploeg medewerkers. De aangename presentatie in
moderne stofwikkel van leraar Rik Slembrouck en de goed leesbare tekst mogen
uitnodigen tot lezen !
Leetori salutem !
M. De Mullier
leraar Sint-Maarteninstituut.

3. E. HOUTMAN, Abbaye de Beaupré à Grimminge, in: Monasticon Beige,
d. VII, Province de Flandre Orientalevn? 3, 1980, p. 307-328.
.
Drie jaar na de uitgave van een eerste deel, waarbij de Benedictijnerkloosters
werden behandeld, verscheen onlangs een rweede deel, met de bijdragen over de
Cisterciensers- en Praemonstratenserskloosters, waarvan er vijf gelegen waren in
het Land van Aalst.
De historicus, E. Houtman, die voor ons tijdschrift reeds intressante bijdragen
schreef over het klooster der Wilhelmieten en over het Begijnhof, beiden van Aalst
en die tevens de inventaris opmaakte van het stadsarchief, is dus als huidig archivaris van Hasselt geen onbekende voor de streek.
In zijn nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van Het Land van Aalst schetst hij
eerst de evolutie van de naam van het Cistercienserinnenklooster te Grimminge.
Deze naam evolueerde van Bellum Pratum naar Beaupret en Beaupré. Bij de daaropvolgende bronnenanalyse is het opvallend hoe sterk verspreid de archieven werden na de afschaffing in 1796 en hoe zij nu nog ondergebracht zijn in diverse
archiefdepots. Zo treft men er naast het Rijksarchief te Ronse documenten aan in
het Aartsbisdom te Mechelen, de abdij van Affligem, het Rijksarchief te Brussel'
evenals in de Koninklijke Bibliotheek. Het mooiste handschrift uit dit klooster is
wellicht het antifonarium uit 1290 dat zich nu in Dublin bevindt (Library of A.
Chester Beatty). Verwonderlijk is wel dat bij dit archivalisch overzicht nergens
sprake is van kaarten of plannen der abdij gebouwen of der eigendommen. Zijn er
dan geen enkele bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel of in het Rijksarchief van Gem?
Bij de bespreking der werken blijkt nogmaals hoe weinig tot hiertoe over
Beaupré werd gepubliceerd in tegenstelling tot andere kloosters van de streek.
Niettemin mocht bij de schaaîse publicaties toch de werken vermeld worden van
ons bestuurslid J. De Brouwer over de Kerkelijke Instellingen van Het Land van
Aalst. Waarom rwee belangrijke bronnen zoals de Dekanale visitaties of de
Mechelse Miscellanea niet geraadpleegd?
Na de bibliografische gegevens ontwikkelt de auteur klaar en duidelijk de
stichting van het klooster door Alix van Boelare in 1228, aan de boorden van de
Dender en aan de rand van 'het grote Raspaillebos. Samen met een groot aantal
bunders grond verwierf de abdij ook het patronaatrecht- van de parochie Grimminge en later van Zandbergen. Volgens de traditie waren het de monialen van het
klooster Ter Kameren te Elsene, die de stichting mogelijk maakten, Zoals vele
kloosters in die tijd volgde men wel de Benedictijnerregel maar binnen de statuten
van Cîteaux, zodat het niet verwonderlijk was dat de abt van Cam bron (Henegouwen) er het visitatierecht kreeg. Beaupré was dus een soort Franse stichting die
bijna steeds het Frans als voertaal zal gebruiken.
Onder het bewind van abdis Beatrix van Geraardsbergen kwamen de rwee
beroemde antifonaria tot stand (1290). Bij vele van haar opvolgsters is de naam
niet gekend. Wel weet men dat zij regelmatig economische ,moeilijkheden had en
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éénmaal dreigt zelf het generaal kapittel der Cisterciensers Beaupré te excommuniceren indien de zusters hun financiële bijdrage niet betalen (1410).
Tijdens het abbatiaar van Johanne van Nieuwenduerpe
(1461-1473)
kende
het klooster een merkwaardige
heropstanding,
zowel op het economisch vlak (men'
is in staat om te Brussel een refugehuis te kopen, dat in 1695 samen met vele abdijarchieven zal vernietigd worden), als op spiritueel vlak met de kloosterhervorming
onder leiding van de abdij van Clairvaux. Deze dynamische groei leidde in 1515
tot de aanwezigheid van niet minder dan 230 religieuzen, waarvan een deel instond
voor de pas opgerichte kloosterschool
voor juffrouwen.
Onder het bewind van
Jeanne d'Ydeghem (1613-'36) wordt het klooster en de kerk na de verwoestingen
van de 16e eeuw terug opgebouwd en moet men ook hier ervaren dat zoals in het
St. Adriaansklooster
en Hunnegem
van Geraardsbergen,
de meeste monialen
afkomstig zijn uit Wallonië en Noord-Frankrijk.
De taalverschillen
werden in
Beaupré nochtans
minder scherp aangevoeld,
zodat het Franstalige
karakter
behouden bleef tot aan de afschaffing.
Van 1715 tot 1718 was Beatrice Fievitz , afkomstig van Geraardsbergen,
abdis. Deze periode werd gekenmerkt
door vele moeilijkheden
evenals deze van
haar opvolgster Bonne de Lambrechts die in conflict kwam met de heer en de schepenen van Zandbergen,
nopens de parochiekerk
van dit dorp.
De laatste bouwperiode
van de abdij ving aan in. 1745 en zal 30 jaar duren.
Dan werd de kerk vernieuwd,
de abbatiale vleugel gebouwd evenals de nieuwe
slaapzaal, de refter en het poortgebouw.
Vele van die gebouwen zullen na de sluiting en verkoop in 1797 door de nieuwe eigenaar afgebroken worden.
Niet geweten is wat er met de kunstschatten
van de abdij en van het klooster
geschied is; weinig sporen zijn tot hiertoe terug gevonden. Eldus eindigde ook hier
vrij bruusk zes eeuwen monastiek leven.

4. E. HOUTMAN,
dl. VII, Province

Abbaye de Ten Roosen près d'Alosr, in: Monasticon
de Flandre Orientale, n° 3, 1980, p. 447-459,

beige,

Dezelfde auteur van Beaupré bestudeerde
ook de Cistercienserinnen
abdij
"Ten Roosen" , te Aalst op de wijk van Mijlbeke en aan de grens van Moorsel.
Zoals Beaupré kwam gok deze abdij tot stand midden in de vernieuwingsgolf
van
het monastiek leven, die ook Het Land van Aalst niet onberoerd liet.
Van deze abdij zijn niet alleen de gebouwen totaal verdwenen maar ook zijn er
haast geen archieven bewaard.
Kort na de sluiting van de abdij werden de archieven aangeslagen en in 1802
door de ontvanger van de Nationale Domeinen gedeponeerd bij het Departementaal archief te Gent, waar ze kort nadien verdwenen.
Wat is er sindsdien mee
gebeurd? Werden ze werkelijk vernietigd of werden ze door privépersonen
meegenomen?
Gelukkig bezitten de archieven van Gent, Aalst, Brussel en Mechelen enkele
losse dokurnenren en bewaarde de abdij van Bornem een obituarium,
dat destijds
'door de Oudheidkundige
kring van Aalst werd uitgegeven. Deze publicaties zijn
onlangs nog besproken geworden in ons tijdschrift.
Wegens deze gebrekkige informatie kon de auteurs dus ook maar een fragmenraire geschiedenis
ophangen.
Zelfs de stichting blijft in de nevels van de
Middeleeuwen
gehuld. Wellicht is zij reeds opgericht in 1228 en werd zij - het enig
vaststaande feit - in 1235 opgenomen in de Cistercienserorde.
Toen ook kwam zij
onder de bevoegdheid van de abdij van Aulne en weldra onder die van de abdij van
Baudelo, die de leiding behouden heeft tot aan de afschaffingen in 1796.
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Konden de namen van de abdissen uit de 13e eeuw nog teruggevonden
worden dan is dat niet meer het geval voor de l4e en een groot deel voor de 15e eeuw.
De inlichtingen, die de auteur nog heeft kunnen verzamelen betreffen de necrologieën en enkele economische transacties.
Wel is geweten dat de abdij in de 16e
eeuw 20 monialen telde, dar het klooster in de 16e eeuw zwaar werd verwoest en
dat ook "Ten Roosen", zoals Beaupré, een kloosterschool
bezat. De auteur had
nochtans wel aanvullende
gegevens kunnen vinden in de Miscellanea
van het
Aartsbisdom
te Mechelen en gedeeltelijk in de Dekanale verslagen van het bisdom
(Zie meer hieromtrent in de werken van J. de Brouwer, Bijdragen tot de geschiedenis van het godsdienstige leven ... )
Volgende abdissen waren afkomstig uit Het Land van Aalst: Margaretha
van
Praet uit Baardegem
(1559-1753),
Anna vanden Bossch of Buyst uit Aalst
(1573-'82),
Victoria Tack eveneens uit Aalst (1724-'47)
en Felicitas Byl uit
Geraardsbergen
(1767-1813).
Terecht wordt dit klooster onder de arme communauteiten
gerekend wegens
de geringe inkomsten
maar ook door de vele plunderingen
van rondtrekkende
legers van zowel vriend als van vijand, wat de zusters dan ook verplichtte om binnen de stadmuren van Aalst te vluchten.
Even schijnt er een gunstige periode aan te breken tijdens het abbatiaat van
Felicitas Byl (1768-1813)
maar dan werden zij ook geconfronteerd
met de Franse
bezetting en uiteindelijk met de sluiting van hun klooster. Vele monialen vestigden
zich nadien in Aalst, waar ze de kunstschatten
toevertrouwden
aan privépersonen.
Op een klok van 1682 na, nu in de kerk van Iddergem opgehangen en een O.L.
Vrouw beeld in
kerk van Herdersem is er van de kunstschatten
van de abdij niets
meer gekend.
G.V.B.

de

5. G. MERSCH,
Prévoté de Boechoure à Dikkelvenne,
in: Monasticon
dl. VII, Province de Flandre Orientale, n° 3, 1980, p. 569 - '75.

Belge,

Vele historici zullen wellicht verrast geweest zijn met de nota over deze nederzetting te Dikkelvenne.
Was het bestaan zelf al een merkwaardig
feit dan situeert de
jonge historicus,
G. Mersch deze proostdij niet in Velzeke, zoals velen steeds
gedacht hebben maar wel in Dikkelvenne, ofschoon zij haar voornaamste
bezittingen in Velzeke had. Ook corrigeert de auteur de aard van de communauteit:
dit
was geen priorij maar wel een proostdij, die geïntegreerd was in de Norbertijnerabdij van llirmve.
De start van de nederzetting moet men situeren rond de 1170, wanneer Raas
IV van Gaver een deel van zijn allodium in de parochie van Dikkelvenne aan de
abdij van Ninove schenkt om er een hoeve op te bouwen. Merkwaardig
hoe ongeveer 80 jaar na het vertrek van de Benedictijnen in Dikkelvenne, die eveneens op
die buitenwijk een klooster hadden, een lokale heer terug een uitnodiging stuurt
naar monniken om er een hoeve op te trekken, die weldra zal uitgroeien tot een·
proostdij. Deze eerste schenking wordt op enkele jaren zodanig uitgebreid dat zij in
118760 bunder omvat en dat er vanaf 1195 reeds een priester resideert. Nochtans
wordt in 1413 voor de eerste maal de naam van een proost vemeld.
.
In de tweede helft van de 17e eeuw is Mattheus van Yperseele uit Geraardsbergen er proost, in 1685 Herman de Ceulener uit Appelterre tussen 1738 en 1741
Cyprianus vander Haegen uit Aalst en Nicolaus josephus Crick uit Ninove van
1758 tot 1771. Frederic Waffelaerts uit Brussel is er de laatste proost. Niet duidelijk is wanneer Waffelaerts de proosdij verliet: in 1772 of later. Verwonderlijk
is
het wel dat niet de deken van Ronse, onderwiens bevoegdheid nochtans Dikkel-
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venne lag, maar wel de deken van Oordegern, die Velzeke tot zijn bevoegdhied
had, aan de abt van Ninove mededeelt dat de proost van Boechoute niet meer verplicht is om er mis te lezen.
Wijst dit er niet op dat de proosdij dan toch in die tijd in Velzeke lag of toch
kerkrechterlijk ertoe behoordè?
Heeft de auteur door deze studie enkele verrassende feiten medegedeeld dan toch
moet ook hier vermeld worden dat de werken van]. de Brouwer niet opgenomen
zijn in de bibliografie, zodat de relatie tussen de proosdij van Boechoute en de abdij
Ninove enerzijds en anderzijds de parochiekerk van Dikkelvenne (ofVelzeke), niet
voldoende geschetst is.
G.V.B.

6. N.]. WEYNS, Monastère de Serskamp-Tussenbeek, in: Monasticon Beige,
dl. VII, Province de Flandre Orientale, n° 3, 1980, p. 579-600.
De bijdrage van kanunnik N.]. Weyns, Norbertijn, handelt over het klooster
van Tussenbeek te Serskamp. Ware het niet beter proostdij te vermelden in plaats
van de algemen benaming klooster.
Aan het hoofd stond toch een proost en het zijn toch die namen die de lijst
opgenomen zijn?
Zoals de auteur vooraf opmerkt zijn 'de bewaarde archivalia gering in aantal
en omvatten zij slechts twee necrologieën en enkele losse charters. Tevens bevatten
centrale archieven zoals Brussel, Gent en Ronse weinig aanvullende gegevens. Verwonderlijk is het dan wel dat de auteur wel allusie maakt op enkele documenten in
het archief van het Aartsbisdom Mechelen maar zelf er geen detail van geeft of ze
ook niet vermeld in de vele voetnoten.
Ook hadden we meer aanduidingen verwacht van de documenten die zich in
het Rijksarchief van Ronse bevinden.
Eens te meer werd ook bij deze auteur de naslagwerken over het hoofd gezien
van ons bestuurslid]. de Brouwer. Dat is een duidelijk lacune vermits]. de Brouwer nieuwe bronnen aanboort (de dekanale verslagen en de Miscelania) die zeer
bruikbaar zijn voor de proostdij van Tussenbeek. Immers, wanneer de auteur zelf
aanduidt dat de proosten tevens pastoor waren van Serskamp, waarom dan niet
zijn necrologieën vergelijken met de resultaten van]. de Brouwer, Bijdrage tot ... ,
dl. V, p. 204-207. Vele personen konden hierdoor opgelost worden.
Ook de stichtingsproblematiek is te summier uitgewerkt zodat vele vragen bij
de lezer onbeantwoord blijven. Waarom stichtte de deken van Schellebelle in 1148
een klooster? Waarom werd dit een Norbertinessenklooster? Vanwat leefden die
monialen? Wat was hun taak? Graag hadden wij in dat groots uitgewerkte naslagwerk een antwoord gekregen.
Na deze stichringsomschnjving verzorgt N.]. Weyns ons een biografische lijst
van de proosten, die het zusterklooster, waar soms 10 tot 26 monialen werkten,
beheerden. Deze lijsten bevatten hoofdzakelijk - bij gebrek aan andere bronnen necrologische gegevens en laat ons niets weten over het eigenlijke monastieke leven
der zusters. Zelfs kon men geen lijst van de priorinnen aanleggen bij gebrek aan
archivalia. Nochtans had de auteur dat wel gekund voor de 17e en de 18e eeuw na
raadpleging van de Miscellanea in het Aartsbisdom Mechelen en (of) de dekanale
visitaties.
Voor het Land van Aalst zijn te vermelden: jean de Saedelaere uit Ninove (16e
eeuw), Piere Claes uit Pamel (16e eeuw) en.Melchior Penninck uit Geraardsbergen·
(1731-1753).
Zoals het klooster van Ten Roozen uit Aalst, diende ook.deze proostdij onder
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'de arme communauteiten
gerekend te worden. Om die reden verzaakte de abdij
van Drongen de leiding over Tussenbeek en vertrouwde zij die taak sinds 1705 toe
aan haar collega van Ninove, die het beheerde tot in 1783, jaar waarin de proostdij
door jozef JI werd afgeschaft, In die periode werden vele getuigenissen van dit verleden vernietigd zodat ook over het klooster van Tussenbeek te Serskamp een grote
sluier blijft hangen.

Terecht mag opgemerkt worden dat het
ationaal Onderzoekcentrum
voor
religieuze geschiedenis met de publicatie van het Monasticon Beige niet uitsluitend
de godsdienstige geschiedenis belicht maar ook de politieke, de economische,
de
sociale en de institutionele
aspecten van het verleden beklemtoont.
Het repertorium is niet alleen meer het beschrijven van het monastiek leven in het Ancien
Régime maar het verleden van mensen in hun totaliteit. Daarom ook prijs ik dit
basiswerk ten zeerste aan. Het historisch veldwerk is geschied, aan andere historici
(studenten en afgestudeerden)
om de rijke schat van ons verleden verder te exploreren.
G.V.B.
L. COLLIN, Antoine Stillemans (1832),
tot 1893 (onuitgegeven
licentiaatstesis),

bisschop van Gent, 1840-1916,
2dln., Leuven, 1977.

Biografie

M. DE RUYTER, De politiek van Mgr. Bracq en zijn ultramontaanse
omgeving in
de schoolstrijd
van 1879-1884
(onuitgegeven
licenriaatstesis),
Leuven, 1977.
D. VAN MELKEBEKE,
Seizoenarbeid
(onuitgegeven
licentiaatstesis),
Leuven,

in het arrondissement
1977.

Aalst (1880-1914)

K. DE WOLF, Ontstaan en ontwikkeling van de CVP in het arrondissement
(1945-1952)
(onuitgegeven
licentiaatstesis),
Leuven, 1978.
E. CALLENS,
1980.

Senator

jules

Lammens

(onuitgegeven

licenriaarstesis),

Aalst
Leuven,

7. j. ART, Kerkelijke structuur en pastorale werking in het bisdom Gent tussen
1830 en 1914, in: Standen en Landen, deel LXXI, Kortrijk, 1977, 423 blz.
Zoals de auteur in de inleiding vermeldt is het de bedoeling van deze studie om een
antwoord te geven op de vraag in hoeverre het vroegere kerkelijke, c1ericale en pastorale optreden de huidige verschillen in de kerkpraktijk
heeft gedetermineerd.
Bovendien moet dit boek gezien worden als een onderdeel van een ruimer onderzoek naar de Kerk en de godsdienstbeleving
in het preconcilaire
Vlaanderen.
Hiervoor diende de auteur een ontzaglijk aantal archiefdepots
te onderzoeken, raadpleegde hij niet alleen documenten
in de archieven van Rome, Gent en
Brugge maar ook de dekanale archieven, deze van alle kloosters en congregaties in
het bisdom evenals vele privé-archieven.
Achtereenvolgens
behandelt hij dan de personeelsrecrutering
met de sociale en
geografische herkomst der roepingen; de religieusen met hun stichtingen, hun personeel, hun activiteiten, interne evolutie, hun inkomsten en hun juridisch statuut.
In een derde hoofdstuk bestudeert hij de vorming en de controle van de reguliere
geestelijkheid.
Nadien de oprichting van de parochies en de benoeming van het
personeel. Grote aandacht besteedt hij ook aan de ontwikkeling
van het vrije
onderwijs en de "schoolbewapeningswedloop",
de missies en het.verenigingsleven.
Met andere woorden haast alle facetten van het godsdienstig leven in het bisdom
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Gent werd door de auteur op een interessante wijze belicht.
Een 70-tal bladzijden met tabellen, grafieken en een driedubbele
persoonsnamen,
plaatsnamen,
van verenigingen en van periodieken)
af.

register (van
sluit dit boek

Het hoeft dan ook niet te verwonderen
dat elk dorp van Het Land van Aalst
regelmatig aan bod komt. Een belangrijk werk voor alwie een monografie van zijn
dorp wil maken of die dit aspect van de 1ge eeuw grondiger wil leren kennen. Niettemin heeft men de indruk dat er uit dit bestudeerd archivalisch materiaal nog meer
gegevens zitten, die in voornoemd werk niet aan bod gekomen zijn.
G.V.B.

8. J. ART, Herders en parochianen,
Kerkelijke gegevens betreffende het bisdom
Gent, 1830-1914,
in: Verhandelingen
der Maatschappij
voor Geschiedenis
en Oudheidkunde
te Gent, dl. XIV (1979), Gent, 223 bli.
Met deze tweede studie wilde de auteur "de beschikbare kerkelijkheidsgegevens over het bisdom Gent samenbrengen"
en er een eerste interpretatie
aan toevoegen. Tevens wilde hij een eerste beeld van het officieel kerkelijk 1ge eeuws
standpunt inzake kerkgebondenheid
behandelen samen met een overzicht van de
kerkpraktijk
in dat bisdom.
Vooraf worden de richtlijnen gecommentarieerd.
die de diverse bisschoppen
in die periode aan hun parochianen
verstrekten. Nadien behandelt hij de "relatienes" en de andere verslagen "die aan de hogere clerus en ook aan vooraanstaande
katholieke leken moesten mededelen wat de toestand van het gewone kerkvolk
was". Vervolgens werden de praktijkgegevens
over de stad Gent en de omliggende
dorpen intens belicht en vanaf hoofdstuk IV geschiedt dat voor het platteland en de
kleine steden, waaronder dus Het Land van Aalst.
Chronologisch
onderscheidt
hij in dat hoofdstuk drie periodes: 1830-1847,
1847-1884 en 1884-1914, eerst voor het totale gebied en dan voor de provinciesteden en het platteland afzonderlijk. Nog meer dan in het vorig werk wordt ook deze
studie afgesloten met uitgebreide tabellen, grafieken en een driedubbele register,
die de bruikbaarheid
gevoelig verhoogt.
De auteur komt dan o.a. tot de conclusie dat de kerkpraktijk
van de 1ge eeuw
in belangrijke mate afhankelijk was van de "enracinement"
dit is de ingeworteldheid, in een bepaalde regionale cultuur; dat het al dan niet pratikeren van de parochianen niet zozeer afhankelijk was van hun werkelijke godsdienstzin
- waaraan
zelden wordt getwijfeld - dan wel van de politieke en de sociale constellatie van het
dorp.
.G.V.B.

G. VAN BOCKST AELE, Het Sint-Maarteninstituut
te Aaslt, in: De Vlaamse Toeristische Bibliotheek (V.T.B. en V.A.B.), n? 21 (sept. 1980),16
blz. in 16°, met
negen foto's.
F. DIERICKX,
Cataloog van de tentoonstelling,
100 jaar historiek van het St.Maarteninstituut
te Aalst, gehouden in het stedelijk museum "Oud-Hospitaal"
te
Aalst, oktober-november
1980, met medewerking
van E. De Vis, H. Haerens,].
Janssens en G. Van Bockstaele , Aalst, 1980,48
blz. en 16 foto's.
E. DE VIS en F. DIERICKX, Cataloog van de tentoonstelling
100 jaar kunst van
het St. Maarteninstituut
te Aalst, gehouden
in het stedelijk museum "OudHospitaal" te Aalst, oktober-november,
1980,40
blz .. en 14 foto's.
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FEESTBROCHURE,
EEUWFEEST
VAN HET SINT-MAARTENINSTITUUT
TE AALST, 1881-1980,
Feestbrochure,
Aalst, 1980, 24 blz., in 16°.

9. F. DIERICKX, ZUSTER BEATRIJS - AGNES ILIANO en].
Een huis voor velen, het klooster te Herdersem,
Ninove,

VERMOESEN,
1980, 150 blz.

"Omdat het verleden ons draagt en de toekomst ons boeit" en naar aanleiding
van het eeuwfeest van de inwijding van de kapel, werd door de drie auteurs dit
gedenkboek
uitgegeven. Verlucht met veel fotomateriaal
van zowel personen en
gebouwen als van documenten,
behandelen zij in een eerste hoofdstuk de algemene
historische ontwikkeling van het klooster. Dit werd in 1861 onder impuls van pastoor Jozef Van Havermaet en vooral van coadjutor Louis De Feyter gesticht samen
met twee zusters uit het klooster van St. Kruis-Winkel.
Deze communauteit
behoorde tot de Congregatie van de zusters van de H. Jozef of kortweg genoemd
de Jozefienen, die ook te Mere en St, Martens Lierdestichringen
hebben.
De zusters hebben zich van bij de stichting tot op heden toegelegd op het
onderwijs van meisjes en op bejaardenzorg.
Naast de bestaande meisjesschool
(0 1861), werd in 1864 een weeshuis voor meisjes opgericht dat later zal evolueren
naar een pensionaat om in 1933 te verdwijnen. lotussen was men ook gestart met
een zondagschool
(1865) en zou men bijna honderd jaar later een vrije lagere
school (1959), Maria Assumpta genaamd, oprichten.
Een tweede belangrijke functie is en blijft nog steeds de bejaardenzorg.
Ook
zij kunnen sindî 1971 beschikken over een modern complex "Huize Denderrust".
Zowel in de bijlagen als tussen de teksten vindt men uitvoerig tabellen en statistieken van het personeel, dat op één of andere wijze verbonden is met dit klooster (zusters, directeurs, op rust zijnde priesters en bejaarden).
Een mooi verzorgd boek, gesteund op veel bronnenonderzoek!
G.V.B.

10. RASELT J. - LEBRUN, la faillite d'Isidore Warocqué, banquier
début du XIXème siècle, B.T.N.G.,
1973 (3-4), pp. 429-471.

Montois

du

In de jaren 1830 en vlg. kwam heel wat specultaief kapitaal in beweging.
Ene Isidoor W AROCQUE
uit Bergen, legde een veelzijdige industriële, commerciële en financiële activiteit aan de dag en dit in nauw contact met de "Société
Générale'tdie
merkwaardig
genoeg de crisis 1830 niet alleen te boven kwam maar
haar rivaal de "Banque de Belgique" uit de markt zal prijzen. Hoewel zijn financiële basis meer dan wankel bleek, kreeg W., mede door zijn uitstekende relaties
met topfiguren
uit hoger genoemde
invesreringsmaatscbappi]
, een lening van
300.000 gulden Nederlands
(met regelmatige aflossingen). Als garantie werden
gronden gehypotheceerd
in Denderwindeke,
Oordegem
en ook nog in AalstMijlbeke (19 bunder, 80 roeden). Toen W. Bankroet ging kwamen deze immobiliën aan de Belgische Staat. Gelegenheid om eens het oud kadaster (bewaard in
Gent) te raadplegen.
L.D.R.

11. DEWEERDT

M.,

De

parlementaire

werkzaamheden

van

de

Belgische
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parlementsleden
tijdens
p. 647-683 met tab.

de

zitting

1977-1978;

Res

Publica,

1978

(4),

In tab. 11, pp. 656-659 wordt een rangorde aangelegd van Kamerleden en
Senatoren op basis van hun rol in het neerleggen van wetsvoorstellen,
(of decreet),
amendering,
persoonlijke interventies, controleactiviteiten
gaande van de schriftelijke of mondelinge vraag tot de interpellatie.
'
Resultaat is een soort kwotering voor parlernentarie
vlijt, al wordt bv. commissiewerk niet altijd in extenso gerapporteerd.
Volgens deze criteria komt kamerlid Diane Dhaeseleer - hoewel zonder ervaring - toch nog op de 61ste plaats. Als men weet dat LOUIS VAN GEYT de eerste
plaats bezet in deze rangorde wordt met-een de relatieve waarde aangegeven van
deze Parlementaire
activiteitsbarometer
waar het op politieke decision-rnaking
aankomt.
Andere kwoteringen:
Marc Galle haalt toch nog een 'SIste plaats al is hij
(sedert 1977) totaal neofiet in het politiek bedrijf. Chris Willems komt spijts
anciënniteit minder gunstig naar voor inzake controleactiviteiten
waar hij door die
andere neofiet Jan Caudron wordt voorbijgestoken.
Zijn score in het wetgevend
werk ligt wat hoger.
.
Hier zouden we al onmiddellijk
dit soort onderzoek - in de V.'S. veel meer
beoefend dan bij ons - willen relativeren. Hoe men ons politiek bedrijf ook moge
beoordelen, een Kamerlid of Senator is ergens ook een ombudsman.
Zie de zwaar
gevulde lijst van zitdagen inzake dienstbetoon,
en dat geldt niet alleen voor Chris
WiIlems.
In tab. lIl, pp. 660-662 vinden we provinciaal senator Paula D'Hondt op de
meer dan eervolle 2de plaats. Ook Willy Vernimmen - met ervaring sedert 1968
komt helemaal vooraan met voçral inbreng op wetgevend vlak en diverse tussenkomsten bij regeringsmededelingen.
Ook Wim Verleysen krijgt nog een relatief
goede kwotering vooral inzake wetgevende en controleactiviteiten.
Verderop vermelden we nog L. Waltniei. Na de 10de plaats wordt de relatieve
achterstand
in de score steeds groter. Bij de meting van inzet in de cultuurraad
behaalt Marc Galle een 6de plaats - vooral inzake wetgeving.
Ook J. Caudron komt relatief gunstig naar voor met een 12de plaats vooral
voor controleactiviteiten.
Wim Verleysen volgt onmiddellijk.
Ook Waltniel heeft hier een heel wat gunstiger score. Noch D. D'haeseleer
noch Chris WiIlems worden hier vermeld.
De scherpste kritiek op dit soort onderzoeken
ligt in het eenzijdig onderstrepen van de zogeheten parlementaire
vlijt. Net of een parlementslid,
steeds in zitting
aanwezig, met een palmares van vragen en wetsvoorstellen,
ipso facto ook politieke invloed zou uitoefenen ...
Eén en ander moet ook gekoppeld aan' vorming en karakter van de politicus in
casu.
Verbazend dat het hier besproken onderzoek voor zover ons bekend, geen
enkele politieke commentaar
heeft uitgelokt in ons gewest. Is dit onderzoek - zeldzaam - wel bekend bij de betrokken politici die spijtig genoeg bedolven worden
onder brieven en niet altijd relevante informatie, al kunnen ze dan over een privé
secretaris beschikken en een uitstekende Parlementaire
studiedienst? Onze politologie heeft nog een enorme taak voor zich.
L.D.R.
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NEDERHASSELT
JOS LAUWERS
KAMPENHOUT,
STAM.

HOOFDMEIERI]

288 blz. 166 illustraties.
stuur van Kam~enhout.

1975.

EN BAKERMAT

2< druk 1979,

VAN

Uitgegeven

BEETHOVENS

door het Gemeentebe-

De geschiedenis van Kampenhout
bevat een hoofdstuk over de stam van Ludwig
van Beethoven, geniaal komponist,
die in de 18e eeuw in Duitsland en mede in
gans West-Europa
het genie was in de komponeerkunst,
en nog de grootmeester
blijft. De oudst gekende voorvader van Ludwig was jan van Beethoven ongeveer in
1550 aangetroffen te Kampenhout.
Michel van Beethoven geboren in 1684 was de
overgrootvader
van Ludwig. De familie Van Beethoven week uit naar Duitsland
waar Ludwig als zoon van Louis werd gedoopt op 17 december 1770 in de St.
Remiguskerk te Bonn. In de lijst pastoors onderlijnen we, afkomstig uit het Land
van Aalst: joannes-Baptista
Berlangée, geboren in de buurt van Geraardsbergen,
zegt de auteur, maar dat zal wel Nederhasselt
zijn, als pastoor van Kampenhout
aangesteld in juli 1732. In 1742 werd hij kapelaan van OL V met pensioen van 200
ft. Hij stierf op 1 september 1744.

NINOVE
HENRI

V ANOPPEN

DE GESCHIEDENIS
VAN
TOMME
EN DE BURCHT.

MEERBEEK,

DE

BARONNIE

301 blz. 216 illustraties. 1979. Uitgave G. Momrnaerts.
Veys, 8880 Tielt. Prijs: 600 fr.

TUSSEN

Drukkerij-Uitgeverij

DE
Erik

"Een dorp van liefelijkheid,
minzaamheid,
verdraagzaamheid.
Een dorp waar
iedereen idereen groet, zo is Meerbeek. Het is een landelijke gemeenschap,
waar
het sinds generaties verstaat om als één grote familie gezamelijk en lyrisch langzaam voort te bestaan" aldus Gilbert Mommaerts
in het voorwoord.
De auteur,
opvallend producerend
historicus, schreef de geschiedenis van Meerbeek in drie
delen. Het eerste deel, thans verschenen, loopt vanaf de oudheid tot 1830. Het telt
vier hoofdstukken:
Meerbeek in de Oudheid en de Middeleeuwen,
het tweede: de
politieke geschiedenis van Meerbeek onder het Ancien Regime, het derde: Meerbeek in de Franse Tijd; het vierde: Merbeek onder het Nederlands
Bewind. Een
vlot geschreven geschiedenis, een stijl eigen aan de auteur. Druk en illustraties perfekt. In de moeilijkheden
te Meerbeek en de Boerenkrijg van 1798 neemt pastoor
Karel Nerinckx een bizondere plaats in. Hij werd geboren te Herfelingen op 2
oktober 1761 als zoon van Sebastiaan Nerinckx en van PetronelIa Langendries.
Hij liep lagere school te Ninove, werd in 1785 priester gewijd. In 1793 werd hij
pastoor van Meerbeek. Onder de Franse vervolging van Kerk en godsdienst was
zijn leven te Meerbeek een echte kruisweg, verdoken leven, verdoken priesterwerk.
Hij is moeten vluchten, te Dendermonde
verborg hij zich in het Sint-Blasiusbos
waar hij zes jaar lang aalmoezenier was.
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NINOVE
F. HAESAERT
CAYENNE

: 1798 - 1799

Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis.
Maandblad
van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde.
14< jaargang, nr. 12; december 1978 blz. 569-572.
De auteur klaagt de groteske onverschilligheid
aan ten opzichte van het lot van
onze priesters, ondergaan bij hun verbanning naar Cayenne, Ré en Oléron of tijdens hun verblij in binnen- en buitenlandse gevangenissen. "Onverklaarbaar
is het,
doch ook onvergeeflijk, hoe keurig en efficient een mistgordijn kon worden neergelaten over het leven en het offer van deze priesters, die stellig door verraad, in handen vielen van een meedogenloze
vijand van ons Volk en zijn geloof", aldus de
auteur. De namen lijst geeft een priester uit het Land van Aalst: Eerwaarde Heer
Nerinckx, kapucijn te Ninove. De groep waartoe hij behoorde werd van uit Bordeaux met het korvet La Decade op 25 april 1798 overgebracht
naar Cayenne.
Negen priesters zijn vanuit Cayenne weggevlucht.
vier van hen, waaronder
ook
Eerwaarde Heer Nerinckx uit Ninove, hebben het vaderland teruggezien.

OPBRAKEL
VCITOR

MORRE

OPBRAKEL
Triverius.
Jaargang,

ONDER

DE OORLOG

1914-1918.

(Vervolg)

Driemaandelijks
tijdschrift van de Heemkring
nr. 4. oktober 1979, blz. 3-19.

Triverras.

De laatste brokstukken
geschiedenis komen in de bijdrage aan de
pingen in Frankrijk,
de oorlogsmerers,
de congés, onze soldaten
land, de demolisatie. Volgen dan de lijsten met de namen van al
Opbrakel die deel namen aan de oorlog, ze waren ten getale van
de namen lijst van de gesneuvelde soldaten, ten getale van 10.

- Brakel.

9'

beurt: de oproein bezet Duitsde soldaten van
105, vervolgens

OPBRAKEL
ANSELM

HOSTE

PAUL DE BRAUWERE,

ABT VAN OUDENBURG.

24 blz. 1979. Sinr-Pietersabdij

(1803)

Steenbrugge.

De bondige brochure is wellicht een aanvulling op de kritische
abt De Brauwere in het Menastion
Beige die in 1960 door Dom
werd gepubliceerd. Bij de opheffing van de abdij in 1797 door de
ten, telde de abdij dertien monniken, waarvan een uit OpbrakeI,
1733 en overleden te Brugge op 13 april 1804; hij weigerde de

biografie over de
N. Huyghebaert
Franse sansculotaldaar geboren in
eed.

OPBRAKEL
L. DE MOOR
DE KERK
KOMSTPLA

en A. CAMBIER

VAN

OPBRAKEL.

GESCHIEDENIS

- BESCHRIJVING

- TOE-

NEN.

Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Ronse en het T enement van Inde. Cercle Historique
er Archéologique
de Renaix er du Tenement
d'Inde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 129-168.
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Over de oude kerk van OpbrakeI, gelegen in een uitzonderlijk mooi kader, is nooit
een studie verschenen. Samenrner 21 andere dorpen uit de omgeving maakte
Opbrakel aanvankelijk deel uit van het Tenement van Inde, dit belangrijk leen
gelegen tussen het latere Rijksvlaanderen, ook Land van Aalst genoemd, en het
graafschap Henegouwen; leen dat opklimt tot de schenking door Lodewijk de
Vrome in 834' van het monasterium van Ronse en zijn omgeving aan de vroeger
gestichte abdij Inde bij Aken (Duitsland). In 1098 schenkt bisschop Manasses van
Kamerijk de kerk van Opbrakel aan de abdij van Ename. De nog bestaande oudste
gedeelten der kerk: een groot deel van de toren met zijn trap toren dateren uit begin
13e eeuw. In de 18e eeuw werd het schip gebouwd. Volgen dan: Opbrakel onder
aartsbisdom Mechelen vanaf de protestantse troebelen tot aan de Franse Revolutie
(1559-1798) en Opbrakel onder Bisdom Gent vanaf het Konkordaat van Napoleon tot nu (1802-1978). In deel 11,beschrijft kunsthistoricus A. Cambier het uitwendige van de kerk, het inwendige, het meubilair. Deel III stelt de grote vraag:
wat met de omgeving van de kerk? Hoe ziet de onmiddellijke omgeving der kerk
eruit en welke zijn de toekomstplannen. Aandacht trekt de auteur op de erbarmelijke toestand van de omgeving der kerk en op de verknoeiing veroorzaakt door de
nieuwbouw van de dicht bijgelegen kliniek. Er bestaan plannen om de direkte
omgeving te rangschikken als monument met dorpsgezicht ten-einde nog te redden
wat te redden is. Met de auteur hopen we dat dit zeer spoedig mag gebeuren.

OPBRAKEL
S. DE LANGE
UIT HET "HEERLIJKE" VERLEDEN VAN OPBRAKEL.
DE HEERLIJKHEID VERREBEKE.
.
Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde. Cercle Historique er Archéologique de Renaix et du Tenement
d'Inde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 209-222.
Opbrakel, zoals elk dorp in Vlaanderen, bezat een ingewikkeld geheel van heerlijkheden. Van de hoofdheerlijkheid Opbrakel , afhangend van de baanderij Eine,
werden in de 16e en 17e eeuw zo maar 32 lenen gehouden. DE auteur citeert er
twee: het Hof ten Bossche of Coutaubois en Verrebeke. Het Hof ten Bossche is als
hofstede tot op heden blijven bestaan. Verrebeke echter leeft alleen voort in een
wijk en straatnaam. De bijdrage zet een vergeten bladzijde uit het OpbrakeIs verleden in het licht. Aan de hand van de denombrement van 1689 geeft hij een kadastrale beschrijving van de heerlijkheid Verrebeke, die uit 29 percelen bestaat. In
1680 waren de erfgenamen van edelman Adriaan of Charles Van Grootenbruel
.eigenaars van deze heerlijkheid. Gillis van Grootenbruel verkocht de heerlijkheid
in 1711 aan de Opbrakelse landbouwer Jacques du Carlier die op Verrebeke
woonde. Een bijdrage met een overvloed aan historische gegevens, klaar en stijlvol
geschreven zoals ten andere al zijn bijdragen over de Vlaamse Ardennen.

OPBRAKEL
J.J. VAN DER POORTEN
MERKWAARDIGEHEDEN

OVER WAARSCHOOT (15)

Ons Meetjesland. Driemaandelijks Heemkundig Tijdschrift. Tijdschrift voor
Heemschut, Volkskunde en Geschiedenis. 11 e jaargang nr. 4, 1978. Blz. 143-155.
Vier illustraties.
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Een van de laatste griffiers van Waarschoot onder het Ancien-R .rne was Florus
Du Song. Hij was geboortig van Opbrakel als zoon van schoolmeester Du Song,
Florus was gehuwd met een zekere Limpens, het huwelijk bleef kinderloos. Hij
fungeerde eveneens als klerk van Raadspensionaris Maroux d'Opbrakel te Gent. In"
1813 werd hij meier van Waarschoot. Na een langdurige kwelling van het flericijn
overleed hij op 24 januari 1815. Op 26 januari begraven.

OROIR
GUIDO AERBEYDT
GRAFSCHRIFTEN TE MOORSLEDE
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Maandblad van de VI" .se
Vereniging voor Familiekunde. 15' Jaargang, nr. 3-4 maart-april 1979, blz. 45158. Congresmuur West-Vlaanderen.
Uit een onbekend handschrift, in privaat bezit, excerpeerde de auteur 58 grafschriften uit de kerkvan Moorslede die in de oorlog van 1914-1918 totaal verwoest werd. We vonden één naam uit het Oude Land van Aalst, namelijk Eerwaarde Heer Jacobus-Eugenius Rohaert, geboren te Oroir zoon van PetrusIgnatius en van Maria-Jacoba Vanlinseele, priester gewijd te Gent op 17 december
1814, was veertien maanden onderpastoor te Moen, negen jaar kapelaan te Dentergem, daarna proost te Slijpe, in 1825 derde kapelaan te Moorslede waar hij
overleed op 20 maart 1857.

RONSE
R. VAN T ASSEL
A. F. RENARD, CONSERVATEUR (1877·1888) AU MUSEE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE.
Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenenment van Inde. Cercle Historique et Archéologique de Renaix er du Tenement
d'Inde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 13-39.
'
Alphonse-François Renard, wereldvermaard mineraloog zag het levenslicht te
Ronse op 28 september 1842 en overleed te Elsene op 9 juli 1903. Hij was wetenschapsmens van groot formaat. Een te onderlijnen periode uit zijn wetenschappelijke aktiviteiten is wel geweest zijn Conservator zijn van het Koninklijk Museum
voor Natuurgeschiedenis te Brussel die sedert 1948 de naam draagt van Koninklijk
Instituut van Natuurkundige Wetenschappen van België. De auteur gaat tot in de
details na, met staving van feiten, en gegevens, de enorme bezorgdheid van Renard
voor het op wetenschappelijk peil brengen van het museum. Het wetenschappelijk
werk van Renard werd hooggeprezen, want in 1928 noemde Professor A. Schoup
van de Gentse Rijksuniversiteit een uramiumhoudend mineraal het renardite, naar
de naam van A.F. Renard.

RONSE
GASTON VAN DE MERCKT
1914-1918. DES RECITS DE GUERRE DE SOLDATS RENAISlENS. RAISONS
CONVAINCANTES DE LES AVOIR SOUTENUS MORALEMENT PAR LES
DEVOTIONS PENDANT CETTE GUERRE.
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Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde. Cercle Historique et Archéologique de Renaix et du Tenement
d'Inde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 62-76.
Summier oorlogsdagboek waarin schrijver menig oud-strijder van Ronse citeert.
De gedachte aan de fiertel van Sint-Hermes te Ronse en de bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw van Kerzelare te Edelare hebben de soldaten van Ronse de hele oorlog door vergezeld. 'Dankbaar herdachten en herdenken ze nog de bedevaarten
door de Ronsenaars voor hen gedaan.

RONSE
GASTON VAN DE MERCKT
OOK "MONSKIE DEN BELOER" IS NIET MEER.
Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde. Cercle Historique et Archéologique de Renaix er du Tenement
d'lnde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 77-78.
Edmond Vermeersch, in de volksmond Monskie, overleed op 16 september 1977.
Hij was trouw belleman in de fiertel, voorop aan het schrijn van Sint-Hermes.
Oud-Strijder van 1914-1918 vervulde hij deze taak als een belofte uit de oorlog.

RONSE
GASTON VAN DE MERCKT
LE GRAND TOUR DE ST.-HERMES PENDANT LA GUERRE i914-1918.
(SUITE).
Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde. Cercle Historique er Archéologique de Renaix et du Tenement
d'lnde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 41-61.
In deze vervolgbijdrage beschrijft de auteur de fiertel te Ronse tijdens de oorlogsjaren 1916, 1917 en 1918. Aan de hand van fakturen geeft hij een hele reeks kleine
details uit deze godsdienstige plechtigheid ter ere van Sint-Hermes op wie de bevolking van Ronse in die pijnlijke oorlogsjaren zoveel betrouwen heeft gesteld.

RO SE
JACQUES DECONINCK
SOLDATE

BRIEVEN VAN 1914-1918.

Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde. Cercle Historique et Archéologique de Renaix et du Tenement
d'Inde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 79-81.
Publikatie van drie brieven geschreven door Ronsenaar Julien Crucke aan zijn
broer Arthur , kleermaker uit de Lange Haagstraat te Ronse. Twee dateren van
augustus 1914 en een uit december 1918.

RONSE
ALBERT CAMBIER
DE BAROKKE MEUBILERING VAN DE SINT-HERMESKERK TE RONSE.
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Annalen. Annales. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het T enement van Inde. Cercle Historique et Archéologique de Renaix et du Tenement
d'lnde. Jaargang XXVII, 1978, blz. 83-12I.
In de Annalen van 1977 verscheen van de auteur een bondige bijdrage over de
barokke beeldhouwkunst in Sint-Hermeskerk te Ronse. Het vervolg in de Annalen
van 1978 bespreekt die ensembles die in 1977 niet aan bod zijn gekomen. Ditmaal
doet hij dat meer uitgebreid. In bijlage geeft hij de onuitgegeven bronnen. Worden
zeer gedetailleerd behandeld: het koorgestoelte, de preekstoel, de koperen Arendlessenaar, het ijzeren hekken der Drievuldigheidskapel en de 17e en 18e eeuwse
orgels. Keurig wetenschappelijk uitgewerkte kunstgeschiedenis.

RUIEN
AARSELE. VERLEDEN EN HEDEN.
96 blz. 199 illustraties, 1978. Goudopdruk. Drukkerij-UItgeverij Erik Veys 8880
Tielt.
Het boek is bedoeld als een blijvende herinnering aan het Gouden Jubileum van het
Davidsfonds Aarsele (1928-1978) en het Jaar van het Dorp 1978. Het hangt een
algemeen beeld op van deze gemeente gedurende de laatste driekwart eeuw, en kan
beschouwd worden als een aansluiting op de Geschiedenis van Aarsele van Eerwaarde Heer De Clercq (1830-1899) pastoor van Aarsele van 1877-1896. Onlangs
heruitgegeven door Davidsfonds Aarsele bij zelfde drukker-uitgever Veys. Een
juweeltje naar inhoud en typografische verzorging. Een persoon uit het Land van
Aalst stippen we aan: Pater Valère Albers, Aarselenaar, geboren te Ruien 24
augustus 1902, missionnaris van Scheut, verblijft op Formosa.

SCHELDEWINDEKE
D. VAN HE EGDE
VAN VUENTECA TOT SCHELDEWINDEKE
111 blz. 48 illustraties. 1976.
Schrijver vertelt ons over Scheldewindeke in het verleden en in de tijd van nu over
de folklore, typische figuren, over de kerk en parochie van deze landelijke
gemeente, sedert 1977 gefusioneerd met Oosterzele. De oudste bronnen klimmen
op tot het jaar 988. Tot op het einde van de 16e eeuw was Scheldewindeke een
dorp uit het Land van Rode gehouden van de familie Rodriguez d'Evora. Toen
werd de heerlijkheid ten Rode verdeeld, Moortsele, Balegem en Scheldewindeke
werden een afzonderlijke heerlijkheid. Scheldewindeke kwam onder Gillis Dons,
baron van Lovendegem voor de ene helft, de andere helft aan Philip Jozef van Borsele.

SINT-MARTENS-LIERDE
A.ROEYKENS
PACHTBRIEVEN VAN HET HOF TEN EZELENBERG IN HERNE GEDURENDE DE ACHTTIENDE EEUW.
Het Oude Land van Edingen en Omliggende. Tijdschrift van de Gewestelijke
Kring voor Oudheidkunde, Geschiedenis en Heemkunde van Zuid-Pajottenland.
Jaargang VII, nr. 1, maart 1979. blz. 47-52.
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In de geciteerde pachtbrieven van het hof ten Ezelenberg, eigendom van de kartuizers van Herne, treffen we een paar kartuizers aan die ook in de kartuize van SintMaarten-Bos te Sint-Martens-Lierde een functie hebben uitgeoefend: Bruno Pede,
geboren te Brussel, trad op 21 april 1720 in de kartuize, was er procurator van
1724 tot 1731, was van 1744 tot 1752 prior der kartuize te Sint-Martens-Lierde
(waarom schrijven hedendaagse auteurs nog altijd kartuize van Geraardsbergen
voor Sint-Martens-Lierde ???) vanaf 1752 tot aan zijn dood 28 februari 1765 prior
kartuize Herne. Frans vanden Herrewegen, geboren te Galmaarden, trad in kartuize Herne in 1742 werd procurator kartuize Sint-Martens-Lierde (hier terug
Geraardsbergen). Herne, Antwerpen en Leuven in 1765 volgde hij prior Bruno
Pede op als prior en bestuurde de kartuize tot aan de afschaffing in 1783.

SINT-MARTENS-LIERDE
MICHELlNE SOENEN
LES MANUSCRITS LITURGIQUES
D'APRES UNE LISTE DE 155l.

DE LA CHARTREUSE

DE SCHEUT

Archives et Bibliothèques de Belgique. Revue trimestrielJe de I'Association des
Archivistes et des Bibliothecaires de Belgique. Publiée avec I'aide financière du
Ministre de l'Education Nationale et de la Culture Francaise et du Ministerie van
Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur ainsi que de la Fondation Universitaire. 1978. Tome XLIX na 3-4, pp. 488-503.
De stichting van de kartuize van Scheut dateert van 1456>her koorgebed werd op 7
september ingezet door prior Henri de Loen en zes monniken, die kwamen uit de
kartuizen van Herne, Antwerpen, Luik, Zelem en St.-Martens·Lierde. Een donaat·
uit deze laatste kartuize kwam eveneens mede naar Scheut. Tussen de karruize
Sint-Maarten-Bos te Sint-Martens-Lierde en de kartuize van Scheut heeft de goede
relatie bestaan. Ook voor wat betreft het copiëren van handschriften. Zo weten we
dat Scheut aan St.-Maartens-Bos ontleende het eerste deel van de Legende der Heilihegen om het te copiëren.

SINT -MARTENS-LIERDE
CHRISTIAN DE BACKER en Dr. Apr. LEO J. VANDEWIELE
EEN RECEPT VAN DENDERMONDS

KARMELIETENBIER UIT CA. 1679.

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde.
Vierde reeks, deel 3, Jaarboek 1977. blz. 167-173.
De rekeningen anno 1715 van de karruize Sint-Maartens-Bos te Sint-MartensLierde tonen naast aankopen van hop ook aankoop van masteluin, een mengeling
van half tarwe en half rogge voor het bierbrouwen in de kartuize.

VOLKEGEM
M. CATULLE
UIT DE GESCHIEDENIS VAN VOLKEGEM
Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn
Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne.
Deel X1X, aflevering 1-2, Oudenaarde 1978, blz. 165-169.
Dr. Jur. M. Catulle geeft hier antwoord op de vraag: in wiens bezit was de heerlijk-
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heid van Volkegem in de jaren 1370-1515.
De heren in vernoemde tijd waren: tot
1371: Jan van Berlaymont,
in 1371: Jan van der Straeten, voor 1378: Jan Uter
Galeyden, in 1376: zijn zonen: Meester Martin en Jacob, voor 1468: Jacques de
Lalaing, in 1468: Guillaume de Lalaing en zijn zonen Jan en Anrhone, de heer van
Komen en daarna Simon de Lalaing kregen Volkegem in pand, voor 1465: Jan
Uter Galeyen. Met uitzondering
van het goed Parijs, ging zijn nalatenschap
over
op Hendrik en Lysbette Scoonjans, Jan van den Kethulle en Keerdt van der Oejen.
Lysbette Scoonjans kreeg Volkegem en schonk het in 1515 aan haar neef Jan van
der Kethulle.

ZULZEKE
R. CASTELAlN
EEN OPHEFMAKEND
(ZULZEKE,
16e EEUW).

PROCES

IN

FEODALE

AANGELEGENHEDEN

Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Oudenaarde
van zijn
kasrelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XIX, aflevering 1 en
2, Oudenaarde
1978. blz. 177-181.
Het proces van 1561 ging tussen Joos van der Meere, bezitter van het leengoed
te Hove te Zulzeke, 25 Ha groot en van het landscoefrecht
ervan, - binnen het leen
lag nog een derde leen: tcleen leen van Zulzeke gehouden van de vrouwe van Dentergem - en Jan Diericx die beweerde dat deze goederen afkomstig waren van zijn
vader Gillis. Conclusie van de schepenen van Oudenaarde:
Joos van der Meere
blijft de eigenaar van de betwiste lenen en Jan Diericx betaalt de procesksoten.

t

E.H. Valère Gaublomme.

Wegens een vergissing, onafhankelijk van onze wil, werd in
het nummer 4 een nieuwe paginering begonnen. De pp. 1
tot 56 worden dus pp. 137 tot 192.
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LEDENLIJST
Aalst
Hr. Baert Karel, stadsarchivaris
Hr. Ballaux Willem (steunend lid)
Mej. Bauwens Anne
Hr. Cherrette Marc (steunend lid)
Hr. Clabots
Mej. Coppens Maria
Hr. Courreaux Frits (Ere-voorzitter)
Hr. De Bisschop Marcel, schepen
Hr. De Gheest V.E. (steunend lid)
Hr. De Gols Reg.
Hr. De Nayer Daniel
Hr. De Ridder Etienne
Hr. De Ryck Luc (voorzitter)
Hr. De Schrijver Freddy
Hr. De Troyer Marcel
Hr. De Smedt j.r.
Z.E.H. De Vos Constant,
pastoor-deken
Hr. D'Haese-Van
den Bossche
Hr. Dierckx L.
Hr. Eeman R.
Hr. Fosselle Leo (steunend lid)
Hr. Gheeraerdts Gustave
Hr. Ghijssens Jos
Hr. Hardewijn M.
Hr. Herremans D.
Hr. Liénart Alben (steunend lid)
Mej. Luycx
Hr. Mallego L.
Hr. Merrens Huberr (steunend lid)
Hr. Mores Renaat
Hr. Moyersoen Ludovic (steunend lid)
Hr. Muylaert H.
Hr. Roels Herman,
Schepen van Cultuur
Hr. Schelfhout N.
Hr. Bibliothekaris
van het
Sint-Jozefscollege
Hr. Bibliothekaris
van het
Sint- Maarteninstituut
Hr. Singelyn J.
Hr. Soupez Germain
Stadsarchief
Stadsbibliotheek
Stedelijk Muzeum Oud-Hospitaal
Hr. T alloen Herman
Hr. Uyttersprot Clemens (bestuurslid)
Hr. Van den Bossche Jean
Hr. Van der Biest Ulrik

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Van der Cammen Frans
Van der Hulst Jan
Van Geem Jozef
Van Mol Dirk
Van Orshoven
Verleysen William (steunend lid)
Vernaeve Wilfried
Wasteels L.
Wéry Jan
Willems Christiaan , stadssecretaris
Willockx W:

Antwerpen:
Hr. De Block Marc
Dr. Gyselinck J. (erelid)
Hr. Houtman E.
Ru isbroeckgenootscha
p
Stads biblioteek
AppeIterre:
Hr. Van Cauwenberghe
G.
Hr. Van der Poorten W. (steunend
Asse:
Hr. de Clippele
Ath:
Archives

M.

de la ville d'Ath

Beerse:
Hr. Coppieters

Iwein

Borgerhout:
Hr. Saenen Edm.
Borsbeke:
Hr. De Corte-Gysels

P.

Brakel:
Hr. Baguet
HL De Lange S. (bestuurslid)
Hr. de Pessemier Paul
Hr. Morre Victor
Openbare Boekerij Sint- Vincentius
Hr. Van den Borre A.
Dienst Vreemdelingenverkeer
Brugge:
Brugse Boekhandel

lid)
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Or. Ronse Hubert
Brussel:
Bibliotheek van de Rijksdienst voor
. .Monumentenen Landschapszorg
Bibliothèque des Facultés
Universitaires
Sr. Louis
HL Braekman Dj.
Hr. De Poorter A.
Hr. de Walque André
Mw. Godaert Lieve
Hr. Juwet W. - Ministerie van
Nationale Opvoeding en Cultuur
Koninklijke Bibliotheek Dienst der Aanwinsten
Koninklijke Bibliotheek Die~st van het Wettelijk Depot
Koninklijk
Instituut voor het
Kunstpatrimonium
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Hr. Meganck-De Wolf V. (steunend
lid)
Hr. Reyntens O. (steunend lid)
Hr. Sonck jean-Pierre
Universiteitsbibliotheek
V. U .B.
Hf. Van Langenhove
Hr. Van Lil Albert (bestuurslid)
Denderhoutem:
Openbare Bibliotheek
Z.E.H. Schockaert M.
Mw. Vandepurre-Franx

Denderleeuw:
Gemeentebiblioteek
Hr. De Metsenaere
Hr. Stradiot O.

R.

Dendermonde:
Z.E.H. De Brouwer Jozef (bestu~rslid)
Z.E.H. Vermeren Omaar O.S.B.
Den Haag:'
N. V. Marrinus Nijhoff's boekhandel
en uitgeversmaatschappij
Dilbeek:
Hr. Boel Basiel (bestuurslid)
Edingen:
Archief der Paters Kapucijnen

Erembodegem:
Hr. Claus Gilbert (steunend lid)
Hr. Daelrnan M. (steunend lid)
Hr. Mollaert A.
.
Openbare Bibliotheek "Nut en Vermaak"
Hr. Pèreboom Erik
Hr. & Mw. Temmerman-Ledegen
Erondegem:
Hr. Herman

Emiel (steunend

lid)

Erpe:
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

De Boeck H. (steunend
De Jaeger R.
Stuyver P,
Vernaeve Herman

Everbeek.
Hf. Robberechts

D.

Gavere:
Hf. Van Quallie

L.

lid)

Gent:
Hr. Courteaux Willy
Hr. De Clercq J.
.
Mej. Leroy M.L.
Noordstarfonds
Provincie Oost-Vlaanderen
Culturele Afdeling
,
U niversiteitsbibl iotheek
. . Dienst "Ruil en Schenking"
Hr. Van Besien J.
Mw. Vandenbussche-Van
den
Kerckhove Chr.
.
Hf. Van Herreweghen
G.
Hr. Van Hille W.
Hr. Verbeke André
Gentbrugge:
Hf. Surdiacourt

Dirk

Geraardsbergen:
Bibliotheek van het Davidsfonds
Hr. De Geyter Alf. (steunend lid)
Z.E.H. De Graeve E.
Hf. De Taeye Jozef
Hr. D'Haenens Willy
HL Maes T.
Hf. Mahauden A.
Hf. Marchand J.
Hf. Neirinckx Arrnand
Openbare Boekerij
Z.E. Priorin der Priorij van Hunnegem
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Hr. Schrever A.
Hr. Van den Berge G.
Mw. Van Den Daelen-De Clippele
Dr. Van Heuverswyn A.
Hr. Van Holle R.
E. Pater Van Kerckhoven M.
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
HL Waterinckx F. (steunend lid)

'Horebeke:
HL Beusard

Marcel

'Idegem:
HL De Cremer P.
E.H. De Pauw H.
Hf. Van den Berghe Willy
Kallo:
E.H. Van der Speeten

Gijzegem:
Instituut Sint- Vincentius Afdeling Humaniora
Hr. Van de Perre Pieter-Frans

Kerksken:
Hf. Lievens M. Rijksveearts
Hr. Temmerman
P.

Groot-Bijgaarden:
Mw. Borrels Marie

Koudekerke/Nederiand:
Hr. Schutijser A.J.

Haaltert:
Hr. De Loose Willy
Hr. ]ooris C.
Hr. Roelants-De Brouwer P.
Hr . Van Crornphaut Omer

Korbeek-Lor
HL Lievens R.
Landegem:
HL Vandevelde

Hekelgem:
E.P. Bibliotecaris Benediktijnerabdij
Hf. Van den Bergh J.
Mw. Van Landuyt Alice
Heldergem:
Hr. De T royer Roger
Herdersem:
HL Dierickx

Lebbeke:
Hf. Dauwe J.
Lede:
Hf. Cool]. (steunend lid)
Hf. De Canck José
Hf. De Fruytier M.
Hf. De Spiegeleer-Kinget
Hf. Vinck E. (steunend lid)

Alfons
Leuven:
Universiteitsbibliotheek

Herent:
HL De Smael Fr.
Herne:
Hr. Berckmans

J.

Ad. (steunend

Herzele:
Hr. De Buysseher M.
Z.E.H. Van Paepegem,

lid)

pastoor-deken

Heusden:
Hr. De Cock Etienne
Hofstade:
'M·w. Callebaut P.
Mej. Henderickx A.
Hr. Uyttersprot
Marc
Mw. Van Gijseghem Lucie

K. U.L.

Liedekerke:
HL Timmermans
HL Wijnant J.
Lierde:
HL Beerens S.
Hr. Van Huffel G.
Lokeren:
Hr. Eeckhout

Freddy

Louvain-Ia-Neuve
Bibliothèque Collège Erasme
Maarkedal:
Z.E.H. Van Roy Frans
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Mechelen:
Hr. De Lessines Rud.
Openbare Bibliotheek

Oostende:
Vlaamse Vereniging

Ophasselt:
Hr. De Vleeschouwer
(steunend
Hr. Van den Berge M.

Meerbeek:
Hf. Moens W.

Oudenaarde:
Hf. De Crick N. (steunend
Hf. Desmet B.

MeUe:
Hf. De Keyzer A.
Mere:
Dr. De Spiegeleer Luc
Hr. D'Hoker A.
Hr. Schiettecatte
Mej. Suys Yolanda
Hf. Van Impe Dom.
Merelbeke:
Hr. De Cocker

voor Familiekunde

lid)

Pollare:
E.H. Claus M.
Ronse:
Hr. E. Matthys
Rijksarchief
Hr. A. Roekeloos

J. (erelid)
Roosdaal:
Hr. Willems Rudi

Moerbeke:
Openbare Bibliotheek
Moorse!:
Hr. Fransaer F.
Hr. Van Den Heule G.

Schendelbeke:
Hr. Ce Chou Freddy
Hr. De Pelsmaeker Roger
Hr. Van Mello Hilaire

Nieuwerkerken:
Hr. en Mw. Boeykens
Hr. De Sloover M.
Hf. Robyns Luc (ondervoorzitter)

Sinr-Arnandsberg:
E.H. De Venter J:-(steunend
Prof. Dr. Vanacker Frits

Nijmegen:
Katholieke

Sint -Lievens- Esse:
Hf. Van Langenhove

Universiteitsbibliotheek

Ninove:
Hr. De Cock Marcel (bestuurslid
Hr. Daelman René
Hf. De Mol R.
Hr. De Pauw Jan
Hr. Moereman].
Stedelijke Bibliotheek
Hr. Van Coppenolle Christian
Hr: Van Steenberghe J.

Sint-Lievens-Hourem:
Hf. Verbrugghen Jo.
1981)
Sint-Maria-Oudenhove:
Hr. Kindt Freddy
Hr. Schollaert ].
Sint-Martens-Latem:
Hr. Eylenbosch Ernest
Hr. Watté-Aelterman
Frans
Steenhuize-Wijnhuize:
Hr. Van den Berghe Marc

Okegem:
E.H. Ardans Bavo
Hr. Ardans- Vemaillen Jan
Hr. Van Isterdael Herman
(bestuurslid 1981)
Oldenburg/Duitsland:
Hr. Hohn Hans Dietrich

(steunend

Roger

Stekene:
Hr. D'Haese

lid)

P.A.'

Turnhout:
Jhr. Boone M. (steunend

lid)

lid)

lid)

2XO
Winksele:
Hr. Pr cnccl

Vianc:

Hr. ik Cm:k ; .
\i ilvoorde:
Ilr. Uv rcnd.iclc

Worrcgern-Pcregern:
Hr. Vindevogcl
R.

R.

Vlekken"
Mw. Hcndcrick« M.
LH. Van den Steen A.

Zaffelare:
Mr. Van Duffel (steunend

Zottegem:
Hr. De Vos 1.. (steunend lid)
Hr. Janssens Joël
.Hr. l.amarcq Daniel
Hr. Lucas Marc
Hr. Van Bocksraele G. (bestuurslid)
Hr. Van den Bossche
Hr. Van Durme L.

Wichelen:
Hr. Peirlinck A.
Hr. Ruys Robert

Antwerpen

lid)

Zandbergen:
E.H. Lust A.

Vlierzele:
Hr. Van lkver H., Rechter
(steunend lid)

Wilrijk:
Hr .. Holemans H.
Universitaire
Instellingen
Bibliotheek

A.

Zwijndrecht:
Hr. Charira-Crombè

HET LAND VAN AALST - Ruilnummers
Vereniging voor Familiekunde,
Wolstraat 39 - 2000 Antwerpen.
"Eigen Schoon en De Brabander",
Ransbeekstraat
79 - 1120 Brussel.
Graafschap Jette - L. de Brouckerelaan
35 - 1080 Brussel.
Koninklijke
Commissie
voor
Monumenten
en Landschappen
- Jozef
1I
straat 30 - 1040 Brussel.
Gemeentekrediet
van België - Studie- en Documentatiedienst
- Pachecolaan 44 1000 Brussel.
Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten - Museastraat
9 - 1000 Brussel.
Société d'Hisroire de Comines-Warneton
et de la Région - Poolsterstraat
37'1080 Brussel.
Kunst- en Oudheidkundige
Kring - Emie! Clausplein 6 -.9800 Deinze.
Geschiedkundige
Kring van Dendermonde
- Kapittelstraat
27 - 9330 Dendermonde.
Het Oude Land van Edingen en Omliggende
- Kapucijnenstraat
5 - 1390
Edingen.
Historische
Kring van het Meetjesland
- Achterstege
22 - 9050 Evergem .
. Bond der Oostvlaamse
Folkloristen - Kraanlei 63 - 9300 Gent.
Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde
- Blandijnberg 2,- 9000 Gent.
Het Land van Rode - J. Van Dermeulenstraat
42 - 9001 Gentbrugge.
Oe Leiegouw - Lentedreef 11 - 8500 Kortrijk.
Instituut voor Naamkunde
- Blijde Inkomststraat
5 - 3000 Leuven.
Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Ronse en het Tenement
van Inde Priesterstraat
15 - 3600 Ronse.
De Middelaar - Steenweg op Haacht 147.- 1030 Schaarbeek.
De Oostburg - Heiveldstraat
137 - 9110 Sint-Amandsberg.
Oudheidkundige
Kring van het Waasland - Zarnanstraat
49 - 2700 Sinr-Niklaas,
Le Parchemin - Landrainstraar
9 - 1970 Wezembeek-Oppem.

HET LAND VAN AALST REEDSVERSCHENEN]AARGANGEN.
Reeds verschenen jaargangen worden slechts verkocht per
volledige jaargang à 400,- fr. Is de jaargang niet meer volledig in
voorraad dan wordt 75,- fr. per nummer aangerekend.
De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde
bedrag op rekening nummer 001-05~340-77
van "Het Land van
Aalst, Oude Jaargangen",
Eikstraat 50~ 9'300 Aalst.
Alle jaargangen
zijn nog in voorraad,
uitgezonderd
de
onderstaande,
waarvan nog slechts de aangeduide nummers beschikbaar zijn:
1949 ( 1): nummer 6
1950 ( 2) : nummers 1/2/3
1951 ( 3) : nummer 6
1953 ( 5) : nummers 2/3/5
1954 ( 6) : nummers 2/3/4/5/6
1959 (11): nummers 3/4/5
1961 (13): nummers 2/3/4/5/6
Volgende overdrukken zijn nog beschikbaar:
Agnes D'Hoker-Claeys:
De omwenteling van 1789-1790 in het
oosten en zuid-oosten
van de provincie
Vlaanderen
1972 - 75,- fr.
Frans Couck: Familie Sonck te Denderleeuw
en aanverwante
Families - 1960 - 25,- fr.
]. Melckenbeeck: De Gemeentewapens
van het Land van Aalst 1954 - 100,- fr.
H. Vangassen. De Honger van Ninove - 1953 - 25,- fr.
Frans Couck: Buitenpoorters
van Aalst - Periode 1552-1596 Lede. 1968 - 25,- fr.
Albert Van Lil: Afstamming van Adriaan van Lil- 1957 - 25,- fr.
Marcel Cornelis:
Buitenpoortersboeken
van Geraardsbergen.
500,- fr. (los).

HET LAND VAN AALST
lTWEEMAANOEL:IJKS

r,UDSCHRIFT

Ere-Voorzltter : F. Courteaux
Ere-Bestuursleden : J. De Brouwer
Voorzitter:

L. De Rijck

Ondervoorzitter:
Beheerder:

en .A. Van Lil.

G. Van IBockstaele, 8evegemstraat
Tel. (091) 601904
Redaktiesecretaris
Verslaggever:

J

l. Robijns

14, 9620 Zottegem

: S. Oe Lange

B, Boel

Redaktieadres, recensie, ruil- en bestellingen van oude jaargangen:
Cl. Uyttersprot, Eikenstraat 50, 9300 Aalst.

Het tijdschrift

wordt

uitgegeven met de steun van het Rijk en van het

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Prijs voor het Jaarabonnement:

350 fr., steunende leden: 600 fr. en ereleden 1.200 fr. te storten
op P.C.R; 000-D586911-61 «Het land van Aalst-, Bevegemstraat 14,
9620 Zottegem.

Voor leden:

INHOUD
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1980

Woord Vooraf
H. VAN ISTERDAEL - Evolutie van de grond~ en pachtprijzen
te Okergem (I7de ~ l êde eeuw)
F. COURTEAUX - Zeshonderd jaar geleden
G. VAN DEN BERGHE - De Hierorrymieten te Geraardsbergen
S. DE LANGE - Pastoor Anthonius de la Fontaine en de
Tienden te Opbrakel
Bibliografie
Onze Bibliografie
Ledenlijst
Verantw. uitgever:
Drukkerij

L De Rijck, 9300 Aalst.
- Tel. .(02) 2695080.
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1980
A. AMPE
-

Wie schreef
O.L. Vrouw
Gods?"

"Het Mirakuleus
Beeld van
van Lede gezeid de Nood
129

F. COURTEAUX
-

Restauratie
voormalige

van het Wapenschild
Land van Aalst

van het

-

1480-1980. De Sint-Martinuskerk
te Aalst.
Haar bouwgeschiedenis.
Haar schoonheid 137 (1)

-

Zeshonderd

-

Anthonius de la Fontaine (1653-1710). Portret van een merkwaardig
pastoor van
Opbrakel

-

Een episode uit de strijd tegen bepaalde
kerkelijke privileges in het Land van Aalst.
Pastoor Anthonius de la Fontaine en de
tienden te Opbrakel

-

Onze Oostvlaamse

-

In Memoriam

-

Woord vooraf

-

Onze Bibliografie

-

De familie Verbrugghen,
uit het Land van Aalst

53

jaar geleden. . .

226

S. DE LANGE

Gemeentehuizen

232
58

J. DE BROUWER
E.H. Valère Gaublomme

50

L. DE RIJCK

V. GAUBLOMME

49, 193

(t)
38, 133, 268

J. OCKELEY
een oud geslacht
59

G. VAN DEN BERGHE
-

De Hieronymieten

te Geraardsbergen

-

Evolutie van de grond- en pachtprijzen
te Okegem (17de-18de eeuw)

230

H. VAN JSTERDAEL
195

Een curiosum

132

Bibliografie

255

Ledenlijst

276

Register der Plaatsnamen
Aalst, 53, 54, 56, 60, 63, 66, 75, 79'-85,
87, 88, 92, 96, 97, 99, 100, 102,
112, 125, 132, (1), 206, 226-229
Aalter, 93
Affligem, 69, 82, 83, 99, 102, (7), (11),
(19), (28)
Amsterdam,

90, 110

Anderlecht,
(16)
Antwerpen, 32, 56, 65, 71, 75, 76, 81,
84, 89, 98-100, 102, 108, (7), (9),
(13), (14), (19), (21), (36), (45), (55),
213
Appels,

Drongen,

(10), (49)

Duffel, (55)
Duinkerke,

(65)

Eeklo, 98, (7)
Egem, 235
Elsene, 108, 110, 112
Eiversele, 60, 98
Ename, 1, 2, 6, 8-10, 13-15, 20, 22,
26-30, 35, 37, (10), 232, 233, 240
Erembodegem, 60, 62, 69, 76, 81, 96100, 102, 103
Erpe, 60, 78, 80, 97, 125, 126

60

Asse, 60, 62, 90-92, 98-102, 104, 109,
110, 112, 113, 115-121, (6)
Balegem, 55, 56 60, 125, (5), (7), (8),
(34)
Bambrugge, (8), 236, 240-242, 245
Barbençon,

84

Bavegem, 60
Berchem-Antw.,

86

Berchem-Oud.,

87

Erps-Kwerps,

83

Essene, 83
Evergem, (7)
Ganshoren,

105

Gal/ere, 54, 93, 228
Gent, 3, 9, 13, 15, 31, 35, 65, 69, 71,
74-77, 82, 84, 85, 90-94, 99, 100,
107, 110, 112, 127, 128, (7), (8),
(13), (14), (17), (21), (28), (36), (55),
213, 226, 230, 231, 239

Bergen,

109, (17)

Gentbrugge,

Berlare,

60, 70, 73, 74, 79, 120, (7)

Bevere,

235

Geraardsbergen,
1, 21, 23, 28, 29, 35,
54, 60, 63, 91, 93, 230, 231

83

Beveren, 69

Ghoy, 36

Boelare,

Gijzegem,

(24)

Bornem, 97, 98

Gijzenzele,

60

Brugge,

Godveerdegem,

54, 65, 66, 70
71, 76, 89, 100, 109, 226

Brussel, 27, 69, 71, 75, 76, 84, 87-92,
94, 99, 101, 102, 105-108, 110-113,
117, 120-122, (11), (13), (21), (34),
(55), 211, 230

Groningen,

Burst, (8), 236, 240-245

Groot-Bijgaarden,

Charleroi,

Haaltert,

85, 86

Gre:nbergen,

235

81, (7)

Grimbergen,

(9)

89
112

131, (19), (47)

Cuesmes, 84

Halle, (14), (54)

Damme, 230, 231

Hamme, 64, 67, 70

Deftlnqe,

66

Hekelgam,

82, (7), (19)

Deinze, 226

Hemiksem,

108

Denderhoutem,
Denderleeuw,

74, 198
83, 104, 198

Herdersem,
'5

59, (53)

Hertogenbos,

(8), (13), 230

Dendermonde,
60, 63-65, 68, 71, 73,
79, 81, 82, 100, 103, (7), 226

Herzele, 123

Den Haag, 84, 88, 90

Heusden, 60, 128

Deventer,

Hofstade,

230

Dlkkelvenne,
Diksmuide,
Dilbeek,
Doornik,

82
85

(5)

9, 80, 84, 85, 88, 89, (14)

Heurne, 94

(21)
128

Hulst, (7), (14), (19)
Humbeek,

\

60, 78, (7)

Hoogstraten,
Houffalize,

'<.

116

"

Iddergem,
leper,

104, 198

Munkzwalm,

65, 90, (7)

Impe, 60, 78, 80, 90

Nederbrakel,

Jette, 121

Nevele, 203, 213

Kalken, 60
88

Nokere,

106

Koekelare,

110

Okegem,

93

Kortenberg,

89, 90

Kortrijk,

235

Oetingen,

213

Koekelberg,

(30)

Ninove, 83, 88, 89, 91, 99, 206, 208-210,
213

Kassei, (7)
Knokke,

35, 37, 90, 236

Nieuwerkerken,

Kapelle-op-den-Bos,

195

O.-L.-Vrouw-Lombeek,
Ooigem,

84, 87, 99

107, 108

235

Oostakker.

60

Kraainem, 119
t.aarne, 60

Oostende,

Laken, 109, (5)

Oosterzele,

61, 82, 93, 122-124, (8). (22)

Lebbexe,

Oostkamp,

84

64, 80

Lede, 59, 60, 62, 70, 78-81, 88-93, 95,
129, (6), (7). (8)
Leopoldsburg,

109

71

Opbrakel,

1, 59, 232

Opwijk,
Oudegem,

61, 72,76

Lessen, 34, (6)

Oudergem,

Lelterhoutem,

Oudenaarde-, 8, 71, 87, 125, (8). (14),
(17), (38)

Leupegem,

124

127

92

Overmere,

61, (7)

Leuven, 90, 118, 120, (7), (11). (16)
Liedekerke, 117, (24)

Pol!are, 90

Lier, 71, 88, 94, (16). (19), (21)
Lippelo, 90

Quenasf;

LochrisIi,

94

Rochetort,

Lokeren,

60, 95, 125, (7)

Rode, 54

Londerzeel,
Maaseik,

60, 71, 72, 73, 91
118

Mechelen, 23, 27, 31,
99, 100, 101, 105,
(16), (17). (19). (21),
236, 240, 245, 247,
Meerbeke, 73
Meersel,

36, 71, 76, 93,
106, 117, (9).
(28), (51). 235,
253, 254

71

(30)
76

110

Roodborst

(Robors! ?), 59

Rotselaar,

120

Schaarbeek, 89, 94, 108, 110, 111, 114,
121, 122
Sche.derode,

54

SChe!dewindeke,
Sche.lebelle,

(8)

60-62, 66, 69, 74-78, 125

Schendelbeke,

Meise, 112
Mélin,

(6)

Ronze, 87
Ronsele,

83, 110

Massemen,
Mazenzele,

Puurs, 90, 97

Roermond,

101

Luik, 83, 84, 88, 99, 109, 110, 230

66

Schon aarde, 60, 61, 69, 71, 111

(8)

Schortsse,

54, 61
60-62, 66-69, 74, 77, 78,

Melle, 60, 125

Serskamp,
94-96

Merchtem,

Slijpe,

Meldert,

20, (5), (7). (19), (30)
90, 119

Mesen, (10)
Mespelare,

65, 69, 70

Molenbeek,
Mollem,

(8)
90

118

Moorsel,
Moortzele,

213

Smellede,

Meiddelburg,
)

(8)

Namen, 86, (30)

(24)
124

61, 73

St-Agatha-Berchem,

109

St-Amands-aan-de-Schelde,
St.-Amandsberg,

119

231

St.-Gillis-Brussel,
SI.-Jans-Molenbeek,
121, (32)

102, 122
62, 111-113, 118,

Vlekkem,

61

St.-Joost-ten-Node,
90, 107, 108, 110,
80, 121, 122
S!.-Katharina-Lombeek,
104, 107, 109

Vlierzele,

St.-Kwintens-Lennik,

Vloesberg,

107

St.-Lambrechts-Woluwe,
St.-Lievens-Houtem,

110

61, 122, 124-128

St.-Maria-Oudenhove,

61, 91

St.-Marlens-Lierde,

31

St.-Marlens-Bodegem,
St.-Martens-Lennik,
St.-Ni klaas-Waas,

Vlezenbeek,

2, 33, 34

Vorst, (27). (28). 241, 242
Waasmunsler,

73

Wanzele, 60, 61, 74
Waregem,

62, 111-114, 121

83

124, (22)

81-87

Welle, 198

115

Wemmel,

104

131, (5)

Westrem,

61, 71, 73

St.-Pieters-Kapelle,

105

Wetteren,

61, 67, 75, 84, 123, (7), 236

St.-Pielers-Leeuw,

116

Wichelen,
(7)

61-63, 65-79, 91, 95-97, 131,

St.-U Iriks-Kapelle,
staute,

105, 113-115

Wieze, 61, 63-65, 74

(10)

Steenokkerzeel,
Slrijpen,

(5)

235

Strornbeek,
Teralfene,

105
83, 98

Wingene

(Poelvoorde),

Wodecq,

34

Wommelgem,
Wortegem,

Ternat, 61, 62, 103-105, 107-11, 113-115,
121, 122

Zaflelare,

Tervuren,

Zellik,

75, 83, 84, 89, 90

56

86
75

Zele, 61, 125, (7). 203, 213
112, 116

Tienen, 75, 76, 83, 99, 118

Zevergem,

Uitbergen,

Zingen, 93, 94

61

Ukkel, 108, 109, 122

Zomergem,

Veere, (8)

Zottegem,

Veurne, (10), 213

Zoutleeuw,

Vilvoorde,

Zwolle,

112, (5). (9), (13), (16)

8, 10, 12-14

80
128
54, 61, 74, 107

230

(8), (14)
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EEN JAAR GRATIS VERZEKERING voor de leden van V.T.B. V.A.B., Davidsfonds,
A.N.l.

Willemfonds,

Vermeylenfonds,

V.O.S.,

en B.G.J.G. bij het afsluiten van een tienjarige

polis

in één van de takken:

Brand
Burgerlijke

verantwoordelijkheid

Persoonlijke

verzekering

Persoonlijke

verzekering

Vraag inlichtingen

gezin

inzittenden

aan onze bemiddelaars

auto

of rechtstreeks

aan

·

I

N.V. DE NOORDSTAR
en BOERHAVE
Groot - Brittaniêlaan
9000 GENT

-

121

Tel. 091/25.75.15

die de zaak aan de bemiddelaar

van uw keuze

zal overmaken
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