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VERSLAG VAN HET
VIJFDE PROVINCIAAL COLLOQUIUM

TE AALST, 22 OKTOBER 1983

Het Land van Aalst fungeerde als gastheer voor dit collo-
quium dat werd gepatroneerd door het "Oostvlaams Verbond van
de Kringen voor Geschiedenis".
Het thema: Probleemgebieden en nieuwe richtingen in de heden-
daagse geschiedvorsing, werd opzettelijk ruim gehouden zodat
methodologische benadering van de historische data niet zou
gebonden blijven aan regionale curiosa.

Het colloquium, gehouden in de grote feestzaal van het stad-
huis werd ondermeer bijgewoond door de Schepen van Cultuur
Mevrouw Lievens-Borms die de deelnemers na afloop uitnodigde
op een wel verzorgde receptie in de trouwzaal, gelegen in de Roco-
covleugel van het Stadhuis.

De Heer De Vos, Voorzitter van het Oostvlaams Verbond
verklaarde het Colloquium voor geopend. De voorzitter leidde de
sprekers in.

Aan de lunch in de "Borse van Amsterdam" zaten aan o.m.
Mevrouw de Schepen van Cultuur die ook de felicitaties van de
heer Burgemeester overbracht.

Opvallend was de zeer sterke vertegenwoordiging van de
afdeling Vlaàmse Familiekunde en verscheidene Heemkundige
Kringen.

Na de koffie werd onder grote belangstelling een bezoek
gebracht aan de Grote Markt, het Schepenbuis, de St.-
Martinuskerk en het Stedelijk Museum o.l. v. de heren L. De Rijck
en L. Fosselle.

Toelichting werd gegeven door de Heer Fosselle o.m. over
bepaalde kunstschatten op het Stadhuis. Luc Robijns gaf duiding
over het meubilair en de kunstschatten van de St. Martinuskerk en
het Stedelijk museum.

Verwelkoming door L. De Rijck, voorzitter van "Het Land van
Aalst".

Dames en Heren
Voor de Historische Vereniging het Land van Aalst is het

zeker een grote eer als gastheer te mogen fungeren op het vijfde
colloquium gepatroneerd door het Oost-Vlaams verbond van His-
torische Kringen, onder het voorzitterschap van de Heer De Vos.
Zonder de bereidwilligheid en de steun van het Stadsbestuur Aalst
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zouden we deze gastvrijheid materiëel en organisatorisch niet heb-
ben kunnen waarmaken. Hiervoor dan ook onze waardering en
welgemeende dank. Dank ook voor uw aller welwillende belang-
stelling. Deze belangstelling gaat zeker in de eerste instantie naar
de themata van dit colloquium. Eminente specialisten in de
methodologie van het historisch onderzoek werden bereid gevon-
den de recente verworvenheden op het gebied van benadering,
analyse en synthese van het bronnenmateriaal toe te lichten.
Zonder methode, zonder wetenschappelijke ernst verzandt zoge-
heten historisch onderzoek in amateurisme of belandt op het
niveau van propaganda en misleiding. Historische misvattingen
werken alleen maar vernietigend. Een onderzoek naar nieuwe
methodologische inzichten is dan ook verre van vrijblijvend.

Mag ik vooreerst Prof. Scholliers voorstellen. Hij fungeert als
gewoon hoogleraar aan de V. U .Brussel waar hij onder meer de
studenten opleidt in de historische kritiek en haar toepassingsge-
bieden, meer bepaald binnen het kader van de Moderne Tijden.
Hij doceert in de afdeling Geschiedenis, Pers, Communicatie en
Politieke Wetenschappen. Met Prof. Witte stelde hij de cursus
samen handelend over methodologie, bronnen, bibliografie en
daarbij horende oefeningen over Hedendaagse Politieke Geschie-
denis. Ook en vooral heeft hij de economische data binnen de
zogeheten quantitatieve methode van het historisch onderzoek in
bruikbare schema's omgezet.
Graag het woord aan Prof. E. Scholliers.

J:- * *

In zijn "Discours de la méthode" schrijft Descartes ergens:
"Lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient aux siè-
des passés, on demeure ordinairement fort ignorant de celles qui
se pratiquent en celui-ci". De wijze filosoof heeft ongetwijfeld
gelijk maar men kan met evenveel recht en rede getuigen dat wie
alleen maar interesse heeft voor het heden niet weet vanwaar hij
komt en dus niet beseft waarheen hij gaat. Maar wij zouden de
uitspraak van Descartes kunnen aanvullen door te stellen dat wie
oog heeft voor de problemen van zijn eigen tijd ook het best deze
van het verleden kan onderkennen.

Elk zinnig historisch onderzoek wordt beïnvloed door de
tijdsomstandigheden. Het is geen toeval dat de geschiedschrijving
van de vroege 19de eeuw het vooral over vorsten en dynastieën
had en die van de latere 19de eeuw, toen de bourgeoisie zich van
haar macht bewust werd. het over middeleeuwse democratie had.,
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De burgerij wou zich een stamboom aanmeten. "Les anciermes
démocraties dans les Pays-Bas" van Pirenne zou het aantonen.
Niet zo lang geleden heeft collega Van Uytven nageteld dat het
rekord van de democratische inspraak in de middeleeuwse steden
zich gedurende enkele jaren in de 14de eeuw heeft voorgedaan te
Brugge: 1,5 % van de bevolking had er enige vorm van medezeg-
genschap.
De "Golden Twenties" en de crisis van de jaren dertig zullen de
aandacht van de historici op het conjunctuurverschijnsel vestigen
en Labrousse geeft, bij wijze van spreken in 1933 het startsein met
zijn standaardwerk "Mouvement des Prix et des revenus en France
au XVIIIe siècle".
De ernstige terugval van de Franse nataliteit leidt tot de oprichting
van het I.N.E.D.-Institut national d'études démographiques van
Alfred Sauvy en spoedig krijgt ook de historische demografie een
enorme belangstelling. Na de Tweede Wereldoorlog en de dekolo-
nisatie ontdekt men de Derde Wereld, de onderontwikkelde lan-
den die men daarna ontwikkelingslanden zal heten. Men krijgt
oog voor het probleem van de honger en van de materiële toestan-
den, van de levensstandaard en de koopkracht van de gewone
man, een thema waarvan de historici van vóór de tweede wereld-
oorlog vrijwel geen aandacht hadden geschonken en waarvoor
ook vandaag nog velen de neus ophalen.
Een vierde voorbeeld: alhoewel de verpletterende meerderheid
van de bevolking, bij ons toch 60 %, elders in Europa 80 à 90 %,
op het platteland leefde en in de agrarische sector bedrijvig was,
liepen de meeste studies tot vóór 1950 over stadsgeschiedenis,
over ambachtslui, kooplui en ondernemers. Werken die het over
de boer en het platteland hadden maken tot voor 1940 niet één
procent uit van de historische productie.

Ik hoop, dat ik met deze voorbeelden wel afdoend de stelling
bewezen heb dat - bewust of onbewust - de interesse en het werk-
terrein van de historicus zich verplaatst in functie van de belang-
stellingsferen van zijn eigen tijd. De wapenwedloop van de laatste
decennia en de oorlogsdreiging hebben nu al vele vorsers doen
ontdekken dat de hongersnoden van het Ancien Régime in veel
sterkere mate veroorzaakt werden door krijgsgebeurtenissen dan
door werkelijke misoogsten, d.w.z. meer door menselijke dan
door fysische factoren. En het zal mij niet verwonderen, ja zelfs
verheugen, als we binnen afzienbare tijd licentieverhandelingen
zien opduiken die het hebben over lucht- en waterbezoedeling in
het verleden. De twee delen van het magnum opus van collega
Van Isacker zijn duidelijk ecologisch geïnspireerd en wijzen alvast
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in die richting. Bij mij loopt in elk geval reeds een doctoraat over
de vernietiging van het Antwerps Polderlandschap in de 19de en
20ste eeuw.

Maar ... mij was gevraagd het te hebben over probleemgebie-
den en nieuwe richtingen in de sociaal-economische geschiedenis.
Tot twee richtingen zal ik mij beperken: de ene in de agrarisch-
rurale, de andere in de stedelijk-industriële sector, maar beide
hebben het over dezelfde grote probleemstelling, over dezelfde
vraag die ik voor cruciaal houd in ons onderzoek: waar, hoe en
vooral waarom heeft de industriële revolutie zich bij ons, ik
bedoel in West-Europa voorgedaan en nog wel het vroegst in
Engeland en in Wallonië. De Hollandse historicus Jan Romein
heeft de stelling geponeerd dat de evolutie van West-Europa verre
van DE historische evolutie bij uitstek te zijn zoals onze Europa-
centrische historiografie het liet veronderstellen, integendeel, eer-
der een afwijking is, een afwijking van wat hij noemde HET
ALGEMEEN MENSELIJK PATROON. En dan stelt zich de
vraag: sedert wanneer zijn wij afgeweken van die evolutie die we
voordien o.m. gemeen hadden met Azië en in welke delen van
Europa het vroegst en wat zijn daar de wortels van. Waarom wij
en niet zij?

Twee grote werken wil ik U signaleren, want dat is mij
immers ook gevraagd - twee grote werken die daarop een ant-
woord willen geven: de drie delen van Fernand BRAUDEL Civili-
sation matérielle, Economie et Capitalisme XV-XVIII siècles te
Parijs bij A. Colin verschenen tussen 1967 en 1979 en het bijzon-
der boeiend werk van de Amerikaanse socioloog Immanuel WAL-
LERSTEIN, The Modern World-System waarvan de ondertitel
luidt Capitalist Agriculture and the Origins of the European
Worldeconomy in de 16th century en Mercantilism and the conso-
lidation of the European World-Economy 17-18 century ver-
schenen in 1974 en 1980.

U zult bedenken dat we nu wel heel ver van de plaatselijke
Oostvlaamse geschiedenis verdwaald zijn. Toch niet. Het zijn de
vele, vaak bescheiden - al te bescheiden - lokale studies over de
agrarische structuren van het Vlaamse platteland die precies in het
brandpunt van hoger vermelde vraagstelling staan: de productivi-
teit van onze landbouw, de demografische constellatie, de platte-
landindustrie, de prijzen van de grond en de pachtprijzen, de
structuren van het bezit, het loon van de landarbeider. Het zijn
evenvele onderzoeksvelden die nieuw licht kunnen werpen op de
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grote vragen die de economische historicus zich vandaag stelt.
Men is het er nog steeds niet over eens of de investeringen - d.i. het
kapitaal - dat tot de eerste industrialisatie heeft geleid, afkomstig
was uit de agrarische of uit de commerciële sector. Een belangrijke
vraag is dus wel deze naar de aard en de omvang van het agrarisch
surplus.

Polemieken zijn al sedert geruime tijd aan de gang of de 18de
eeuw werkelijk een agrarische revolutie heeft gekend - een groene
revolutie avant la lettre - met verhoogde rendementen per hectare
of verhoogde rendementen van het zaaigoed of een verhoogd ren-
dement van de boer. Heel wat detailstudies kunnen hier ophelde-
ring brengen. Heeft de 18de eeuwse landbouw in het Vlaamse
land grote vooruitgang gemaakt of was die vooruitgang reeds op
het einde van de middeleeuwen verwezenlijkt? Het is niet zozeer
met macro-economische benaderingen dat hierop een antwoord
zal gegeven worden maar eerder met veelvuldige lokale studies.

Hetzelfde geldt voor die grote vraag die onze demografen
bezighoudt: is de geweldige stijging van het bevolkingscijfer in de
18de eeuw te wijten aan het dalen van de sterfte of aan het stijgen
van het geboortecijfer of aan beide en welk is de correlatie met de
economische evolutie. Hoever was de proto-industrialisatie op het
Vlaams platteland gevorderd? Het moeizaam depouilleren van
vele boedelbeschrijvingen is hier maar één van de bronnen die men
daarvoor kan aanboren. Het tegen elkaar afwegen van de koop-en
pachtprijs van de grond. tegen de prijs van het afgeleverd land-
bouwproduct, gaat ons een inzicht geven in sociale mogelijkheden
van de boer en van de landarbeider. Parochieregisterskunnen ons
inlichten over de graad van alfabetisatie in een dorp en correlaties
met de bezitsstructuren en de levensstandaard, gemeten aan de
koopkracht, zijn daarbij reeds herhaaldelijk verduidelijkt gewor-
den.

Een niet minder brandend punt is de vraag wat er op het
einde van het Ancien Régime nog overgebleven was van de heer-
lijke rechten. Waren zij verdwenen, in de vergeethoek geraakt of
werden ze integendeel door de grondbezitter weer opgerakeld.
Vast staat nu reeds dat zich hier zeer sterke regionale verschillen
voordoen. Zelf heb ik vastgesteld dat te Herzele rond het midden
van de 18de eeuw deze rechten met hernieuwde kracht door de
grondbezitter opgeëist zijn geworden maar in andere regio's blij-
ken ze nog maar weinig om het lijf te hebben gehad. U begrijpt
hoe belangrijk dit probleem is - ook op Europees vlak - voor wat
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onze visie op de Franse Revolutie betreft.

Ook over de fiscale druk die op de platteland bewoner woog
zijn we nog lang niet in het reine. Sterk tegengestelde hypothesen -
maar weinig serieus onderzoek - staan hier tegenover elkaar: een
macro-economische benadering zou ons eerder doen geloven dat
het Vlaamse land, wat dit betreft, een paradijs zou geweest zijn,
zeker in vergelijking met Frankrijk waar de anti-fiscale opstanden
zich in de 17de eeuw omzeggens jaar na jaar voordeden, zoals
Porchnev heeft aangetoond. Andere benaderingen, zoals deze van
Dr. Van Isterdael bekijken de zaak van onderaan, dwz. van uit de
hoek van de belastingbetaler en komen tot heel andere vaststellin-
gen. Maar ook hier blijft de vraag of dit een plaatselijk dan wel
een algemeen verschijnsel is dat zich niet enkel in het Land van
Aalst maar ook elders in Vlaanderen, in Brabant, in Henegouwen
heeft voorgedaan.

Deze fiscale druk, samen met de pachtprijzen en eventueel de
heerlijke rechten en de tienden, bepalen uiteindelijk de levensstan-
daard op het platteland. Een discussiepunt dat op dit ogenblik aan
de gang is loopt over de vraag wanneer precies het Vlaamse platte-
land verarmde en hoever in het verleden het begrip "arm Vlaande-
ren" wel mag teruglopen: tot het begin van de 19de eeuw of het
einde van de 18de, of veel vroeger nog? Het kan gemeten worden.
Het is wel duidelijk dat de industrialisatie alleen succes kan heb-
ben als er voldoende koopkracht vrijkomt d.w.z. er niet langer
voor 70 à 80 % aan voedsel moet besteed worden om het afge-
werkte product te kopen, m.a.w. alweer wanneer er een vol-
doende agrarisch surplus is.

Het is een oud dispuut, vooral onder Engelse historici - Hartwell
en Hobsbawn zijn er de protagonisten van - of bij de beginnende
industrialisatie de levensstandaard van de bevolking al dan niet
gestegen is (A.J. TA YLOR, The Standard of living in Britain in
the lndustrial Revolution, Londen, 1975). Opvallend is het, wan-
neer men hun polemische literatuur doorleest, hoe de meeste
auteurs van a-priori's vertrekken: bij de enen luidt het dat de accu-
mulatie van het kapitaal en de zware investeringen - zeker in de
metaal sector - alleen konden gebeuren ten koste van het inkrim-
pen van de loonmassa: dus verarming door lagere lonen; bij de
anderen luidt het dat de stijging van de productiviteit alleen de
afgewerkte producten goedkoper kan gemaakt hebben: dus verbe-
tering van de koopkracht door lagere prijzen.
Bijkomende vragen rijzen dan op: bii welk deel van de arbeiders-
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klasse? en hoe groot was het deel? en wanneer precies: reeds van
bij de aanvang of pas sedert het midden of het einde van de 19de
eeuw wanneer de industrialisatie een voldongen feit werd.

Via instellingsrekeningen van weeshuizen, pensionaten, en
andere collectiviteiten kan men afmeten hoe groot het percentage
is dat aan voedsel besteed werd en of - naar de wet van Engel - dit
percentage gedaald is, wat een bewijs zou zijn voor een gestegen
koopkracht. Men kan het via de omweg van het kalorieënbestand
van de voedingsmiddelen berekenen en zien in welke mate koop-
kracht vrij kwam voor meer edele kalorieën zoals de proteïnerijke
vlees- en zuivelproducten en dat door het zorgvuldig tegen elkaar
afwegen van prijs en loon. Via de accijnsen op vis, vlees, boter of
kaas kan men de zaak bekijken langs de kant van de consumptie;
via de aanwezigheid van veebezit in de boedelbeschrijvingen of via
het aantal slagers-beenhouwers die in een dorp voorkomen. Zo
kon ik vaststellen dat Herzele in de late 15de eeuw 5 à 10 been-
houwers telde, maar dat er met de neergang van de levensstan-
daard in het midden van de 16de eeuw geen enkele meer over-
bleef: gedaalde vleesconsumptie, gedaalde koopkracht... Om-
streeks het midden van de 18de eeuw zou dan weer de vleescon-
sumptie in de Oostenrijkse Nederlanden ca. 15 kgr. per hoofd en
per jaar belopen hebben, beslist meer dan in de 16de eeuw, om-
streeks het midden van de 19de eeuw nog nauwelijks de helft,
maar vandaag ongeveer tienmaal meer dan 150 jaar geleden.
Maar dat alles is weer een macro-sociale benadering: hoe zat het
dan met de sociale differentiatie?

U merkt het: elk antwoord op een historische vraagstelling
roept er weer onmiddellijk nieuwe op. En wanneer begint dan, na
de donkere jaren van het midden van de 19de eeuw onze levens-
standaard uiteindelijk toch te stijgen? Kwam het door de goedko-
pere boterham na de massale graaninvoer uit Rusland en Amerika
of door het optrekken van het dagloon, of door beide? Heeft het
interbellum - de periode van achtereenvolgens de goede jaren '20
en de kwade jaren '30 - een merkelijke verbetering gebracht of
moeten we wachten tot de jaren '60 van deze eeuw. Op geen van
al deze vragen werd er tot dusver een afdoend antwoord gegeven.
We zijn bijzonder slecht ingelicht over de prijs-loon evolutie van
de 19de en van de eerste helft van de 20ste eeuw, hoe onwaar-
schijnlijk dit ook mag lijken.

Zo zijn we meteen bij het tweede thema geraakt waarover ik
het met U hebben wou en waarbij U merken zult dat ook daar de
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interesse niet los te denken is van onze actuele pronlemen - met
inbegrip van de communautaire - en van de crisissituatie. Een
doorslaggevende factor in de economische conjunctuur zijn de
LOONKOSTEN, de prijs van de arbeidskracht. Zeer recent ver-
scheen daarover in een van uw tijdschriften (Handelingen van de
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1982)
een artikel van de hand van mijn oud-student Dr. Chris VAN-

DENBROEKE: "Prijzen en lonen als sociaal-economische verkla-
ringsmodellen" (1982 - p. 103-137). De daarin verzamelde tabel-
len en grafieken geven een cijfermateriaal dat ver uitstijgt boven
benaderingen die men in plaatselijke historische tijdschriften zou
verwachten: ze openen heel wat ramen en tonen aan hoe droge
becijferingen heel wat kunnen aan het licht brengen.

De nationale en regionale verscheidenheid van uit elkaar
lopende loonniveau's verklaren veelal de delocatie, de verschui-
ving van de economische brandpunten - van de "core-states", de
kernlanden, zoals Immanuel Wallerstein ze zou noemen - in de
loop van de eeuwen. Evenzeer is deze dispariteit in de
loonniveau's vaak een stimulans tot het al dan niet invoeren van
nieuwe arbeidsbesparende technologieën. De verschuiving van de
zware metaalnijverheid uit West-Europa naar Azië, de economi-
sche neergang van Wallonië zijn recente voorbeelden van dit ver-
schijnsel. Lage loonkosten kunnen en zullen ook vaak de econo-
mische bedrijvigheid aantrekken. Zo kan men telkens vaststellen
dat de aanvangsfase van een sterke regionale of nationale opbloei
gepaard gaat met een aanvankelijk laag loonniveau. Zo lagen bij
het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw, d.w.z. bij de
beginfase van Antwerpens bloei, de lonen er 10 à 20 % lager dan
te Gent of te Brugge en lager dan in de kleine centra van het Brugse
Vrije. Zo lagen ook rond het midden van de 16de eeuw, dat is dan
bij de aanvang van de Noordnederlandse bloei, de lonen er op hun
beurt veel lager dan te Antwerpen, waar de lonen ondertussen tot
de hoogste van de gehele Nederlanden en wellicht van Europa
waren opgeklommen. Ook, later dan, op het einde van Hollands
Gouden Eeuw, die dan samenvalt met het begin van de Engelse
expansie, is het verschil tussen beide loonniveau's opvallend: op
het einde van de 17 de eeuw verdient de Engelse arbeider 25 %
minder dan de Hollandse arbeider.

De ondernemers van de handelskapitalistische fase zowel als
deze van de latere industrieel-kapitalistische fase, verplaatsen hun
bedrijvigheden voortdurend naar lage loongebieden. Dat geldt
vandaag voor Zuid-Korea; Brazilië of Taiwan, zoals het V'Qor



201

enkele decennia nog gold voor Japan. Gebieden waar integendeel
de lonen fel gestegen en opgelopen zijn tot niveau's die de concur-
rentiële positie in gevaar brengen riskeren dus meteen hun
economische bedrijvigheid te zien aftakelen en verhuizen. Tenzij!
en hier doet zich een ander mechanisme voor en dat is het tweede
luik - tenzij de loononkosten er gevoelig kunnen gedrukt worden
door het invoeren van arbeidersbesparende technieken. Dit was
o.m. wél het geval met Engeland, waar tussen 1775 en 1825 de
lonen ca. 6 % hoger lagen dan in Holland, 25 % hoger dan in
Frankrijk en 80 % hoger dan in Vlaanderen. Het is precies in deze
halve eeuw, 1775-1825, dat Engeland zich geïndustrialiseerd
heeft, dwz. arbeidsbesparende innovaties en technieken in de
textiel- en de metaalsector ingevoerd heeft.

Dat er echter nog wel andere factoren een rol moeten ge-
speeld hebben, wordt o.m. bewezen door het feit dat technische
innovaties en industrialisatie NIET plaatsvonden in Nederland
dat van bij het begin van de 17 de tot het midden van de 18de eeuw
precies toen de hoogste lonen van Europa kende. Omgekeerd, zag
men ook geen verschuiving van de industriële bedrijvigheid naar
het Vlaamse land waar nochtans vanaf het einde van de 18de
eeuwen gans de 19de eeuw, zeer lage lonen werden uitbetaald. De
industrialisatie van Vlaanderen is er precies zo lang uitgebleven
omdat de loonkosten, o.m. in de textielnijverheid er zo laag
waren, dat het voor de fabrikanten weinig renderend zou geweest
zijn dure investeringen te doen in nieuwe machines en andere tech-
nische innovaties.

Er zijn hier dus duidelijk twee tegenstrijdige krachten aan het
-werk waarbij de econornische-acitiviteit en de werkgelegenheid
aangetrokken worden door regio's met lage loonkosten, maar
waarbij tegelijkertijd deze lage loonkosten de technische innova-
ties, d.w.z. de 1ste, 2de of 3de industrialisatie tegenhouden en
waardoor meteen het lage loon niveau bestendigd wordt: Dat was
van bij het einde van het Ancien Regime tot aan de vooravond van
de Eerste Wereldoorlog het lot van Arm Vlaanderen ... Van dat-
zelfde Vlaanderen dat van bij de aanvang van de 15de eeuwen
wellicht nog vroeger tot het einde van de 16de eeuw tot de rijkste
en meest welvarende landen van Europa kon geteld worden.

Lage lonen lokken weliswaar werk aan, maar ze bestendigen
de armoede en remmen de technische en economische vooruitgang
af. Hoge lonen stimuleren de technische expansie maar brengen
meteen de ondernemers in de verleiding hun bedrijvigheid in een
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latere fase naar andere gebieden of terreinen te verleggen. Het
mechanisme van de"loonvorming is dus een essentiëel terrein van
het economisch-historisch onderzoek. Dat echter deze sociaal-
economische factoren nooit voor 100 % determinerend zijn wordt
o.rn. bewezen door de non-industrialisatie van Holland dat wel de
hoogste lonen van Europa kende maar op zijn lauweren ging rus-
ten, of door het Vlaamse fenomeen waar de uitzonderlijk lage
lonen van de 19de eeuw de ondernemers toch niet hebben aange-
trokken. Ook deze fenomenen vragen naar intensief onderzoeks-
werk, waarbij dan wellicht andere dan economische factoren aan
het licht zullen komen.

Laat ik dan met deze relativering van de economische ge-
schiedenis eindigen. De maatschappelijke structuur is een geheel
waarin vele elementen hun rol spelen, met onderlinge wisselwer-
kingen van de economie naar de politiek en de mentaliteit maar
evenzeer van politiek en mentaliteit, om slechts deze te noemen
- naar de economie.

Prof. Gaus, onze tweede spreker, prof. aan de R. U. Gent,
heeft er de leiding van het seminarie Nieuwste Geschiedenis (1).
Hij mag een specialist genoemd worden in de recente verworven-
heden van de historische methodologie zoals bijzondere technie-
ken binnen de zogeheten recurrente geschiedenis - om het eenvou-
dig uit te drukken - het vastleggen van schema's of scenario's in de
historische ontwikkelingen, het bepalen van de historische wetma-
tigheid, telkens met socio-economische determinanten als kader.
Aan de orde ook de zogeheten mentaliteitsgeschiedenis, een geëi-
gende benadering van de historische data waarbij technieken wor-
den ingeschakeld zoals mondelinge getuigenissen. Meer dan ooit
moeten strenge normen worden gehanteerd en de historische
objectiviteit gerespecteerd. Prof. Gaus verwerkt de verworvenhe-
den van de sociale wetenschappen, de gedragswetenschappen,
maar blijft steeds de autonomie vooropstellen van de historische
wetenschap.

Het klinkt alles nogal moeilijk en de materie is ook moeilijk.
Bedoeling juist van dit Colloquium is dat één en ander zou worden
verduidelijkt.

" " "

(1) De tekst van dit referaat werd aan de redactie vooralsnog niet overgemaakt.
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In dr. J. Verhelst begroeten wij een eminent topambtenaar,
departementshoofd van de. algemene diensten van het Algemeen
Rijksarchief te Brussel, belast met de uitvoering van de Archiefwet
(2). Binnen het kader van zijn inspecties is hij beter dan wie ook
geplaatst om de problemen van verwerving, behoud en consultatie
van archiefverzamelingen toe te lichten. Spijts zijn hoge functie
heeft hij nooit het zogeheten veldwerk geschuwd. Hij inventari-
seerde onder meer het archief van Deinze. Ook heeft dr. Ver helst
de documenten uit de beginperiode van het modern kadaster en de
grondbelasting verwerkt tot een echt organogram. Het geldt als
een onvervalst, werkstuk uit de school van de diepbetreurde Prof.
Dhondt. Door de aanwezigheid van een kaderlid van het Alge-
meen Rijksarchief denken we terug aan het appel van Algemeen
Rijksarchivaris Wyffels uit 1980 "het R.A. een wetenschappelijke
inrichting in nood". Werd intussen dit appel door de overheid op
passende wijze beantwoord?

Last but not least hebben wij het genoegen U lic. tolk A. Van
Lil voor te stellen.
In hem begroeten wij de stichter van het Land van Aalst en dit in
de moeilijke naoorlogse periode toen elk vlaams cultureel initiatief
als verdacht overkwam. Regelmatig verschenen van zijn hand bij-
dragen in ons tijdschrift en in "Eigen Schoon en De Brabander".
Hij behandelde ondermeer demografische problemen en heeft
enkele stevig gedocumenteerde biografieën op zijn naam. Hoewel
reeds lang wonend in Vorst blijft hij een leidinggevend, gewetens-
vol en stipt bestuurslid van onze vereniging. Anderzijds volgt hij
met aandacht het cultureel leven van de rand van Brussel en de
geschiedenis van Vorst, wat tot uiting kwam in een inventaris van
alle straatnamen met historische achtergrond. Al jaren besteedt hij
zijn "vrije tijd" aan de geschiedenis van de Abdij van Vorst samen
met Affligem, grootgrondbezitter in het Land van Aalst gedurende
het Ancien Régime.
Vragen naar uitgangspunt, werkwijze en resultaten van deze stu-
die als een onderdeel van de socio-economische machtstruktuur
zullen zeker door hem aan de orde gesteld worden. (3)

(2) Het referaat van]. Verhelst verscheen in Monumenten en Landschappen,
1983, nr. 6, p. 25-31. .

(3) Deze studie verscheen in: Het Land van Aalst, Jaargang XXXV (1983), n° 4-
5, pp. 145-168.



204

Slotwoord

Wij danken de sprekers op dit colloquium voor hun status
quaestionis en de toelichting op de vele ingewikkelde methodolo-
gische problemen van het historisch onderzoek.

Veel vragen werden hier beantwoord. Heel wat kan richting-
gevend werken zelfs binnen het kader van een bescheiden histo-
risch onderzoek. Wij hopen dat de resultaten van dit colloquium
voor U allen inspirerend zullen werken.

Wij kunnen de sprekers niet genoeg danken voor hun ver-
klaringen en hun toelichtingen mede voor het impuls dat zij heb-
ben willen geven aan hoog gekwalificeerd historisch onderzoek.
Aan de verantwoordelijken voor de uitgave van de historische tijd-
schriften die door de leden van het Oostvlaams Verbond worden
uitgegeven de taak en de plicht om de resultaten van dit collo-
quium in de praktijk om te zetten. .

Frans De Potter-Jan Broeckaert-prijs
Na deze degelijke en veeleisende referanten werd door A. De

Vos, voorzitter van het Oostvlaams Verbond der Kringen voor
Geschiedenis de Prijs "Frans de Potter - Jan Broeckaert", aan E.H.
J. de Brouwer, lange tijd redactie secretaris en sinds korte tijd ere-
bestuurslid van onze kring, toegekend (4). Ziekte weerhield de
pastoor om die prijs persoonlijk in ontvangst te nemen. Na een
korte herstelperiode overleed hij op 7 juli 1984.

De Redaktie.

(4) Toekenningsmodaliteiten.
Deze prijs werd ingesteld tot bekroning van het oeuvre van een lokaal vorser,
die het verleden van zijn dorp of streek op een wetenschappelijke en originele
wijze beschreven heeft. Daarom zou hij minstens 60 jaar oud moeten zijn en
zijn werk moet betrekking hebben op Oostvlaamse steden of gemeenten.
Deze prijs zou om de twee jaar toegekend worden en uitgereikt worden tijdens
het provinciaal colloquium.
Elke kring mag een kandidaat voordragen. Dit voorstel moet vergezeld gaan
van een korte biografie en van de volledige bibliografie van de kandidaat. Deze
gegevens moeten dienen om de kandidaat te beoordelen en later een notitie te
maken betreffende de laureaat.
Elke kring mag één stern uitbrengen; de kandidaat die de gewone meerderheid
van de aanwezige stemmen krijgt, wordt tot laureaat uitgeroepen.
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De sprekers met de Schepen van Cultuur en de heer A. De Vos.

De deelnemers van het colloquium.
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ERE-PASTOOR JOZEF DE BROUWER
BEKROOND MET DE "FRANS DE POTIER-

JAN BROECKAERTPRIJS"
door A. DE VOS en L. STOCK MANS

Tijdens zijn vergadering van 10 oktober 1983 heeft het Oost-
vlaams Verbond van Kringen voor Geschiedenis beslist een "Frans
De Potter-Jan Broeckaertprijs" in te stellen ter bekroning van het
ceuvre van een lokaal vorser die het verleden van zijn dorp of
streek op een wetenschappelijke en originele wijze beschreven
heeft. Tot eerste laureaat van deze nieuwe prijs werd eenstemmig
ere-pastoor Jozef De Brouwer uit Denderleeuw gekozen. Tijdens
het vijfde colloquium van ons Verbond, dat op 22 oktober 1983
te Aalst doorging, overhandigde onze voorzitter Achiel De Vos
aan L. De Rijck, die de zieke laureaat verving de toekenningsoor-
konde met volgende tekst:

Het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis
verleent met deze oorkonde de "Frans De Potter-Jan
Broeckaert-prijs" aan
Z.E.H. JOZEF DE BROUWER, PASTOOR-EMERITUS
TE DENDERLEEUW, omwille van zijn jarenlange op zoe-
kingen betreffende het verleden van de gemeenten van het
Land van Aalst.
Gegeven te Aalst op 22 october 1983 tijdens het vijfde collo-
quium van het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor
Geschiedenis.

De Voorzitter
Achiel De Vos

Bij die gelegenheid sprak Achiel De Vos het volgende hulde-
woord uit:

Dames en Heren,

Wanneer een jong, beproefd historicus na de opsomming van
een bibliografische nota van Pastoor De Brouwer, behelzende 244
items, verklaart dat hij geen uitsluitsel kan geven over de volledig-
heid ervan, dan staan wij verbaasd over de ontzaglijke werkkracht
van een man, die zich slechts op rijpere leeftijd op het pad der
lokale geschiedenis begaf.

Pastoor De Brouwer schreef inderdaad zijn primeur de "Ge-
schiedenis van Hofstade" pas op 40-jarige leeftijd.
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E.H. Jozef de Brouwer, foto in 1981 op de Oudenberg te Geraardsbergen geno-
men.
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Maar meer nog dan het kwantitatieve aspect, zijn wij getrof-
fen door het kwalitatief element.
Wij doen slechts een greep uit het aIIerbelangrijkste:

Geschiedenis vau Hofstade
Geschiedenis en Toponymie van Impe' dat hem in 1956
de Aug. De Reesprijs bezorgde.
Zijn magistrale Geschiedenis van Lede (1963) waarmede
hij door de provincie in 1964 bekroond werd met de
hooggegeerde prijs van Geschiedenis.
Demografische evolutie van het Land van Aalst tussen
1570 en 1800 (1968), bekroond met de "Pro-Civitate-
prijs van het Gemeentekrediet van België".
De Kerkelijke Rechtspraak en haar evolutie in de bis-
dommen Antwerpen, Gent en Mechelen tussen 1570 en
1795 (2 delen 1971), bekroond met de Jubileumprijs van
het Verbond voor Heemkunde.
Bijdrage tot de Geschiedenis van het Godsdienstig Leven
en de kerkelijke Instellingen in het Land van Aalst tussen
1550 en 1621 - idem 1621-1796 (4 delen).
De Jezuiëten te Aalst (3 delen).
Erembodegem en ontelbare toponymische studiën over
vrijwel alle dorpen van het Land van Aalst.

Sinds Frans De Potter en Jan Broeckaert in de tweede helft
van de 1ge eeuw hun 'reuzewerk over de Oostvlaamse gemeenten
gepubliceerd hebben, is pastoor De Brouwer binnen het Land van
Aalst verschenen als de voortzetter van een door hen ingezette tra-
ditie. '

Vrijwel het gehele deel van Oost-Vlaanderen bezuiden Gent
is door hem met meesterlijke hand uitgediept en beschreven.

Om zijn immense werkkracht en zijn nooit aflatende vorsers-
drang is Pastoor De Brouwer door de voorzitters van de Oost-
vlaamse kringen van Geschiedenis bij unanimiteit gelauwerd met
de eerste prijs "Frans De Potter en Jan Broeckaert" uitgeschreven
door het Verbond van de Kringen van Geschiedenis van Oost-
Vlaanderen.

Het gelieve de voorzitter van kring Aalst, bij afwezigheid van
de laureaat, door ziekte weerhouden, deze prijs en oorkonde in
ontvangst te nemen en hem volgend huldetelegram te willen over-
maken:
"Het Verbond van de' historische kringen van Oost- Vlaanderen,
samengekomen in het colloquium te Aalst op 22 oktober 1983
wenst Pastoor]. De Brouwer van harte geluk met zijn bekroning
tot eerste laureaat van de "Frans De Potter en Jan Broeckaertprijs"
en wenst hem voorts een algeheel herstel toe. "
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Vooraleer we nu zijn volledige bibliografie laten volgen,
geven we eerst nog enkele biografische biezonderheden van deze
heemkundige pastoor.

Hij werd geboren op 28 februari 1909 te Haaltert en volgde
Latijns-Griekse humaniora te Aalst en te Dendermonde. Daarna
ging hij naar het Klein Seminarie te Sint-Niklaas waar hij twee jaar
lessen van filosofie volgde en nadien studeerde hij vier jaar theolo-
gie aan het Groot Seminarie te Gent. Na zijn priesterwijding in
1934 werd hij achtereenvolgens onderpastoor te Denderleeuw
(1934) en te Hofstade (1945). In 1954 werd hij tot pastoor van
Impe benoemd en in 1964 ging hij in diezelfde functie naar Sint-
Gillis-Dendermonde. In 1983 nam hij ontslag en vestigde zich te
Denderleeuw.

Als onderpastoor van Hofstade kreeg hij omstreeks Pasen
1946 een Romeins urntje van een landbouwer uit de wijk Korten-
hoek (1). Dit was het startsein tot grootscheepse opgravingen op
de Steenberg te Hofstade door de ploeg van professor S.J. De Laet
en voor onderpastoor De Brouwer de aanleiding om de toponymie
van Hofstade te bestuderen. Daaruit groeide dan weer de geschie-
denis van Hofstade en intussen had Clio, de muze van de geschie-
denis, hem volledig in haar ban gebracht.

In 1949 werd Jozef De Brouwer in het bestuur van de pas
opgerichte heemkundige vereniging "Het Land van Aalst" opgeno-
men (2). Voor het tijdschrift van die kring schreef hij talrijke bij-
dragen-en fungeerde jarenlang als redactiesecretaris (1932-1979).
Toen in 1964 het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor
Heemkunde werd opgericht, deed men beroep op de geleerde pas-
toor van Sint-Gillis-Dendermonde om het voorzitterschap op zich
te nemen. De eerste gouwdag van dit Verbond ging trouwens door
op 23 oktober 1965 te Sint-Gillis-Dendermonde (3). Ook de
eerste Reinaertprijs van ditzelfde Verbond werd op 3 mei 1970
uitgereikt aan Jozef De Brouwer, omwille van zijn uitgebreide
heemkundige en historische kennis van-grote waarde. Twaalf jaar
(1964-1976) leidde hij dit Oostvlaams Verbond.

(1) J. DE BROUWER, Geschiedenis van Hofstade, Merchtem, 1949, blz. 15.
(2) Cultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, 1949, blz. 300-301.
(3) O. VAN WITTENBERGH, Ten Geleide, Jaarboek van het heemkundig

Genootschap Land van Rode, 1977, nr. 5, blz. 12.
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Vanaf 1953 was hij ook afgevaardigde van het "Land van
Aalst" in het bestuur van het Oostvlaams Verbond van de Kringen
voor Geschiedenis. In de Voorlichtingsreeks verschenen drie bij-
dragen van zijn hand nl. de nummers 19, 24 en 30 en in de reeks
Verhandelingen werd zijn uitgebreide studie over het kerkelijk
leven (1550-1621) in het Land van Aalst opgenomen. Tot 1973
woonde hij nog regelmatig de vergaderingen van ons Verbond bij.

Bij het opstellen van deze bibliografie hebben wij gebruik
gemaakt van de Indices op de jaargangen 1949-1973 van "Het
Land van Aalst", opgemaakt door wijlen Jules Pieters. Ook Luc
De Rijck en Herman Van Isteidael bezorgden ons veel biografi-
sche en bibliografische gegevens. Het ontbrekende vonden wij ten-
slotte in de bibliotheek van de Heemkundige Kring Erpe-Mere,
waar Dirk De Boeck ons wegwijs maakte.

BIBLIOGRAFIE VAN JOZEF DE BROUWER
Gebruikte afkortingen:
HKZM Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij

voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis.
lvA Land van Aalst
OVKG Oostvlaams Verbond van Kringen voor Geschiedenis.

A. Historische Bijdragen
1947

1. Ervaringen bij opgravingen te Hofstade, in: Ons Heem, VI, 1947, 33-35.

1949
2. Geschiedenis van Hofstade, Merchtem, 1949.
3. De boerenkrijg in de streek van Aalst, in: LvA, I, 1948, 6-12 en 33-38.

1950
4. Toponymie van Hofstade, Merchtem, 1950. Opgenomen in de reekst

Toponyrnica (nr. XIII-I) van het Instituut voor Naamkunde te Leven.
5. Plaats- en persoonsnamen in een oud renteboek van Lede (1448), in: LvA, II,

1950,68-81.
6. Bijdrage tot de geschiedenis van Denderleeuw onder de Franse overheersing,

in: LvA, II, 1950, 137-146.

1951
7. De bossen in het Land van Aalst, in: LvA, Ill, 1951, 24-31 en 110-118.
8. Toponiemen in Erembodegem, in: LvA, Ill, 1951,32-39,72-80,100-109,

166-176,205-213 er, 250-264.
9. Bij de restauratie van een schilderij in de kerk van Haaltert, in: LvA, IlI,

1951,53-54 en in: LvA, 1952, 80-89.
10. Bijdrage tot de geschiedenis van Denderleeuw. - Het Koninkrijk der Neder-

landen (1815-1830), in: LvA, m, 1951, 180-185 en 235-241.
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11. Oude huisnamen te Aalst, in: LvA, III, 1951,235-241.

1952
12. Werd het beeld van O.-L.-Vrouw van Lede in 1851 vernield?, in: LvA, IV,

1952, 16-19.
13. Herbergnamen in het Land van Aalst vóór 1780, in: LvA, IV, 1952,36-46.
14. Bijdragen rot de oudste geschiedenis van Denderleeuw, in: LvA, IV, 1952,

49-56.
15. De verhuring van de rijve der "Nood Gods" van Lede, in: LvA, IV, 1952,72-

79.
16. Het kollegiaal kapittel te Haaltert (1046-1495), in: LvA, IV, 1952,

102-114,163-173,206-213,244-252 en in: LvA, V, 1953,24-35 en 49-67.

1953
17. Geschiedenis van het mirakuleus beeld van O.-L.-Vrouw van Lede genoemd

"de zoete Nood Gods", Tielt, 1953.
18. De kerk van Lede en haar kunstschatten, in: LvA, V, 1953, 98-104.
19. De doopnamen te Lede vanaf de XIIIde eeuw rot heden, in: LvA, V, 1953,

121-132.
20. Heerlijkheden en lenen binnen het grondgebied van Lede, in: LvA, V, 1953,

134-152.
21. De heren in en van de heerlijkheid Lede, in: LvA, V, 1953, 153-164.
22. Bijdrage rot de geschiedenis van Denderleeuw. - De bekering rot het Kristen-

dom, in LvA, V, 1953,268-276.
23. Bedevaartvaantjes te Lede, in: LvA, V, 1953,284-289.

1954
24. Het buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396, met bewerking in:

LvA, VI, 1954, 1-109. Opgenomen in de reeks Documenten (nr. 2) van het
OVKG, Gent, 1954 en in de reeks Anrhroponymica (nr. 6) van het Insituur
voor Naamkunde te Leuven, Leuven, 1954.

25. Lede, het Mariaal hart van het Land van Aalst, [Aalst...), 1954.
26. De ommegangstaties van 1673 te Lede, in: LvA, VI, 1954, 130-134.

1955
27. Parochie en parochieleven te Haalrert, in: LvA, VII, 1955, 6-23, 64-81,246-

252, 310-325 en in: LvA, VIII, 1956, 20-48.
28. Toponymie van Haaltert, in: LvA, VII, 1955,97-282, met kaart. Opgeno-

men in de reeks Toponymica (nr. 1-). van het Instituut voor Naamkunde te
Leuven, 1955.

29. Bijdrage tor" de geschiedenis van Denderleeuw. Het kerkgebouw, in: LvA,
VII, 1955,239-245.

30. De wijnbouw in het Land van Aalst, in: LvA, VII, 1955, 274-276.

1956
31. Bijdrage rot de geschiedenis van Denderleeuw. - De pastoors en het parochie-

leven, in: LvA, VIII, 1956,244-253,289-303 en in: LvA, IX, 1957, 38-42
en 82-96.

32. Bijdragen rot de parochiale geschiedenis van Haaltert, Aalst, 1956.
33. Dernogragische en sociaal-ekonornische evolutie van Haalrert, in: LvA, VIII,

1956,49-83.

1957
34. Zo groeide Hofstade, in: LvA, IX, 1957,265-277 en in: LvA, X, 1958, 155-

182. .
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1958
35. Geschiedenis van Irnpé, in: LvA, X, 1958, 1-95. Opgenomen in de Voorlich-

tingsreeks (nr. 19) van het OVKG, Gent, 1958.
36. Toponymie van lmpe, in: LvA, X, 1958, 97-134, met kaart. Opgenomen in

de reeks Toponymica (nr. XIII-3) van het Instituut voor aamkunde te Leu-
ven, 1958.

37. Toponymie van Lede, in: LvA, X, 1958, 197-366, met kaart. Opgenomen in
de reeks Toponymica (nr. XIlI-4) van het Instituut voor aam kunde te Leu-
ven, 1958.

38. Bijdrage tot de geschiedenis van Denderleeuw. - Het dorpsleven vanaf de
Franse revolutie, in: LvA, X, 1958,385-402 en in: LvA, XI, 1959, 120-130,
173-185 en 217-224.

1959-
39. De molens in het Land van Aalst omstreeks 1575, in: LvA, XI, 1959, 189-

213. Opgenomen in de Voorlichtingsreeks (nr. 24) Van het OVKG, Gent,
1959.

40. Pachthoven in het Land van Aalst volgens de penningkohieren (1570,1571),
in: Cultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen (1954), Gent,
1959, blz. 231-271.

1960
41. Toponymie van Denderleeuw, in: LvA, XII, 1960, 101-180. Opgenomen in

de reeks Toponymica (nr. XIII-5) van het Instituut voor Naamkunde te Leu-
ven, 1960.

42. Demografische en sociaal-economische evolutie van Denderleeuw, in: LvA,
XII, 1960, 12-42 en 79-90.

43. Het volksleven te Denderleeuw, in: LvA, 1960,90-97.
44. In samenwerking met F. COUCK, Denderleeuw, geschiedenis en toponymie,

Aalst, 1960.

1961
45. Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven en de kerkelijke in-

stellingen in het Land van Aalst tussen 1550 en 1621, in: LvA, XII, 1960,
198-227,229-262,277-332 en in: LvA, XlII, 1961, 1-13,57-97,142-165,
169-213 en 217-267. Opgenomen in de reeks Verhandelingen (nr. 3) van
OVKG, Gent, 1961.

46. Demografische evolutie in enkele dorpen in de omgeving van Aalst gedu-
rende de 17e en 18e eeuw, in: LvA, XIII, 1961, 14-43. Opgenomen in de
Voorlichtingsreeks (nr. 30), van het OVKG, Gent, 1961.

47. Demografische en sociale toestand in het kanton Lede in 1796, in: LvA,
XIII, 1961, 105-141.

48. De Mariale devotie in het Land van Aalst, in: Mariaal tijdschrift, 32, 1961,
49-52.

1962
49. De sociale toestand in de meierij Erembodegem en de heerlijkheid Oordegem

in 1571 en de huidige evolutie, in: LvA, XIV, 1962, 117-130.
50. Aanvullende familiale bedrijvigheden te"Lede, vóór de Franse revolutie, in:

XIV, 1962,273-277.

1963
51. De demografische evolutie in de meierij Erembodegem en de heerlijkheid

Oordegem in deTZe en 18e eeuw, in de reeks Pro Civitate.
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52. De uitbating van de steengroeven te Lede, in: LvA, XV, 1963, 1-9.
53. Het belang van de kommunikantencijfers en de verhouding ervan rot de

bevolking, uitgewerkt o'p de dekenij Aalst van 1621 tot 1795, in: HKZM,
XVII, 1963, 67-80.

54 .. Geschiedenis van Lede, Lede, 1963.

1964
55. Demografische en sociaal-ekonomische evolutie van Wetteren, Wetteren,

1964.
56. Geraardsbergen "de stervende"?, in LvA, XVI, 1964, 101-104.
57. Willem De Beer, pastoor te Deftinge, in: LvA, XVI, 1964, 209-211.
58. De Sinr-Maartenskerk te Lede, Vlaamse Toeristische Biblioteek, nr. 32,

1964.

1965
59. Groep wederdopers te Lovendegem opgerold, in: LvA, XVII, 1965,217-

219.

1966
60. De bestraffing bij de overtreding van de kerkelijke wetten gedurende de 17e

en 18e eeuw, in het aartsbidsom Mechelen en in het bijzonder in het Land
van Aalst, in: HKZM, XX, 1960,51-98.

61. Bezweringsformule uit Rozebeke van 1628, in: LvA, XVIII, 1966,48-61.
62. Pasroor Egidius de Meulemeester, in: LvA, XVIII, 1966, 134-136.
63. De familie Annaerr, in: Ken uw dorp, Lede, 1, 1966, 14-20.

1967
64. In hoever bevestigt de officialiteit van Anrwerpen de besluiten getrokken uit

die van Mechelen?, in: HKZM, XXI, 1967,47-108.
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IN MEMORIAM Z.E.H. DE BROUWER
(overleden op 7 juli 1984)

Het bestuur van het Land van Aalst wordt zwaar beproefd
door het overlijden van haar bestuurslid en verantwoordelijke uit-

..gever.
Pastorale taken vervulde hij achtereenvolgens in Dender-

leeuw, Hofstade, Impe en St. Gillis-Dendermonde. Om gezond-
heidsredenen ging hij in 1983 op rust.
Het voltallig bestuur woonde de kerkelijke begrafenisplechtigheid
te Denderleeuw bij en begeleidde de familie en talrijke vrienden
naar Haaltert waar Pastoor De Brouwer, in zijn geboortedorp,
werd begraven. De begrafenisplechtigheid werd gekenmerkt door
waardigheid en ingetogenheid.
Voor de rouwkapel. stonden twee vlaggen van het St.-
Maartensfonds, respectievelijk van het Verbond en van het
Gewest Aalst opgesteld. Tijdens de concelebratie, namen vol-
gende priesters deel aan de concelebratie: D. De Coninck, pastoor
van Denderleeuw; U. De Ridder, pastoor van Welle, A. Huyck, L.
De Pillecijn, inspecteur, J. Van Poeck De Knijf (deze vier priesters
waren allen uit hetzelfde wijdingsjaar als J. de Brouwer), A. Van
Coppenolle, pastoor te Lokeren-Heieinde en A. De Kinder, pas-
toor van St.-Denijs-Westrem, deze twee laatste als oud-
onderpastoors van St.-Gillis-Dendermonde. Voorts werd de mis
opgeluisterd door het St.-Amanduskoor van de Kristelijke Bond
van de Gepensioneerden te Denderleeuw en door een neef van de
pastoor.

),'-* *

In de homilie belichtte E.H. A. De Kinder, oud-onderpastoor
van St.-Gillis, de persoonlijkheid van pastoor J. de Brouwer.

"Mijnheer de Vicaris, achtbare familie, U allen vrienden-
priesters, oudparochianen en kennissen van de overledene, bieden
we U in naam van de concelebrerende priesters onze oprecht kris-
telijke deelneming aan bij het overlijden van Pastoor Jozef De
Brouwer.

Als naaste medewerker van de overledene werd me gevraagd
de figuur van deze hoogstaande priester te belichten. Ik doe het
met een zekere schroom en terzelfdertijd met dank voor de 12 jaar
goede samenwerking in moeilijke omstandigheden.

Nu weet ik heel goed dat ik Pastoor De Brouwer onrecht aan-
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doe met al te persoonlijk over hem te spreken, maar toch hoor ik
hem nuchterweg zeggen: "Doe het dan maar één keer, jongen".

Op zijn doodsprentje heeft hij zijn Levensvisie neergeschreven:
gedachten die ons allen zullen bijblijven en die getuigen van zijn
groot-menselijkheid. Inderdaad: hij mocht van zichzelf zeggen: ik
heb God, de H. Kerk en mijn Vlaanderen bemind en naar best ver-
mogen gediend. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus.

Opgegroeid in een diepgelovige familie zou Jozef De Brouwer
langs het Priesterschap dit ideaal gans zijn leven trouw beleven.
Trouw aan Vlaanderen en trouw aan Gods Kerk.

Pastoor De Brouwer had zijn Vlaamse volk lief. Zijn eigen
aard en kultuur zou hij steeds verdedigen. Niet vanuit een vaag
romantisme. Zij liefde ging naar concrete Vlaamse mensen en hij
nam er als priester zware risico's voor. Na de oorlog werd hij
stichter en sekretaris van het Komitee voor Recht en Naasten-
liefde, indachtig het woord van psalm 94: Eens zullen rechters
rechtvaardig beslissen en alle rechtvaardigen treden dat oordeel
bij. Uit die harde periode is een blijvende vriendschap met velen
gegroeid.

Trouw als priester aan Gods kerk en zijn bisschop in alle
parochies waar hij zijn priesterwerk als een dienstwerk op zich
nam. De realisatie van de -kerk in Huisegem kwam onder zijn
impuls tot stand. Hij was een begaafd priester, met een helder
verstand; een zakelijk oordeel, minzaam en vriendelijk met de een-
voud die geen dubbelzinnigheid kent. Hij was oprecht, rechtvaar-
dig en gelijkmatig in zijn optreden. Wijs en zwijgzaam in de hem
toevertrouwde geheimen, vergevend en vol goedheid voor allen.
Man van gebed verbonden met de Heer Jezus.

Toen hij 20 jaar geleden de zware herderstaak te Sint-Gillis
aannam, werd hij er gul onthaald door de inwoners die zovele ver-
wachtingen in hem stelden. Hij heeft zich geen moeite bespaard
om van zijn kerk een waardig huis des Heren te maken en de aan-
passing van de liturgie door te voeren.

Na één jaar werd hij door een hartinfarct getroffen en ver-
plicht meer dan een jaar herstelrust te nemen.

Hoe het allemaal mogelijks gegroeid is, is niet mijn taak om
daarover uit te weiden, maar ik zou onvolledig zijn zijn verdere
priesterperiode zomaar simpelweg over te slaan.

De Kerk, na het concilie, had het niet gemakkelijk. Voor de
enen ging men te vlug en te ver, voor anderen niet ver genoeg. De
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goedbedoelde inspraak, maar zonder voldoende inzicht, leidde
vaak tot uitspraak zonder uitzicht.

Zalig die vervolgd worden, zalig wanneer men u beschimpt
en lasterlijk van alle kwaad beschuldigt om Mijnentwille. Hier is
Pastoor De Brouwer in het poetspoor van Zijn Goddelijke Meester
gegaan. Tot het uiterste. In zijn dagelijks Misoffer, in zijn per-
soonlijk gebed heeft hij de kracht gevonden om vol te houden. /ij
is nooit kwaad geweest op mensen, wel op toestanden. Maar in
stilte heeft hij er zeer onder geleden, want Pastoor De Brouwer
was ook een gevoelig mens. Toch bleef hij trouw aan de opdracht
die hij ooituan zijn bisschop had gekregen en bleef op post. Wach-
tend op betere tijden, op beter inzicht - dat er ook gekomen is -
deed hij voort, zijn getrouwen aanmoedigend om niet op te geven.
In die moeilijke periode lag hij mede aan de basis van een nieuwe
parochie, toegewijd - hoe kon het ook anders - aan de H. Lutgart,
patrones van Vlaanderen.

In al die jaren heeft hij zeker steun en gratie naar staat gekre-
gen van de Heer jezus zelf, van Zijn Hemelse Moeder Maria, van
zijn vele vrienden priesters, van zijn familie. Hierbij mocht hij
steeds rekenen, zijn hele leven lang, op juffrouw [ulia, die altijd
zijn dienstwerk aan Kerk en Volk heeft gesteund, en zovele jaren
haar priester heeft bijgestaan, vooral in de jaren van zijn zwaar
ziek zijn.

Gans zijn leven heeft hij zich geïnteresseerd aan Heemkunde
en Kerkgeschiedenis. Ook hierin was steeds zijn zorg de grote rijk-
dom van ons verleden kenbaar en levendig houden en er wijze les-
sen uit trekken. Meer dan 40 boeken en publikaties, samen meer
dan 8.600 gedrukte bladzijden, heeft hij gepubliceerd: het getuigt
van zijn enorme werkkracht.

Dankbaar was hij God omdat hij meer dan 50 jaar lang Pries-
ter mocht zijn. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Twee jaar
lang zou hij in zijn ziek-zijn de top van de Kalvarieberg beklim-
men. Hij heeft het aanvaard, zoals hij gans zijn leven heeft aan-
vaard voor zijn Vlaamse volk en Gods Kerk. Enkele weken gele-
den, bij de viering van hun Priesterjubileum, zei hij bij het afscheid
tegen een vriend: Vaarwel, tot in het hiernamaals. Nu is alles vol-
bracht. Wie zijn kruis met jezus draagt volgt jezus ook in zijn
Verheerlijking. Heer, wij danken U voor al het schone dat Gij in
Pastoor [ozef De Brouwer hebt bewerkt.

Help ons naar zijn geest te leven in de blijde verwachting van
een wederzien in Gods eeuwige Heerlijkheid, waar alleen maar
vrede, vreugde en liefde heerst. Amen."
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Een andere neef, Vaast Roelants, droeg op het einde van de
mis "De Ballade tot een rechtvaardige" voor, een gedicht dat hij
n.a.v. het SO-jarigpriesterjubileum van zijn oom (12 mei 1984)
had geschreven. De ballade draagt als onderschrift:

"Opgedragen aan Jozef de Brouwer,
Vlaming die God Vlaming schiep."

Hij erkende geen onrecht
in een wereld die ervan vervuld was.
Hij erkende geen haat
in een wereld die haat tot Godsdienst maakte.
Hij droeg in zich de kiemen van de Goedheid
die traag ontbotten in harde zware grond,
in een door vernieling gemerkte wereld,
in een in zijn voegen krakende naoorlogse
wildernis vol ongekend schrijnend leed.
Een eenzame ridder die stand hield
op een slagveld waar zouelen vielen ....
Vlaanderen, oerstof van mijn leven
mij door God .gegeven
dierbaar, dierbaar dietse land;
tot mijn laatste adem
tot mijn laatste weten
zal ik nooit of nooit vergeten
U mijn volk, mijn dierbaar Vaderland.

Hij voelde zich geroepen
voor een taak die hem onbekend was.
Als gezalfde ging hij
tot de mensen, dat land dat Vlaandren heette.
Hij droeg een kruis van onrecht en miskenning
en als zijn meester viel ook hij menig maal,
verbeten weer opstaand, hardnekkig vechtend,
onwrikbaar zichzelf zijn, wetende dat na volle
duisternis steeds immerweer zonlicht kO'!!t.
Een jeugd werd in liefde geofferd
een pyramide van goedheid gebouwd ...
Vlaanderen, oerstof van mijn leven
mij door God gegeven ....

Hij heeft de voor getrokken
één recht spoor dat geen afwijkingen kent.
Hij omwoelde de grond·
en archieven vol stof in rusteloos zoeken.
Voor heden en voor toekomst is opgetekend
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met onverdroten niets ontziende moed,
met een door bezieling gestuwde inzet,
met een steeds in twijfel stellende kritische geest,
hoe ons volk, ons Vlaanderen eertijds was.
Voor recht en naastenliefde vechtend
hield een rechtvaardige door Gods hulp stand ...
Vlaanderen, oerstof van mijn leven
mij door God gegeven ...

E.H. Jozef de Brouwer. Keramiek in 1979
door E.H. Valery Stuiver, oud-pastoor
van Vlassenbroek, gemaakt.

Na de dienst werd door L. De Rijck, voorzitter van onze
kring, de rol en de betekenis van pastoor De Brouwer belicht bin-
nen het bestuur van het Land van Aalst, zijn vele bijdragen aan
ons tijdschrift, gesitueerd in het kader van de totaliteit van zijn
historisch werk.

"Achtbare familieleden en vrienden van de ons zo dierbare
overledene Z.E.H. Pastoor De Brouwer.
In deze gewijde ruimte passen alleen ingetogenheid, gebed en
bezinning. De leden en het bestuur van het Land van Aalst willen
niets anders dan in die geest een eenvoudig woord uan dank uit-
spreken en oprechte hulde brengen aan de persoonlijkheid en het
historisch werk van de overledene, van meetaf betrokken bij het
bestuur en de redactie van het Land van Aalst.
Toen in 1947 de eerste contacten werden gelegd tot oprichting
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van een historische en heemkundige Kring binnen het zogeheten
Land van Aalst, een ruim gebied tussen Schelde en Dender, werd
Pastoor De Brouwer onmiddellijk bereid gevonden tot actieve
medewerking. Begin 1949 verscheen het eerste nummer van het
tweemaandelijks tijdschrift "Het Land van Aalst".
Al bij het begin leverde Pastoor De Brouwer eigen bijdragen
ondermeer over de Boerenkrijg in de streek van Aalst, over het
Schoolwezen in Haaltert, het dagelijks leven in Denderleeuw in de
Franse en Nederlandse Tijd; in Denderleeuu/, waar wij nu allen in
vroom aandenken zijn vergaderd.
Het historisch werk van Pastoor De Brouwer loopt evenwijdig met
zijn pastorale taken, zo zijn vele studies over gemeenten, waar hij
zovele jaren fungeerde als zieleherder. Men kan het zo stellen: de
Pastoor leerde zijn parochianen lezen (en studeren) over eigen ge-
schiedenis, eigen vlaams verleden. Het overgrote deel van deze bij-
dragen verscheen in ons tijdschrift.
Ook kerkelijke instellingen werden door Pastoor De Brouwer zelf
lid van de "Vereniging voor vergelijkende Godsdienstgeschie-
denis", op fundamentele wijze onderzocht. Zijn vijfdelige mono-
grafie over de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in
het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, uitgegeven in eigen
beheer, toen nog als pastoor in St. Gillis-Dendermonde, geldt nog
steeds als een onvervangbaar instrument voor historisch onder-
zoek op dat terrein. Even onvolprezen is zijn monumentale, meer-
delige uitgave m. n. de Geschiedenis van het St. -jozefscollege te
Aalst.

Het is hier zeker niet het-gepaste ogenblik, noch de gelegen-
heid om ook maar bij benadering het zo uitgebreid historisch werk
van de overledene te evalueren.
Uit de lovende woorden van de Heer Voorzitter van het Oost-
Vlaams Verbond van historische Kringen, de Heer De Vos, uit-
gesproken op het vijfde colloquium op 22 oktober 1983 gehouden
te Aalst, kon worden opgemaakt dat het historisch werk van Pas-
toor De Brouwer algemeen wordt herkend en gewaardeerd. Een
volledige bibliografie van het werk van Pastoor De Brouwer ver-
schijnt eerlang in het Land van Aalst.
We willen ook wijzen op de hoge morele waarden die ons door
Pastoor De Brouwer als testament zijn nagelaten. Vele talenten
waren hem gegeven, alle heeft hij ten volle ontwikkeld in intellec-
tuele eerlijkheid en onverdroten werkzaamheid.
"Ik ga door, ik onderzoek, ik schrijf zolang het God belieft," ver-
klaarde hij ons enkele maanden geleden.
Wij buigen eerbiedig het hoofd voor zoveel oprechte inzet en evan-
gelische levenswijsheid."
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DR. GYSSELING VINDT VERLOREN
GEWAANDE AALSTERSE EN VELZEEKSE

CHARTERS TERUG.
door L. VAN DURME

Toen dr. Gysseling in 1952 bekwam dat het archief van vóór
1802 in het Bisdom en de Sint-Baajskatedraal te Gent, gedepo-
neerd werd in het Gentse Rijksarchief, en hij in 1955 ook een ruil
tussen het Rijksarchief en het Stadsarchief alsmede de depenering
van het archief van de Sint-Niklaaskerk en de Sint-Michielskerk
tot stand kon brengen, lag het in zijn bedoeling het gehele Oost-
vlaamse kerkelijk archief te rekonstrueren en te inventarizeren. In
het Bisdom waren de verschillende archiefjondsen helemaal, in het
Rijksarchief, het Stadsarchief en de Katedraal in mindere mate
met elkaar vermengd en overal onvolledig en zeer gebrekkig ge-
inventarizeerd. Bij zijn rekonstruktie van de chartriers steunde hij ,
in de eerste plaats op de dorsale notities op de charters. Toen om-
standigheden hem noopten in 1960 van het Rijksarchief over te
gaan naar de Universiteit, was zijn inventarizeringswerk, vooral
van het eigenlijke archief van Sint-Baafs en Bisdom, reeds een heel
eind opgeschoten.

Na zijn vertrek uit het Rijksarchief is, in. verband met de in-
stallatie van de centrale verwarming, het uit het Bisdom, de Kate-
draal, het Stadsarchief en de Sint-Niklaas- en Sint-Michielskerk
overgebrachte archief, zowel het reeds als het nog niet geïnventari-
zeerde gedeelte (met uitzondering van de dozen met reeds door
hem in omslagen geborgen charters) opeengetast geworden en te
veel jaren ontoegankelijk gebleven.

Nu zijn werk aan het Corpus van Middelnederlandse teksten
tot 1300 stilaan ten einde loopt, heeft hij sedert enige tijd zijn
inventarizeringswerk van Sint-Baafs en Bisdom weer opgenomen.
Groot was zijn verwondering toen hij in oktober 1983, in een
doos waarin hij destijds op grond van me..! elkaar overeenstem-
mende dorsale notities oorkonden van de Gentse Beggaarden
bijeengelegd had, ook de vroeger door Jozef Van Cleemput uit de
Katedraal ontleende, later verloren gewaande Velzeekse charters
terugvond. Ze waren door ].E. Lavaut omstreeks' 1870 ten
onrechte meestal in de chartrier van de Sint-Janskerk geïntegreerd.

Dr. Gysseling was zo vriendelijk mij reeds in een brief van 11
november 1983 van deze belangrijke herontdekking op de hoogte
te brengen.
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Van 1977 tot 1979 had ik naar de onvindbare Velzeekse en
Ruddershovense charters zelf een verwoede speurtocht (1) onder-
nomen, die ten slotte geleid had naar een fotoverzameling waarin
de bewuste charters vertegenwoordigd waren. Deze verzameling
was destijds door wijlen Jozef Van Cleemput verkocht aan het
Beschermkomitee van het Zottegemse Museum voor Oudheid-
kunde, Geschiedenis en Folklore (ondergebracht in het Egmont-
kasteel).

Noodgedwongen gaf ik dan mijn plannen om de charters zelf
terug te vinden, op. Even had ik zelfs - volkomen ten onrechte
-een verband vermoed tussen de ontoegankelijkheid van de char-
ters en het plotse en jammerlijke verscheiden van Jozef Van
Cleemput. De brief van dr. Gysseling bereikte mij dan ook als een
zo aangename verrassing, dat ik geen ogenblik aarzelde hem te
verzoeken mij toe te staan zijn ontdekking wereldkundig te
maken.

Bovendien brandde ik van nieuwsgierigheid om te vernemen
hoe een Gentse geestelijke instelling als de Beggaarden, die ik
n.a. v. het historische luik van mijn Toponymie van Yelzeke-
Ruddershove en Bochoute nooit in het vizier had gekregen, ooit in
het bezit was geweest van rentebrieven met goederen uit het door
mij bestudeerde gebied als onderpand.

Op 21 november 1983 ontving ik van dr. Gysseling een
tweede brief met een uitvoerige bijlage over de oorkonden van de
Gentse Beggaarden betreffende het Land van Aalst.
Het eerste deel relateerde de-vondstomstandigheden'.
De integrale weergave ervan heeft reeds de inleiding van onderha-
vig bericht gevormd.
Het tweede deel bevatte een historische aantekening bij de Gentse
Beggaarden alsmede een uiteenzetting van de diplomatieke gron-
den waarop de V elieeks~ en Ruddershovense charters wel degelijk
aan het archief van de Beggaarden toe te wijzen zijn.
Ziehier de tekst ervan.

Lijst van oorkonden van de Gentse Beggaarden in het Rijks-
archief te Gent, in verband met het Land van Aalst .

. De Beggaarden: derde-ordelingen van Sint-Franciscus, u/or-

(1) L. Van Dunne, De vroegere scabinale organisatie te Velzeke in ruimer pers-
pectief. Met de uitgave en ontleding van twee Vroegmiddelnederlandse sche-
penbrieven, in: Jaarboek van de Zottegemse Kulturele Kring XXI
(1976-1977), pp. 21-68; L. Van Durme, Het 'Oorkondenboek van Velzeke'
van Jozef van Cleemput, in: Het Land van Aalst XXXI (1979), pp. 251-270.
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den te Gent voor het eerst in 1304 gesignaleerd; ze woonden toen
in de Sint-Miebielsparochie. Ten laatste in 1351 waren zij in de
Veldstraat gevestigd (waar thans Hotel d'Hane-Steenbuyse is). In
de 15de eeuw uierden zij ondergeschikt aan het ambacht van de
wevers.

In de oorkonden betreffende Gent en Aalst, die geen retroak-
ten zijn, worden de Beggaarden vernoemd als destinatarissen. Dat
ook de andere oorkonden, en met name die betreffende Rudders-
hove en Velzeke, uit het archief van de Beggaarden herkomstig
zijn, blijkt uit overeenstemmende dorsale notities. Inzonderheid is
der Pieter uten Dale op de rug van de Velzeekse oorkonde van
1343 april 15, en van de onleesbare Velzeekse oorkonde, van
dezelfde hand uit de tweede helft van de 14de eeuw als broeder Ian
de Bleekere ter capelrien van den her Pietere uten Dale op de rug
van de Aalsterse oorkonde van 1355 oktober 3, en als dit behoert
toe der rente van den her Pietere uten Dale op de rug van de Aalst-
erse oorkonde van 1359 mei 10.

Gelijkvormige gaatjes in het perkament links midden tonen
aan dat al deze oorkonden eenmaal samen een lias vormden.

Gelijkaardige materiële kenmerken vertonen ook een aantal
oorkonden uit de archieven van diverse Gentse ambachten, inz. de
weverij, die in het archief van de Sint-Baafskatedraal terechtgeko-
men zijn.

Op grond van de aantekening Recompensa, van de hand van
een archivaris van het Sint-Baafskapittel, op de rug van een oor-
konde van de Beggaarden van 1519 juli 28, mag men aannemen
dat deze oorkonden van de Beggaarden en van de Gentse ambach-
ten in beslag genomen zijn in 1540 na de Gentse opstand. De goe-
deren die het Sint-Baafskapittel verwierf in ruil voor de in 1540
met het oog op de bouw van het Spaans kasteel onteigende gebou-
wen en gronden, werden immers aangeduid als de Recompense.

Andere archiefstukken van de Beggaarden bevinden zich in
het Gentse Stadsarchief. Zie Victor Van der Haeghen, Inventaire
des Archives de la ville de Gand, p. 256. Ze werden voor het redi-
geren van onderhavig artikel niet geraadpleegd.

Hier volgt een lijst van oorkonden (retroakten inbegrepen)
van de Beggaarden uit de 14de eeuw betreffende Aalst, Rudders-
have en Yelzeke, berustend ",,",inhet fonds van de Sint-
Baafskatedraal.

Aalst: 1334 juli 19, 1340 februari 8, 1342 mei 10, 1343
november 4, 1354 januari 10, 1355 oktober 3 en november 7,
1358 januari 1, 1359 mei 10, 1360 mei 26, mei 30 en juli 9, 1361
augustus 23, oktober 26 en december 27, 1362 oktober 15, 1364
januari 15.
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Ruddershove: 1324juli16, 1338 december 14, 1346mei21.
Velzeke: 1343 april 15, 1344 maart 27, 1349 maart 24,

1356februari 14,1359 maart 16, 1360januari 19, 1366januari
18. Daarenboven een zeer sterk verbleekt, nog niet gelezen charter
waaraan een zegel van Velzeke (fragment) hangt.

Het Gentse Stadsarchief bewaart inderdaad een aantal doku-
menten van de Beggaarden (naast Beggaarden ook Begaarden en
Bogaarden, zie F. De Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden
VIII (1901), pp. 142-147, alwaar aanvullende gegevens).
Deze dokurnenten bevinden zich tussen de stukken van de wevers
(Stadsarchief Gent, Geestelijke en karitatieve instellingen, reeks
UV). Dr. J. Decavele deelde ons in een brief van 28 november
1983 mee, dat de charters 22 (1347), 86 (1393) en 338 (1605),
die de plaatsnamen Aalst of Velzeke bevatten, uitsluitend betrek-
king hebben op het wolwevershuis en dus niet op de Beggaarden.

Van belang m.b.t. dr. Gysselings bevinding dat de verloren
gewaande Velzeekse en Ruddershovense charters uit het archief
van de Beggaarden stammen, is evenwel een passus die ik aantrof
in het renteboek van de wolwevers (in wier ambacht, zoals reeds
opgemerkt, de Beggaardenwaren opgegaan) van 1465 (Stadsar-
chief Gent, Fonds Wolwevers nr. 3) op fO 43vo-45ro. Aldaar
vindt men nl. onder het hoofd binnen velseke en(de) riddershoven
een lange lijst charters (2).-
Welnu, op deze lijst komen, met uitzondering van het charter van
1324 juli 16, alle door dr. Gysseling teruggevonden Velzeekse en
Ruddershovense charters voor.

Vermeld ik tot slot nog dat het huidige Velzeekse
Grauwzusters-Penitentenklooster teruggaat op een hospitaal dat
in 1225 door Arnold IV, heer van Oudenaarde aan de Mechelse
Kommanderij van Pitsemburg werd geschonken en dat zowel het
Klooster (waarover ons alleen maar klare gegevens bekend zijn na
de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw) als de bovengenoemde
Kommanderij ook onder de Derde Orde vielen.

Tot besluit: All's weIl that ends weIl! De teruggevonden Vel-
zeekse en Ruddershovense charters werden door dr. Gysseling op
hun kronologische plaats geïntegreerd in de chartrier van de Sint-
Baafskatedraal. Ze komen er voor onder volgende nummers:
669 A 1324 juli 16
783 A 1338 december 14

(2) Voor deze charters had ik op een andere plaats reeds alle hoop opgegeven. Zie
L. Van Durme, De vroegere scabinale organisatie te Velzeke ... , p. 46 voetnoot
46.
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811 A
814 A
831 A
853 A
941 A
982 A

1005 A
1113 A
2671 A

1343 april 15
1344 maart 27
1346 mei 21
1349 maart 24
1356 februari 14
1359 maart 16
1360 januari 19
1366 januari 18
1494 mei 20

De oorkonden van de Beggaarden zullen in de toekomstige
inventaris van het archief van Sint-Baafs en Bisdom gegroepeerd
worden in de afdeling Recompense.

Op 21 december 1983 verdedigde ons bestuurslid, Her-
man Van Isterdael uit Okegem, te Brussel zijn proefschrift
"Belasting en belastingsdruk: Het Land van Aalst (17de -
18de eeuw)" tot het behalen van de wettelijke graad van
Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. Hiermee behaalde hij
Grote Onderscheiding, waarvoor nogmaals onze felicitaties.

Bovendien werd hij tot archivaris te Ronse benoemd,
een functie, die hij sinds 1 augustus 1984 waarneemt.
Proficiat.
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EENTUCHTSTRAF VOOR
GRIFFIER KAREL BROECKAERT

door W. VAN DEN STEENE

In een land waar de schrijvers die leven van hun pen tot op
heden witte merels zijn, dient de vraag niet gesteld of kunstenaar-
schap te verzoenen is met het vervullen van een openbaar ambt.
Iedereen kan uit het hoofd een kleine litanie van schrijversambte-
naars afdreunen. Minder ijdel isde vraag of de kunstenaars van-
wege hun creatieve arbeid en hun artistiek temperament niet meer
moeite hebben dan anderen met zekere ambtsverplichtingen, met
bepaalde aspecten van de administratieve routine en tucht.
Schrijft niet Karel Broeckaert, over wie we het hier precies willen
hebben, in een van de samenspraken van zijn Sysse-panne, o.m.
over de "scribenten": " ... (dat) zyen hebben geen zittende gat" (1).
Het lijkt me niet uitgesloten dat hij in deze lapidaire karakterise-
ring niet alleen persoonlijke waarneming, maar ook enige zelfken-
nis verwerkte.

Broeckaert, geboren te Gent in 1767 ontpopte zich in het
politieke klimaat van de Franse bezetting op jeugdige leeftijd tot
journalist. In de jaren 1792-1793 gaf hij er het Dagelyks Nieuws
van Klokke Roeland uit en van 1795 tot 1798 het weekblad De
Sysse-panne (De Sauspan). In laatstgenoemd blad verschenen de
sociaal-gevoelige, van een gedempte humor doordrenkte samen-
spraken, die Broeckaert als spectatoriaal auteur tot een aparte ver-
schijning maken in de Zuidnederlandse literatuur (2). Nadien
schreef hij nog de roman uit het Gentse volksleven felien en Mietje
en trad hij op de voorgrond in de rederijkerskamer De Chathari-
nisten te Aalst, waar hij tot griffier van het vredegerecht was
benoemd en in 1826 overleed (3).

(1) Zie de typering, in de 14e aflevering in de mond gelegd van Gysken, aange-
haald door J. SMEYERS, De letterkunde in de achttiende eeuw, ïn Geschiede-
nis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 6 (Antwerpen, 1975), blz. 549.

(2) Zie K. BROECKAERT, Borgers in den estaminé. Md inleiding en aantekenin-
gen van dr. A. Jacob (Antwerpen, 1922), blz. XIX-XXII.

(3) Zie Ph. BLOMMAERT, Ch. Broeckaert, in Biographie nationale, dl. 3, kol.
77-78, J. SMEYERS, Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands
geestesleven van de 18e eeuw. (Kon. Vlaamse Academie voor Taal~ en Letter-
kunde, reeks VI, nr. 83), Gent, 1959, blz. 380 en 392 en G. VAN.CLEEM-
PUT, Een halve eeuw cultureel en mondain leven, 1790-1840, in Alostana,
1980,2, blz. 381-384. Zie verder J. HUYGHEBAERT, Broeckaert (Karel, in
Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. X (1983), kol. 49-60. Broeckaert
werd griffier te Aalst in het jaar 1800, cfrv Cl. UYTTERSPROT, Karel Broec-
kaert en zijn tijd, in Het Land van Aalst, XXIX (1977), 1977, blz. 169.
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Over Karel Broeckaert citeert dr. J. Smeyers in de Letter-
kunde in de 18e eeuw (4) een passus uit het krantje De briefwisse-
ling, waarin deze als een dronkaard wordt afgeschilderd: "Broec-
kaert heeft gelt en eertappelen in overvloede ende hy heeft eenen
kwesele getrouwt die hem ryk miek; ende hy laet zynen kwesele
alleene proncken, terwylen hy in glinsterende calessen naar Brus-
sel ryd en practiseert met de jonge toneelspeelsters ... ende hy
speelt ooc geeme in den tragediën ende klucht-spelen (... )". Hij
wordt dikwijls dronken thuisgebracht, wat zijn vrouw niet weet,
"want hy woont alleene ende dit "conveneert den waerachtigen
scribenten, want hun herssenen en mogen door geen wivenpraat
gestoort worden". Smeyers stelt aan het einde van dit citaat de
vraag of hier geen laster aan het woord is, die wordt ingegeven
door afgunst.

Afgunst en overdrijving is allicht aan deze roddel niet
vreemd, maar dat er geen rook is zonder vuur moge blijken uit de
tuchtstraf door de rechtbank van Dendermonde op 23 september
1824 tegen griffier Broeckaert uitgesproken en op 30 oktober van
hetzelfde jaar door het Hoog Gerechtshof van Brussel bekrach-
tigd.

Hieronder volgt het in deze zaak door procureur-generaal
Van der Fosse uitgesproken requisitoir, dat door het Hof werd bij-
getreden.

Hoog Edel Gestrenge Heer, WelEdele Gestrenge Heeren,

Onaangename pligten vallen ons op heden ten laste: en deze
zyn wel eer het gevolg van slegte gewoonten en menschelijke
krankheden, dan van onteerende driften; wat er ook van zij, kun-
nen soortgelijke abuisen tot geene voordere schande der regterlijke
waardigheid niet langer gedoogd of ongestraft blijven.

Zekere Karel Broeckaert, griffier van het Zuidelijk kanton
des vredegeregts Aelst, provintie Oost-Vlaanderen, werd uit
hoofde van aanhoudende nalantenheid in het oeffenen zijner func-
tien, het voorwerp van meer klagten.

Op 23en september 1.1. werden de leden der regtbank van
Eersten Aanleg te Dendermonde rriet de"plaats gehad hebbende
abuisen onledig en op het requisitorium van den heer Officier van
Justitie bij de gemelde regtbank, werd de boven genoemde Karel
Broeckaert, naar dat hij eerst op negensten september en 23n der

(4) Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, d.I. 6, blz. 549.
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zelve maand in zrjn verdediging was gehoort geworden, voor
negen maanden van. zijn ambt van griffier bij het vredegeregt
Aelst, met berooven van zijn tractement, gesuspendeert.

De 21 eerste stukken van het bundel, waaruit dit ongelukkig
geding is bestaande, brengen een volledig bewijs voor dat de geno-
men maatregel nog aan vormen nog aan genoegzaam geduld ont-
breekt.

En daar het geding der uitgesproken suspensie, naar luid van
art. 51 der wet van 20en april IffrO, naar ons officie is verzonden
geworden, om aan Uwer H. Ed. Gestr. en Uwer W. Edele Gestr.
goedkeuring te worden onderworpen, requireert de onderschre-
ven Prokureur-Generaal het moge het Hoog Gerechtshof behagen,
met volle kennis der hier nevens bijgevoegde 22 processale stuk-
ken de door de regtbank van Eersten Aanleg te Dendermonde uit-
gesprokene suspensie ten laste van den griffier Karel Broeckaert te
bekragtigen, met voorder bevel dat de zelve worde gevolgt van
executie; en ten einde aan 's onderschrevenen officie worde ver-
leend acte van zijnen iegenwoordigen eisch en afschrift der daarop
te volgen deliberatie en beslissing (5).

Brussel 30en October 1824.
De Procureur-Generaal voornoemd,
(w.g.) Van der Fosse.

W. van den Steene.

(5) Algemeen Rijksarchief te Brussel, Hof van Beroep, dossier nr. 199. De ver-
melde bewijsstukken zijn niet bij dit requisitoir gevoegd, wel de minuut van
het arrest, waardoor het Hof zich bij het advies van het Openbaar Ministerie
aansluit.
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BIBLIOGRAFIE

Bericht aan de lezers.

In 1983 startte een B.T.K.-project "Bibliografie Land van Aalst".
Het bestuur van het Land van Aalst wil hiermee een lacune opvul-
len en beoogde voor de periode 1950-1982 het standaardwerk van
L. De Wachter, Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeen-
ten. Heemkundige dokumentatie 1800-1940 en 1940-1950 (6
bdn.) Antwerpen, 1942-1957, aan te vullen.
Op dit ogenblik is het opzoekingswerk voltooid en bevat het
fichestelsel ongeveer 40.000 fiches met referenties en verwijzin-
gen!
In dit kader werd ook achteraf beslist van 1983 nog te incorpore-
ren in het werk. Honderden tijdschriften werden geëxerpeerd en
voor 1983 leverde dit reeds ± 2000 verwijzingen op.
Uiteraard is het uitgesloten om onze werkwijze, nl. een geanno-
teerde bibliografie, op dergelijk materieel verder te zetten. Hier
wordt een keuze gebracht uit de reeds opgestelde recensies ..
De bibliografie van 1983 is dan ook slechts een zeer beperkte
selectie uit de totaliteit van artikels die over de gemeenten van het
Land van Aalst verschenen zijn.
We hopen in het voorjaar 1985 de bibliografie van het Land van
Aalst (1950-1983) (± 150 gemeenten) te kunnen aanbieden.

Van Isterdael Herman

ALGEMEEN
BAKELANTS (1.). De g/asschilderkunst in België, repertorium en documenten

negentiende en twintigste eeuw. Deurne, eigen beheer, 1983, 132 p.
De auteur brengt hier het vervolg op het werk van J. Helbig (oude glasramen

in België, 12de-17de eeuw). Het eerste deel nl. alle gemeenten die beginnen met de
letter A bevat gegevens over volgende gemeenten van ons werkgebied: AALST,
BAARDEGEM, EREMBODEGEM, G!JZEGEM, HERDERSEM, HOFSTADE,
MELDERT, MOORSEL, N!EUWERKERKEN.

Van het glasraam worden plaats, onderwerp, plaatsingsdarurn, kunstenaar
plus eventuele bibliografie opgesomd.

H.V.1.

DAUWE (J.). De kruisboogschutters van St.-Joris te Lebbeke (1377-1796).
Bijdrage tot de studie van de schuttersgilden in Oost- Vlaanderen. Gent,
Koninklijke bond der Oostvlaamse volkskundigen, 1983, 185 p.
Zeer degelijk werk dat alle aspecten van het vroegere gildeleven bespreekt.

Het mag als voorbeeld gelden. Slechts één opmerking: op p. 70 staat Serskamp ver-
keerdelijk als behorend tot het Land van Dendermonde genoteerd. Serskamp
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maakte deel uit van het Land van Aalst.

Verscheidene gemeenten uit het Land van Aalst worden vernoemd, meestal
naar aanleiding van prijsschietingen. Dit zijn: AALST, GERAARDSBERGEN,
HERZELE, LIEDEKERKE, MOORSEL, NINOVE, SCHELLEBELLE, SERS-
KAMP, TERALFENE, WELDEN, WICHELEN en ZOTTEGEM.

H.V.1.

DAUWE (J.). Ambacbtserfelijkheid bij edelsmeden in de 17de-18de eeuw.
Vlaamse Stam, 1~83, pp. 294-300.
In dit artikel komen de edelsmeden van Aalst aan bod. Volgens de statuten

was het ambacht toegankelijk mits een kleine som. Niettegenstaande dit werd het
ambacht praktisch erfelijk. Een familiestamboom van de familie Willick is bijge-
voegd.

De auteur haalt cijfers aan uit 1749. Op dat ogenblik waren er 4 meesters zil-
versmeden te Aalst.

Eerdere cijfers vinden we nochtans in de ambachtstelling van mei 1738.
In het hele Land van Aalst waren er toen 7 meesters zilversmeden, nl.:
Aalst: 4 meesters met 2 knechten en 1 leerjongen

Geraardsbergen: 2 meesters met 1 knecht en 2 leerjongens
Nederboelare-Onkerzele: 1 meester zilversmid.
Dit wijst op een beperkte vraag, die nieuwkomers weinig kansen gaf om van het
ambacht te leven.

H.V.1.

,J' DAUWE (J.) en RUYS (R.). Schatten van Oostvlaamse schuttersgilden.
Catalogus tentoonstelling 14-30 oktober 1983. Gent, Kredietbank, 1983,
64 p.
Op de tentoonstelling te Gent waren heel wat merkwaardige stukken te zien.

Er waren meerdere schatten van schuttersgilden uit het werkgebied van het Land
van Aalst te bezichtigen. Zo waren er breuken van maatschappijen uit Nederbra-
kel, Ninove, Ronse en Serskamp; sierborden uit.Aalst (2 X), Gavere, Nukerke en
Wichelen; bekers uit Gentbrugge en Ninove; documenten van gilden uit Herzele,
Schellebelle, Serskamp en Wichelen; speciaal vermeldenswaard is het ledenregister
van de Sint-Jorisgilde van Herzele (ca. 1440), het geeft een opsomming van de
leden uit Herzele zelf, Aalst, Aaigem, Balegem, Borsbeke, Burst, Denderhoutem,
Dikkelvenne, St.-Lievens-Hourem, Velzeke. Er was ook werk te zien van de Aals-
terse zilversmid Joos van Overschelde (t 1674). Voorts exposeerde de gilde van
Ninove haar vlag en trommel, Serskamp eveneens hun vlag.

Bovendien worden de schuttersgilden van Denderwindeke en St.-Maria-
Horebeke vernoemd als winnaars van de "Koninklijke Eeuwigdurende Schaal
Koning Albert I".

De vermelding Oostvlaams is echter misleidend. Waarom waren b.v. de breu-
ken van de Geraardsbergse en Aalsterse schuttersgilden niet aanwezig?

H.V.1.

DE LANGE (S.). Bier: een Vlaamse weelde. Diggie, driemaandelijks tijd-
schrift, Bsre jaargang, april 1983, pp. ,12-31.
In deze bijdrage over het Vlaams bier loodst S. De Lange de lezer eerst door-

heen het brouwen en drinken in de loop van de eeuwen, geeft daarna een bondige
technische uitleg over het brouwproces en zijn zes bewerkingen (mouten, brou-
wen, gisten, lageren, filteren en aftappen) en houdt ten slotte in een derde deel stil
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bij de brouwerijen die in de Vlaamse Ardennen nog in werking zijn: De Wever te
DIKKELE, Cnudde te EINE, Contreras te GAVERE, Concordia te GERAARDS-
BERGEN, De Rijck te HERZELE, Roman te MATER, Liefmans en Clarysse te
OUDENAARDE, Van den Bossche te SINT-LIEVENS-ESSE, Crombé te ZOT-
TEGEM en ten slotte aan de andere kant van de taalgrens Voisin te VLOES-
BERG.

L.R.

DE LANGE (S.). Brakel in de Vlaamse Ardennen. Uitgegeven door V.V.V.-
Brakel met medewerking van het Gemeentebestuur en de Federatie voor Toe-
risme in Oost-Vlaanderen. Brakel, 1983.
Op een kaart staat een fietsroute doorheen Groot-Brakel alsmede een voet-

wandeling per deelgemeente uitgestippeld. Noch deze fietsroute, noch de wandel-
paden worden in de folder systematisch beschreven. Wel werden in de begelei-
dende tekst een aantal waardevolle toeristische troeven van deze Bronnengemeente
belicht: bossen (het Brakelbos), oude wegen (de Brunhildeweg, landelijke wandel-
wegen), kapellen en kruisen (de Toepkapel, Trimpont), oude hoeven (het Hof-ten-
Bossche, het Hof-te-Wolfskerke, Diggie), molens (de Perlinkmolen, de Verrebeek-
molen), het Kasteel van Lilare, kerken (van Parike, Zegelsem, EIst en de kerk en de
"Plaatse" van Michelbeke). Een aantal goed gekozen foto's illustreren de tekst en
geven reeds een voorsmaakje van wat Brakel de toerist te bieden heeft: landelijke
schoonheid, groen en rust.

L.R.

DE VOS (P.). De gemeentehuizen van Oost- Vlaanderen (2 banden).
Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, deel XVI en
XVII. Uitgegeven door de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van
Oost-Vlaanderen. Gent, 1982, 1002 p., talrijke foto's.

In de reeks "Inventaris van het kunstpatrimonium" heeft dr. Patriek Devos alle
nog bestaande gemeentehuizen van het gehele provinciegebied Oost-Vlaanderen
geïnventariseerd. De 294 gemeenten zijn in alfabetische volgorde behandeld en
voor elk gemeentehuis wordt hetzelfde schema gevolgd: adres, korte historiek,
site, aanleg, kenmerken, typologie, ruimtewerking en bronnenopgave. Van elk
gebouw dat tot 1977 gemeentehuis was, is er tenminste één foto.
De gemeentehuizen, zowel de huidige als de vroegere, die architecturaal interessant
waren, werden diepgaander besproken en van de nodige illustraties voorzien. Deze
zeer uitgebreide inventaris beperkt zich niet tot loutere opsommingen: hij kan
derhalve een reëel werkinstrument worden voor een gediversifieerd omgaan in de
toekomst met de erin behandelde gebouwen.

S.D.1.

DE WIN (M.). inventaris van het rechtshistorisch patrimonium van België:
de schandstrafinstrumenten. Ons Heem, 37, 1983, pp. 137-158.
In deze interessante bijdrage behandelt de auteur de schandstraffen en de in-

strumenten die erbij betrokken waren. De auteur bespreekt ook de verschillende
soorten schandpalen. Zo zouden er te Geraardsbergen en Aalst types als een lan-
taarn voorgekomen hebben. Als besluit van dit artikel volgt een voorlopige lijst
van geheel of gedeeltelijk bewaarde schandpalen. Volgende gemeenten uit het
Land van Aalst worden vernoemd: Aalst, Borsbeke, Beerlegem, Ename, Geraards-
bergen, Gijzegem, Gontrode, Grimminge, Herzele, Idegem, Melle, Mespelare,
Munkzwalm, Oordegem, Oosterzele, Ophasselt, Steenhuize-Wijnhuize, Zandber-
gen.

H.V.1.
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GEVAERT (M.). Regesten op de jaarregisters van de Keure. Schepenjaar
1406-1407. Gent, Sradsarchief, 1983, 276 p.
In de index komen volgende gemeenten voor: Aalst, Appelterre-Eichem, Bale-

gem, Beerlegem, Boelare, Borrelare. Burst, Denderhoutem, Dikkele, Dikkelvenne,
Elene, Eist, Erpe, Erwetegem, Etikhove, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Her-
dersem, Herzele, Hillegem, Hundelgem, Landskouter, Lede, Leeuwergem,
Maarke-Kerkem, Massemen, Mater, Meilegem, Melden, Melle, Merelbeke,
Moerbeke, MoorseI, Moorrsele, Ninove, Oombergen, Oosterzele, Orroir, Outer,
Paularem, Pollare, Ressegem, Ronse, Rozebeke, ScheIderode, Scheldewindeke,
Schendelbeke, Schorisse, Semmerzake, Serskamp, Sint-Antelinks, Sint-Blasius-
BoekeI, Sint-Kornelis-Horebeke, Sinr-Lievens-Houtem, Sint-Maria-Lierde, Sint-
Maria-Oudenhove, Sint-Martens-Lierde, Steenhuize, . Strijpen, Velzeke-
Ruddershove, Vlierzele, Voorde, Wiebelen, Woubrechtegem, Zegelsem, Zotte-
gem.

H.V.!.

GOOSSENS (M.). en VERHETSEL (A.). Ruimtelijke differentiatie van de
inkomens in Vlaanderen. Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor aar-
drijkskundige studies, 52, 1983, pp. 211-230.
De Belgische gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zijn geen homogene

gebieden waardoor het toekomstige beleid geconfronteerd zal worden met ruimte-
lijke welvaartsverschillen en ongelijke regionaal-economische groei. In dit artikel
wordt deze problematiek onderzocht in het gewest Vlaanderen aan de hand van de
mediane inkomens, die als operationele maatstaf genomen worden voor de wel-
vaart.

Deprez M.

HUYS (P.). Vagebonden uitgewezen uit de stad Gent (1681-1726).
Vlaamse Stam, 19, 1983, pp. 509-516.
Te Gent hield men een register bij met naam, geboorteplaats en leeftijd van

vagebonden die op bevel van de magistraat uit Gent verdreven werden. Het Land
van Aalst en vooral het zuidelijk gedeelte, is goed vertegenwoordigd: Aalst, Appel-
terre, Aspelare, Balegem, Ename, Erwetegem, Etikhove, Everbeek, Gavere, Gent-
brugge, Geraardsbergen, Herzele, Kwaremont, Maarke, Mater, Meilegem, Mel-
den, Melle, Michelbeke, Munkzwalm, Nederbrakel, Neigem, Nieuwerkerken,
Ninove, Ronse, Schorisse, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Lievens-
Esse, Vurste, Zegelsem, Zottegem.

H.V.!.

KERCKHAERT (N.) en DE KEYZER (B.). Zottegem: zo rijk en toch zo arm ...
Toerisme in Oost-Vlaanderen, 32e jg., nr. 4, okt. - nov. - dec. 1983,
pp. 105-113.
Deze bijdrage is de neerslag van een gesprek die de auteurs hebben gevoerd

met o.a. Arrnand Schaurteet van de V.V.V.-Zottegem over de culturele en toeris-
tische troeven van groot-Zoteegem die dikwijls nog te weinig worden uitgespeeld.
Er worden enkele historische bijzonderheden vermeld overP'I:);:lene,Erwetegern,
Godveerdegem, Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen. Sint:e;oriks-Oudenhove,
Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen en Velzeke.

S.D.L.
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Kultuurpatrimonium. Beschermde monumenten, landschappen, stadsgezichten en
dorpsgezichten. Kultureel-Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 1981,
35e jaargang. Uitgave Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Kulturele Dienst,
Bisdomplein 3, 9000 Gent, pp. 127-249.
In 1981 werden in de Provincie Oost-Vlaanderen bij Koninklijk Besluit 229

monumenten beschermd, evenals 49 stads- en dorpsgezichten en 11 landschappen.
Van elk van deze beschermde monumenten, landschappen en gezichten hebben
Patrick Devos, Bert Joos, Andrea De Kegel, Walter Lerouge en Luc Robijns een
korte beschrijving gegeven.

In het voormalige Land van Aalst werden als monumenten beschermd: de
gevels, de daken en het interieur van de gelijkvloerse verdieping van het kasteel van
Muylem te AALST zelf; de kapel op de begraafplaats te ELENE (Zottegem); de
Rijksmiddelbare School te GERAARDSBERGEN; het "Hof de Meierij", Diepe-
straat 21, en de oude pastorie, Ledebergstraat te HILLEGEM (Herzele); de stoke-
rij "Betsberg", met woonhuis en hoeve, Geraardsbergsesteenweg 2 te LANDS-
KOUTER (Oosterzele); de stenen windmolenromp en de molenaarswoning,
Molenstraat 11 te MELSEN (Merelbeke); Pedes Molen, Krekelstraat 44 te
MUNKZW ALM (Zwalm); de Sint-Martinuskerk te RESSEGEM en de door een
wal omgeven more, door een brugje verbonden met de pastorietuin en begroeid
met linden en beuken, Dorp te RESSEGEM (Herzele); de Sint-Piete~skerk met
inbegrip van het interieur te SCHORISSE (Maarkedal); de watermolen te STRIJ-
PEN (Zottegem) met inbegrip van de technische installatie en de gebouwen rond
de binnenkoer; het woonhuis van het "Neerhof", Oude Sasbaan 14, het oude
gedeelte van de pastorie, Oude Sasbaan 1, de herberg Dorp 8-10, het huis Scho-
venstraat 1 en het huis Dorp 9 te WIEZE (Lebbeke); het gemeentehuis, de voorma-
lige dekenij, nu Katholieke Kring, Grote Markt 4 en de smeedijzeren gaslantaarn
met houder, Markt 12 A, Scheirisstraat 22 te ZOTTEGEM.
Volgende stads- en dorpsgezichten werden beschermd of vervolledigen de bescher-
ming van een monument: de tuin, bijgebouwen en onmiddellijke omgeving van het
kasteel van Muylem te AALST; de dorpskom met de omgevende straten te ELENE
(Zottegem); de Rijksmiddelbare School met haar onmiddellijke omgeving te
GERAARDSBERGEN; de dorpskom te HEMELVEERDEGEM (Lierde); het
"Hof ten Dale" met zijn omgeving, het "Hof ten Berge", Brielsrraar 15, met zijn
onmiddellijke omgeving, en het gebied gevormd door de omgeving van de kerk, de
oude pastorie en het "Hof de Meierij" te HILLEGEM (Herzele); de stokerij "Bets-
berg", woonhuis, hoeve en omgeving te LANDSKOUTER (Oosterzele); de dorps-
kom te LIEFERINGE (Ninove), Pedes Molen en omgeving te MUNKZWALM
(Zwalm); de omgeving van de Sint-Martinuskerk, de pastorie en de more te RES-
SEGEM (Herzele); de Sint-Martinuskerk en de pastorie met hun onmiddellijke
omgeving te RONSE; de Sint-Pieterskerk te SCHORISSE (Maarkedal) met de
onmiddellijke omgeving, begrensd door de kerkhofmuur; de watermolen en de
gebouwen rond de binnenkoer met hun onmiddellijke omgeving te STRIJPEN
(Zottegem); de omgeving van de beschermde Sint-Martinuskerk te VOLKEGEM
(Oudenaarde); het kasteel Borgwal met bijgebouwen en park te VURSTE
(Gavere); de dorpskom te WIEZE (Lebbeke); het centrum gevormd door de Markt
met de daarbij aansluitende straten en de Ledebergstraat te ZOTTEGEM.
Ook werden enkele landschappen beschermd: het bos "'t Ename" te ENAME
(Oudenaarde); het Neigembos (fase 2) te MEERBEKE en NEIGEM (Ninove) en
GOOIK; de Paddestraat (fase 1) te VELZEKE-RUDDERSHOVE (Zottegem) en
ROBORST (Zwalm), het "Burreken" te ZEGELSEM (Brakel), SCHORISSE
(Maarkedal), SINT-MARIA-HOREBEKE en SINT-KORNELIS-HOREBEKE
(Horebeke); de Scheldemeersen te Zevergem (De Pinte), MERELBEKE en
SCHELDE RODE (Merelbeke).

S.D.L.
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VAN GELDER (W.). Ontdek België. Aartselaar, Deltas, 1983,72 p.

In deze toeristische gids worden 100 historische steden en dorpen besproken.
Voor het Land van Aalst zijn dat Aalst en Geraardsbergen. De tekst is summier en
bevat fouten. De illustratie bij Aalst is het kasteel van Laarne! Van Geraardsbergen
is er geen illustratie.

H.V.1.

VAN ISACKER (K.). Mijn land in de kering 1830-1980. Dl. 2, De enge ruimte,
1914-1980. Antwerpen-Amsterdam, 1983,278 p.

Het succesrijke en veel besproken tweede deel van "Mijn land in de kering"
bevat gegevens over volgende gemeenten van het Land van Aalst: Aalst, met P.
Daens, P. Van Schuylenbergh, "het feest van de haat" (repressie) en L.P. Boon;
Denderleeuw; Etikhove; Gavere, met de vlucht van een arts tijdens de meidagen
van 1940; Geraardsbergen met de pendelarbeid. Ronse met oud-burgemeester L.
Vindevogel maar ook met de Driekoningenfeesten; St.-Lievens-Houtem met de
Bacchusfeesten en Velzeke. Vele vermeldingen zijn geïllustreerd met foto's.

G.V.B.

VAN NIEUWENHUYSE (J.). Inventaris van het fonds Morel de Boucle-
Saint-Denis. Gent, Stadsarchief, 1983, 101 p.

Volgende gemeenten komen in de index voor: Bavegem, Beerlegem, Dikkele,
Dikkelvenne, Erwetegern, Gavere, Gentbrugge, Geraardsbergen, Lede, Leeuwer-
gcm, Liedekerke, Meilegem, Melle, Melsen, Munkzwalm, Ninove, Oombergen,
Ophasselt, Paulatem, Roborst, Ronse, Schendelbeke, Semmerzake, Sint-Denijs-
BoekeI, Sint-Maria-Latem, Sint-Maria-Lierde, Steenhuize, Vloerzegem, Voorde,
Vurste.

H.V.1.

VAN ORMELINGEN (J.-J.). Inventaire des fonds d'arbives de l'office généalogi-
que et héraldique de Belgique. Fonds chevalier Sebrechts. Le Parchemin, nr.
226, 1983,pp. 355~70.

M. Sebrechts was een hartstochtelijk beoefenaar van de familiekunde. In de
loop van zijn leven verzamelde hij een enorme documentatie over zijn familie. Bij
zijn overlijden werd deze schat aan gegevens overgemaakt aan "l'office".

Van volgende gemeenten berusten er dossiers over families van deze Iocalitei-
ten: Erembodegem, Erpe, Geraardsbergen, Lede, Ronse, Teralfene, Welle.

H.V.1.

Naar aanleiding vanhet 900 jarig bestaan van de Benedictijnerabdij van Affligem
zijn er vele publikaties verschenen; die voor de geschiedenis van Het Land van
Aalst zeer belangrijk zijn. Aan onze lezers willen wij drie ervan voorstellen.

VERLEYEN (W.). Negen eeuwen Affligem, 1083"-1983. Affligem, Genootschap
voor Aalsterse geschiedenis, 1983,264 p.

Kan het negende eeuwfeest van de oudste in stand gebleven abdij der Neder-
landen beter gevierd worden dan door publikaties over de geschiedenis van deze
communauteit? 30 jaar na het vulgariserend werk "van A. Van Roy, Affligem, roem
van ons land, beschikt men nu over een gefundeerder en vollediger werk over deze
abdij. Dit was mogelijk geworden dank zij reeds eerder verschenen werken van A.
Despy in het Monasticon Belge, van E. Houtman en van C. Coppens. Uiteraard
blijft ook dit werk nog een beknopt overzicht van de geschiedenis maar niettemin
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krijgt de lezer een vrij behoorlijk en ruim gedifferentieerd overzicht van de vele
facetten van het monnikenleven. Achtereenvolgens ontwikkelt W. Verleyen, de
Affligemse monnik, de stichtingsproblernatiek, de abten, het leven der monniken.

Vervolgens belicht hij de wetenschappen en de literatuur, zeer uitvoerig de
kunst (80 p.) maar dan weer beperkt het domein (amper 20 p.) en tenslotte de
stichtingen van zowel de llde-12de eeuw (9 in totaal) als die van de 19de en 20ste
eeuw (8).

Het belang van deze abdij voor het Land van Aalst kan moeilijk overschat
worden. Zij bezat er 12 altaren: Baardegem, Elene, Erembodegem, Herdersem,
Meilegem, Meldert, MoorseI, Oordegem, Smetlede, Teralfene, Welle en Wieze.
Voorts bezat zij er vele domeinen, tienden, laatbanken of meierijen: Aaigem,
Aalst, Bambrugge, Denderhoutern, Baardegem. Denderleeuw, Erembodegem,
Herdersem, Iddergem, Kerksken, Massemen, 'Meldert, MoorseI, Nieuwerkerken,
Ninove, Okegem, Oordegem, Oosterzele, Smetlede, Welle, Wichelen, Woubrech-
tegem.

Uiteraard vormde dit slechts een deel van het 8.108 ha tellende domein, waar-
door zij één der grootste abdijen van de Z. Nederlanden was. Op het einde van de
18de eeuw had zij een inkomen van 158.505 gulden t.g.o. de St. Adriaansabdij
36.155 gulden!

Andere raakpunten met het Land van Aalst zijn: Heribrand, heer van Herder-
sem, die met 16 leden in het klooster trad. Twijfel is er omtrent de afkomst van de
2de abt Franco, is die al dan niet uit het Herzeelse adellijke geslacht afkomstig?

Vrij vlug bezit de abdij in Aalst een refugehuis, waar ze tijdens de vele oorlogs-
perioden kan naartoe vluchten. In 1646 wordt de dreef naar Aalst aangelegd: Odo
Cambier, afkomstig van Geraardsbergen, was er in de 17de eeuw bibliothecaris,
econoom en bekend historicus; in 1722 wijdde proost O. De Craecker te Aalst de
Theresianenkerk in; in de 18de eeuw werden een reeks pastorieën gebouwd: Oor-
degem (1737), Welle (1755), Wieze (1761), Nieuwerkerken (1765), Baardegem
(1768) en Herdersem (1784). Tijdens de Franse Revolutie kregen de monniken de
beschikking over het kasteel van Overham. Nadien werd Columbanus De Craec-
ker uit Aalst abt te Dendermonde, waar de overgebleven monniken in het oude
Capucienenklooster een onderkomen hadden gevonden (1808-1825).

Veremandus D'Haens, abt van 1825 tot 1846, was in 1817 pastoor van Over-
boelare; Benedictus van den Brulle, abt van 1846-1847, was in 1832 onderpastoor
te St.-Martens-Lierde. Algemeen is ook bekend dat de abdij, die sinds 1869 terug
bevolkt was, welwillend stond t.g.o. het Daensisme. Tenslotte weze vermeld dat
een drietal kunstenaars werken voor de abdij maakten: Jef de Somer uit Erpe (vier
beelden), J. de Cooman uit Geraardsbergen schilderde in 1937 abt B. Van Schep-
daal en F. De Koninck, onderwijzer van het Aalsterse St.-Maarteninstituut, schil-
derde B. Copray monnik-organist,

G.V.B.

VERLEYEN (W.). Dom Benedictus van Haeften, proost van Affligem 1588-
1648. Bijdrage tot de studie van het kloosterwezen in de Zuidelijke Nederlan-
den .. In: Verhandelingen van de koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren (XLV) nr. 106.
Brussel, 1983, 242 p.

Dom Wilfried Verleyen, die in 1972 zijn licentiaatsdiploma behaalde met een
proefschrift over proost Beda Regaus, geschiedschrijver van de abdij van Affligem
(1718-1808), verwierf onlangs zijn doctoraarstitel met een proefschrift over B. van
Haeften. Het is deze verhandeling die in voornoemde verhandelingen opgenomen
werd.
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Door de auteur wordt van Haeften de grootste figuur van de Affligemse abdij
genoemd "omdat hij ze uit dé puinen deed heroprijzen en ze verrijkte met barokke
kunstwerken". Hij ontplooide een veelzijdige activiteit als catecheet, predikant,
geestelijk leider, kloosterhervormer en vooral als ascetisch auteur, zodat zijn in-
vloed niet beperkt bleef tot zijn abdij en haar onmiddelijke omgeving maar tot ver
daarbuiten reikte.

Ofschoon het ganse werk over deze Brabantse abdij een bijdrage is tot de
kerkgeschiedenis van de ganse Zuidelijke Nederlanden wil ik hier slechts de raak-
punten met het nabijgelegen Land van Aalst weergeven. Met Aalst via F. Dro-
laerts, die tijdens de studententijd van B. Van Haeften te Leuven, hoofd van de
pedagogie "Het Varken" was en die wellicht door hem de abdij van Affligem leerde
kennen en via beeldhouwer J. Du of De Can .. Vermits de monniken in Aalst een
refugehuis hadden vluchtten zij in oorlogstijd regelmatig naar de stad die meer be-
scherming bood.

Vermits B. Van Haeften tot vicaris van de aartsbisschop werd aangesteld om
de leiding over de kloosterzusters in de dekenij vanAalst waar te nemen, schetst de
auteur de relatie van de proost met de Gasthuiszusters. de Zwarte Zusters, de
Begijnen en de Ongeschoeide Karmelitessen, die allen te Aalst gevestigd waren .

. Met de Sinr-Adriaansabdij van Geraardsbergen via de abten de Warluzel,
Lebrun en G. Vincq, via de visitaties en vooral via de oprichting van de Congrega-
tie van O.L. Vrouw Presentatie (1628-1654). Met de priorij van Hunnegem via de
visitaties, de gebedsbroederschap en vooral via de O.L. Vrouwverering.

Met Ninove via de neven van de proost, die monnik te Ninove werden via J.
David, abt van de abdij of via A. Fabius, die als Ninoofse monnik in Praag over-
leed.

Tenslotte wordt van Zottegem de verering van de O.L. Vrouw van Deinsbeke
belicht.

Bij deze degelijke bijdrage tot het Benedictijns monachisme in de Zuidelijke
Nederlanden verwondert het ons wel dat yolgende bronnen niet werden geraad-
pleegd: Aartsbisdom Mechelen, Fonds van het St.-Adriaansklooster van Geraards-
bergen, "Réforme, 1627", dat zelf een brief van B. van Haeften bevat, Rijksarchief
Ronse, Fonds St.-Adriaansabdij, n° 5, met een uitvoerig overzicht van de Hervor-
mingsbeweging evenals n° 29. her. Hunnegemarchief te Geraardsbergen met zijn
verslagen over de visitaties van B. van Haeften of het Schenkingenboek.

G.V.B.

EIGEN SCHOON EN DE BRABANDER, jg. LXVI, nr. 4-5-6, 1983,
pp. 121-248.
Dit historisch genootschap heeft een speciaal nummer aan de abdij van Affli-

gem gewijd. De gemeenten, die in vorige werken aan bod kwamen, komen
derhalve ook hier in voor. Ziehier de titels van de diverse artikels.

VERLEYEN (W.). Een overzicht van de geschiedenis van de abdij van Affli-
gem, pp. 123-138.

VERLEYEN (W.). Beda Regaus, geschiedschrijver van Affligem, pp. 139-148.
HUYSENTRUYT (A.). Het AffJigemse domus matronarum en haar uitzwer-

mingen, pp. 149-155.
COPPENS (C.). Het AffJigems retabel van O.L. Vrouw van Zeven Smarten,

pp. 191-199.
VERLEYEN (W.). Necrologium van Affligem, pp. 223-248.

G.V.B.
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