Het Land van Aalst
TWEEMAANDELIJKS

Ere-Voorzitters

TIJDSCHRIFT

: F. Courteaux

l. De Rijck
Ere-Bestuurslid

: A. Van Lil,

initiatiefnemer

en medestichter

Voorzitter

: l.

Ondervoorzitter
Beheerder:

Robijns

: H. Van Isterdael

G. Van Bockstaele,

Bevegemstraat

14, 9620 Zottegem

Tel. (091) 601904
Redactiesecretarissen

: S. De lange

Verslaggever:
Archivarissen

- Bibliotecarissen

Public-relations
Het tijdschrift

wordt

B. Boel
: C. Uyttersprot

- M. Uyttersprot

: M. Cock en D. Van de Perre

uitgegeven

het Provinciebestuur

- M. Cherretté

met de steun van de Vlaamse
van Oost-Vlaanderen

Gemeenschap.

en de stad Aalst.

Prijs voor het Jaarabonnement:
Voor leden:
op

400 fr., steunende

leden:

600 fr. en ereleden 1.200 fr. te storten

P.C.R. 000-0586911-61 «Het land

van Aalst»,

Bevegemstraat

14,

9620 Zottegem.

De auteur

is verantwoordelijk

Kaftontwerp
Op de kaft
Op

: Bart Maris,

Drukker:
ISBN:

Meerbeke.

is de penning

de voorkaft

bergen,

voor zijn artikel.

van "Het

het wapenschild

van

land

van Aalst"

de twee

steden

(1617) weergegeven.
Aalst

en op <de achterztidaoe vii'! baronieën.
ADB-A'ndries,

Kerkstraat

225, 1851 Grimbergen

240 - 938 - 7 P.

Redactieadres en recensie:
C. Uyttersprot, Eikstraat 50, 9300 Aalst

en Geraards-

233
TEN GELEIDE
Met dit nummer sluit de veertigste jaargang af van "Het Land van
Aalst".
Op de bestuursvergadering
van 11 mei 1987 oordeelde het Bestuur dat deze jubileumjaargang
passend zou worden besloten met
een nummer, waarin een aantal aspecten van het "Land van Aalst"
in synthese-artikels
zouden worden behandeld.
Dit nummer
wordt U thans aangeboden.
Tevens beslisten de bestuursleden,
om blijvend de meer dan
12.000 gepubliceerde bladzijden over de geschiedenis van dit oude
Graafschap te memoreren, een uitgave van de oudste gekende
kaart van het "Land van Aalst" uit 1596 aan de leden aan te bieden op de academische zitting van 10 december in het stadhuis
van Aalst. De kaartuitgave kon tot stand komen dank zij de welwillende medewerking van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en
van dagblad Het Volk.
Het Bestuur heeft ook beslist om deze kaartafdruk
aan nieuwe
leden, die in 1989 tot het "Land van Aalst" toetreden, te schenken. De kaart zal tevens aan de gemeentebesturen,
de middelbare
scholen en de openbare bibliotheken van het voormalige "Land
van Aalst" worden bezorgd.
Bij het afsluiten van dit jubileumjaar, waarop met enige fierheid
mag worden teruggeblikt, verwacht het Bestuur dat alle leden hun
abonnement voor het komende jaar willen vernieuwen. De abonnementsprijzen blijven ondanks alles ongewijzigd: leden: 400 fr. ,
steunende leden: 600 fr. , ereleden: 1200 fr.
Het Bestuur wenst U alvast een prettig jaareinde
rische" voldoening in 1989.

en veel "histo-
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Detail (wapens van de steden Aalst (links) en Geraardsbergen (rechts) van de copie door Jacob"Le Cler (1784) naar een
kaart van 1612 door Jacques HorenhauIt
(A.C.l.,
Brussel, 58.740 B).

Detail (wapens van de baronieën van Rode, Gavere, Zottegem,
en Schorisse) van de copie door Jacob Le Cler (1784)
naar een kaart van 1612 door Jacques Horenhaulr
(A.C.l.,
110.063 B).

Boelare

~-------------------------------------------------------~~
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DE OUDSTE MEESTERKAART VAN HET
"LAND VAN AALST"
De "Caerte en( de) discriptie figuerative van( de) gheel den
Lande van Aelst" door Jacques Horenhault in 15 [9] 6 ••
M. COCK
De Parijse Bibliothèque nationale bewaart onder nummer
Rés. Ge AA. 817 een kaart van het voormalige "Land van Aalst".
Deze handschriftelijke en gekleurde kaart van hoge historische en
picturale waarde is volgens de kaartlegende het werk van Jacques
HorenhauIt in 15 [9] 6.
Jacques Horenhault,

kaartmaker,

landmeter

en graveur

Het Gentse schildersgeslacht Horenhault (1) kende vooral in
de 16deeeuw enkele markante figuren.
Gerard Horenhauit (tI540) werd, na schildersopdrachten
in
de Nederlanden, hofschilder van de Engelse koning Hendrik VIII.
Ook zijn zoon Lucas (t1544) en zijn dochter Suzanna (tI545)
waren aan dit hof gewaardeerde portretschilders
en boekverluchters (2).
De Horenhaults hebben in de tweede helft van de 16de eeuw
hun eigen schildertraditie gecombineerd met de verworvenheden
van de snel groeiende cartografie in de Nederlanden. Ze leverden
als kaartschilders een opmerkelijk aantal kaarten af, waarvan er

• Dit artikel kwam tot stand dank zij de gewaardeerde hulp van mijn collega's bestuursleden L. Robijns, G. Van Bockstaele, D. Van de Perre en
H. Van Isrerdael, waarvoor mijn welgemeende dank.
( 1)

( 2)

De naam Horenhau/t kent verschillende schrijfvarianten. Naast
Horenhault komt regelmatig Horenbault voor; ook Horebout, Hoorenbout en zelfs Harembourg komen voor. Wij schrijven Horenhault naar de variante op de "Caerte ende discriptie ... ".
Hierover o.m. BÉNÉZIT (E.), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs ... , Nieuwe
Uitgave. Deel IV, Parijs, 1951, art. Horebout, p. 760-761. SIRET
(A.), Horebout, in: Bicgrapbie nationale ... , Deel 9, Brussel, 18661867, kol. 470 e.v.
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sommige "een belangrijke en zeldzame bron voor de geschiedenis
van de kartografie
van de NW-Europese
laagvlakte" worden
genoemd (3).
François Horenhault was een "caertmaker ende schilder", die
o.m. in 1571 en 1575 kaarten tekende van de overstroomde Scheldepolders na de Allerheiligenvloed
van 1570. Van hem is met
zekerheid bekend dat hij alleen schilder en geen landmeter was.
Voor de genoemde kaarten kreeg hij de opmetingen van drie gezworen landmeters die op het terrein hadden gewerkt. Een en
ander blijkt uit het opmetingsverslag van de landmeters (4).
Jacques Horenhault,
een zoon van François, hielp in 15931594 zijn vader bij het vervaardigen van kaarten (5). In tegenstelling tot zijn vader echter was Jacques onderlegd in het landmeten;
de stadsrekening van Gent in 1619-1620 noemt hem "schildere,
landmetere ende quaertmaekere".
In 1616 ondervroeg hij zelfs een
examinandus-cartograaf
(6).

( 3) Zo bijvoorbeeld de kaart van de Scheldepolders door François
Horenhault in 1571; daarover AUGUSTYN (B.) Zestiende-eeuu/se
polderkaarten. spiegel der eigentijdse landmeetkundige verworvenheden of uiting van traditionalisme?, in: Oude kaarten en plattegronden. Bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke
Nederlanden ... (Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 31), Brussel, 1986, p. 9l.
( 4) Het landmetersrapport
van 1575 bleef bewaard in het
R(ijks)A(rchief) B(everen), Polderarchieven van het Land van Waas,
13,1, f. 99-108v. Het werd afgedrukt bij AUGSTYN (B.),
Zestiende-eeuiose
polderkaarten.
p. 91-104. Ook voor het tekenen
van een kaart over Sint-Denijs-Boekel werd F. Horenhauit bijgestaan door een landmeter (R(ijks)A(rchief) G(ent), Kaarten en Plans,
496); 4aarover ook DHANENS (E.), Kanton Sint-Maria-Horebeke
(Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost- Vlaanderen. VII),
Gent, 1971, p. 275.
( 5) Naar VAN DER HAEGHEN (V.), Groot plan van Gent gemaakt in
1619 door den landmeter Jacques Horenbault ... , Gent, 1900; inleidende studie tot de fac-simile uitgave van deze kaart door A. Heins.
De stadsrekening van 1593-1594 noemt François Hoorenbault,
chaertmaeckere ende jaecques, synnen zone. A. Siret vernoemt ene
Lucas Hoorenbault met twee zonen, Frans en Jacques rond 1600.
Hij schrijft aan deze Jacques het plan van Gent toe (SIRET (A.)"
Horebout, kol. 471).
6) Volgens VAN DER HAEGHEN (V.), Groot plan van Gent, I en lIl.
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Of Jacques ook graveur was, blijft onzeker. Hoe dan ook, de
Koninklijke Bibliotheek' te Brussel en het Archivo general in
Simancas bewaren vier kaartgravures op zijn naam. (7).
In de huidige stand van het onderzoek zijn minstens deze
kaarten van Jacques HorenhauIt bekend:
1. Figuratieve kaart van het "Land van Aalst" uit 15 [9] 6 (8).
2. Kaartgravure over het beleg van Oostende op 5 juli 1601
door aartshertog Albrecht (9).
De gravure toont het beleg van Oostende en de legering der
troepen. In de cartouche leest men "Jacobus Horenbault
fecit et excudit Gandavi".
3. Kaartgravure over het beleg van Oostende op 5 juli 1601
door aartshertog Albrecht (10).
De gravure biedt in vergelijking met de vorige meer details.
Aan de rechterkant
vermeldt een nieuwe cartouche de
topografische legende.
.
4. Kaartgravure over het beleg van Spinola vóór Watervliet (11).
Voorstelling van de opstelling der troepen rond het dorp.
In de cartouche staat de vermelding "Jacques Horenbault
fecit ex(cuditque) a Gand 1605".
5. Kaartgravure van de stad Sluis (12).
Figuratieve tekening met een gedetailleerde voorstelling
van de stad en de Scheldemonding; in de cartouche onderaan links staat o.m. "Jacques Horenhault fecit et excudit
1605 Gandavi".
6. Figuratieve kaart van het "Land van Aalst" in 1612 (13).
Deze kaart werd naar het verloren origineel in 1784 gecopieerd door de Gentse landmeter Jacob Le Cler.
7. Stadsplan van Gent in 1619 (14).
Monumentale
kaart van de stad Gent en het omliggende_
( 7) Men vergelijke de nummers 2,3,4 en 5 van de kaarten door Jacques
Horenhauit hieronder.
( 8) Over deze kaart leze men infra.
( 9) K(oninklijke)B(ibliotheek) B(russel), Kaarten en Plans, VB 7611 D.
De gravure bevindt zich in vrij slechte staat.
(10) K.B.B., Kaarten en Plans, II 16781 0, 31bis.
(11) K.B.B., Kaarten en Plans, XIII B (Spéc.), Watervliet (env.) 1605. De
legende schrijft feeet i.p. v. fecit.
(12) Archivo general, Simancas, MPD VI 14. Besproken bij LEMOINEISABEAU (C.), e.a., Belgische cartografie in Spaanse verzamelingen
van de 16de tot de 18de eeuw (Europalia 85 Espana), Brussel,
1985, p. 52-53.
(13) Ook over deze kaart leze men infra.
(14) Het plan werd met inleidende studie van V. Van Der Haeghen uitgegeven door A. Heins; men vergelijke noot 5. Over dit plan ook
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gebied. In. een cartouche
onderaan
rechts leest men
"Jacques Horenbault fecit".
8. Kaart van de waterlopen in en rond Gent in april 1619 (15).
Copie door Jean Médard De Clercq in 1762 naar d'originele caerte hangende in het relegie van mijn edele heeren
scheepenen
van der keur der stadt Ghent. Gemaeckt bij
Jaques Horenbaut. Deze copie werd aangevuld met een
plan van de rechttrekking der nieuwe Coupure, eveneens
uit 1762.
9. Figuratieve kaart van het Goed van Avennes te Drongen (16).
De kaart werd op 20 oktober 1620 gemaakt in opdracht
van Jan de Grutere, eigenaar van het Goed; in de cartouche
onderaan rechts "Jacques horenbault fecit".
10. Figuratieve kaart van Zeeuws-Vlaanderen
en de Scheldemonding (17).
In 1904 wees A. Heins op het bestaan van deze kaart, die
toen in het bezit was van Maurice de Smet de Naeyer. A.
Heins, die de kaart bestudeerde, dateert haar op grond van
inwendige criteria rond 1620. Waar de kaart momenteel
wordt bewaard, is niet geweten.
Een vrij schematische copie van deze kaart werd in 1763
door A. Van Der Spriet getekend. De legende van deze
copie geeft aan dat het origineel werd geteekent bij de
ingenieur en lant(meeter) jacques hoorenbaut in den jaere
1540. De onaanvaardbare
datum 1540 kan wellicht verklaard worden door de vaststelling dat de kaart van A. Van
Der Spriet al een copie is van de derde graad: ze gaat
immers, steeds volgens de kaartlegende, terug op een copie
uit 1663, die zelf teruggaat op een andere copie van 1651

(18).

(15)
(16)
(17)

(18)

MILIS-PROOST (G.), Plan van Gent. Jacob Horenbaut, 1619, in:
Gent. Duizend jaar kunst en cultuur (Centrum voor kunst en cultuur
Gent). Deel lIl, Gent, 1975, p. 28-29.
A(lgemeen) R(ijksarchief) B(russel), Kaarten en Plannen in handschrift, 2584.
R.A.G., Kaarten en Plans, 2355. Afdruk van het origineel in privébezit te Drongen.
Originele kaart geciteerd in HEINS (A.), Une carte de la Plandre
maritime, inconnue [usqu'à ce jour, oeuvre de Jacques Horenbault,
vers 1620, in: Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en
Oudheidkunde te Gent, 12 (1904), p. 160-162.
K.B.B., Kaarten en Plans, IV B (Spéc.), Escaut (Bouches) 1763 (vers
1540). De datum 1540 is overgenomen door TOOLEY (R.), Tooley's dictionary of mapmakers, New York, 1979, p.312.
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Detail (Gavere) van de copie door Jacob Le Cler (178.4)
naar een kaart van "1612 door Jacques Horenhaulr
(A.C.L., 110.068 Bl.

Detail (Boelare van de copie door Jacob Le Cler (1784)
naar een kaarr van 1612 door Jacques Horenhaulr
(A.C.L., 110.077 B).

240
De "Caerte en(de) discriptie figueratieve
Lande van Aelst"

van(de) gheel den

Op 8 november 1936 kocht de Parijse Bibliothèque nationale
zeven handschriftelijke
kaarten, waaronder
een kaart van het
voormalige "Land van Aalst" door Jacques Horenhauit (19).
Uitvoering
De'kaart (115 cm x 165 cm) bestaat uit een aantal op linnen
gekleefde papieren stroken - une mosaique de petits pap iers délicatement assemblés
Du Bus)

«;

Regelmatig georiënteerd,
biedt ze een uiterst gedetailleerd
beeld van het oude Graafschap en van de aangrenzende kasselrijen
en "landen". Ze tekent in dit landschap
als natuurlijke elementen: bossen, akkers, rivieren, beken en
vijvers;
als menselijke elementen: miniatuurvoorstellingen
van steden,
kerken, abdijen, kloosters, kapellen, kastelen, huizen
en hoeven, molens, justitieplaatsen en wegen.
Het reliëf is, behalve voor de heuvels rond Ronse, waar een
donkerbruine lijn de heuvelrij weergeeft, vlak getekend en met traditionele kleuren aangebracht: blauw voor de waterlopen, groen
voor de alluviale vlakten en bomen, lichtbruin voor het platteland.

(19) FONCIN (M.), La collection de cartes d'un chûteau bourguignon.
Le chàteau de Bontin, in: Actes du 95e Congrès national des Sociétés
savantes. Reims 1970. Section de géograpbie, Paris, 1973, p. 47,
noot 34. De kaart werd voor het eerst beschreven door OU BUS
(C.), Cartes manuscrites inconnues des provinces françaises acquises
par la Bibliothèque nationale, in: Bulletin de la Section de géographie (Comité des Traveaux historiques et scientifiques), 52 (1937),
p. 1-12. De naam Horenbault werd door C. Ou Bus als Herenbault
gelezen.
De kaart werd verder ook besproken door DHANENS (E.), Kanton
Sint-Maria-Horebeke, p. 9; door BAERT (K.), Tentoonstelling
Dirk Martens. 1473-1973, p. 38; de beschrijving van K. Baert werd
ongewijzigd overgenomen in: Aalst in kaart, beeld, prent. Vijf eeuwen iconografie en cartografie van Aalst, Aalst, 1976, p. 13.
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V olgens een cartouche in de rechterbenedenhoek
is ook de
administratieve indeling van het gebied met kleur aangebracht:
Caerte ent de) discriptie figuerative van( de) gheel den Lande
van Aelst ghecolleurt met bleeck Colleur.en(de) de Baronyen elck dyvers Colleur. de Eerstl e] Barony van( de) Lande
van Rode is Colleur van Moreyt gheteekent swarte Letter
• A. tweede Baronye het Lant van Gavere is tColleur van
purper gheteekent met een Roode lettel r] B. de derde Baronie wesen( de) het Lant van Sotteghem. Co/leur van Bleeck
Root geheteekent met een swarte Letter r] C. Item de vierde
Baronie is het Lant van Boelaere Colleur van Purper gheteekent met een Roode Letter D Item vyfste Baronie is den
Lande van Schoorisse ghecolleurt met moreyt ent de) gheteekent met een swarte Letter E ent de) alle dat wit is dat is
Buyten den Lande van Aelst (20).
De tekst van deze legende wordt vastgehouden
door twee
allegorische figuren, de Rechtvaardigheid,
met weegschaal in de
linkerhand en het zwaard in rechterhand, en de Vrede met olijftak
in de rechter en een duif in de linkerhand. De cartouche is in beslagstijl met naturalistische figuratie uitgevoerd (21).
De linkerbovenhoek
van de kaart wordt ingenomen door een
monumentale,
niet beschreven cartouche, eveneens in beslagrolwerk met naturalistische
bloemenruikers.
Links en rechts schragen twee hermen het stadswapen van Aalst en van Geraardsbergen, de twee steden van het "Land van Aalst". De twee stadswapens flankeren het grote ronde wapen van aartshertog Albrecht
van Oostenrijk. Het geheel wordt dan nog bekroond door een corniche, waarop van links naar rechts de wapenschilden en de standaarden van de vijf baronieën staan: Rode, Gavere, Zottegem,
Boelare en Schorisse.
Midden rechts draagt een kleine, ronde cartouche, in de al
genoemde stijl, het wapen van het Keizerrijk.

(20) Het schrift van de cartouches is humanistisch; alleen het woord

en(de) tussen ... Letter E en(de) alle... is in een cursieve vorm geschreven. De afkortingen werden opgelost tussen ( ); de letter r die
tweemaal in het woord letter niet werd geschreven, is aangevuld tussen [ J. De letter u = v werd door ons steeds als v geschreven.
(21) De ornamententaal naar GABRIELS (J.), Het Nederlandse ornament in de Renaissance. De geest der vormen, Leuven, 1958.
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Onderaan links stelt een andere cartouche de schaal, de tekenaar en de datum voor van de kaart; ze bedraagt volgens C. Du
Bus 1/23175 (22):
Deelinghe onder den Passer haudt in 2000 Roeden elcke
Roede van 20 voeten Makende twee Mylen a[m] hiermede
te Bevinden de Propol r]tie deser Carte Jacques harenhault
fecit 15 [9] 6 (23).
Boven de cartouche is de lijnschaal getekend. Rechts ervan
staat de sierlijk geklede kaartschilder, die zijn passer over de 15de
verdeling van de schaal openzet; links zit een aapje, spelend met
een spiegel.
In de rechterbovenhoek
tenslotte tekende Jacques HorenhauIt
een windroos met zestien punten.
Alle cartouches zijn gekleurd en met verguldsel verhoogd. De
grote, monumentale cartouche aan de linkerkant en het wapenschild van het Keizerrijk werden aangebracht na het voltooien van
de kaart: ze zijn over de kaartelementen
bijgetekend (24).
Datering
De datering van de kaart is niet zonder meer duidelijk. De
legende geeft immers het jaar 15 [?] 6 aan als jaartal van de tekening; het cijfer van de tientallen - wellicht een 9 - is op de kaart
onleesbaar geworden (25). Hoogst waarschijnlijk
zou de onbe(22) Volgens de berekening van DU BUS (C.), Cartes manuscrites ineennues, p. 9.
(23) In de legende leest men: ... twee Mylen on hiermede te Bevinden de
Propotie ... Ook op de kaartgravures over het beleg van Oostende
werd propotie gedrukt i.p.v. proportie; over de gravures leze men
supra.
(24) Het secundaire karakter van deze cartouches met wapenschilden is
vooral duidelijk bij het wapen van het Keizerrijk. Wellicht is, bij het
tekenen van de monumentale cartouche links, tussen de cartouche
en de Scheldeloop de verschrijving CAS / SE / SEL / RIE / VA / N
(auderborcb] gebeurd.
(25) C. Du Bus leest 1616 als datum (Cartes manuscrites tnconnues, p.
9). DHANENS (E.), Kanton Sint-Maria-Horebeke,
p. 9 geeft als
mogelijke data 1606 of 1616; in haar handschriftelijke
notities over
de kaart (Dienst voor Culturele Aangelegenheden
Provincie OostVlaanderen, Gent) meent de auteur dat het cijfer 6 van de honderdtallen ook een 5 kan zijn. K. Baert dateert 1636 (Tentoonstelling
Dirk Martens, p. 38). M. Foncin geeft als onbetwistbare
datum
15 [9) 6 (La collection de cartes, p. 48 en 69). Bij ·nader toezien kan
het cijfer van de honderdtallen
inderdaad 5 zijn en niet 6; in die
lezing kan, rekening houdend met de biografische gegevens over Jacques Horenhauit,
alleen de datum 15 [9] 6 de juiste zijn.

2.43

Detail (Zottegem en omgeving) van de copie door
Jacques Le Cler (1784)
naar een kaart van 1612 door Ja~ques'Horenháult
(A.C.L., 110.073 B).

Het Egrnontkasteel

te Zottegem

"
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schreven cartouche, omwille van het grote wapen van Albrecht
van Oostenrijk, een opdracht aan de aartshertog hebben gekregen; hij werd in 1595 gouverneur van de Nederlanden (26).
In 1784 werd de kaart van Jacques HorenhauIt
door de
Gentse landmeter Jacob Le Cler gekopieerd. De kopie (235 cm x
318 cm), in het bezit van het Aalsterse Stadsarchief en momenteel
in het Oud Hospitaalmuseum
te Aalst, is volgens de kopiist
gemaakt naar d'origineele Caerte van meester Jacques hoorenbaut
landt meter ende Schilder ten [aere 1612. Jacob Le Cler heeft zijn
informatie uit de resolutien Van d'edele heeren gedeputeerde der
twee Steden ende lande Van aelst (27).
In de huidige stand van het onderzoek is een en ander niet
duidelijk: kopieerde Jacob Le Cler de Parijse Horenhaultkaart
van
15 [9]6, die in Aalst was, of maakte Horenhault zelf nog in 1612
een kopie van zijn oorspronkelijk
werk voor de Gedeputeerden?
De eerste hypothese schijnt te worden bevestigd door de
vaststelling dat zowel op de Parijse kaart als op de kopie van Jacob
Le Cler de grote cartouche in de linkerbovenhoek
onbeschreven
bleef (28). Het is moeilijk aanvaardbaar
dat Horenhault
én in
15 [9] 6 én in 1612 een kaart maakte, waarvan die grote cartouche leeg bleef. Daarentegen verwijst een vermelding in het resolutieboek van de Gedeputeerden
eerder naar de tweede mogelijkheid; op 28 november 1613 kreeg Dieriek Van Vaernewijck
(26) Al in 1595 werd een plan van de stad Coa in Indië door Jan Van

Linschoten aan Albrecht van Oostenrijk opgedragen en met zijn
wapen gesierd (K.B.B., Kaarten en Plans, XVI Inde (Spéc.) Coa
1598 (sic); hierover ook DE SMET (A.), De Hollandse kartografie,
Brussel, 1971, p. 30-31.
(27) Naar de tekst die J. Le CIer schreef in de monumentale linkercartouche, en die op de kaart van HorenhauIt onbeschreven bleef; men leze
hierover ook noot 28.
De kopie van J. Le CIer is meer gestilleerd en vereenvoudigt ingrijpend het origineel.
(28) In de vrijgebleven cartouche schreef J. Le CIer:
Generaele Caerte Van den lande Van Aelst, geformeert door meester
Jacques boorenbaut landt meter ende Schilder ten Jaere 1612, Soo
gesien is in de resolutien Van d'edele beeren gedeputeerde der twee
Steden ende lande Van aelst, b:y den onderschreven geswooren
landtmeter In den raede Van Vlaenderen geadmitteert, binnen gendt
residerende gecopieert, ende Conforme gemaeckt naer d'origineele
Caerte berustende In d'arcbiuen Van de Voorseyde heeren gedeputeerde ten [aere 1784 t'oorconden j Le Cler. Onder deze cartouche
geeft een kleine rechthoekige cartouche de kleur der grenzen en de
schaal van de kaart aan.
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opdracht om te betaelen aen Jaques hoorenbaut de somme van
twee hondert gulden up zekeren van synen uiereken (29). De lage
vergoeding, slechts 200 gulden, zou alleen op een kopie in 1612
kunnen wijzen en minder op een oorspronkelijk
kaartwerk van
15 [9] 6, dat zeer arbeidsintensief moet zijn geweest.

Opdrachtgever
Waarom Horenhault
zijn kaart van het "Land van Aalst"
tekende, blijft een open vraag. De Gedeputeerden
van het voormalige Graafschap bewaarden ooit een exemplaar in hun archief
(30). Uit hun resoluties blijkt evenwel nergens dat ze opdracht
gaven de kaart te laten maken. Evenmin is duidelijk waarom de
Parijse kaart pas achteraf met de wapens van het Keizerrijk en van
Albrecht van Oostenrijk, van de steden en de baronieën is versierd. In de veronderstelling dat ze als presentgeschenk moest dienen, waarom werd ze niet afgewerkt en dus wellicht ook niet geschonken?

Herkomst
De Horenhaultkaart
kwam, zoals reeds vermeld, in 1936 in
bezit van Bibliothèque nationale in Parijs. De ere-conservator van
het Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale
houdt in een grondige studie voor dat de kaart meer dan waarschijnlijk uit de kaartenverzameling
van het kasteel van Bontin in
Bourgondië stamt (31).
In deze veronderstelling kan de kaart tijdens de Franse oorlogscampagne in Vlaanderen tussen 1672 en 1680 (met o.a. de
Vrede van Nijmegen in 1678) wegens haar strategisch belang zijn
meegenomen, om tenslotte te belanden in het kasteel van Bontin,
waar in de 17de eeuw de Maréchal général des logis des camps et
armées du Roi de oorlogsoperaties
van Lodewijk XIV op kaart
voorbereidde (32).
(29) S(ads)A(rchief) A(alst), Reso/utieboeken,
2125, ongefolieerd.
(30) Daarover de mededeling van j. Le Cler; men leze noot 28.
(31) Kasteel van Bontin, gemeente Les Ormes, departement Yonne.
Over de kaartencollectie van het kasteel leze men FONCIN (M.), LA
colleetien de cartes, p. 53-57; over de aankoop handelt noot 34 op
p. 47. De kaart werd aangekocht van een niet nader genoemde
mevr. Rivière, weduwe.
(32) Over de herkomst noteert M. Foncin: "On peut se demander comment cette pièce rernarquable, tant par sa facture gue par la rnultipli-
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Anderzijds is er volgens de verklaring van Jacob Le Cler, die
de Horenhaultkaart
in 1784 kopieerde, op dat ogenblik een exemplaar In d'archiuen van de Gedeputeerden
van het "Land van
Aalst"; dit origineel is heden ten dage zoek. Als de Horenhaultkaart van Parijs dit verloren origineel zou zijn, - iets wat niet
bewezen is (33) -,. dan kan ze best in de Franse tijd uit Aalst zijn
verdwenen.

Waarde
C. Du Bus heeft als eerste de waarde en de lof van deze kaart
in niet verholen bewondering beschreven (34). De historische en
technische waarde van deze meesterkaart, met haar overvloed aan
geografische en administratieve gegevens', is inderdaad nauwelijks
te schatten.
Het uitgebreide voorbereidende
werk der opmetingen en
schetsen, moet, juist in een periode die haar politieke en sociale
stabiliteit moest herwinnen, een enorme opgave zijn geweest. De
vaststelling dat deze "topografische" kaart de eerste in haar soort
is van het "Land van Aalst", vergroot nog het waardeoordeel
erover.
De Horenhaultkaart
van Parijs bewijst hoe ook het traditionele landmeten, dat paraIIel met de theoretische en wiskundige
cartografie bleef werken, boven het tekenen van strikt regionale
kaarten kon uitstijgen en, één jaar na de uitgave van de Mercatoratlas van 1595, ook werk van hoge wetenschappelijke
waarde
wist te realiseren.

M. COCK
Pijlekaart 103
9582 Schendelbeke

cité et la précision des informations
qu'elle donne, est passée en
France" (La colleetien de cartes, p. 48, noot 39).
(33) Men leze supra de rubriek Datering.
(34) DU BUS (C.), Cartes manuscrites inconnues, p. 9-11.
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EEN STATUS .QUAESTIONIS VAN HET
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
IN HET LAND VAN AALST
L. BEECKMANS
Reeds in de 16e eeuw noteerden enkele kroniekschrijvers,
gestimuleerd door de geest van de renaissance, romeinse oudheden in de regio van het Land van Aalst. Wij citeren onder andere
Van Vaernewyck en Guicciardini, die ons informeren over vondsten van bronzen beeldjes, munten en aardewerk op de vicus van
Velzeke. Dit materiaal, toevallig gerecupereerd bij graafwerken en
landbouwactiviteiten,
werd als curiosium bewaard in rariteitskabinetten of kreeg een ereplaats in de woning van de toenmalige
intellectuele burgerij.
Tijdens de 1ge - begin 20e eeuw groeide de archeologie uit tot
een nieuwe wetenschap. Nochtans bleven de vorsers uit het Land
van Aalst zich. hoofdzakelijk tevreden te stellen met het verzamelen van objecten. Het bodemonderzoek
was schaars, terwijl de
zeldzame opgravingsgegevens
beperkt bleven tot summiere, weinig gedetailleerde verslagen.
Een paar privé-verzamelaars,
met name de heer E. De Deyn
uit Ninove en de heer J. Moens uit Aalst bouwden in die tijd elk
een belangrijke collectie uit. De verzameling De Deyn was grotendeels gebaseerd op aangekocht materiaal, de collectie Moens
daarentegen stoelde tevens op eigen onderzoek. Na hun overlijden
werden de collecties openbaar verkocht. Een gedeelte kwam
terecht in het Stedelijk Museum van Aalst, de rest werd verspreid
in tal van musea en privé-collecties.
Al verliezen wij de museum-waarde van deze voorwerpen niet
uit het oog, toch dienen ze met de nodige reserves te worden beschouwd. In de meeste gevallen betreft het losse vondsten die links
en rechts bij particulieren zijn aangekocht. Onderzoek wees uit
dat bepaalde verzamelaars (ter goeder trouw) ook materiaal aanschaften bij dubieuse handelaars, die regelmatig de vindplaatsgegevens "aanpasten" aan de interesse-sfeer van de koper!
0,,1 ngs opende de heer W. De Swaef, op basis van nietgepuouceerde archiefgegevens, een onderzoek naar de verzameling Moens. Dit bracht interessante gegevens aan het licht, waarbij bepaalde archeologica eindelijk naar de juiste waarde kon worden gevaloriseerd.

*

*
*
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Het verantwoord wetenschappelijk
onderzoek kwam in het
Land van Aalst slechts na de Tweede Wereldoorlog
tot ontplooiïng. Het eenzijdig verzamelen van museumstukken behoorde
definitief tot het verleden. De nieuwe school legde vooral het verband tussen de sociaal-economische
en de kulturele gegevens die
een opgraving over een bepaalde periode kan verstrekken. De
ee;ste stap in deze richting werd bij ons gezet door prof. S.J. De
Laet (R.U.G.) met opgravingen in Hofstade (vanaf 1946) en in
Velzeke (vanaf 1953).
Met de inbreng van moderne technieken kon het professioneel onderzoek zich verder ontwikkelen. Nieuwe detectiemethoden (o.a. luchtfotografie,
veldkartering, weerstandsmeting)
vonden weerklank, terwijl diverse steunwetenschappen
(o.a. pollenanalyse, archeozoölogie,
pedologie) de gegevens bij het archeologisch onderzoek sterk verruimden. Geavanceerde dateringstechnieken (o.a. 0\
kalium-argon-methode)
verfijnden de ouderdomsbepalingen .

. Het archeologisch

museum van Zuid-Oost-Vlaanderen

te Velzeke

Vanaf 1969 wordt de Gallo- Romeinse vicus van Velzeke
door drs. M. Rogge verder onderzocht. De kennis van de bewoningsgeschiedenis
uit de zuidvlaamse regio is hierdoor in een
belangrijke mate aangevuld. Verscheidene kleine tentoonstellingen resulteerden in 1972 tot de oprichting van het Gallo-Romeins
Museum met dr. L. Van Durme als conservator. In 1983 zette de
stad Zottegem het licht op groen voor een grootschalig project: De
oprichting
van het Archeologisch
Museum
van Zuid-OostVlaanderen. Een eerste fase van dit museum is in 1986 voltooid,
een tweede fase is in aanbouw. Voor de nabije toekomst is een
Archeologisch
Openluchtmuseum
gepland, terwijl het Centrum
voor Streekgeschiedenis meer ruimte krijgt. Het stadsbestuur van
Zottegem, beide conservators namelijk de heren M. Rogge & P.
Van Der Plaetsen en de museum commissie leveren een belangrijke
inspanning om het Archeologisch Museum Zuid-oost- Vlaanderen
tot volwaardig didactisch wetenschappelijk
centrum te laten uitgroeien.
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Een binnenzicht op het Archeologisch
Zuid-Oost- Vlaanderen.

Museum

van

Een evocarierekening
van de sire van Ename rond her jaar 1000
(met roesremming
.0.0.).
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Onderzoek

door de. Nationale

Dienst voor Opgravingen

Sedert 1975 organiseert de N.D.O., onder de directie van dr. G.
De Boe, bijna ononderbroken
opgravingen in het Land van Aalst
en omgeving. In het kader van een onderzoek naar de middeleeuwse versterkingen in het Scheldegebied, zijn onder leiding van
de heer D. Callebaut opgravingen
ondernomen
in MoorseI,
Wortegem-Petegem
(buiten het Land van Aalst) en te Ename.
Naast deze grootschalige onderzoeken, gespreid over verscheidene
campagnes, zijn de laatste jaren door dè N.D.O. beperkte opgravingen ondernomen in Aalst, Burst, Moorsel 11, en te St.-LievensHoutem.
Op de site van Ename, waar momenteel het onderzoek wordt verder-gezet, kon naast een Ottoonse versterking uit de 10e eeuw, de
genese van de omringende stad reeds gedeeltelijk worden onderzocht. De latere benediktijnenabdij,
die zich op dezelfde situs ontwikkelde, vormt tevens het onderwerp van een uitgebreid onderzoek.
Deze unieke opgravingen zullen in de toekomst door de stad
Oudenaarde en de N.D.O. tot een archeologisch park worden
opengesteld. In de buurt komt een archeologisch museum waarin
de opgravingsresultaten
van de middeleeuwse versterkingen uit
het Scheldegebied zullen worden belicht.

Inventaris van het archeologisch

erfgoed

Het Seminarie voor Archeologie aan de Rijksuniversiteit te Gent
(o.l.v. prof. Nenquin) is sedert 1978 gestart met een inventarisatie
van het archeologisch erfgoed in Vlaanderen. Het onderzoek is
grotendeels gebaseerd op veldprospectie (Landesaufname) en verder aangevuld met alle mogelijke gegevens aangaande het prehistorisch
en historisch
verleden.
De afgewerkte
gemeenteinventarissen worden regelmatig gepubliceerd in de nieuwe reeks
"Archaeologisch
Inventaris Vlaanderen".
V oor het Land van
Aalst zijn de volgende gemeenten gepubliceerd: Moorsel (M. Pieters, 1986), Meilegem-Nederzwalm-Hermelgem
(J. Rommelaere,
1986) en Maarke-Kerkem
(Ph. Crombé, 1987). Enkele andere
boekdelen zijn in voorbereiding: Erembodegem (P. Van Geit) en
Erpe (K. De Grote).
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Het Verbond
Vlaanderen

voor Oudheidkundig

Bodemonderzoek

m Oost-

Het VOBOV, onder voorzitterschap van de heer A. De Belie,
stelt tot doel beroeps- en amateursarcheologen
in de provincie
Oost- Vlaanderen te groeperen om op strikt wetenschappelijke
basis archeologisch onderzoek te verrichten. Hoewel het zwaartepunt van de werkzaamheden
zich grotendeels buiten het Land van
Aalst situeert, gebeuren in het gebied regelmatig opgravingen of
prospecties die door het Verbond zijn gesteund. Het VOBOV
geeft driemaandelijks
een kroniek uit: VOBOV-Info., waarin de
resultaten van het archeologisch onderzoek worden gepubliceerd.
De meeste beroeps- en amateurarcheologen
uit het Land van Aalst
zijn bij het VOBOV aangesloten.

Stadsarcheologisch

onderzoek

In navolging tot het professioneel onderzoek in grote steden
zoals Gent en Antwerpen, richtten enkele amateurarcheologen
in
1977 te Geraardsbergen
de Archeologische Werkgroep Geraardsbergen op. Onder leiding van de heer E. Borrernans brachten
opgravingen en noodonderzoeken
in en rond de middeleeuwse
stadskern sporen aan het licht uit de meest uiteenlopende perioden. naast sites uit de steentijden, de ijzertijd en de romeinse fase,
zijn uiteraard de volle middeleeuwen het best vertegenwoordigd.
Recenter is het stadskernonderzoek
in Aalst. Een opgraving door
de heer D. Callebaut (N.D.O.)
in het Oud-Hospitaal (1982),
onderstreepte
het belang van archeologisch onderzoek in deze
stad. Latere opgravingen en controleprospecties
door de heren W.
De Swaef en M. Pieters resulteerden in de oprichting van de
Aalsterse Vereniging voor Archeologie. Deze feitelijke vereniging
zal vooral werk verrichten in de oude stadskern en op het grondgebied van Aalst.

Ruraal onderzoek
De heemkundige veremgmg De Gonde uit Melle verricht
meestal onderzoek in en rond de eigen gemeente. Regelmatig
werkt men samen met de stadsarcheologische dienst van Gent.
In Erpe-Mere is de Geschiedkundige en Archeologische Kring van
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Mere (GEA) actief. Naast onderzoek

in de gemeente, denken we
aan de vondsten van de Gallo-Romeinse
waterputten
te Burst,
wordt regelmatig samengewerkt met de N.D.O ..
Het archeologisch onderzoek in St.-Lievens-Houtem
(Darcos) is
pas gestart. Vooral op basis van terrein prospectie en beperkte
opgravingen zal een groep rond 1. Van Der Kelen de archeologische geschiedenis van de fusiedorpen onderzoeken.
Vanuit de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Ronse en het
Stedelijk Museum werkt Ph. Crombé in de omgeving vooral op de
pre- en protohistorische
sites.

Resultaten

van het archeologisch

onderzoek:

een bondige schets

Het zou ons te ver leiden om in deze beperkte status quaestionis een totaalbeeld te geven van alle vondsten en opgravingen uit
het Land van Aalst. Hiervoor verwijzen we graag naar de selectieve bibliografie die in annexe is bijgevoegd. We houden ons aan
een beperkt overzicht.
De oudst gekende sporen van menselijke aanwezigheid dateren uit
het midden-paleolithicum
(120.000-35.000
vóór Chr.). Dit wordt
treffend geïllustreerd door de recente vondst van een moustierspits
uit St.-Lievens-Esse (M. Pieters en Ph. Crombé, VOBOV-Info, nr.
26, p. 25).
Het laat-paleolithicum
(35.000-12.000
vóór Chr.) is niet gekend,
terwijl vondsten uit het epi-paleolithicum
(12.000-9000
vóór
Chr.) schaars blijven (Aalst en Schorisse). Hetzelfde geldt voor het
volledige mesolithicum
(9000-4000
vóór
Chr.), slechts enkele
losse vondsten uit Schorisse en oude Dendervondsten
uit Ninove
dateren uit deze fase.
Het midden-neolithicum
(vanaf 3.300 vóór Chr.), is vooral
gekend door een groot aantal gepolijste bijlen en kleine concentraties van lithisch materiaal die in de regio aan het licht kwamen.
Een belangrijk site, ontdekt door de heer M. Velghe, bevindt zich
te Schorisse. Deze Michelsbergvindplaats
wordt momenteel aan
een grootscheeps bodemonderzoek
onderworpen door het Laboratorium voor Prehistorie van de Katholieke Universiteit van Leuven, o.l.v. prof. P. Vermeersch.
Uit de bronstijd (1800-700 vóór Chr.) dateren een belangrijk
aantal archeologica uit de Dender en de Schelde. Het zijn in regel
oude baggervondsten
die met de meeste voorzichtigheid moeten
worden geciteerd. Een paar grafvelden uit de late bronstijd zijn
gekend uit Serskamp en Masseinen.
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De ijzertijd (700 vóór Chr. tot Romeinse invallen) was tot voor
kort niet gekend in het gebied. Slechts de laatste jaren zijn opgravingen verricht te Lede, Nederboelare en Zegelsem.
Beter is het gesteld met de kennis van de Gallo-Romeinse periode.
De grootscheepse opgravingen te Velzeke en de terrein prospecties
door drs. M. Rogge hebben reeds belangrijke informatie geleverd
over deze fase.
De merovingische periode is slechts gekend door grafvelden (Beerlegem, Denderwindeke,
Lede, Meerbeke, Ninove, Overboelare,
Semmerzake, Serskamp, Strijpen en Velzeke). Verder terreinonderzoek zal de bijhorende nederzettingen moeten lokaliseren.
De latere middeleeuwse fase wordt momenteel door verscheidene instanties onderzocht.

Algemene conclusie
Het archeologisch onderzoek kwam in het Land van Aalst slechts
laat tot ontwikkeling.
Op de archeologische
kaarten bleef dit
gebied dan ook meestal met een witte vlek aangeduid. De laatste
decennia heeft zich een kentering voorgedaan waarbij het onderzoek duidelijk in de lift kwam. Beroeps- en amateur-archeologen
werken samen aan de verdere archeologische ontsluiting van de
regio. Voor het Land van Aalst opent de toekomst dan ook
belangrijke perspectieven.
L. BEECKMANS
Eikestraat 35a
9561 Steenhuize-Wijnhuize
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Selectieve Bibliografie
Het voortreffelijk repertorium van M. Bauwens-Lesenne bevat de bibliografische verwijzingen van de vondsten uit Oost-Vlaanderen tot 1962.
M. Bauwens-Lesenne, Bibliografisch Repertorium der Oudbeidkun• dige vondsten in Oost- Vlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de
Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, I1, Nationaal Centrum
voor Oudheidkundige Navorsingen in België, Brussel, 1962.
Nadien worden de bibliografieën o.a. opgenomen in Archeologie,
Helinium, Het Land van Aalst en VOBOV-Info.
Recente vondstmeldingen, opgravingsverslagen en andere artikels over
archeologie binnen het Land van Aalst vinden we enerzijds terug in de uitgaven van de lokale geschied- en heemkundige verenigingen, anderzijds
zijn artikels opgenomen in provinciale en nationale reeksen:

Archaeologica Belgica, Nationale Dienst' voor Opgravingen, Jubelpark, 1, 1040 Brussel.
Archaeologisch Inventaris Vlaanderen, Seminarie voor Archeologie,
Rijksuniversiteit van Gent, Blandijnberg, 2, 9000 Gent.
Archeologie, Nationaal Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen
in België, Jubelpark, 1, 1040 Brussel.
Helinium, Archeologisch tijdschrift voor Nederland, België en GrootHertogdom-Luxemburg, Universa, Wetteren.
Kultureel Jaarboek voor de Provincie 005t- Vlaanderen, Provinciale
Kulrurele Dienst, Bisdomplein, 3, 9000 Gent.
Scholae Archaeologica, Seminarie voor Archeologie, Rijksuniversiteit
van Gent, Blandijnberg, 2, 9000 Gent.
VOBOV-Info, Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Oost-Vlaanderen v.z.w., Kouterstraat, 150, 9180 Belsele.

Archeologische

Musea

-

Aalst, Stedelijk
9300 Aalst.

-

Melle, Gemeentelijk
Melle.

-

Ronse, Cryptemuseum,
Sint-Hermeskerk,
Kaatsplein, 9600
Ronse;
Stedelijk Museum voor Folklore en Regionale Geschiedenis,
Priesterstraat 11-15, 9600 Ronse.
Zottegem,
Archeologisch
Museum
van
Zuid-OostVlaanderen, Paddestraat, 7, 9620 Zottegem- Velzeke.

-

Museum

Oud-Hospitaal,

Museum,

Sint-Martensplein,

Brusselsesteenweg,

397, 9230
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INSTITUTIONELE EVOLUTIE VAN HET
LAND VAN AALST
DEEL I: MIDDELEEUWEN
M. CHERRETTÉ
Inleiding
Onderhavig artikel is het eerste deel van een bijdrage die een algemeen overzicht beoogt te geven van de institutionele evolutie in
het gebied tussen Schelde en Dender - doorgaans land van Aalst
genoemd -, en dit vanaf de laat-Frankische
tijd tot de annexatie
van onze gewesten door de Franse revolutionairen.
Een detailstudie werd niet nagestreefd. Wel was het de bedoeling de opeenvolgende regionale bestuursinstanties
die in de loop van tien eeuwen
geschiedenis het levenslicht zagen, te bespreken als spiegel van de
evoluerende machtsverhoudingen.
Dit eerste deel behandelt de
middeleeuwse periode, en eindigt met de "genese" van het landscollege. De uitbouwen
de machtsontplooiing
van deze instelling
manifesteerde zich slechts ten volle vanaf de 17de eeuw, wat nauw
samenhangt met de geleidelijke verruiming van de overheidsopdrachten tijdens de moderne tijden, en vooral met de financiering
ervan. De historiek van het landscollege komt uitgebreid aan bod
in het tweede deel van deze studie, die in één van de volgende
nummers zal verschijnen.

De ruimte tussen Schelde en Dender
Het grondgebied van het voormalige land van Aalst is zeer
geleidelijk gegroeid uit de opsplitsing van de Pagus Bracbantinsis,
één van de vele gouwen waarin de Merovingers het Frankische rijk
hadden onderverdeeld. Deze pagus strekte zich uit ten oosten van
de middenloop van de Schelde, tot aan de Dijle (1). Tijdens de
negende eeuw, een periode gekenmerkt door desintegratie van het

1) GANSHOF (F.L.) en BERINGS (G.). De staatsinstellingen
in de Karolingische tijd. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden (A. G. .), dl. I, 1981,
pp. 249-251.
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Frankische grootrijk.en uitholling van het koninklijk gezag, werden heel wat pagi opgedeeld in kleinere gouwen of graafschappen,
soms uit noodzaak wegens de rijkssplitsingen, meestal wegens de
onbestuurbaarheid
van deze te grote administratieve
eenheden.
Eén van de nieuwe gouwen waarin de Brabantse pagus werd opgedeeld was het graafschap Biest, gelegen tussen Schelde en Dender,
en met als centrum de burcht van Oombergen. In de late tiende
eeuw startten de Duitse koningen, die sinds 962 de keizerstitel
voerden, met een militaire reorganisatie: langsheen hun westgrens
met het koninkrijk
West-Francia
werden marken opgericht,
d. w .z. territoria die wegens een bijzonder dreigend gevaar onder
leiding van een marchio, praefectus limitis of markgraaf werden
geplaatst (2).
Enige verduidelijking terzake. Door het verdrag van Verdun
(843) werd het Frankische rijk in drie stukken verdeeld. Het middendeel werd bij de dood van zijn heerser, Lotharius I, verder in
drie koninkrijken opgesplitst. Het meest noordelijk gelegen gebied
hiervan, Lotharingen,
werd al snel de inzet van een hevige
machtsstrijd tussen West- en Oost-Francia.
Uiteindelijk triomfeerde Oost-Francia,
en Lotharingen werd erbij ingelijfd als een
hertogdom. De verhoudingen tussen de beide Francia's, die vanaf
nu gemakkelijkheidshalve
als Frankrijk en Duitsland zullen worden omschreven, kregen mede hierdoor een rivaliserende inslag.
De Duitse koningen hadden evenwel niet zoveel te vrezen van hun
Franse collega's, maar des te meer van hun vazallen, de gouwgraven. Wegens een samenspel van factoren was het centrale gezag in
Frankrijk nl. snel verdwenen, en de koningen behielden er nog
slechts symbolische macht. Hun vazallen hadden immers de
koninklijke bevoegdheden geüsurpeerd, en zich opgeworpen tot
lokale vorsten. Onderling waren deze gouwheren zeer afgunstig,
en belust op verdere machtsuitbreiding.
Het resultaat was een
schaalvergroting
van de graafschappen,
waarbij de ene gouw de
andere opslorpte. In het noorden van Frankrijk groeide aldus het
graafschap
Vlaanderen,
een samenvoeging
van de eigenlijke
Vlaanderengouw
- dit is de kuststrook rondom Brugge - en de
gouwen Aardenburg,
Gent en Waas. Tijdens de tiende eeuw
waren de graven van Vlaanderen geduchte machthebbers, die hun
territorium onophoudelijk uitbreidden in zuidelijke richting (zelfs
tijdelijk tot aan de Somme!). De vrees van de Duitse keizers voor
een verdere expansie van dit graafschap in oostelijke richting was

( 2) KOCH (A.C.F.). Hetgraafschap Vlaanderen uande negende eeuw tot 1070.
In: A.C.N., dl. I, 1981, p. 373.
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zeker niet ongegrond. En zo werd het graafschap Biest in 991
omgevormd tot een mark met als nieuw centrum een rivierburcht,
opgetrokken te Ename aan de Schelde. Dit markgraafschap, naar
zijn centrum al snel Ename genoemd, werd geflankeerd door twee
andere marken, in het zuiden Valencijn, in het noorden Antwerpen (3).
Ondanks dit machtsvertoon was de positie van de Duitse
monarchen in deze gewesten zwak. De lokale machthebbers en
grootgrondbezitters hebben er steeds een traditie van onafhankelijkheid gehuldigd, en waren allergisch voor een sterk centraal
gezag. Onbetrouwbaar als ze waren, kwamen ze regelmatig in
opstand om zich te onttrekken aan het Duitse oppergezag.
Gebruik makend van deze situatie onderwierp de Vlaamse graaf,
Boudewijn IV, in een "blitzoffensief" het steunpunt Valencijn en
Zeeland bewesten Schelde (1006). In 1034 veroverde hij de burcht
te Ename en vernietigde de errond ontstane handelsplaats. Zijn
zoon en opvolger, Boudewijn V, zette deze politiek verder en
trachtte het op de oostelijke oever van de Schelde reeds veroverde
gebied te vergroten (4). In niet zo duidelijke omstandigheden
slaagde hij er in een overeenkomst te bereiken met Herman van
Henegouwen, die het markgebied had geërfd, waardoor Valencijn
en bijhorend gebied geruild werden voor de streek tussen Schelde
en Dender. Op deze wijze kwamen het noordelijke deel van het
markgraafschap Ename en de heerlijkheden Dendermonde en
Bornem in handen van de Vlaamse graaf; laatstgenoemde heerlijkheden waren vermoedelijk territoria die zich van Ename afgescheiden hadden, voorafgaand aan of gedurende het Vlaamse offensief
(5). Uiteindelijk legde de Duitse keizer zich ca. 1050 neer bij de
feitelijke toestand. Officieel werd de erkenning omzwachteld met
feodale banden: de veroverde gebieden bleven behoren tot het
Duitse rijk, maar de vorstelijke macht werd er in leen gegeven aan
de Vlaamse graaf. Hoewel het strikt juridisch een leen bleef van de
Duitse heersers, werd dit gebied praktisch beschouwd als een
onderdeel van Vlaanderen. Vandaar dat Ename, Dendermonde
en Bornem, samen met Zeeland bewesten Schelde, Rijksvlaanderen werden genoemd; de rest van het graafschap vormde dan
Kroonvlaanderen,
omdat het in leen werd gehouden van de Franse
kroon (6).
3) Ibid., O.C., p. 374.
4) Ibid., O.C., pp. 375-376.
5) VAN COETSEM (F.). Determinanten in de geschiedenis van Geraardsbergen. In: Land van Aalst, 11, 1959, nr. 6, p. 225.
( 6) KOCH (A.C.F.). O.C., pp. 378-379.
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In den beginne was de machtspositie van de Vlaamse graaf in
het nieuw verworven gebied .echter zeer zwak. Dit is niet verwonderlijk, want de graaf was slechts beleend met vorstelijke macht,
maar had voor de rest geen gronden of bezittingen verworven. En
aangezien grondbezit in een eenvoudige landbouwmaatschappij
dé vorm van rijksdom is die de middelen moet opleveren om politieke macht uit te bouwen en gehoorzaamheid
af te dwingen, kon
de Vlaamse graaf bij ontstentenis van een eigen domein ter plekke,
slechts weinig politieke initiatieven ontwikkelen. In feite was hij
dus afhankelijk van de welwillendheid van de lokale potentes die
bereid waren hem te. erkennen als hun heer. Daarom hebben de
graven geijverd voor het verwerven van "particuliere" gronden.
Zo kocht graaf Boudewijn VI (1067-1070) nabij Hunnegem een
allodium van een zekere Gerald, en richtte. er een vesting op. Het
was de bedoeling een politiek en militair steunpunt te creëren van
waaruit toezicht op de hele regio mogelijk was, en dat tegelijkertijd fungeerde als "waakhond"
tegen mogelijke aanvallen vanuit
het oosten. Rond de beschermende sterkte, die de Dender domineerde, vestigden zich al snel handelaars,
en zo ontstond
Geraardsbergen.
Om de aantrekkingskracht
van de nederzetting
te vergroten, kende de graaf aan het ontluikende stadje voor die
tijd ongewone voorrechten toe inzake zelfbeheer (7). Hierdoor
kreeg hij een nieuwsoortige
bondgenoot,
los van de gevestigde
feodale structuren. De graaf besefte evenwel dat deze stichting
alleen niet volstond om voldoende greep te krijgen op het in vele
heerlijkheden opgedeelde gebied. Vandaar dat hij een vertegenwoordiger zocht in de traditionele feodale sfeer, om zijn belangen
te helpen verdedigen. Daarvoor werd een beroep gedaan op één
van de plaatselijke machtigen, die de titel van burggraaf kreeg (8).

Burggraaf,

baljuw en leenhof

De invoering van het ambt van burggraaf kadert in de territoriale reorganisatie van het graafschap Vlaanderen, doorgevoerd
vanaf het jaar 1000. Hierbij werd het Vlaamse grondgebied ingedeeld in kasseIrijen, met aan het hoofd een vertrouweling van de
graaf. Deze heren hielden hun ambt in leen en kregen strategisch
goed gelegen sterkten toegewezen als residentieplaats,
vandaar de

( 7) VAN COETSEM (F.), O.C., pp. 255-256.
( 8) LAMBRECHT (D.) en VAN ROMPAEY (J.). De staatsinstellingen in het
Zuiden van de elfde tot de veertiende eeuw. In: A. C.N., dl. III, 1982, p. 111.
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Detail (Ename) van de copie door Jacob Le Cler (1784)
naar een kaart van 1612 door Jacques Horenhauit
(A.C.L., 58.738 B).

Detail (Oornbergen) van de copie door Jacob Le Cler (1784)
naar een kaart van 1612 door Jacques Horenhault
(A.C.L., 110.069 B).
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benaming castellani of burggraven. Hun functie was van militaire
en juridische aard: 'verdediging van het hun toegewezen grondgebied, ordehandhaving,
het manen (9) en presideren van de grafelijke rechtbanken, het innen van boeten enz. Deze structuur werd
het eerst uitgetest in het kerngebied van Kroonvlaanderen,
(de
oorspronkelijke
Vlaanderengouw),
en daarna geleidelijk veralgemeend (10).
In Kroonvlaanderen
hielden de burggraven hun bevoegdheden in leen, en kregen hierbij ter materiële ondersteuning burchten
en bij horende landerijen uit het grafelijk domein toegewezen,
maar deze gronden behoorden strikt juridisch niet tot het leen. In
de zuidoostelijke randgebieden van het vorstendom, waartoe we
Rijksvlaanderen moeten rekenen, had de graaf evenwel weinig of
geen bezittingen, zodat er nauwelijks gronden konden worden
toegewezen als beloning voor loyauteit, of als lokmiddel om
machtige bondgenoten te ronselen. De graaf trachtte daarom de
plaatselijke optimates terrae voor zich te winnen door ze sleutelfuncties toe te kennen, hetgeen hun ijdelheid streelde, en hen een
welwillende houding deed aannemen tegenover zijn persoon. De
graaf kende één van hen b.v. het ambt van burggraaf in leen toe,
waarbij de betrokkene werd belast met juridische taken en garnizoensdienst op de eigen burcht. Aldus, concludeert professor
Koch, sloot deze machtige grondadel een perifere ring om 's graven eigen burchten en burggraafschappen
(11). Na verloop van
tijd slaagden de graven er evenwel in deze machtigen zover te
brengen dat ze een deel van hun grondbezit, of tenminste toch hun
burcht, overhevelden naar het ambtelijk leen. Als tegenprestatie
voor deze feitelijke onteigening kregen ze de prestigieuze titel van
pair (12).
In Ename waren het de afstammelingen van een zekere Boudewijn, die in 962 bekend stond als voogd van de Sint-Pietersabdij
te Gent, en als vir illuster tot de tiende-eeuwse nobilitas behoorde,
die het burggraafschap toegewezen kregen (13). Deze heren bezaten een enorm grondbezit in het noorden van het graafschap
Ename. Ze hadden er o.a. een domeingoed van de abdij van Lobbes, de villa Alost, gelegen aan de kruising van de Dender en de
( 9) Manen betekent hier het samenroepen van een rechtbank om een bepaald
geschil of een misdrijf te vonnissen. VERWIJS en VERDAM, Middelnederlands woordenboek, Den Haag, 1949, p. 346.
(10) Ibid., O.C., pp. 108·110.
(11) KOCH (A.C.F.), o.C., p. 38l.
(12) LAMBRECHT (D.) en VAN ROMPAEY (J.), o.C., p. 80-82.
(13) WARLOP (F.). De Vlaamse adel voor 1300. Handzame, 1968, dl. I, p. 83,
dl. 11,p. 3.
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landweg Brugge-Keulen, in handen gekregen. Pal tegenover het
oudste domeincentrum,
het zgn. Zelhof, bouwden ze een castrum,
gelegen in de binnenbocht van een Dendermeander.
Wegens de
gunstige commerciële ligging, en de bescherming die het mottekasteel bood, ontstond al snel een handelsnederzetting.
Deze portus
werd de zetel van de Aalsterse burggraaf, in vervanging van
Ename, dat tijdens de vroegere krijgsverrichtingen
was platgebrand. Vanaf dan werd het gebied aangeduid als graafschap Aa/st
(14). De oudst gekende burggraaf alhier was Boudewijn I (10461082), die zich als eerste de A/ast noemde (15).
De macht van deze familie blijkt uit de belangrijke rol die zij
speelde tijdens de troebelen die uitbraken na de moord op Karel de
Goede (1119-1127). De Franse koning Lodewijk VI had toen Willem Clito als nieuwe graaf aangesteld, maar de Vlaamse steden en
een deel van de adel weigerden deze figuur te erkennen, en duidden Diederik Van den Elzas als nieuwe graaf aan. Al snel wierp
Iwein van Aalst zich op als woordvoerder van de opstandelingen,
en bood de Elzasser bescherming aan in zijn Aalsterse burcht. Het
is uiteindelijk hier dat het conflict werd beslecht: Willem Clito
sneuvelde bij het beleg van Aalst (1128), en Lodewijk VI legde
zich neer bij de aanstelling van de tegenkandidaat.
Diederik
trachtte zijn nieuwe positie te verstevigen door naar verzoening
met zijn tegenstanders te streven, en zijn aanhangers te belonen
voor de betoonde aanhankelijkheid.
Aldus schonk hij in 1144 zijn
leenheerschap
over het graafschap Aalst aan burggraaf Iwein.
Dynastiek bleef Aalst evenwel verbonden met Vlaanderen, want
de Elzasser huwde zijn dochter Lauretta uit aan Iwein, waarbij
een bijzondere clausule in de overeenkomst de terugkeer van het
leenheerschap naar de graaf van Vlaanderen stipuleerde, zo er
geen rechtstreekse afstammelingen waren. Toen Dirk, zoon van
Iwein en Lauretta, in 1161 op jeugdige leeftijd overleed, kwam
Aalst opnieuw - en ditmaal definitief - onder het gezag van de
graaf van Vlaanderen.
Tegelijkertijd verwierf de nieuwe graaf,
Filips van de Elzas, als erfgenaam van de familie van Aalst hun
bezit, bestaande uit landerijen en allerhande heerlijke rechten in
een hele reeks dorpen in het noorden van het land van Aalst en in
de stad Aalst. De controle over deze dorpen, ook wel 's graven
propre dorpen genoemd, en over de stad Aalst, verstevigden de

CALLEBAUT (D.). De topografische groei van Aalst of hoe een zelhof een
gebastioneerde stad werd. In: Archeologica Belgica, nr. 255, Brussel, 1983,
W·D~M2.
.
(15) WARLOP (E.). o.c., dl. 1I, p. 4, 6.

(14)
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machtspositie van de Vlaamse graaf in dit gebied gevoelig. Voortaan was hij niet meer uitsluitend aangewezen op de lokale grootgrondbezitters om zijn rechten te verdedigen, maar in de mogelijkheid om minder onafhankelijke lieden aan te stellen als zijn vertegenwoordigers
(16). De vorstelijke belangen zouden in de toekorrist voornamelijk behartigd worden door een nieuw type medewerker: de baljuw.
i ijdens de tweede helft van de 12de eeuw duiken de baljuws
op als nieuwe medewerkers van de Franse koningen. Ook in
Vlaanderen - grotendeels een leen van de Franse kroon - voerde de
graaf dit ambt in. Waarom? Wel, als erfelijke vazallen ontsnapten
de burggraven na verloop van tijd aan de grafelijke controle, en
verzwakten zijn gezag i.p.v. het te versterken. Daarenboven hadden ze vanuit hun feodale achtergrond en mentaliteit onvoldoende
aandacht voor het handelsgericht
stedelijk milieu dat in volle
opgang verkeerde, en de gesloten rurale samenleving doorbrak.
De grafelijke belangen werden in de opkomende steden dan ook
weinig efficiënt behartigd. Het ambt van burggraaf verdween echter niet, maar hun titularissen behielden na verloop van tijd nog
slechts beperkte en vage bevoegdheden.
Een baljuw, in den beginne ook wel justiciaris, officia/is of
minister genoemd, hield zijn ambt niet in leen, waardoor feitelijke
erfelijkheid werd bemoeilijkt. Hij ontving voor zijn prestaties een
vergoeding in klinkende munt - de geldeconomie was immers weer
in volle opgang -, en kon steeds worden ontslagen, zodat hij materieel afhankelijker was van zijn heer. Bijgevolg stelden ze zich ook
loyaler op dan de burggraven. Baljuws waren vooral gerechtsdienaren. Ze vervolgden de criminaliteit, riepen de diverse grafelijke
rechtbanken samen, en fungeerden er als voorzitters, zodat de
vorstelijke baljuws als het ware aan het hoofd van de kasseIrijen
kwamen te staan (17).
De eerste vermelding van een baljuw voor Aalst dateert uit
1209, wanneer een zekere Tymenis er omschreven wordt als officia/is; in een document uit 1248 wordt Balduinus, dictus Zorgen/ase, aangeduid als ballivus domine comitisse in terre de A/ast
(18). Buiten rechtspraak hielden de baljuws zich ook bezig met de
uitvoering van allerhande grafelijke beslissingen. Zo werd de

(16) DE HEMPTINNE (Th.). Vlaanderen

en Henegouwen onder de erfgenamen
1070-1244.
In: A.C.N.,
dl. II, 1982, pp. 377-379.
(17) LAMBRECHTS (D.) en VAN ROMPAEY (J.), o.C., pp. 57-58.
(18) NOWE (H.). Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la fin du XIVe
siècle, z.p., 1928, pp. 57-58.
van de Boudeu/ijns.
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Aalsterse baljuw in 128;5 door Graaf Gwijde van Dampierre belast
met de coördinaite en organisatie van werken aan de Dender, ter
hoogte van Geraardsbergen,
om de bevaarbaarheid
van de rivier
te verbeteren. De baljuw van Aalst was souverein, hetgeen betekende dat hij hiërarchisch aan niemand anders onderworpen was
dan aan de graaf zelf. Hierdoor stond hij op gelijke voet met de
souverein-baljuw van Vlaanderen, hetgeen ongetwijfeld te maken
heeft met het feit dat Aalst strikt juridisch een afzonderlijk graafschap 'was, los van Vlaanderen. Geleidelijk ontwikkelde zich een
justitieel en politioneel kader in het graafschap: de souvereinbaljuw kreeg twee hulpbaljuws toegewezen, die hun standplaats
in de steden Aalst en Geraardsbergen hadden, en aldaar de vorstelijke belangen moesten verdedigen. Wegens hun bijzonder toezicht
op deze handelscentra, werden ze poortbaljuws genoemd. In rang
volgde de poortbaljuw van Aalst op de souverein-baljuw,
en gold
dan ook als zijn plaatsvervanger
of luitenant-souverein
baljuw.
Aan hun werden nog enkele gerechtsofficieren toegevoegd (19).
Oe invoering van het baljuwsambt is evenwel geen alleenstaand verschijnsel, maar kadert in een algemene hervorming van
de rechtspraak, inzonderheid van het strafrecht. Vóór de twaalfde
eeuw werd een geding slechts aanhangig gemaakt bij een rechtbank, op private klacht van het slachtoffer, zijn familie, of nog
door algemene bekendheid. De strafrechtspraak
werd daarenboven gekenmerkt
door een streven naar verzoening tussen de
betrokken partijen, waarbij de rechters in de meeste gevallen
bemiddelend optraden. Vanaf de twaalfde eeuw werden evenwel
geleidelijk nieuwe en strengere strafrechtprocedures
ingevoerd.
Hierbij werden gerechtsdienaren,
zoals de baljuws, meer en meer
beschouwd als behoeders van het algemeen belang. Ze kregen de
taak criminele praktijken namens het openbaar gezag op te sporen
en deze ex officio aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank.
Het recht om misdaden te behandelen en te bestraffen, eventueel
met de dood, werd alta justitia betiteld. Heel wat bestaande schepenbanken met lokaal of regionaal ressort - naargelang de situatie
aangesteld door de vorst, zijn vazallen of andere machthebbers
-werden dan ook hervormd en verwierven deze alta justitia. Het is
in deze context dat de rol en de betekenis van het leenhof van het
graafschap Aalst moet gesitueerd worden (20).

(19) DE LIMBURG-STIRUM. Coutumes des deux villes en pays d'Alost. Brussel,
1878, pp. XII-XIII.
(20) LAMBRECHT (0.) en VAN ROMPAEY (J.), O.C., pp. 112-114.
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De graaf van Vlaanderen wenste in al zijn kasselrijen deze
juridische vernieuwingen in te voeren of te stimuleren. Dit kon
geschieden door de bestaande grafelijke kasselrijrechtbanken
deze
hoge justitie toe te kennen, of door nieuwe rechtbanken op te richten. In het graafschap Aalst, met zijn sterk versnipperde heerlijkheden en bij horende justitierechten,
was tot dan geen plaats
geweest voor een overkoepelende grafelijke rechtbank. De lokale
machtigen zouden nooit een aantasting van hun rechten geduld
hebben! Om de hoge justitie toch tot op zekere hoogte te kunnen
controleren en tegelijkertijd de lokale justitieheren - meestal zijn
vazallen - niet te verontrusten, werd in het graafschap Aalst een
leenhof opgericht. Dit leenhof was, zeer algemeen geformuleerd,
de plaats waar alle grafelijke vazallen uit de regio bijeenkwamen
om hun feodale plicht tot het geven van consilium na te komen
(21). Het leenhof, voorgezeten door de souverein-baljuw,
kon al
snel namens de graaf kennis nemen van burgerlijke en criminele
aangelegenheden,
zodat toch een centrale rechtbank werd ingesteld. In feite was de juridische bevoegdheid van het Aalsterse
leenhof slechts residuair: het kon alleen maar deze zaken vonnissen waarvoor de lokale schepenbanken,
aangesteld door de plaatselijke justitieheren, niet bevoegd waren. In praktijk betekende het
dat het leenhof bevoegd was voor criminele daden, gepleegd in
territoria waar nog geen alta justitia was ingevoerd door de plaatselijke heer, of begaan door vagebonden en andere lieden zonder
vaste verblijfplaats. Ook strafbare feiten die door de lokale rechtbanken niet waren vervolgd, ondanks strafvordering van de lokale
gerechtsofficieren,
konden door de baljuw bij het leenhof aanhangig worden gemaakt. De bevoegdheden van dit leenhof waren bijgevolg suppletief. Zijn belangrijkste juridische opdracht situeerde
zich immers in de feodale sfeer: betwistingen tussen leenmannen
onderling of met hun leenheer - de graaf - werden voor dit hof beslecht; ook het verhef van lenen, gelegen in het graafschap Aalst en
. gehouden van de vorst, moest voor dit hof plaatsvinden (22). Zijn
leden waren eveneens belast met het toezicht op het onderhoud
van de wegen, de zgn. schouwingen (23).
Doorheen de middeleeuwen bleven het baljuwschap en het
leenhof belangrijke instrumenten
van het openbaar gezag op
(21) Ibid., o.c., pp. 128-129.
(22) Lenen waren onderhevig

aan bijzondere rechtsregels,
wat o.a. tor uiting
kwam in de verplichting een verhefgeld, een soort registratierecht,
te betalen
bij het verwerven van een leen. VAN TWEMBEKE (J.). Lijst der heerlijkheden van het land van Aalst. Gent, z.d., p. 7.
(23) Costumen van de twee steden ende lande van Aeist, Gem, 1771, p. 3, rubrica
I1, art. 1-6.
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Detail van het stadsgezicht

van Aalst door Philips de Dyn, 1629.
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regionaal niveau. Ze zouden evenwel geleidelijk overvleugeld
worden door een instelling waarvan de oorsprong te situeren is in
de vroege veertiende eeuw: het landscollege.

De oorsprong

van het landscollege

en de vorming van zijn ressort.

Het ontstaan van het landscollege moet worden gesitueerd in de
vroege 14de eeuw, wanneer de spanningen tussen de graaf van
Vlaanderen en zijn leenheer, de Franse koning, een hoogtepunt
bereikten. Het streven van de Franse koningen om Vlaanderen in
te lijven bij hun kroondomein
leed toen schipbreuk wegens de
tegenkanting van verschillende machtsgroepen in het graafschap.
De gewapende conflicten bij Kortrijk (1302), Zierikzee (1304) en
Mons-en-Pevèle (1305) lieten de strijd onbeslist, zodat uiteindelijk
vredesonderhandelingen
werden aangevat. Deze leidden tot het
verdrag van Athis-sur-Orge.
Hierdoor werd Vlaanderen als autonoom vorstendom hersteld, mits betaling van een grote boete en
een jaarlijkse rente. De graaf die deze bedragen onmogelijk kon
betalen uit zijn eigen domeininkomsten,
vroeg het geld aan zijn
onderdanen,
of beter, aan degenen wiens toestemming
reëel
belang had, dus aan de machtigsten
in zijn vorstendom.
De
belangrijkste machthebbers van steden en platteland - kooplieden,
adel en clerus - werden daarom en plein parlement samengeroepen, ten einde een oplossing te vinden voor het financiële probleem. Deze sociale elite beschouwde zich als de vertegenwoordiging van alle maatschappelijke
geledingen uit het graafschap,
d.w.z. van de Staten (= standen) van Vlaanderen.
Uiteindelijk
zou de jaarlijkse rente afgeschaft worden in ruil voor een eenmalige betaling en de definitieve afstand van de steden en kasseIrijen
van Rijsel, Dowaai en Bethune. De graven bleven evenwel de
machtigen samenroepen
in Staten vergaderingen
om aan voldoende financiële middelen te geraken voor het beheer en de verdediging van Vlaanderen (24).
De inning van deze lasten gebeurde niet op personele, maar
op territoriale basis, nl. door een 'verdeling over alle steden en kasselrijen. Hiervoor werd een transportschaal
opgesteld, waarbij
elke stad of kasselrij, volgens criteria die werden geacht het financieel draagvlak te weerspiegelen, een kwote of lastenaandeel kreeg
toegewezen. Om het aandeel van elke lokale gemeenschap in de
kasselrijkwote te bepalen werden eveneens repartitielijsten opgesteld. In beginsel werden de bestaande kasselrijbesturen
met de
(24) DHONDT (L.). De provincie

vroeger en nu. z.p., 1976, pp. 11-14.
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opstelling van de regionale transportschalen
belast, maar aangezien het graafschap Aalst geen echt kasselrijbestuur had - het leenhof was in essentie een feodale vergadering - moest hier een specifieke oplossing gezocht worden. Deze kwam er met de instelling
van een soort werkcomité, dat gevormd werd wanneer de Aalsterse kasselrij financiële lasten kreeg opgelegd. Dit comité vergaderde bijgevolg slechts naar aanleiding van de verdeling en inning van de leden. Andere opdrachten of bevoegdheden had het
niet, in tegenstelling met de echte kasselrijbesturen,
die een hele
reeks "bestuurlijke attributies cumuleerden. Het werkcomité bestond meestal uit vertegenwoordigers
van de belangrijkste machtsgrepen van het graafschap Aalst, en als zodanig werd het snel
landscollege genoemd (25). Namens de stadsgemeenschappen
van
Aalst en Geraardsbergen
zetelden de voorschepen (of burgemeester) en eerste schepen van elke stadsmagistraat in het college. Het
platteland werd geacht te zijn vertegenwoordigd
door de heren
van de vijf grootste heerlijkheden van de regio, nl. Boelare,
Gavere, Rode, Schorisse en Zottegem; in praktijk lieten de heren
zich steeds vertegenwoordigen
door hun baljuws. Het landscollege bestond dus uit negen leden. Krachtens het toen in gebruik
zijnde beginsel van het bindend mandaat, moesten de collegeleden
hun opdrachtgevers
steeds raadplegen. Zo moesten de vertegenwoordigers van Aalst en Geraardsbergen
steeds hun respectievelijke schepencolleges voorlichten en hun instemming bekomen
voor de in het landscollege voorgestelde beslissingen. Van de baljuws werd net hetzelfde verwacht t.O.V. de heren die hen benoemd
hadden. Vandaar dat de officiële titel van de leden van het landscollege als volgt luidde: gedeputeerden van de twee steden en het
land van Aalst. Het landscollege van Aalst was bijgevolg geen echt
vorstelijke instelling, maar eerder een vertegenwoordiging
van
lokale notabelen, die door de vorst verzocht werd een repartitie
door te voeren (26). Toch was het niet steeds het landscollege dat
belast werd met de omslag en inning van de bede. Zo werd deze
taak in 1394 opgedragen aan de souverein-baljuw van het graafschap Aalst, Clais Utenhove, bijgestaan door twee 'vorstelijke
commissarissen,
en in 1396 was het Clais Scaeck, gewezen
souverein-baljuw
van Aalst, die een nieuwe repartitietabel
opstelde (27).
(25) Algemeen Rijksarchief te Brussel (A.R.A.). Fonds Junta voor Besturen en
Beden, nr. 601, fol. 128-131.
(26) A.R.A. o.c., fol. 131-134.
.
(27) PREVENIER (W.). Repartitie der beden van 1394 err-1996 in het Land van
Aalst. In: Land van Aalst, 11, 1956, nr. 6, p. 260.
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Merkwaardig
is evenwel dat het ressort van het Aalsterse
taxatiecomité, meestal het landscollege, vaak ruimer was dan het
eigenlijke graafschap Aalst. De heerlijkheid Ronse, door de Duitse
abdijgemeenschap
Van Inde in 1280 verkocht aan de Vlaamse
graaf Gwijde van Dampierre, moest b.v. vanaf 1367 samen met
het graafschap Aalst bijdragen in de bede (28). De heerlijkheid
Niriove, die zich in de Aalsterse ruimte steeds zelfstandig had
opgesteld, kreeg pas vanaf 1408 een afzonderlijke vermelding in
het transport van Vlaanderen (29), terwijl zij nog in 1394 en 1396
met het graafschap Aalst, Ronse én het land van Bornem als één
geheel werd belast (30).
Het territorium waarover het landscollege bevoegheid had,
evolueerde bijgevolg in de tijd. Bij het begin van de moderne tijden
stabiliseerde de situatie zich enigszins. Het land van Aalst, zijnde
het ressort van de Aalsterse gedeputeerden,
omvatte toen het
graafschap Aalst, exclusief Ninove, en de heerlijkheid Ronse. Het
is evenwel slechts vanaf dan dat het landscollege zich zeer geleidelijk omvormde tot een instelling die het dagelijkse leven van de
lokale gemeenschappen tussen Schelde en Dender indringend zou
beïnvloeden, om uiteindelijk een bestuurlijk en politiek hoogtepunt te bereiken in de loop van de achttiende eeuw. Deze evolutie,
en de gegevens die er aan de grondslag van liggen, zullen in één
van de volgende nummers uitgebreid worden behandeld.
M. Cherretté
Oudenaardsesteenweg
20
9410 Erpe

(28) DELGHUST (0.). Renaix à tréauers les àges. dl. I, Ronse, 1936, pp. 69-70.
(29) VANG ASSEN (H.). Geschiedenis van Ninove. Ninove, 1960, p. 360.
(30) PREVENIER(W.), o.c., pp. 263-267.
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LANDBOUWSTRUKTUREN IN HET
LAND VAN AALST (17de-18de eeuw).
H. VAN ISTERDAEL

1. Inleiding
De studie van de landbouw is een moeilijke opgave. Veralgemenen op dit terrein is en blijft een hachelijke zaak. In eerste instantie is de aard van grond determinerend voor de soorten teelten, de aangewende technieken, de pachtprijzen,
de eventuele
opbrengsten, ... Van perceel tot perceel past de landbouwer ·zijn
techniek aan om een zo hoog mogelijk rendement te bekomen.
Dorpsgrenzen en ook administratieve grenzen zoals het Land van
Aalst zijn in dit opzicht geen goede afbakeningen van het onderzoeksterrein.
Bovendien is uit geografisch oogpunt het Land van Aalst één
van de meest gevarieerde delen van het Vlaamse land. Niet minder
dan vijf bodemassociatiegebieden
treffen we in het Land van Aalst
aan (1). In het grootste deel van het Land van Aalst bestaat de
bodemlaag uit leemgrond en deze grond is zeer geschikt voor de
teelt van veeleisende gewassen. De natte gronden van de valleien
en van de voornaamste depressies zijn geschikt voor weiland.
Om een globaal overzicht te krijgen van de landbouwbeoefening in het Land van Aalst, in casu dus van een leemgebied, werd
uitgegaan van een diepgaand bronnenonderzoek
van vier dorpen
nl. Berchem bij Oudenaarde,
St.-Maria-Horebeke,
Erpe en Okegem (2). Daarnaast werden de gegevens van een aantal studies van
dorpen van het Land in de vergelijking opgenomen. Vooral de
dorpsgeschiedenissen
van wijlen pastoor Jozef De Brouwer blijven
sociaal-economisch
goed bruikbaar.
Recent verscheen ook een studie over de landbouwgeschiedenis (van o.m. het Land van Aalst) van de middeleeuwen van de
hand van Dr. E. Thoen (3). We verwijzen de lezers graag naar dit
1) TAVERNIER (R.) en MARECHAL (R.). De bodemassociatiekaart van België. Natuurwetenschappelijk tijdschrift, 1959, pp. 161·204.
2) VAN ISTERDAEL (H.). Belasting en belastingdruk: het Land van Aalst
(l Zde-LSde eeuw). Onuitgeg. doctoraarsverhandeling V.U.B., 1983.
( 3) THOEN (E.). Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende
de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne tijden. Testregio. de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst. Gent, Belgisch Centrum voor landelijke
geschiedenis, nr. 90, 1988, 2 din.
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prachtig werk dat de periode eind 13de-eerste helft 16de eeuw
behandelt. Het is op veel gebieden innoverend en zet talrijke misvattingen recht. Het laat ook toe aansluiting te maken met onze
gegevens.

2. Bedrijfsstrukturen
Fiskale bronnen nl. penningkohieren,
gebruikboeken
en
ommestellingskohieren
bieden de mogelijkheid om de bedrijfsoppervlakte van elk huishouden te reconstrueren.
De gegevens zijn
echter gegroepeerd per "fiskale eenheid". Over het algemeen is dit
één dorpsheerlijkheid
en geënclaveerde heerlijkheid(en).
De penningkohieren geven soms nog verwijzingen naar andere dorpen
indien de bedrijfszetel zich ergens anders bevond. De belasting
was immers personeel en diende betaald te worden waar de hoeve
stond. In de 17de en 18de eeuw werd de facto van dit systeem
afgestapt en moest elke grondgebruiker belasting betalen in de fiskale omschrijving waar de grond gelegen was.
Gebruikboeken
en ommestellingskohieren
vermeldden de
namen van de zogenoemde "afdrijvers of afzetenen" , dit zijn de
landbouwers die niet binnen de "fiskale eenheid" woonden. Voor
de opstelling van de bedrijfsgrootte werd geen rekening gehouden
met deze afzetenen. Tot nog toe werd trouwens in geen enkele studie systematisch de bedrijfsgrootte berekend op basis van gecom. bineerde gebruikboeken
van aaneengrenzende
dorpen (4). Men
neemt gemakkelijkheidshalve
aan dat deze gronden elkaar compenseren. De inwoners van het ene dorp bewerken gronden in een
ander dorp en omgekeerd. Normaal zou de balans in evenwicht
moeten zijn. Het blijft nochtans een interessant onderzoeksgegeven om deze veronderstelling eens aan de praktijk te toetsen.
Een andere benadering is de volgende. De totale oppervlakte
van alle dorpen van het Land van Aalst is 84.220 ha. Hierbij zijn
bossen, wegen en waterlopen inbegrepen. Aan de hand van de
bevolkingsevolutie
kunnen we de beschikbare oppervlakte per
huishouden berekenen, rekening houdend met een gemiddelde
samenstelling van vijf personen per huishouden (5).

4) Voortaan gebruiken we dorp als synoniem voor "fiskale eenheid". De grenzen van een "fiskale eenheid" vielen meestal niet samen noch met heerlijkheidsgrenzen noch met parochiegrenzen.
5) DE BROUWER (J.). Demografische
evolutie van het Land van Aalst, 15701800. Pro civitate, hisrorische uitg., reeks in 8°, nr. 18. Brussel, 1968.
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Tabel 1:
Bedrijfstrukturen in het Land van Aalst (6):
periode
1569-1571
l' helft 17de
2' helft 17de
i- helft 18de
2' helft 18de

eeuw
eeuw
eeuw
eeuw

kleiner dan
1 ha
41,11 %
28,5 %
38,23 %
39,74 %
46,7 %

kleiner dan
3 ha
71,95 %
63,83 %
72,51 %
77
%
84,18 %

kleiner dan
5 ha
82,8 %
75,95 %
84,35 %
86
%
90,67 %

aantal
test-cases
15 dorpen
4 dorpen
9 dorpen
7 dorpen
9 dorpen

Tabel 2:
Beschikbare oppervlakte per huishouden:
1625
1636
1646
1656
1666
1676
1686
1696

-

35
45
55
65
75
85
95
1705

5,4
5,1
4,7
4,3
4,5
5
4,9
5

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1706
1716
1726
1736
1746
1756
1766
1776
1786

-

15
25
35
45
55
65
75
85
95

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

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Het valt op dat deze beschikbare oppervlakte gedurende de
17de eeuw min of meer stabiel bleef en pas vanaf het begin van de
18de eeuw voortdurend daalde. Een belangrijke vraag rijst in dit
verband op. Wat was in het Land van Aalst de minimale bedrijfsoppervlakte om in de eigen voedselbehoef ten van een doorsnee
gezin van 5 personen te kunnen voorzien?
Op basis van ± 1 liter graan per persoon en per dag kan de
graanbehoefte van het type-gezin op 1825 liter per jaar geschat
kunnen worden. Vanaf 1756 namen we nog 1.128 liter graan per
jaar in aanmerking, zo rekening houdend met een aardappelverbruik van 3.272 kg, wat overeenkomt met een areaal van 0,10 ha
(7).
( 6) VANDENBROEKE (C.). Landbouw in de Zuidelijke Nederlanden 16501815. Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl. 8, p. 74.
DE BROUWER (J.). Demografische en sociaal-economische evolutie van
Haaltert. Het Land van Aalst, 8, 1956, pp. 49-83.
·Id. Hofstade. Genootschap voor Aalsterse geschiedenis, 1977, p. 58.
DE LANGE (S.). Een dorp en zijn bewoners ruim 300 jaar geleden: Op brakei in het midden van de 17de eeuw. Annalen geschiedk. kring van Ronse,
29,1980, p. 256.
Verder O.G.A. (= Oud Gemeentearchief) Erpe nrs. 15, 16 en 17; O.G.A.
S.M.H. nrs. 8,20; O.G.A. Okegem nrs. 15,36; O.G.A. Berchem nrs. 9, 31;
Kerkarchief Berchem nr. 32.
( 7) VANDENBROEKE (C.). Aardappelteelt en aardappelverbruik in de 17e en
18e eeuw. Tijdschrift voor geschiedenis, 1969, pp. 46-48.
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TABEL 3:

Benodigde oppervlakte
behoeften te voorzien:
Periode
1626·1635
1636-1645
1646-1655
1656-1665
1666-1675
1676-1685
1686-1695
1696-1705
1706-1715
1716-1725
1726-1735
1736-1745
1746-1755
1756-1765
1766-1775
1776-1785
1786-1795

van een landbouwer

oogstop brengsten
rogge (1/ha) (8)
1.437
1.680
1.603
1.729
1.526
1.622
1.370
1.594
1.499
1.959
1.993
1.973
1.876
1.842
1.887
2.150
1.719

om in eigen voedsel-

benodigde oppervlakte
in ha
1,27
1,09
1,14
1,06
1,2
1,13
1,33
1,14
1,22
0,93
0,92
0,92
0,97
0,71
0,7
0,62
0,76

Volgens de gemiddelde opbrengsten van rogge inpliceerde dit
een areaal van minimum 3 ha, zuiver voor de voedselbehoeften
alleen, in het drieslagstelsel en dit voor de gehele 17de eeuw.
Om in crisisjaren volkomen in de graanbehoeften te voorzien
was een minimum areaal van 5 ha nodig (9). Over de grens van
minimum 5 ha, om als leefbare exploitatie te kunnen doorgaan,
zijn verscheidene auteurs akkoord (10). Gegevens uit Frankrijk
bevestigen deze vaststelling.
G. Lefebvre heeft het eerst de drempel nauwkeurig vastgesteld waarbij een landbouwersfamilie
zonder vrees voor honger en
SCHOLLIERS (E.) en VANDENBROEKE (C.). Structuren en conjuncturen
in de Zuidelijke Nederlanden 1480-1800. In: Algemene geschiedenis der
Nederlanden, Fibuba-Van Dishoeck, 1980, deel 5, p. 295.
( 8) VANDENBROEKE (C.). Graanopbrengsten en oogstschommelingen in
Zuid-Vlaanderen (17de- begin 19de eeuw). In: Verhuist (A.) en Vandenbroeke (C.) (ed.). Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de18~e eeuw. Srudia Historica Gandensia, nr. 223, pp. 385-386.
9) Volgens tellingen van 1693 te Okegem en 1740 te Nevele. Voor Nevele, zie
Secelle (M.). Sociaal-economische polarisatie: criminialiteit en oproer in de
heerlijkheid Neve1e in de XVIIIe eeuw. Onuitgeg. lic. verhand., R.U.G.,
1981.
(10) VANDENBROEKE (C.). Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk. Beveren, Orion, 1981, p. 135.
DHONDT (L.). Oudenaarde en het Oudenaardse in de 16de eeuw. Inleiding
tot het werk van L. Robijn: Historie van de ketterij te Oudenaarde. Geschieden oudheidkundige kring Oudenaarde, 1982, p. 30.
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schulden zelfs in de duurtejaren kon leven. Voor de "paysans du
Nord" betekende dat een bedrijf van 5 ha in volle eigendom (11).
In dit zeer rijk gebied kon een landbouwer indien hij 5 ha pachtte
in normale tijden van zijn opbrengst leven, al was het dan armoedig (12).
Om volledig onafhankelijk te zijn diende hij 8 ha te huren.
In Noord-Frankrijk
verbergen deze gemiddelden volgende
waarde:
streek Bergues: onafhankelijk vanaf ± 5 ha
Cambrésis: onafhankelijk vanaf ± 8 ha, eerder nog 10 ha.
Indien men eigenaar was van de gronden volstond de helft of 2/3
van deze oppervlakte.
In Beauvaisis was een bedrijf van 10 ha nodig, met zo weinig
mogelijk pacht; om het materieel bestaan van .een familie te verzekeren, alle lasten betaald.
Het absolute minimum, uitsluitend voor voedselvoorziening,
stelde Gutmann op 0,87 ha en dit voor graanverbouwers
(13). Dit
sluit nauw aan bij onze cijfers voor het Land van Aalst. Een bijkomende indicatie vinden we in de ambachtstelling
van St.-MariaHorebeke (14). Wie bestempelde zichzelf als "landman" d.w.z.
landbouwer? Van 14 personen die zichzelf als dusdanig betitelden
bewerkt:
1 persoon 2 à 3 ha
1 persoon 3 à 4 ha
9 personen 5 à 10 ha
3 personen 10 à 15 ha
Een harde conclusie dringt zich op. Indien de landbouwer
van het Land van Aalst zuiver van zijn landbouwopbrengst
diende
te leven kon 70 à 80 % van de gezinnen niet rondkomen. Boeren
met een klein bedrijf moesten allerlei nevenactiviteiten beoefenen.
De keuze was voor de overgrote meerderheid het beoefenen van
enige huisnijverheid nl. spinnen en weven. Van enkele inwoners
van Strijpen kennen we anno 1716 hun bedrijvigheden om de kost
te winnen (15):
- Lieven De Mil tapt bier en schenkt brandewijn, en heeft inkomsten uit graven, dorsen en hout kappen.
- Alexander Fobert weeft, dorst en doet graafwerk.
(11) LABROUSSE (E.), e.a. Histoire économique er sociale de la France. Parijs,
P.U.F., 1970, dl. 11,p. 146.
(12) LEFEBVRE (G.). Les paysans du Nord. Parijs, A. Colin, 1972, pp. 273.274.
(13) GUTMANN (M.P.). War und rural life the early modern low countries.
Assen, Van Gorcum,'1980, p. 25.
(14) Cfr. infra.
(15) R.A. Ronse, Archief Land van Zottegem nr. 47S.
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Andries Van Hecke gaat werken in daghuur (dorsen, graafwerk), en gaat op tondag met peperkoeken staan aan de kerk.
- Gerard Van Oerle (?): doet zijn dagelijks werk en gaat soms spelen op de "viole ofte basch".
- De weduwe Jan De Langhe spint en wast.
Velen oefenden dus een waaier van activiteiten uit om het gezinsinkomen op peil te houden.

3. Veldbezetting

en teelten

Voor het onderzoek naar de bezettingsgraad van de verschillende teelten deden we beroep op de staten van goed van de reeds
vermelde gemeenten.
•
De werkwijze was als volgt. Uit de staten van goed noteerden
we telkenmale van ieder gewas dat op het veld stond de perceelsoppervlakte. Indien er echter twee teelten vermeld stonden b.v.
100 r. tarwe en vitsen, namen we dit niet op in onze tabellen.
Daarna voegden we alle gegevens samen en berekenden binnen
deze totale oppervlakte de procentuele bezetting van 8 gewassen
of groepen gewassen.
.
Deze methode gaat er dus van uit dat bij een voldoende aantal
staten van goed het tijdstip van het opstellen van de staat van goed
geen enkele deformerende rol meer kan spelen. Het is immers evident dat bij een overwicht van staten van goed in de winterperiode
opgesteld, er voornamelijk winterkoren en voedergewassen uit de
gegevens zal naar voren komen. Zomergewassen worden dan niet
vernoemd en er zou dus een onevenwicht tussen de onderscheiden
gewassen optreden.
Een bijkomend nadeel van deze methode is dat sommige teelten zich zeer moeilijk in oppervlaktematen
lieten kwantificeren.
Een loutere vermelding van een teelt werd wel aangetekend in de
tabellen maar bij de optelling kon men deze vermelding niet verrekenen. Een typisch voorbeeld hiervan is de hopteelt. Men vernoemt wel de "hoplochting" met eventueel het aantal staken hop
maar vrij frequent geeft men geen oppervlakte. Ook de aardappelteelt kan moeilijk met deze methode gemeten worden. In de bronnen spreekt men van zoveel "roten", een "hoeksken",
Erwten en bonen zouden normaal ook bij de "andere granen"
moeten voorkomen. Ze werden immers zowel voor menselijke als
voor dierlijke consumptie gebruikt. We gingen er echter van uit
dat de oppervlakte erwten en bonen voor menselijke consumptie
gering was en meestal in de tuin voorkwam. Daarom hebben we
alle erwten en bonen geklasseerd onder veevoeder.
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We waren in staat een vergelijking te maken met een opname
van de veldbezetting inhet Land van Boelare, anno 1767 (16).
Het gaat hier om 15 dorpen met een totaal areaal van
6.612,71 ha. Dat deze opname betrouwbaar gebeurde bewijst de
weergave van het teeltplan te Viane en Moerbeke (17).
Er zijn wel een paar opmerkingen te maken. In de tekst
spreekt de auteur van "marsages". Deze term heeft twee betekenissen nl. het zomerzaad ofwel braak. Daar elders de zomergewassen
haver en bonen reeds apart vermeld werden nemen we geredelijk
aan dat 'het hier om de braakperiode gaat, die zoals het teeltplan
vernoemd, dan bestaan was met klaver en rapen. Een hergroepering van de gegevens volgens onze indeling gaf volgend resultaat:
Brood
granen

andere
ganen

vlas

%

2938 ha
42,5 %

659,173 ha
9,54 %

335,735
4,86 %

616,13
8,91 %

2339,08
33,84 %

Volgens staten
van goed
Verschil

45,3 %
+ 2,8 %

7,48 %
·2,06 %

5,82 %
+0,96 %

6,15 %
·2,76 %

31,53 %
·2,31 %

Telling 1767:

koolzaad

voeder
gewassen

In de telling werd geen melding gemaakt van hop, aardappel
of tabak. Volgens een andere telling van het jaar 1756 werd in het
Land van Boelare 28 ha beplant met tabak (0,41 % van het areaal
van 1767).
De vergelijking tussen beide reeksen geeft wel een gelijklopende verhouding tussen de onderscheiden groepen gewassen te
zien, maar er zijn nog verschillen zoals de ondervertegenwoordiging van de "andere granen" en het koolzaad.
'
Het Land van Boelare was een centrum van de koolzaadteelt.
De omrekening van alle gegevens uit het verslag van De Patin (ca.
1767) voor het Land van Aalst geeft volgende resultaten ten
opzichte van het areaal akkergrond (18):

vlas
koolzaad

1767

1789

jaar IX

3,9 à 4,3 %
4,93 à 5,76 %

5,08 %
4,01 %

4,07 %
3,44 %

Voor koolzaad vermindert de afwijking t.O. v . de gegevens uit de
. staten van goed. Voor vlas vergroot ze nog.

(16) A.R.A., Archief junta van besturen en beden, nr. 604, tabel A2.
(17) Cfr. infra.
(18) LAMARCQ (D.). Een kwantitatieve
benadering van de arbeidsparticipatie
in
de vlassektor: het Land van Aalst (1738-1820).
Handelingen der Maatschappij voor geschied- en oudheidk. Gent, XXXVI, 1982, P. 145.
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Grosso modo schenkt het gebruik van de staten van goed wel
voldoening qua betrouwbaarheid.
Een vergroting van de steekproef nl. een uitbreiding van het aantal staten van goed zal de cijfergegevens verder verfijnen. We mogen nochtans niet uit het oog
verliezen dat we tienjaarlijkse gemiddelden vergelijken met een
éénmalige opname van het areaal.

.

TABEL

4

Overzicht
periode

.,.

1605-1655
1656·1675
"10
1676-1685

.,.

1686-1695
"10

.,.
.,.
.,.
.,.
.,.

1696-1705
1706-1715
1716-1725
1726·1735
1736-1745
1746-1755
"10

.,.

1756-1765
1766-1775
"10

.,.
.,.

1776-1785
1786-1795

van de veldbezetting

in het Land van Aalst·

broodgra- andere granen: tar- nen: gerst,
haver,
we, rogge,
boekweit
rnasteluin, spelt
(al
201.92
73,75
165,738
77,89
169,283
73,38
105,891
67,54
95,314
69,6
98,767
58,19
127,01
58,96
128,001
49,94
110,429
49,34
94,168
43,79
114,675
46,6
130,276
45,3
125,939
42,22
93,443
43,01

59.825
21,85
19,467
9,15
27,008
11,71
10,413
6,64
13,574
9,91
17,487
10,3
19,929
9,25
28,463
11,11
23,42
10,47
20,549
9,56
16,412
6,67
21,521
7,48
33,325
11,17
18,569
8,55

(a) met inbegrip van "maarts"

vlas

verfplanten,
wouw,

kaarde

6,681
2,44
8,263
3,88
8,487
3,68
9,78
6,24
8,464
6,18
10,418
6,14
12,615
5,86
12,928
5,04
9,468
4,23
11,606
5,4
13,319
5,41
16,75
5,82
13,625
4,57
10,731
4,94

(ha)
olieplanvoederge- aardappel
ten: raapwassen:
vits, erwt,
zaad,
koolzaad
boon,
raap,
klaver

1,998
0,73
1,307
0,61

0,846
0,54
1,876
1,37
0,661
0,39
0,2
0,09

0,769
0,33
2,716
1,73
1,78
1,3
5,08
2,99
7,132
3,31
21,968
8,57
13,303
5,94
12,689
5,9
19,162
7,79
17,68
6,15
19,826
6,65
12,719
5,85

3,367
1,23
16,215
7,62
24,386
10,57
26,762
17,07
15,929
11,63
36,989
21,79
47,98
22,27
64,729
25,26
63,256
28,26
71,645
33,32
76,958
31,27
90,675
31,53
93,458
31,33
68,79
31,66

hop

1,807
0,85
0,753
0,33
0,369
0,24

0,077
0,04
0,203
0,08
1,408
0,63
3,556
1,65
5,434
2,21
9,488
3,3
11,471
3,85
11,868
5,46

waaronder vooral haver en erwten verstaan werd.

0,338
0,2
0,467
0,22

2,512
1,12
0,83
0,39
0,123
0,05
1,22
0,42
0,664
0,22
1,139
0,52

totale
opp. in
ha.

273,791
100,
212,796
100,
230,686
100,
156,776
100,
136,936
100,
169,735
100,
215,41
100,
256,292
100,
223,795
100,
215,042
100,
246,083
100,
287,611
100,
298,308
100,
217,259
100,
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1. De plaats van de broodgranen
(Land van Aalst).

in het areaal landbouwgrond
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Een blik op de evolutie van de veldbezetting leert ons dat de
broodgranen in de 17de eeuw een zeer sterk overheersende teelt
waren zodat we bijna durven gewagen van een subsistentieeconomie. Het is slechts vanaf het decennium 1726-35 dat de
broodgranen
teruggedrongen
worden onder de 50 % drempel.
Dezelfde periode betekende ook al een mijlpaal in de bewerkingsmethode nl. dat toen ook de braak een enorme terugval kende. De
18de eeuw geeft voorts een -zij het gematigde- vermindering van
het areaal broodgranen te zien.
Wat ook direct opvalt is de evolutie van de handelsgewassen:
vlas en koolzaad, en de voedergewassen.
Het belang van de voedergewassen
is gedurende de 17de
eeuw sterk gestegen. De gegevens over het voorkomen van deze
gewassen te Lede worden hier bevestigd. De groei van 1,23 % tot
7,62 % is spectaculairder maar onze periodisering komt niet overeen zodat beide reeksen mogelijk zijn. De opgang van de voedergewassen stopte in de 18de eeuw bij 33 % zodat 1/3 van het
areaal erdoor ingenomen werd. Dit zou betekenen dat de braak
volledig ingepalmd werd door voedergewassen.
De evolutie van de teelt van de handelsgewassen
is niet
synchroon verlopen. Vlas nam sedert het begin van de 17 de eeuw
een plaats in in het beschouwde areaal. Vanaf 1686 - 1695 verdubbelt het belang van deze teelt, om nadien lichtjes te dalen.
Voor de rest van de eeuw blijft het procentueel aandeel ongeveer stabiel.
Het is echter de teelt van koolzaad (decennium 1726-1735!)
die vanuit het niets plotseling erg belangrijk is geworden.

4. Produktie

en produktiviteit

A. PRODUKTIE

PER HA

Dr. C. Vandenbroeke was de eerste die op basis van gegevens
uit staten van goed de opbrengsten van de verschillende teelten per
ha vaststelde (19).
Hij gebruikt hiervoor de staten van goed van Lede, Erembodegem en Moorsel. Basis voor de berekeningen zijn de schattingen
van de oogsten op het veld. Via verscheidene bewerkingen werd
een tienjaarlijks gemiddelde berekend.
De cijfers voor rogge vermeldden we reeds hiervoren p. 3.4.
Geven deze omrekeningen
een betrouwbaar
beeld van de
land bouwproduktie?
.(19) Zie voetnoot 8.
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Een staat van goed is zeker geen geschikte bron om de landproduktie te meten in oorlogsperioden.
Plunderingen en verwoestingen veroorzaakt door over- en weer trekkende legers gaven wel
aanleiding tot een nota in deze documenten dat dit of dat perceel
geen opbrengst gegeven had.
Het globale produktieverlies vaststellen is echter onmogelijk.
Zo is' b. v. volgens de cijfers van Dr. C. Vandenbroeke
tussen
1666-1675 en 1676-1685 de produktie van 1 ha rogge gestegen
met 6,3 %. In het dagboek van de abten van Ninove lezen we over
deze periode (20).
Anno 1676 (Franse leger) de soldaten hebben al de granen opgebruikt vanaf Geraardsbergen,
langs de Dender, en
dat in heel de streek tussen Zottegem en Aalst, zodat
wij en al onze pachters alle vruchten hebben verloren
en totaal geruïneerd zijn.
1677 Het Franse leger heeft wel 3 mijlen in de breedte al
de granen verwoest. Al onze pachters hebben nog
eens meestal hun granen verloren en velen hun beesten. Herzele en Zottegem werden geplunderd. Gans
het Land van Aalst is in troebel, de inwoners zijn op
de vlucht en de akkers liggen onbezaaid.
1678 Aalst en Ninove zijn ten dele geplunderd. De Fransen logeerden op het platteland en die plaatsen hebben ze tot een uiterste armoede gebracht door hun
uitbuitingen die onverdraaglijk groot zijn geweest.
In de jaren 1683 en 1684 duiken deze jammerklachten
terug op.
Hieruit blijkt duidelijk dat de landbouwproduktie
erg verstoord is
geweest. Tiendontvangsten
geven voor dergelijke troebele periodes een nauwkeuriger beeld. De ontvangsten van het kapittel van
Nijvel te Appelterre waren in datzelfde decennium vier maal nul,
van 2 jaar kennen we de cijfers niet en de andere indices zijn respectievelijk 25,27 en tweemaal 58 (21).
Voor andere eigendommen in het Land van Aalst zijn de ontvangsten op datzelfde ogenblik eveneens nihil.
Voor twee periodes nl. 1676-1685 en 1696-1705 maken we
in dit opzicht reserves over de betrouwbaarheid
van de cijfers
zoals die berekend werden door Dr. C. Vandenbroeke.
(20) R.A. Gent, archief abdij Ninove, nr. 6. Zie De Kempeneer 0.). De dagboeken van de abten van de abdij van Ninove. In: De Denderklok, weekblad,
1975-1982.
(21) DAELEMANS (F.). De tienden van het Sint-Ceertrudekapitrel van Nijvel
(15e-18e eeuw): een eerste benadering. In: Verhuist (A.) en Vandenbroeke
(c.) (ed.), o.c., p. 278, zie ook St.-Antelinks, p. 285.
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Een tweede, eveneens fundamentele, kritiek hebben we over
het mogelijk gebruik van deze opbrengstcijfers voor het hele Land
van Aalst.
De produktiviteitscijfers
kunnen getoetst worden. Er bestaat
nl. een vergelijkende
studie (22) voor de gemeente Opwijk.
Dezelfde methode werd toegepast. Bovendien is Opwijk op ongeveer 20 km van de testgemeenten van Dr. C. Vandenbroeke gelegen en is de grondstruktuur
er identiek nl. zandleem.

TABEL

5

Berekening

van de opbrengst

Periode

Het Aalssterse (23)
aantal
waarne- .
mingen

I/ha

1676-1685
1686-1695
1696-1705
1706-1715
1716-1725
1726-1735
1736-1745
1746-1755
1756-1765
1766-1775
1776-1785
1786-1795

37
39
54
59
103
35
24
93
52
71
59
64

1622
1370
1594
1499
1959
1993
1973
1876
1842
1887
2150
1719

van 1 ha rogge in liter:
Opwijk:
aantal
waarnemingen

I/ha

verschil

76
80
30
27
48
41

1527
1198
1262
1313
1401
1513

39
23
27
15

1613
1703
1993
1755

- 6,2%
-14,40/.
-26,3
%
-14,2%
-39,8
%
-31,7%
-22,3
%
-10,2
%
+ 7,6 %
- 7,5%

4 gemeenten: aantal waarnemingen

47
41
35
19
24

I/ha

verschil

2342
2246
2012
2285
2646

+
+
+
+
+

25 %
22 %
7%
6%
54 '70

Anderzijds hebben we zelf de produktie per ha berekend in de
gemeenten Okegem, Berchem, Erpe en St.-Maria-Horebeke.
Deze
gemeenten liggen verspreid in het Land van Aalst.
Dr. C. Vandenbroeke
heeft zijn methode weinig gespecifieerd. De verwerking van de gegevens kan inderdaad tot sterk
uiteenlopende resultaten leiden. Een voorbeeld zal dit illustreren.
Voor de periode 1746-1755 bewerkten we de gegevens op vier
verschillende wijzen:
- 1. De gegevens per jaar groeperen, globaliseren van oppervlakte en prijzen en opbrengst van 1 ha berekenen. Dan
maakt men een gemiddelde van het decennium. Resultaat:
2.342 L per ha.
(22) DE CLERCQ (P.). Enkele aspecten van het sociaal en ekonomische leven van
een plattelandsdorp Opwijk (1675-1790). Onuitgeg. lic. verhand., V.V.B.,
1980, p. 121.
(23) VERHULST (A.) en VANDENBROEKE (C.), o.C., pp. 379-405.
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- 2. Eerst ieder gegeven terugbrengen naar opbrengst per ha.
Gemiddelde per jáar van deze prijzen en gemiddelde maken
van het decennium. Resultaat: 2.108 L per ha of 10 % minder ten opzichte van vorige methode.
- 3. Alle gegevens verzamelen per decennium. Het gemiddelde
maken per ha aan gemiddelde prijzen per decennium voor de
graangewassen. Resultaat: 1.674 L per ha of 28,5 % minder
ten opzichte van de eerste methode.
- 4. Alle gegevens reduceren naar opbrengst per ha, dan globaliseren per decennium en gemiddelde berekenen. Resultaat:
1909 L per ha of 18,5 % minder ten opzichte van de eerste
methode.
Dr. C. Vandenbroeke
en P. Declercq gebruikten waarschijnlijk
beide de eerste methode. Nochtans zou de tweede methode de
voorkeur verdienen omdat deze werkwijze de invloed van dé
extreme waarden beperkt. Vooral voor decennia met weinig gegevens is dit aangewezen (24). De verschillen zijn te groot om aan dit
probleem zo maar voorbij te gaan. Op dit vlak dringt zich zeker
ook verder onderzoek op.

B. PRODUKTIVITEIT
Voor de berekening van de produktiviteit
hanteert men het
begrip "Yield-ratio", dit is de verhouding tussen de hoeveelheid
zaaizaad en de oogst.
In het Land van Aalst was dit voor tarwe gedurende de
periode 1656-1795 ongeveer 9, d.w.z. dat de oogst negen maal
groter was dan de hoeveelheid zaad die men gebruikt had (25).
Voor rogge was dit in de periode 1716-1735: 16.
Het gebruik van de yield-ratio als vergelijking is echter niet
relevant. Voor een landbouwer heeft dit minder belang. De verhoging van de hoeveelheid zaaizaad had een daling van de yield-ratio
tot gevolg. Maar in de 18de eeuw steeg de totale produktie per ha
door het gebruik van meer zaaizaad! Tussen 1656-1675 en 17761795 steeg de produktie per ha met 46,9 %. Op eenzelfde areaal
werd op het einde van de 18de eeuw ongeveer de helft meer tarwe
(24) GARNIER (B.). Structure et conjuncture de la rente foncière dans le HautMaine aux XVIIe et XVIIIe siècles, Cahier des armales de Normandie, 11,
1979, p. 110.
(25) VAN ISTERDAEL (H.). De opbrengstfactoren in het Land van Aalst (17de19de eeuw). In: Bijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen en Brabant.
Craeybeckx (J.) en Daelemans (F.) (ed.), Brussel, V.U.B., 1983, pp. 147165.
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gewonnen als in het midden van de voorgaande eeuw. Dit is een
uitzonderlijke
prestatie en kan 'gerust een agrarische revolutie
genoemd worden. De verklaring van dit fenomeen is moeilijker.
De verhoging van de hoeveelheid zaaizaad per ha met 34 % voor
tarwe is de voornaamste factor. Maar deze stijging van de produktie moest mogelijk gemaakt worden met andere middelen. Uiteraard denkt men eerst aan een overvloediger gebruik van mest. De
veestapel bleef nochtans in deze periode op hetzelfde niveau wat
een hogere mestproduktie
uitsluit. Misschien was er meer mest
beschikbaar door een overschakeling naar stalvoedering maar dergelijke hypothese is moeilijk te staven. Waarschijnlijker
is dat
door een gevarieerder vruchtwisseling (veralgemening - invoering
klaver, rapen, stijging teelt vlas en koolzaad) de gronden hogere
opbrengsten leverden. Tevoren waren de broodgranen immers de
vruchten die ongeveer 2/3 tot 3/4 van het beschikbare areaal
mnamen.

5. Het voorkomen

van braak

De strijd tegen het onkruid was een van de voornaamste
bekommernissen
van de vroegere landbouwers.
Onkruid heeft
namelijk een verstikkende invloed op tal van gewassen en verminderde zo de opbrengsten. In de staten van goed vinden we daarover gegevens.
Verscheidene malen vermeldt de schatter lakonisch dat een
perceel geen normale opbrengst gaf nl. het "is gevuylt" of met
andere woorden overwoekerd door het onkruid.
Zo lezen we in 1696 (26): 100 roeden bezaaid geweest met
graan, is "gevuylt". Er werd slechts rekening gehouden met de drie
voer mest en de arbeid die de boer op het perceel verricht had. In
.1697 werd nog vermeld dat het om stoppelgraan
ging dat
"gevuylt" was (27).
Daar bij onvoldoende bemesting de opbrengst sterk daalde
moet het geen verwondering wekken dat de braak voor vele landbouwers een niet weg te cijferen realiteit was.
In hoever het braakjaar noodzakelijk was en niet uitgeschakeld kon worden leert de tabel 6.
De gegevens werden verzameld uit de staten van goed van dezelfde
gemeenten. Alle staten werden zorgvuldig nageplozen op de gegevens die wezen op het al dan niet voorkomen van braak in het
bedrijf.
(26) R.A. Gent, O.G.A. Erpe nr. 75, 14-3-1696.
(27) Id., 23-5-1697.

283
Staten van goed met als opsomming van de gewassen:
- 11,5 bunder koren
8
bunder evene
- 10,5 bunder braak
leveren uiteraard geen problemen (28). Meestal echter gingen we
voort ,op het voorkomen van braakkoren,
braaktarwe,
etc ... ,
waarbij we echter geen rekening hielden met de vermelding van
koolzaadbraak
(= sloorbraak) wat slechts een braakperiode
van
enkele maanden betekende.
Ook het opnemen van de pacht en zetting bij een waardeschatting wijst duidelijk op het voorkomen van een braakjaar. Het
braakjaar moest immers in de volgende oogst zijn resultaat en
beloning geven.
- 124 roeden braakkoren à30 lb. par. .per dagwand "mits
dat het een pacht dogen moet": 37 lb. par. (29).
- 225 roeden koren: gebraekt en gemest + braekpacht ende oncosten van braekjaer: 11 lb. 5 s. gr. (30).
De best bruikbare staten van goed waren degene die in de
herfst en lente opgesteld waren. Deze gaven meestal een uitvoerige
beschrijving van de gedane arbeid op de respectievelijke percelen.
De vermelding dat een perceel "wepel" (= leeg) of "ledigh" lag
werd niet beschouwd als een indicatie voor het voorkomen van
baak.
Na 1755 wordt het aantal vermeldingen van braak zo miniem
dat we enkel nog de verhouding tussen het braakland en de gehele
bedrijfsoppervlakte
binnen deze bedrijven berekend hebben.
De gegevens uit de periode 1616-1635 zijn minder betrouwbaar wegens het gering aantal bruikbare staten van goed. Nochtans sluiten de gevonden gegevens aan bij de evolutie van de braak
zoals Dr. E. Thoen die vaststelde (31).

(27)
(29)
(30)
(31)

R.A. Ronse, O.G.A. St.-Maria-Horebeke, nr. 99,9-10-1627.
R.A. Ronse, O.G.A. St.-Maria-Horebeke, nr. 100,22-1-1631.
R.A. Gent, O.G.A. Erpe, 9-12-1661.
THOEN (E.). Landbouwekonomie ... , o.c., dl. 11,p. 748-749.
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Tabel 6:
Voorkomen

van braak in het Land van Aalst.

Periode

Aantal staten
van goed

1606-}615
1616-1625
1626-1635
1636-1645
1646-1655
1656-1665
1666-1675
1676-1685
1686-1695
1696-1705
1706-1715
1716-1725
1726-1735
1736-1745
1746-1755
1756-1765
1766-1775
1776-1785

St. v.g. met
braakjaar

%

5
2
5
15
17
23
40
47
46
36
40
28
30
16
26

50
25
71,4
53,6
70,8
67,7
81,6
81
76,7
81,8
78,4
40
33,3
18,4
30,2

10
8
7
29
24
34
49
58
60
44
51
70
90
87
86

opp. van de

opp. braak
grond in ha

bedrijven
in ha

30,293

93,339

17,417
11,775
24,136
30,631
80,699
32,23
26,865
46,662
20,547
20,012
7,625
9,35
6,263
3,307
1,531

53,174
49,785
74,876
97,745
242,993
100,241
87,46
170,229
95,183
158,813
41,798
90,99
82,716
55,212
54,814

verhouding
4 t.o.v. 5

%

32,45
(29,13)
(38,02)
32,76
23,65
32,23
31,34
33,21
32,15
30,72
27,41
21,59
12,6
18,2
10,28
7,57
5,99
2,79
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Het terugdringen van de braakoppervlakte
binnen de bedrijven in de periode 1646 - 1655 tot ongeveer 1/4 van de bebouwde
oppervlakte kan verklaard worden door de hoge druk van de lasten die op het bedrijf wogen en dit dan zowel van de belastingen
als van de pacht.
Het aantal bedrijven dat experimenteerde
met het braakjaar
lag tussen 1636 - 1665 zeer hoog. De resultaten van dit experiment waren echter nefast. De waarde van de produktie daalde in
deze periode immers met 16 % vooral ten gevolge van de lage
graanprijzen.
In de daaropvolgende
decennia zette deze daling
zich verder door maar ondertussen had de oppervlakte van de
braak zich volledig hersteld. Waarschijnlijk gaf het gebruik van
een hogere hoeveelheid mest (aankoop? stalvoeding?) geen voldoende remuneratie om deze zware kosten te dekken. Mest was
immers de zwaarste uitgavecomponent
bij het bewerken van de
gronden. In deze optiek was de terugkeer naar het braakjaar en
een verlaging van de veestapel een logische evolutie.
We hebben in onze tabellen geen onderscheid gemaakt tussen
kleine en grote grondbewerkers.
Het aantal gegevens leende zich
daartoe niet. Een oppervlakkige controle laat echter geen duidelijke verschillen tussen beide groepen uitschijnen.
Een markant keerpunt in de bedrijfsvoering is het decennium
1716-1725. Niet alleen valt het aantal bedrijven met braak terug
tot de helft van het vorige decennium, ook de oppervlakte voorbehouden aan de braak binnen het bedrijf daalde gevoelig.
Deze tendens werd reeds ingezet bij de eeuwwisseling en zal
dan verder in een versneld tempo terugvallen tot ± 3 % op het
einde van de eeuw. De bedrijven die op dat ogenblik nog braak
toepassen zijn zéér grote uitzonderingen.
In het begin van de 18de eeuw steeg de graanopbrengst
gevoelig. De tiendopbrengsten
reflecteren deze trend zeer duidelijk
(32).
Hoe is deze evolutie anders te verklaren dan door een uitbreiding van het areaal. De eenvoudigste oplossing was het uitschakelen, of tenminste het verschuiven, van de braakperiode
in de
vruchtwisseling.
Hier komt onze hypothese over de invloed van de lage graanprijzen als verklaringsmodel
voor het handhaven van de braak in
het gedrang. De graanprijzen daalden eveneens in de eerste helft
van de 18de eeuw tegelijkertijd met het voorkomen van de braak.

(32) Zie o.m. de grafieken in VerhuIst (A.) en Van den broek (c.) (ed.), o.c., van
de hand van E. Thoen en F. Daelemans, pp. 1.50, 152, en p. 225.
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Of bood de teelt van nijverheidsgewassen
zoals koolzaad een voldoende compensatie-voor
de hogere kosten?
Een opname van de vruchtwisseling in twee gemeenten van
het Land van Aalst in het jaar 1767 geeft nochtans het volgend
resultaat (33).
VIANE
1< jaar:
2< jaar:
3< jaar:
4< jaar:

rogge, tarwe, etc.
idem.
klaver, rapen en braak.
vlas, haver, bonen en braak.

5< jaar: een gedeelte koolzaad,
gedeelte tarwe, rest leeg.

een

6< jaar: rogge, tarwe, masteluin.

MOERBEKE
1.
2.
3.
4.

Tarwe, wintergerst, masteluin.
Rogge, masteluin.
Klaver, rapen en enige braak.
Vlas, haver, bonen en andere zomervruchten.
5. Koolzaad, op de percelen waar vlas
stond volgt tarwe of masteluin, rest
braak.
6. Tarwe, wintergerst, etc...

De braak maakte in deze twee dorpen nog steeds een integre.rend deel uit van de vruchtwisseling. Op 5 jaar vruchtomloop (het
zesde jaar hernam de cyclus) werd er 2,5 maal broodgranen
gewonnen, 1,5 maal nijverheidsgewassen
(koolzaad, vlas) en mag
op 5 jaar 1 jaar voorbehouden worden aan braak- weliswaar geen
zuivere - waarbij de grond dan bezet was met veevoedergewassen.
De houding van de landbouwers in Vlaanderen ten opzichte
van de braak typeerde Schwerz als volgt: "De Vlaamse boer beschouwde het braakjaar als het beste voor de grond doch de grond
was veel te duur en de pacht was veel te hoog om zoiets nog toe te
laten" (34).
In het Land van Aalst is de landbouw slechts fundamenteel
beginnen veranderen in het eerste kwart van de 18de eeuw. Het
drieslagstelsel werd toen definitief verlaten om plaats te maken
voor een gevarieerder vruchtwisselingsstelsel.
Vooral de teelt van

(33) R.A. Brussel, Kanons van de rekenkamer, nrs. 344·345.
(34) SCHWERZ (J.N.). Anleirung zur Kermtnis der belgischen Landwirthschaft.
Halle, 1808, 3 dln.
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koolzaad schijnt hierin een dynamische rol gespeeld te hebben.
Het voorkomen van eën zuivere braak zal wellicht in de 18de
eeuw nog vrij uitzonderlijk geweest zijn. De braakgrond kende
hoofdzakelijk een bezetting met veevoedergewassen.
Lindemans is op dit vlak enigzins tegenstrijdig in zijn uitspraken (3,5). Verandzaden of de oorspronkelijke
bestemming van de
zaden wijzigen is een inbreuk op het drieslagstelsel . De auteur
beschouwde voedergewassen winnen nog niet het echt verandzaden vermits deze gewassen toch op de hoeve verbruikt werden.
Werkelijk verandzaden is handelsgewassen
winnen in de gevestigde zaden. Even verder (p.106) verklaarde hij dat de teelt van
klaver en koolzaad tot gevolg had dat vanaf oe 17de eeuw de
braak praktisch verdween in ons drieslagbedrijf.
Op p.119 stelde Lindemans dat de pachter werkte met de
oude ploeg, die de grond slechts ondiep beroerde. Juist om deze
reden hebben de grotere boeren de braak niet helemaal kunnen
laten varen vóór de tweede helft van de 18de eeuw. Was deze evolutie uniek voor het Land van Aalst?
A. VerhuIst verklaarde dat de verdwijning van de eigenlijke braak
zich in Vlaanderen slechts in de 17 de eeuw definitief doorzette,
om in de loop van dezelfde eeuw tot een algemene afschaffing te
leiden (36). Hij brengt nochtans een belangrijke restrictie aan voor
sommige streken: " ... Zo lijkt het b.v. voor de hand te liggen dat
streken of bouwlanden
met een ouds gevestigd openfieldkarakter, we denken aan West-Brabant en Zuid-Vlaanderen
evenals aan de dorpskouters
in Binnen-Vlaanderen,
langer hebben
vastgehouden aan drieslagstelsel en braak dan streken met een
enclosure-karakter,
waar dit bedrijfsstelsel nochtans ook heeft
bestaan, zoals de streek ten N.O. van Gent en het Land van
Waas".
P. Van de Walle (37) ontdekte, voor de streek van Veurneambacht, dat de braak in de polderstreek weliswaar voorkwam,
doch in vrij minieme mate. In de zandleemstreek (dr. Land van
Aalst) was in het begin van de 17de eeuw het begrip braak niet
meer op zijn plaats, d.w.z. onbestaande.

(35) LINDEMANS (P.). Geschiedenis van de landbouw in België. De Sikkel, Antwerpen, 1952, dl. I, pp. 102-119.
(36) VERHULST (A.). Het probleem van de verdwijning van de braak in de
Vlaamse landbouw (XlIe-XVlle eeuw). Natuurwetenschappelijk tijdschrift,
jg. 38, 1956, p. 218.
'
(37) VAN DE WALLE (P,), De geschiedenis van de landbouw in de kasselrij
Veume, 1550-1645. Doet. verh. p, 245,

,

r
I
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Voor de streek tussen Oudenaarde en Kortrijk (38) gold volgende vaststelling: braakland dat in de 16de eeuw definitief op de
terugweg was, kwam in de streek nog veelvuldig voor. Zij die
zaaiden op braakland verwachtten een maximale opbrengst. De
auteur stelt dat onze intensieve landbouw stelselmatig braakland
poogde te vermijden. Keuterboeren kenden geen braakland en
slechts rijkere boeren konden de braak toepassen. In de uitgave
van het gewoonterecht van Oudenaarde werd in 1615 en 1773
nog uitdrukkelijk de verplichting opgenomen om het drieslagstelsel te volgen. Het derde jaar moest de grond blijven rusten.
In de streek rond Maastricht (zandlemige grondstructuur)
stelde J. Jansen vast: "Op de uitbatingen poogt men de braak te
verschuiven naar het 4e - Se en 6<jaar. Maar het stelsel wisselt per
perceel. Op een perceel van 24 grote roeden trof men na 1735 nog
slechts éénmaal een volledige braak aan, terwijl op een ander perceel, dat tot hetzelfde bedrijf behoorde, nog tot 1790 een volmaakt drieslagstelsel voorkwam (39).
In de paragraaf waarin Faipoult het over "Hollands Vlaanderen" heeft verhaalt hij het volgende: "... cependant, i1 règne dans
cette Flandre hollandaise un usage assez général c'est de laisser la
terre se reposer une année sur sept" (40). De verklaring voor dit
fenomeen kon geen enkele specialist geven. We schrijven op dat
ogenblik 1805!
Eveneens op het einde van de 18de eeuw stelde G. Lefebvre
voor Noord-Frankrijk het volgende vast: de volle braak was in
Frans-Vlaanderen verdwenen. Bedrijfjes van minder dan ± 4 ha
lieten de grond nooit rusten. Grote bedrijven behielden nog maximaal 1/8 braakgrond.
Voor Frans-Henegouwen verklaarde een grote pachter in
1790 dat sedert 40 jaar de braak is beginnen te verdwijnen. Op
dat ogenblik waren er praktisch geen braakgronden meer.
De situatie in Cambrésis was helemaal anders. Een lid van de
districtraad schreef in 1790: "quoique nos terres soient à la sole, la
culture, active et laborieuse dans ce district, empêche soigneusement la moindre her be dans le tiers restant chaque année en

(38) CASTELAlN (R.). Het leven op het platteland tussen Kortrijk en Oudenaarde (16de-18de eeuw). Oudenaarde, 1983, p. 63 en 70.
(39) lANSEN (J.C.G.M.). Landbouw rond Maastricht (1610-1865). Studies over
de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, 1968, p. 34.
(40) FAILPOVLT (M.). Mémoire sratistique du département de l'Escaut. Uirg. P.
Deprez. Oostvl. verbond van de Kringen vooi geschiedenis, documenten, nr.
3, Gent, 1960, p. 112.
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jachère et l'expérience prouve que sans jachère, trois dépouilles
n'en valent pas une et rnultiplienr les frais de culture en détruisant
la sub stance du sol". Hier was de braak nog regel! (41).
Indien de Vlaamse landbouwer in de 18de eeuw sterk kapitaalintensieve en arbeidsintensieve
teelten in zijn bedrijfsvoering
opnarp dan moet hij verzekerd zijn geweest van een goede remuneratie voor zijn oogst in zoverre dat o.m. de kosten voor het aankopen van meststoffen buiten het bedrijf volledig konden gerecupereerd worden.

6. Veestapel
Hiervoren zijn we reeds ingegaan op de problematiek van de
bemesting van de grond, vooral met betrekking tot het uitschakelen van een braakjaar.
Indien men echter het braakjaar uitschakelde diende de mestproduktie opgedreven te worden. Dit noodzaakte een vergroting
van de veestapel ofwel, en dit was de tweede mogelijkheid, kon
men de mestproduktie
van het vee scrupuleus verzamelen.
Het vee werd voortaan op stal gehouden. Maar dit vereiste
dat de voedergewassen
een grotere plaats in het teeltplan innamen.
In de periode 1626-1655 werd de teelt van klaver en rapen
respectievelijk in 9 en 10,8 % van de staten van goed van Lede
vermeld.
In de navolgende twintig jaar (1656-1675) werd dat 35 en
18,3 % (42). Grondbewerkers
met minder dan 1 ha konden bezwaarlijk aan stalvoedering doen gezien men gemiddeld rekende
dat 1,2 ha nodig was om één stuk hoornvee te voeden terwijl
omgekeerd de mestproduktie van één koe nodig was om één ha te
bemesten (43).
De kleine grondgebruikers dreven hun dieren langs de straten
en joegen ze op de gronden van andere landbouwers nadat deze
hun eigen vee ervan hadden weggehaald. Het laten afgrazen van
de wegbermen werd uitsluitend voorbehouden aan de arme inwoners van deze dorpen. Op een rekwest van de abt van Ename over
dit gebruik antwoordt het hoofdcollege, dat volgens de ordonnantie van 13-11-1612 in het Land geldt: "datdaerbij
verstaen wort

(41) LEFEBVRE (G.). Les paysans du Nord pendant la révolution Française.
Parijs, A. Colin, 1972, pp. 195-196; 209-10; p. 212.
(42) DE BROUWER (J.). Geschiedenis van Lede, p. 322.
(43) SCHWERZ, O.c., dl. I, p. 251, dl. III, p. 254.
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ende oock geuseert wordt dat d'een prochie op d'ander haer schapen niet en vermach- te drijven om den intrest van t'schamel
gemeente van elcke prochie den middel niet hebbende om weyden
te hu eren dan om haer coykens lancx de straeten te pastureren"
(44).
Tevoren moet dit nochtans toegelaten geweest zijn want in de
pach'tvoorwaarden
voor de taks op het vee (1587) werd o.m.
bepaald (45): "maer daer de coyen geene blijfvende weede en houden maer worden gedreven van eautere ter cautere, prochie ter
prochie, straeten ter straeten aenclevende eenige afsetenen die sullen betalen ter plaetsen daer die eerst interdt doen opt landt van
aelst ... ".
In 1749 kwam het te Hofstade zelfs tot een handgemeen om
dit recht van de kleine grondgebruiker.
Enkele inwoners kloegen:
" ... als dat de schaepen van Gillis Braeckman alle de garssingen op
de straeten ende driesschen waeren af wijdende ende alsoo het
arme gemeynte stelden dat sij incapabel wa eren hunne beesten te
houden ... " (46).
Schwerz stelde het te scherp toen hij verklaarde dat:
"Zonder koe kon immers geen enkel huishouden bestaan. Niet
alleen voor de verkoop van enige produkten doch voornamelijk
voor het eigen gebruik. Brood, groenten en zuivel zijn onmisbaar.
Zelfs indien de koe geen winst oplevert of integendeel verlies, men
zal haar niet willen missen" (47).
Een blik op onze gegevens kan deze uitspraak direct relativeren.
TABEL 7
Aantal huishoudens zonder hoornvee volgens de staten van goed.
Periode
zonder
Lede (49)
Haaltert
hoornvee (48)
1606-1635
1636-1655
1656-1675
1676-1695
1696-1715
1716-1735
1736-1Î55
1756-1775
1776-1795

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

13, "70
15,8 %
15, %

20,8

"70

17,4
17,8

"70

23,7

"70

33,3
40,

"70

"70

070

J

7,6

070

]

Il,3 %

1

15,2070

-1

35,5

"70

1

1
}

17,7

"70

18,9

"70

37,5

"70

R.A. Gent, archief Land van Aalst, nr. 17, p. 156vo, 2-4-1626.
Stadsarchief Aalst nr. 2125, 1-2-1587.
R.A. Gent, O.G.A. Erpe, nr. 153; 10-6-1749.
SCHWERZ, o.c., dl. Il, pp. 268-269.
Gemeenten Berchem, Erpe, Okegem, Serskamp, St.-Maria-Horebeke.
DE BROUWER (J.). o.c., Lede, Haalrert, Kerksken.
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Sommige gezinnen huurden gewoonweg een koe om deze lacune
op te vullen. Dit kan evenwel niet ontkrachten
dat in de 18de
eeuw 1/6 tot 2/5 van de huishoudens het zonder grootvee dienden te stellen. Daarbij dient men dan eveneens aan te stippen dat
de staten van goed opgesteld werden om de rechten van de minderjari~e wezen te beschermen. De laagste sociale categorie is dus
in deze bron ondervertegenwoordigd.
Er was niets aanwezig en
dus kon er ook geen staat opgesteld worden. Deze cijfers zijn dus
een rnmrmum ,
Een goede bemesting was essentieel wilde men een goede
oogst binnenhalen.
Vandaar dat de Vlaamse landbouwer zo'n
vurig verzamelaar was van alle soorten afval en excreties. Vandaar ook de verhalen van buitenlandse reizigers die zich over deze
verzamelwoede bijzonder verbaasden (50). Een landbouwer zou
slechts in de allerhoogste _Bood gebruik gemaakt hebben van
andermans "secreet" daar hij deze kostbare grondstoffen het liefst
op eigen land deponeerde. Schwerz, die een aandachtig waarnemer was, vertelt twee anekdotes over deze mesthandel (51).
Te Aalst vertelde hem de burgemeester dat de bevolking zo
gretig was naar mest dat men vaak de stenen mee uit de straat
krabde. Daardoor had de stad ook zo'n rein uitzicht.
Op een dag zag hij een meisje een kudde schapen volgen. In
een mandje verzamelde dit kind de mest. Haar dagwerk werd verkocht aan een halve stuiver per pond!
In de praktijk moet het oplossen van het mestprobleem
enorme moeilijkheden opgeleverd hebben, zodat in vele gevallen
het uitschakelen van de braak zelfs onmogelijk werd.
leder die ooit naar de produktie gepeild heeft op basis van de
gegevens uit staten van goed, werd en wordt regelmatig geconfronteerd met sterk uiteenlopende
opbrengstgegevens.
Zo kan
binnen hetzelfde jaar eenzelfde gewas een opbrengst van enkel tot
dubbel geven, een resultaat dat niet alleen aan de kwaliteit van de
. grond kan toegeschreven worden doch waarin de bemesting de
hoofdrol speelde. Graangewassen
die na een braakjaar gezaaid
waren haalden altijd een hogere prijs dan de stoppelgranen d.w.z.
een oogst van broodgraan na broodgraan.
De schatters van de
bezaaide percelen lieten dan ook niet na dit feit te vermelden om
hun prijs te verrechtvaardigen.
Bij het overlijden van Jan de Noose te Erpe (52) werd o.a. de volgende schatting gemaakt van het koren:
(50) LINDEMANS (P.), o.c., dl.!, p. 62.
(51) SCHWERZ, O.c., dl. I, p. 55 en p. 57.
(52) R.A. Gent, O.G.A. Erpe , nr. 73, 17-5-1685.
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1.050 r. braakkoren 253 g. (= 156,74 lb. par. per ha)
1.200 r. stoppel koren 164 g. (= 88,9 lb. par. per ha).
Deze prijzing gebeurde zoals uitdrukkelijk genoteerd werd
volgens de oogstwaarde. Het jaar daarvoor (53) werd de oogst
van Peeter Cornelis verkocht:
215 r. tarwe 21 g.15 st. (= 65,81 lb. par. per ha).
'104 r . .tarwe 21 g.10 st. (= 134,48 lb. par. per ha).
De vaststellingen wijzen op een sterk onvoldoende mestproduktie. De evolutie van de veestapel in het Land van Aalst kan
hierover uitsluitsel geven.
Deze evolutie hebben we berekend volgens de staten van goed.
Hieruit noteerden we per decennium de veestapel die op de respectievelijke bedrijven aanwezig was bij het overlijden van het gezinslid. Daartoe gebruikten we ongeveer 3.000 staten van goed van de
gemeenten Berchem, Erpe, Okegem, Serskarnp en Sint-MariaHorebeke. Spijtig genoeg is de eerste helft van de 17de eeuw
ondervertegenwoordigd in dit groot aantal inboedels die we
bewerkt hebben.
De totale veestapel werd gemeten naar het aantal huishoudens
waarvan een staat van goed aanwezig was, ten tweede naar het
aantal huishoudens met vee, waarbij we als norm aannamen dat
de aanwezigheid van pluimvee reeds voldoende was om meegerekend te worden bij deze categorie en uiteindelijk ten derde aan de
huishoudens waar grootvee in casu paarden en/ of koeien aanwezig waren.
Een volgende bewerking van de gegevens gebeurde volgens
het begrip "grootvee-eenheid" (G.V.E.) waarbij we slechts het
aantal hoornvee, als voornaamste mestproducent, bewerkt hebben met uitsluiting van paarden. veulens, varkens en schapen.
Het was er ons voornamelijk om te doen om de evolutie van
de totale mestproduktie te meten.
De verhouding tussen het hoornvee refereerde naar de koe die op
één grootvee-eenheid vastgesteld werd. De andere nl. kalf en
rund, vaars, os, stier kenden een variabele reduktiecoëfficiënt die
varieerde per 20-jarige periode. Deze reduktiecoëfficiënt was
gebaseerd op de onderlinge prijsverhoudingen die wisselden in de
tijd. prijzen zijn immers de beste weergave van de economische
waarde:
vb. periode
koe
vaars
kalf
1606-1635
100 %
62,9
24
1636-1655
100
53,3
25,1
56,4
1656-1675
100
25,8
(53) Id., nr. 125, 10-7-1684.
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Een kalf werd gewaardeerd op ongeveer 1/4 van de prijs van
een koe. Onder kalf veistaan we hier de zogenaamde drinkeling,
kalveren en jaarlingen die in de bronnen vernoemd worden.
De waarde van de vaars en een aanverwante varieerde tussen 1/2
en 2/3 van de waarde van de koe. Het gebruik van variabie waardeverhoudingen is hier betwistbaar maar is noodzakelijk zodra
men paarden en varkens in de vergelijking betrekt. Daarom hebben we hier onze variabele voet behouden alhoewel dit niet strikt
nodig was.
De resultaten van het onderzoek zijn verbazingwekkend. Er
is helemaal geen sprake van enige vermeerdering van de veestapel,
integendeel. Zelfs indien we de decennia 1606-1635, buiten beschouwing laten en starten met de periode 1636-1655, waarvoor
120 staten van goed aanwezig waren, is de dalende tendens van de .
totale veestapel uitgesproken.
Bij de tabellen met de grootvee-eenheden stellen we volgende
evolutie vast. Op het einde van het Ancien Régime is nog slechts
2/3 van de veestapel aanwezig van degene die er in het begin van
de 17de eeuw was. De voornaamste oorzaak hiervoor moet
gezocht worden in de vergaande versnippering van de bedrijven
die intussen gebeurd was. Een beperking van de gebruiksrechten
op individuele braakgronden (bezet met klaver, rapen, etc ... ) kan
eveneens een rol gespeeld hebben.
TABEL 8
Totaal

hoornvee

periode

1585-1605
1606-1615
1616-1625
1626-1635

L.v.A.

totaal
aantal
staten
van goed

(koe, kalf, vaars,
aantal
stuks
vee

. gerniddelde

os, stier) zonder

rekening

index

gemidd.
per
bedrijf
met vee

4,08 ]
3,81
2,56

100

4,08 ]
3,81
2,88

met grootvee-eenheden
index

gemidd.
per beo
drijf met
grootvee

100

4,08 ]
4,36
3,29

(G.V.E.)

index

8
46

20
49
61
46

1636-1645
1646-1655

] 120

178
148

3,42
2,18

80,5

3,63
2,43

84,4

3,79
2,74

83,5

1656-1665
1666-1675

] 187

174
256

2,6
2,13

68,

2,72
2,44

71,9

2,81
2,64

69,7

1676-1685
1686-1695

] 318

372
281

2,23
1,86

58,8

2,68
2,28

69,1

2,74
2,42

66

207

222
265

2,29
2,41

67,5

2,61
2,85

76,

2,67
3,01

72,6

325

389
436

2,4
2,67

72,8

2,58
3,11

79,2

2,86
3,33

79,2

1736-1745
1746-1755

] 401

396
365

1,95
1,84

54,5

2,28
2,13

61,4

2,49
2,48

63,6

1756-1765
1766-1775

] 510

453
483

1,93
1,76

53

2,3
2,31

64,2

2,78
2,73

70,5

1776-1785
1786-1795

] 385

368
296

1,59
1,91

50,3

2,1
2,69

66,7

2,69
3,15

74,7

1696-1705
1706-1715
1716-1725
1726-1735

]

J
J

2,5

2.5

2,5
100
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TABEL
Totaal

9
hoornvee

in het Land

van Aalst

periode

aantal
G.V.E.

gemidd,
G.V.E. per
aantal staten v. goed

1606-1615
1616-1625
1626-1635

30,08
44,42
35,42

2,57
2,78
1,97

1636-1645
1646-1655

138,12
117,6

2,66
1,73

1656-1665
1666-1675

137,87
199,11

1676-1685
1686-1695
1696- I 705
1706-1715

]

index

100,

volgens

grootvee-eenheden

(G_ V _E.)

aantal stagemidd.
ten v. goed G.V.E. per
met vee
bedrijf

44

2,57
2,78
2,21

89,96

110

2,82
1,93

2,06
1,66

76,23

169

272,75
229,52

1,63
1,52

64,55

185,52
213,15

1,91
1,94

·1716-1725
1726-1735

318,39
326.23

1736-1745
1746-1755

]

index

100,

aantal st. v. gemidd.
g. met
G.V.E. per
grootvee
bedrijf

index

40

2,57
3,17
2,53

94,25

101

2.94
2,18

92,75

2,15
1,9

80,36

159

2,22
2,05

77.36

262

1,96
1,87

76,19

252

2,01
1,98

72,88

78,89

178

2,18
2,29

88,69

171

2,24
2,42

84,42

1,97
2,

81,35
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2,11
2,33

88,1

267

2,34
2,49

87,5

321,07
299,74

1,58
1,51

63,32

345

1,85

71,43

306

2,02
2,04

73,55

1756-1765
1766-1775

364,82
399,04

1,55
1,45

61,48

406

1,85
1,91

74,6

340

2,24
2,25

81,34

1776-1785
1786-1795

300,87
239,35

1,3
1,54

58,2

285

1,72
2,18

77,38

231

2,2
2,55

86,05

1,75

]
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Grafiek 3. Index van de evolutie van de veestapel (hoornvee)
in het Land van Aalst. 1. Bezetting per huishouden.
2. Bezetting per bedrijf met vee.
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Tussen 1696 en 1735 werd de trend gedurende 40 jaar omgebogen en stelden we terug een hogere veebezetting per bedrijf vast.
De veestapel gemeten naar de bedrijven met hoornvee, vertoont
een andere evolutie dan gemeten naar het totaal aantal bedrijven.
Hier zien we dat de veebezetting weliswaar ook een dalende tendens kende tot 1695 doch dat deze evolutie minder sterk uitgesproken' was. De veestapel op deze bedrijven stabiliseerde zich
rond 80 % ten opzichte van de periode 1606-1635. Ook hier stellen we een stijging vast ip de periode 1696-1735 die echter niet
kon doorzetten. De periode 1696-1735 is trouwens merkwaardig
omdat toen zoveel structurele veranderingen
in de landbouw
plaatsgrepen.
De verhouding tussen de teelten onderling kende rond deze
tijd gevoelige veranderingen terwijl ook de braakperiode sterk aan
belang inboette.
7. Lasten op het landbouwbedrijf

(54)

In volgende ta bellen (10 en 11) en grafieken (5 en 6) geven we
de resultaten van het onderzoek naar de totale surplus-extractie.
Procentueel wordt aangegeven hoeveel een landbouwer van zijn
oogst van 1 ha rogge moest afstaan aan respectievelijk de staat
(belasting), de geestelijkheid (55) (tiend); de plaatselijke heren
(heerlijke renten) en de grondeigenaars (pacht).
Tabel 10:
Berekening van de surplus-extractie
periode

belastingen
in gulden
per ha

belastingen
% v. brutoomzet v, 1 ha

per ha.

tiend

heerlijke

totaal

% omzet

reneen %
v.omzer

%

0,9
1,01
1,17
1,16
1,61
1,41
1,34
0,97
1,39
1,21
1,23
1,23
1,31
1,22
1,16
1,09
1,03

14,S
17,94
21,02
22,15
21,4
19,58
29,2
22,83
29,13
24,49
26,17
25,39
33,65
25,62
25,19
23,39
20,21

pacht
%

Algemeen

Omzet

totaal
%

v. omzet

rogge
1626-1635
1636-1645
1646-1655
1656-1665
1666-1675
1676-1685
1686-1695
1696-1705
1706-1715
1716-1725
1726-1735
1736-1745
1746-1755
1756·1765
1766-1775
1776-1785
1786-1795

5,21
·8,5
9,8
10,68
6,25
6,13
11,23
10,48
13,64
10,11
10,S3
10,81
15,91
11,47
12,65
11,84
10,2

4,8
7,83
10,75
11,89
10,69
9,07
IS,76
12,76
IS,64
14,18
15,S4
15,06
23,24
15,3
14,93
13,2
10,08

9,1
"

13,76
17,96
19,72
17,26
24,63
12,79
13,64
10,72
13,33
17,93
20,23
18,93
19,59
21,65
22,83
28,12
29,06

(54) In het kader van dit artikel kunnen we niet ingaan op alle aspecten van deze
lasten, we verwijzen daarvoor naar een artikel dat eerlang zal verschijnen.
(55) Op sommige plaatsen waren de tienden in handen van lekeheren gebleven.

28,56
35,9
40,74
39,41
46,03
32,37
42,S4
33,55
42,46
42,42
46,4
44,32
53,24
47,27
48,02
5l,51
49,27
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Tabellt:
Impact van belasting en pacht op de bruto-opbrengst
landbouwgrond.
Belastingen
periode

1626-1635
1636-1645
1646-1655
1656-1665
1666-1675
1676-1685
1686-1695
1696-1705
1706-1715
1716-1725
1726-1735
1736-1745
1746-1755
1756-1765
1766-1775
1776-1785
1786-1795

bruto-

pacht

omzet 1 ha
rogge

aantal
arbeidsdagen

% brutoOmzet

aantal
arbeidsdagen

4,8
7,83
10,75
11,89
10,69
9,07
18,76
12,76
18,64
14,18
15,84
15,06
23,24
15,3
14,93
13,2
10,08

5,79
9,44
10,89
11,86
6,94
6,81
12,47
11,64
15,15
11,23
12,03
12,01
17,68
12,74
14,06
13,15
11,33

13,76
17,96
19,72
17,26
24,63
12,79
13,64
10,72
13,33
17,93
20,23
18,93
19,59
21,65
22,83
28,12
29,06

16,61
21,67
19,98
17,21
15,99
9,59
9,07
9,78
10,83
14,21
15,36
15,11
14,9
18,03
21,5
28,01
32,64

Q/o

van 1 ha

totaal

totaal

omzet (1 + 3) dagen (2 +4
18,56
25,79
30,47
29,01
35,32
21,86
32,4
23,48
31,97
32,11
36,07
33,99
42,83
36,95
37,76
41,32
39,14

22,4
31,11
30,87
29,07
22,93
16,4
21,54
21,42
25,98
25,44
27,39
27,12
32,58
30,81
35,56
41,16
43,97

8. Huisnijverheid
In dit hoofdstuk bieden we een eigen verklaringsmodel
voor
de noodzaak van aanvullende bedrijvigheden voor de plattelandsbevolking. Technische gegevens en cijfers over de omvang en groei
van de textielnijverheid laten we hier achterwege, Evenmin gaan
we in op de talrijke andere hypothesen voor de verklaring vari dè
groei van huisnijverheid in Vlaanderen.
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Vooral de stijging van de lasten op het landbouwbedrijf
is
verantwoordelijk
geweest voor de enorme groei van de huisnijverheid in casu de textielnijverheid op het platteland.
De belasting verhoogde de uitgaven van de landbouwer. Om
hieraan te voldoen had hij twee mogelijkheden: zijn andere uitgaven terugschroeven ofwel zijn arbeidsinspanning
verhogen om zo
een grotere afzet van voedingswaren of andere produkten op de
markt te bekomen.
Het was vooral de huisnijverheid die geïntensifieerd werd.
Daar waar tevoren velen weefden voor eigen gebruik werd nu
meer en meer voor de markt geproduceerd.
"The growth of government expenditure was supported by a
bewildering variety of taxes and fiscal expedients most of which
feIl disproportionately
on the lower classes. In a modern economy
regressive taxes would reduce consumer demand. But to the
extent that they feIl on peasants only marginaIly involved in the
market economy and workers with target incomes, they forced on
increase in market-oriented
production to pay the taxes th at supported the growth of government demand (56).
In deze zaak hebben de Vlaamse landbouwers
zich als de
"ideale belastingplichtige"
gedragen. Hun reactie op de verhoging
van de lasten noemen we tegenwoordig "positieve belastingscompensatie" (57). Door een vergroting van het inkomen, vooral door
de vergroting van de arbeidsinspanning,
poogt de belastingplichtige de gestegen belastingdruk te compenseren. Dit is de reactie die
steeds de voorkeur van de fiskus heeft.
De grafiek van het aantallijnwaadlakens
die binnen Gent
werden gebracht (58) vertoont in grote trekken dezelfde evolutie
als die van de opbrengst van de belastingen in het Land van Aalst.
Vanaf 1620 tot 1660 stijgt de verpachting van het inkomgeld op
de lijnwaadlakens van ± 300 lb.gr. tot ± 750 lb.gr. Het lijdt dus
geen twijfel dat de plattelandsbevolking
massaal deze nijverheid
heeft aangegrepen om haar inkomsten te verhogen, meer speciaal
deze mogelijkheid benuttigde om aan geld te geraken om de belastingen te voldoen.

(56) DE VRIES (J.). Economy of Europe in an age of crisis 1600-1750. Londen,
Cam bridge univ. press, 1976, p. 180.
(57) DEFOORT (J.). De belastingmaatschappij. Kalmthout, uitg. Biblo. 1981, p.
218.
(58) BASTIN (J.). De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVIIe eeuw.
Oostvlaams verbond van de kringen voor geschiedenis, nieuwe reeks, nr. 2,
Gent, 1968, p. 4.
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In 1779 sprak Delplancq van de gunstige invloed van de
belastingen op de arbeid als volgt (59): " ... il faut convenir que
quand l'impöt n'est pas accablant, son effet est souvent d'augmenter l'activité des cultivateurs tout de mème, qu'a mesure, que les
terres sont affermées plus cherement, elles sont exploitées avec
plus soin. On voit de pais, ou il y a peu de tailles sur les fonds, et
ou 'la culture est negligée". Deze stelling had Delplancq waarschijnlijk bij Vauban gelezen. In een raadgeving aan Lodewijk
XIV had deze immers verklaard dat door een verhoging van de
belastingen de landbouwers gedwongen waren hun gewone routine te verlaten, beter en meer te arbeiden en nieuwe culturen en
teeltmethoden in te voeren (60). De discussie of dit al dan niet het
beste middel was om de produktie en de rijkdom van de landbouwer te verhogen was toen erg in.
We mogen niet uit het oog verliezen dat in de periode 16201650 ook de pachtprijzen een enorme stijging kenden zodat de
algemene verhoging van de kostenlast een rol speelde bij de ontwikkeling van de lijnwaadnijverheid.
Vermaut J. schreef dat in de' meeste gevallen de kleine man
slechts twee tot drie stukken grof lijnwaad per jaar weefde om er
zijn belastingen mee te kunnen betalen (61). Mits stukken te
nemen van 80 el aan een produktie van 5 el per dag komt dit neer
op een full-time bedrijvigheid van ± 50 dagen per jaar.
Rond 1700 is de vraag naar lijnwaad sterk ingekrompen. In
een memorie voor de regering verklaren de schepenen van de
Keure van Gent het volgende. Ze stellen vast: " ... den onderganek
van de manufacturen
van de lijnwaeten ofte lijne laekenen, de
welcke voor desen alhier seer florissant is gheweest, ende daer van
alsnu seer weynich is resterende, is oock een groot deel van de
ruine van dese landen, t'welcke ghecauseert wordt, door dat de
lijnwaeten van de se landen bij de naeburighe sta eten ten incommen aldaer swaerelijck sijn belast, daer uyt resulteert dat de selve
lijnwaeten van dese landen in der daet vallen buyten commercie,
tot verlies ende verdruckinghe
van 500 menighe menschen, die
door de selve manufacturen alhier moeten subsisteren, soo binnen
de steden als ten platte lande, ende daer in den.principaelsten middel consisteert tot het betaelen van de aijden ende subsidien aen
(59) DELPLANCQ. Mémoire sur l'impöt territoria!. A.R.A., handschrift nr. 869,
p.71vo.
(60) MENDRAS (H.). Sociétés paysannes. parijs, A. Colin, coll"U", 1976, p. 92.
(61) VERMAUT (J.). De textielnijverheid in Brugge en op het platteland in westelijk Vlaanderen vóór 1800, Konjunkruurverloop, organisatie en sociale
verhoudingen. Onuitgeg. doct. verhandeling, R.U.G., 1973-74, p. 262.
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sijne majesteit" (62).
In 1700 vraagt het hoofdcollege van het Land van Aalst om
lijfrenten tot een bedrag van 40.000 gulden te mogen verkopen
(63). Ze moeten hun toevlucht nemen tot dit middel omdat ze
geen taksen kunnen uitzenden over het Land van Aalst. De redenen hiervoor luiden als volgt: "ten opsichte dat de pachters omme
de schaersheyt ende dierte van de graenen van den voorgaende
jaere, hun selve seer hebben belast ende ten uytersten benauwt,
ophope van de toecomende ougst soo dat sij een deel van dien tot
betaelinghe van de schulden daarover ghemaeckt souden moeten
derfven als oock dat de prochien gedurende den voorn. oorloge
seer souden verachtert sijn in de betaelinghe van hunne renten,
ende andere schulden, tot voldoeninghe van welcke sij alsnu t'seffens souden overvallen worden, voorders oock dat sij de lijne laeckenen daervan veel gelt plachte te commen, geenen den minsten
treck en hebben, nochte en connen op de ordinaire merckten worden vercocht".
Het overtuigendst klinkt de vraag van de inwoners van Zulzeke, Kwaremont en Ruien van 1729. Omdat ze drei_genin de
gevangenis (in executie) te geraken wegens achterstallige belastingen vragen ze uitstel van twee maanden totdat het "saisoen
bequam sal wezen tot het doen van de gheseyde hun ordinare nairinghe ende hantwerck". Om welke reden vroegen ze deze twee
maand uitstel? "Supplierende vertoonen reverentelijck veele inghesetene soo groote als cleyne ghebruyckers dat' sy hun met alle
rigeur van executie ghepraemt vinden tot betaelijnghe van hunne
zettinghen, respectievelijck ten achteren in de ommestellijngen van
de jaeren XVlIc vijfentwintigh ende XVIIc sesentwintigh hun hebben gheaddresseert aen Beurghemeester ende schepenen deser prochien om voor eenighe maenden te becommen staet der ghemelde
executies daertoe in consideratie nemende hunne aude, sober
ghestaethede ende oock wel naementlijck dat dese lanck durighen
vorst ende sneeuw hun belet heeft te doen hun ordinaire nairijnghe
ofte antwerek van spinnen en weven, door weleken sij eenighelijek
den middel connen vinden om hunne zettynghen in te corten ende
met tijdt te voldoen: .." (64).
In hoever de textielnijverheid noodzakelijk was ter verhoging
van het inkomen toont ons een combinatie tussen de ambachtentelling van 1738 en het ommestellingskohier van 1738 (65).
(62) Conférences sur l'adminisrration des fabriques, du commerce er des canaux
dans les Pays-Bas, 1699. K.B. handschriften, nr. 16188.
(63) R.A.G., L.v.A., nr. 3, p. 78,22-3-1700.
(64) R.A. Ronse, O.G.A. Berchem, nr. 168.
(65) Id., O.G.A. St.-Maria-Horebeke, nr. 298, 17·5-1738.
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Tabel 12:
Vergelijking

tussen de aangegeven beroepsactiviteit
oppervlakte.
. 1 ha

1·2 ha

2·3 ha
1

1
3
2
15

13

Il

1
2
39

1
18

15

Landsman
"Winkelie;
Ambachtsman

Handelaar
Herbergier
. wever

..Handwerker
. spinner
wever
Wever-hout-

6
1

3·4 ha
1

en de bedrijfs4·5 ha

5·10 ha
9
1
2

10·15 ha
3

hakker
Spinner
leeft van
armtafel
onbekend

Totaal

1
14

Een scheidingslijn trekt zich duidelijk rond 2 à 3 ha. Boven
deze groep betitelt zich nog slechts 1 persoon als wever. Vanaf 5 à
10 ha wordt men landbouwer (landsman).
De groep boven de 5 ha omvat 17 personen. We kunnen
nagaan in hoever deze zelfstandige landbouwers
zich nog met
spinnen of weven bezig houden.
Ambachtsman:
3 dochters spinsters en een dienstbode wever
3 dochters spinsters en een zoon wever.
Landsman-winkelier:
meid die spint.
Landsman: - één zoon is wever en paardeknecht te gelijkertijd.
- één zoon is wever, vrouw, dochter en meid
Spinnen
- één zoon is wever.
- knecht die weeft; 3 dochters spinnen.
- zoon 1S wever.
vrouwen meid spinnen.
- knecht weeft; vrouwen meid spinnen.
- één zoon wever, 2 à 3 dochters spinnen.
- heeft wever - paardeknecht.
- één zoon wever, meid spint.
Wanneer zelfs 82 % (14 op 17) huishoudens
uit hogere
sociale strata aan weven of spinnen doen, dan kan men gerust
aannemen dat alle andere min gegoeden zeker de textielnijverheid
moeten uitoefenen. Door de stabiliteit van de lasten en de voortschrijdende daling van de bedrijfsoppervlakte
zijn meer gezinnen
gedwongen geweest een aanvullend inkomen te zoeken.

3
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In het verzoekschrift van de inwoners van Zulzeke, Kwaremont en Ruien staal: ook duidelijk dat zowel grote als kleine
grondgebruikers
de inkomsten uit de huisnijverheid nodig hadden.
Th. A. Mann plaatst de nijvere, kleine landbouwer-wever
op
een voetstuk waar hij een verklaring geeft voor de leefbaarheid
van' de kleine bedrijfjes in Vlaanderen.
Het geheim van de
Vlaamse keuterboer is het volgende (66): "je repondrai à ceux qui
ne sont pas dans le secret, que le fermier flamand est extraordinairement sobre et econome, que son industrie ne lui fournit pas seulement les moyens de se nourrir de son petit moreeau de terre,
mais qu'elle lui fournit en care de quoi s'habiIIez lui avec sa
familIe".
Eén of twee of drie koeien geven voldoende melk om tweemaal
per dag voor de hele familie pap te maken, evenals een voldoende
hoeveelheid boter en kaas. Zijn akker geeft voldoende graan voor
het brood van zijn gezin. Er zijn aardappelen en rapen. Hij koopt
één of twee varkens in de lente die hij slacht begin november. Dat
is alles wat hij nodig heeft voor zijn voeding en zijn vlas bezorgt
hem zijn kleding.
"Jusques - là il n'a rien a vendre, et d'ordinaire iI est sans
argent; mais en cela consiste le grand secret de I'agriculture flamande".
De Vlaamse landbouwer is slechts landbouwer in de zomer
nl. van maart tot oktober. De huisvrouw, tezamen met de familie,
houdt zich bezig met het hekelen en spinnen van hun vlas vanaf
acht uur 's morgens tot acht à negen uur 's avonds. Terzelfdertijd
weeft de echtgenoot. Zodra een stuk geweven is draagt hij het
naar de markt. Degenen die niet kunnen weven verkopen hun
vlas, evenals het spingaren dat de familie spon gedurende de winter. Deze gebruiken hun tijd dan voor een andere lucratieve bezigheid. "De là il paraît , que la proparité (sic) de I'agriculteur flamand ne vient pas seulement de son talent et de ses soins pour
l'economie rurale, mais aussi de sa sobriété et des abitudes (sic)
economiques de sa familIe .. ".
Een interessante verklaring voor de groei van de lijnwaadnijverheid op het platteland levert Jansen ].C.C.M.
(67).

(66) MANN (Th.-A.). Mémoire sur l'agriculrure des Pays-Bas, 1795. K.B.
handschriften nr. 15465, p. 26yo.
(67) lANSEN (J.C.G.M.). Landbouw en economische golfbeweging in ZuidLimburg 1250-1800. Assen, Van Gorcum, 1979, p. 172.
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In de 17 de en 18de eeuw had de bevolking slechts in één op
acht jaren niet te maken met verstoringen van het consumptiepatroon. Deze toestand had zeer nadelige gevolgen voor de stedelijke
middengroepen
van ambachtslieden
en in de dienstverlening
werkzame personen. Daardoor werden een aantal economische
funkties van de steden naar het platteland overgebracht. De stedelijke ambachtslui konden niet concurreren met hun collega's op
het platteland die dank zij het kleine stukje grond dat zij bezaten
en een enkel dier dat vlees of zuivelprodukten
opleverde, in bijna
alle omstandigheden
konden overleven. De bewerkers van kleine
landbouwbedrijfjes
konden dank zij een combinatie van landbouw, nijverheid en dienstverlening de wisselvalligheden van de
economie nog de baas worden.
Als besluit van deze uitweiding kunnen. we stellen dat een
combinatie van verscheidene factoren als de lasten die op het
bedrijf wogen, demografische en economische factoren samengewerkt hebben om de plattelandsbewoner
tot een steeds arbeidend
wezen om te vormen. Het lag nochtans niet in de aard van de mensen om aan winstbejag te doen. Zo stemden hun arbeidsinzet af op
een minimaal behoeftenpatroon
(68).
Bij gelijkblijvende druk van de lasten op het inkomen is een
groei van de textielnijverheid in de loop van de 17 de en 18de eeuw
slechts verklaarbaar door de voortschrijdende
versnippering van
de bedrijven wat resulteerde in een toename van de bedrijfjes (?)
van minder dan 1 ha. Deze ontwikkeling is zelf een resultante van
de bevolkingsdruk.
Toch moest een bedrijf dat kon voorzien in de voedselbehoeften van het eigen huishouden nog altijd een of andere activiteit
uitoefenen die geld kon opleveren om de fiskale lasten te voldoen
(69). Het verkopen van de eigen produktie was immers uitgesloten. De omschakeling in de 18de eeuw van brood naar aardappelen zou in theorie tot een verlaging van de arbeidsintensiteit
moet
geleid hebben. In feite werd deze besparing gebruikt om de stijgende lasten op te vangen zodat alles bij het oude bleef en de
arbeid even zwaar. Degenen die het meest profiteerden van deze
situatie waren de grote pachtboeren en de grondeigenaars.
De talrijke kleine huurders en keuterboeren die een huisnijverheid beoefenden moesten hoge pachtprijzen betalen terwijl de grote pacht-

(68) VANDENBROEKE (C.). Sociale geschiedenis ... , p. 1.31.
(69) YOUNG (A.). Voyage en France en 1787, 1788 er 1789. parijs, A. Colin,
1931, dl. III, p. 1022.
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boeren in elk seizoen de nodige goedkope arbeidskrachten
konden
vinden (70).
Door de huisnijverheid waren de lasten die op de grondbewerker wogen niet meer zuiver gelimiteerd tot het surplus van de
opbrengst van diezelfde grond.
Net zoals de landbouw slechts leefbaar was gecombineerd
met 'inkomsten uit de textielnijverheid zo was ook het omgekeerde
waar. Huishoudens die louter op één van beide inkomsten leefden
hadden het uiterst moeilijk. De vergoeding van de wevers lag
immers op hetzelfde niveau als die van de dagloners, met dit verschil dat het hele gezin van de wever arbeidde om het afgewerkt
produkt te verkrijgen. Bij de dagloner konden de gezinsleden nog
zorgen voor bijkomende inkomsten, al waren die meestal miniem.

H. Van Isterdael
Idevoordelaan 27
9400 Ninove

(70) DECHESNE (L.). Histoire économique et sociale de la Belgique. Parijs-Luik,
1932, pp. 389-390.
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BRONNEN
VOOR DE STUDIE VAN
KLOOSTERGEMEENSCHAPPEN
VAN
HET LAND VAN AALST, BÈWAARD IN
HET ALGEMEEN
RIJKSARCHIEF TE
BRUSSEL.
EEN VERKENNING.
G. VAN BOCKST AELE
INLEIDING
De vele bijdragen van wijlen pastoor J. de Brouwer over de seculiere en reguliere geestelijkheid in het Land van Aalst zijn algemeen gekend en gewaardeerd (1). Voorts zijn er tijdens de laatste
decennia verscheidene repertoria over die geestelijkheid verschenen (2) en zijn er een paar monografieën op de markt gebracht die
een of ander klooster uitvoerig bestudeerden (3).

( 1) : DE

BROUWER (J.). Bijdrage tot de reguliere en sekuliere gemeenin het Land van Aalst gedurende de17e en 18e eeuw. In:
Het Land van Aalst, 26,1974, pp. 163-245,265-303,317-352.
DE VOS (A.). en STOCKMAN (L.). Ere-pastoor Jozef de Brouwer

schappen

bekroond met de "Frans de Potter-Jan Broeckaertprijs" op het colloquium van de Kringen voor geschiedenis te Aalst. In: Het Land van

Aalst, 36, (1984), nr. 4, p. 194-224, alwaar eveneens de bibliografie van]. de Brouwer opgenomen is.
2) DE GRAUWE (J.). Lierde-Saint-Martin.
In: Historia Cartusiana
Belgica Analecta Cartusiana, ed.]. Hogg, nr. 5, Salzburg, 1985, pp.
83-102.
HOUTMAN (E.). Abbaye de Beaupré à Grimminge. In: Monasticon Beige, dl. VII, Province de Flandre Orientale, 3, Luik, 1980,
pp.307-328.
HOUTMAN (E.). Abbaye de Ten Roosen près d'Alost. In: Monasticon Beige, dl. VII, Province de Flandre Orientale, 3, Luik, 1980,
pp. 447-459.
MERSCH (G.) en WAUTHOZ-GLADE (J.). Abbaye de Ninoue.
In: Monasticon Beige... , pp. 485-535.
MILLIS (L.). Abbaye de Saint-Sauueur à Eename. In: Monasticon
Beige, dl. VII, Province de Flandre Orientale, 2, pp. 11-52.
VAN BOCKSTAELE (G.). Abbaye de Saint-Adrien à Grammont.
in: Monasticon Beige, VII, Province de Flandre Orientale, 2, Luik,
1977, pp. 53-128.
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De optie was om zoals de andere bijdragen in dit feestnummer een synthese te schrijven over de reguliere en seculiere geestelijkheid van het Land van Aalst. Een dergelijke synthese zou
onvermijdelijk veel herhalingen bevatten. Bovendien bleek dat in
die bijdragen de bronnen van de centrale instellingen, bewaard in
het, Algemeen Rijksarchief te Brussel, nogal beperkt of helemaal
niet aan bod kwamen. Steekproeven bewezen dat hier nog rijk en
gevarieerd materiaal aanwezig was. Daarom achtten we het voor
de vorser en ook de lezers van ons tijdschrift nuttig om hier een
overzicht te geven van wat er in de archieven of verzamelingen nog
aanwezig is over de abdijen en kloosters van de seculiere en regulier geestelijkheid van het Land van Aalst. De veelheid aan archieven en ook de tijdnood verplichtte ons het werkterrein af te bakenen tot volgende archieven (zie overzichtslijst).
IDEM. Prieuré des Bénédictines de Grammont. Dit Hunnegem. In:
Monasticon Belge... , pp. 157-178.
IDEM, Grammont, Prieuré de la Paix Notre-Dame à Hunneghem.
In: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, o.l.v.
Aubert (R.), fasc. 124, Parijs, 1986, kol. 1060-1062.
WEYNS (N.].). Monastère de Serskamp - Tussenbeek. In: Monasticon Belge, VII, Province de Flandre Orientale, 3, Luik, 1980, pp.
579-600.
( 3) COCK (M.). Het "Susterhuys". 150jaar Kongregatie uan de zusters
der Heilige Harten te Ninoue 1836-1986. Ninove, 1977 (Met een
ruime
voorgeschiedenis
over
de
zusters
Penitenten).
GAUBLOMME (V.). De stichting der Kartuize uan Sint-MartensLierde (1329-1783). In: Het Land van Aalst, 1, 1949, pp. 16-20 en
43-49.
IDEM, Familienamen uit de charters der Kartuize van Sint-MartensLierde. In: Het Land van Aalst, 1, 1949, pp. 109-115, 141-148,
163-171; 2,1950, pp. 44-48, 90-94, 120-127, 159-168; 3,1951,
pp. 40-44, 119-125, 214-224.
IDEM, Necrologie uan de Kartuize St.-Martens-Bos te St.-MartensLierde. In: Het Land van Aalst, 9, 1957, pp. 133-216.
HOUTMAN (E.). Het Wilhelmietenklooster te Aalst. In: Het Land
van Aalst, 24, 1972, pp. 229-284.
DE SMET (G.). Het Karmelietenklooster te Bottelare. In: Het Land
van Aalst, 15, 1963, pp. 90-105, 125-141, 165-177,209-221.
BUYS (l.Ci) Kunstuoonoetpen van 't klooster Tussenbeek. In: Ken
uw dorp, nr. 11. Lede, 1988.
MELCKENBEEK (B.). Uit de geschiedenis uan het klooster Tussenbeek te Serskamp. z.p., 1988.
MELCKENBEEK (B.). Klooster Tussenbeek - oord uan bezinning
tussen de beken. z.p., 1988.
.
Zie eveneens R.L., Norbertinessenklooster overleefde Jozef IJ niet.
Art. in het dagblad "Het Volk" van 8-9 oktober, 1988.

Lijst van de kloosters
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Plaats

Kloosterorde

Aalst

Annunciaten
Cistercienserinnen
Grijze zusters
Hospitaalzusters
Jezuïeten
Kapucijnen
Karmelietessen
(Ongeschoeide)
O.-L.- Vrouwbroeders
Recollecten
Wilhelmieten
Zwarte Zusters

Benaming
O.-L.- Vrouw-ter-Roosen

Ook Theresianen
genoemd
Karmelieten
Bij de zusters Annuncia ten
Gasthuiszusters
H. Augustinus

van de

Bottelare

Karmelieten
(Geschoeide)

O.-L.- Vrouwbroeders

Geraardsbergen

Benedicti jnen
Benediètinessen

St. -Adriaansabdij
Hunnegem, O.-L.-Vrouw
van Vrede

Broeders van het
Gemene Leven
Kapucijnen
Karmelieten
(Geschoeide)
Miniemen
Penitenten
Recollecten (vr.)
Zwarte Zusters

O.-L.-Vrouw
Karmelberg

Gasthuiszusters
H. Augustinus

Grimminge

Cistercienserinnen

Beaupré

Ninove

Hospitaalzusters
Norbertijnen
Penitenten
Recollecten

Sint-CorneliusCyprianus

van de

van de

en Sint

Schorisse

Hospitaalzusters

Scrskamp

Norbertinessen

Tussenbeek

Sint-ManensLierde

Kartuizers

Sint- Martens- Bos

Velzeke

Grauwzusters
Recollecten
Grijze zusters
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Hoewel het benedictijnenklooster
in Ename tot het werkgebied van Het Land van Aalst kan gerekend worden werd het niet
in de lijst opgenomen omdat Prof. Dr. L. Milis het klooster in
diverse studies heeft behandeld. Ook het andere benedictijnenklooster, nl. dat van Geraardsbergen
zal om dezelfde reden (4)
slechts dan opgenomen worden als ons onderzoek op nieuw bronnenmateriaal stootte. Tenslotte hebben we noch de begijnhoven
noch de hospitalen in dit overzicht betrokken, tenzij ze uitdrukkelijk als kloosterorde en niet als instelling vermeld werden.
Voor de werkwijze opteerde ik voor een overzichtelijke structuur
waar de verzameling primeerde. Hierbij gaf ik de Nederlandse
benaming. Dit was niet altijd een goede vertaling uit het Frans en
bovendien trof men verscheidene varianten bij die benaming aan.
Eenvormigheid brengen in die benaming van de archieven en de
verzamelingen lijkt mij een dringende noodzaak.
Vervolgens wordt de meestal Franstalige titel van de inventaris gegeven en het nummer van deze inventaris in de inventarissenkamer van het Algemeen Rijksarchief. Dan volgt een summiere
beschrijving van het archief of de instelling. Daarna komt een lijst
van de documenten alfabetisch per plaats en kloosterorde gerangschikt. Met de rubriek "omschrijving" wensten we het typische van
de bundel weer te geven. Wanneer echter de documenten te verscheiden en te algemeen waren werd hiervan afgezien. In dat laatste
geval kan de lezer de essentie halen uit de inleidende gegevens van
het archief.
Tenslotte wil ik de lezer verwittigen dat dit onderzoek wel
aanvullend is op andere publicaties maar niet exhaustief. Een
systematische controle van alle nummers van de inventarissen, die
o.m. verwijzen naar algemene kerkpolitiek, zal wellicht nog gegevens over abdijen en kloosters uit Het Land van Aalst opleveren.

4) Zie voetnoot 2 en VAN BOCKSTAELE (G.). Grammont, S.
Adrien, In: Dietionnaire d'histoire et de géographie eeclésiastiques,
o.l.v. R. Aubert, fase. 124, Parijs, 1986, kol. 1057-1060.
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Gezicht op het norbertinessen klooster van Tussenbeek te
Serskamp. Tekening van J. Vander Meulen (28 januari 1784).
(AR., Brussel, Kaarten en Plans, inventaris in
handschrift, nr. 4.578).
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REKENKAMERS
Inv.: GACHARD L.P. Inventaire des archives des chambres des
comptes, précédé d'une notice bistorique, Brussel, 18371865,3 dln.
PINCHARTA. Inventaire des archives des chambres des
compies, Brussel, dl. IV en V, Brussel 1865-1879, 2 dln.
NEUS H. Inventaire des archives des chambres des comptes, reeks: registers, dl. VI, Brussel, 1931.
GORISSEN P. en DIERKENS A. Inventaire des archives
des Chambres des Comptes ...
dl. VII, Brussel. (Dit deel zal binnen afzienbare tijd verschijnen).
Inventarisnummer: 509 I - VI (5).
Het archief van de Rekenkamers bevat archiefbescheiden
van een reeks instellingen die in 1735 tot de Rekenkamer
der Nederlanden werden samengevoegd. De Rekenkamer
had twee departementen, nl. Brabant en Vlaanderen. In
1787 voerde keizer Jozef 11de volledige éénmaking door.
De oudste Rekenkamer is die van Vlaanderen. Zij werd
door de Boergondische hertog, Filips de Stoute, te Rijsel in
1386 opgericht. De Rekenkamer van Brabant werd in 1404
door Anton van Bourgondie opgestart.
De bevoegdheid van de Rekenkamers was zeer uitgebreid:
- boekhoudkundige en financiele controle van rekenplich tige ambtenaren en van ondergeschikte besturen;
- het beheer van het domein, nl. van de bezittingen en
rechten van de vorst;
- registratiefunctie van allerlei akten (adelbrieven, leenverheffingen, octrooien, testamenten ... );
- archieffunctie: het bewaren van archiefstukken.
Bij de hervorming van Jozef 11verdwenen wel enkele functies maar er kwamen er anderzijds nieuwe bij:
- controle van de kassen der administrateurs van de afgeschafte kloosters;
- controle van de kassen der ontvangers der jezuiëtengoederen.

( 5) AERTS (E.). Economische en financiele instellingen en hun archie-

ven voor het Ancten Regime. Brussel,1984.
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Plaats

Klooster

Nummer

Omschrijving

Aalst

Annunciaten

46.895
46.897

1787: algem. overzicht
1787: algem. overzicht

1.014
1.015
12.059

patentbrieven verkoop
eigendommen
ontvangsten verkoop

12.076
12.291

eigendommen
registers met omschr.

Cisterciense-

nnnen
Jezuïeten

I
I

12.293
45.850
46.895
1.p36
1.040
46.895

eigendommen
lijst verkochte goederen;
lijst wedde leraars
1787: algem. overzicht
patentbrieven verkoop
eigendommen
1787: algem. overzicht

46.895
1.036

1787: algem. overzicht
patentbrieven verkoop

Zwarte Zusters

1.041
1.587
46.895

eigendommen
protocollen verkoop
1787: algem. overzicht

Bottelare

Karmelieten

46.895

1787: algem. overzicht

Geraardsbergen

Benedictijnen
Benedictinessen
Karmelieten
Miniemen
Penitenten
Recollecten
Zwarte Zusters

46.896
46.896
46.896
46.896
46.896
46.896
46.831

1787: algem. overzicht
1787: algem. overzicht

Grimminge

Cistercienserinnen

46.895

1787: algem. overzicht

Ninove

Norbertijnen
Penitenten

46.896
46.896

1787: algem. overzicht
1787: algem. overzicht

Serskamp

Norbertinessen

1.036-1040 patentbrieven verkoop
goederen (passim)
46.468
bezittingen

Kapucijnen
Karmelietessen
O.-L.-VrouwBroeders
Recollecten
Wilhelmieten

1787: algem. overzicht
met retroacten vanaf
13de eeuw
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St.-Martens- Kartuizers
Lierde

1.036-1040 patentbrieven verkoop
46.470
goederen (passim);
overziehtslijsten van de
goederen.

Velzeke

46.898
46.898

Grauwzusters
Recollecten

1787: algem. overzicht
1787: algem. overzicht
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OORKONDEN VAN V.LAANDEREN, lste reeks
I n v .Wyffels (C.). Voorlopige

inventaris van de charters
Vlaanderen. lste Reeks (9de·17de e). Brussel, 1983.
Inventarisnummer:
235.

van

Deze reeks oorkonden (2.907 in totaal) werd door de Rijselse
Rekenkamer bewaard en door Frankrijk in 1770 teruggegeven.

Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Cistercienserinnen

1.596

1256, graaf van Vlaanderen
en de abdij
vidimus 14de eeuw,
tolrechten Aalst
amortisatie van goederen
(1474)

Wilhelmieten

697
2.824

Geraardsbergen

Benedictijnen

2.824

Karmelieten

1.604

amortisatie van goederen
(1474)
1296

Grimminge Cistercienserinnen

2.824

amortisatie van goederen
(1474)

Ninove

1.577
1.599
1.650
1.666

renten St.-Antelinks (1654)
13de eeuw, bezittingen
molens (1503)
eigendommen in St.vAntelinks
en Woubrechtegem (1633)

1.861

amortisatie van goederen
(1410)

Norbertijnen

St.-Martens- Kartuizers
Lierde
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DE ACQUITEN VAN RIJSEL (Kwijtingen van de rekeningen).
Inv.: Inventaire des Acquits des Chambres des Comptes. z.p.,z.d.
(handschriftelijke inventaris).
Inventarisnummer: 512

.

Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Jezuïeten

2.750

1773-1777,1

pak.

HANDSCHRIFTENVERZAMELING
Inv.: Catalogue de la collection des manuscrits divers aux Archives générales du Royaume. z.p., z.d.
Inventarisnummer: 519.
Catalogue de la collection des Manuscrits divers. A.G.R.
Suite (à partir du n? 5174). Brussel, z.d.
Inventarisnummer: 520 1 en IJ.
NELIS (H.) en STOBBELEIR (D.). Table des noms figurant dans les fonds: Manuscrits divers. (Brussel), z.d.
Inventarisnummer: 521.
Deze verzameling bevat een reeks cartularia en andere archieven
die niet bij een ander fonds konden ondergebracht worden.
Enkele cartularia werden intussen toch reeds bij het archief van
die instelling gevoegd.

Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Geraardsbergen

Benedictijnen
Broeders van het
Gemene Leven

2.899
5.226

enquête (1410).
cartularium (15de eeuw).

VERZAMELING KAARTEN EN PLANS
.In de 19de eeuw werden vele kaarten uit hun dossier gelicht en
meestal zonder referentie naar dat dossier, in een afzonderlijke
verzameling "Kaarten en Plans" opgenomen. Voor wat betreft de
abdijen en kloosters zal de lezer het dossier, waar de kaarten oorspronkelijk toe behoorden, soms in het Archief "Raad van Financien" of in dat van de "Religiekas" terugvinden.
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In de verzameling Kaarten en Plans onderscheidt men drie reeksen:
1. Kaarten in gravure; (= gr.)
2. Kaarten in handschrift; (= hs.)
3. Kaarten "Inventaris in handschrift" (= inv. in hs.) (6).
In die verzameling zijn er meer dan 12.000 kaarten en plans opgenomen. Bij de r.aadpleging van de gedrukte inventarissen dient
men steeds goed na te zien om welke reeks het gaat. In die inventarissen zijn immers zowel kaarten in gravure als in handschrift
opgenomen.
Hoewel het voor de vorser niet onmiddellijk van belang is
kan toch aangestipt worden dat men voor de opberging in het
depot nog eens onderscheid maakt tussen kaarten die in kasten
opgeborgen zijn, kaarten op rollen en kaarten in registers.
-KAARTEN IN GRAVURE EN IN HANDSCHRIFT
Inv.: GACHARD
(L.P.). Inventaires
des cartes et plans,
manuscrits et gravés, qui sant conserués aux archives générales du royaume. Brussel, 1848.
Inventarisnummer:
503
PIOT (CH.). Suite à l'inuentaire des cartes et plans. Brussel,
1879.
Inventarisnummer:
504.
De eerste inventaris bevat de beschrijving van 2.183 kaarten in
handschrift en 499 kaarten in gravure. De tweede inventaris
beschrijft de kaarten in handschrift van nr. 2.184 tot 3.329 en
ook de kaarten in gravure van nr. 500 tot 594. Vele kaarten in
gravure zijn echter onlangs overgeheveld naar de aangrenzende
Koninklijke Bibliotheek. In de inventarissen wordt dan duidelijk
vermeld om welke kaarten het gaat.
- KAARTEN "INVENTARIS
IN HANDSCHRIFT"
Inv.: TIHON (A.). Inventaire des cartes et plans. Brussel, s.d.
Inventarisnummer:
505, 1 en 2
TIHON (A.). Inventaris van de militaire plans in 1934
( 6) Naast de drie reeksen zijn er nog andere en beperktere verzamelingen van Kaarten en Plans zoals die van architect Dewez, Jaulet en
dergelijke.
Vele kaarten en plans bevinden zich ook in de dossiers van de
diverse verzamelingen, zoals bvb. in de archieven van de
"Religiekas" . Een nuttig en globaal overzicht van de verzamelingen
waar kaarten en plans aanwezig zijn vindt men in het werk: LIBOIS
(A.). Les arcbiues de l'arcbitecture conseruées par l'état en Belgique.
In: Miscellanea Archivistica, 7, 1974.
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door de Nederlandse regering overhandigd
regering (nr. 5001-5771).,
z.p., z.d.
Inventarisnummer:
506 ..

aan de Belgische

Deze kaarten verzameling bevat 8.801 kaarten en plans. De steekkaarten van een eerste reeks werden gefotocopieerd
en in twee
banden opgenomen (inv. 505, 1 en 2). Hiervan bestaat ook een
alfabetisch geordende steekkaartenreeks,
die eveneens door de
lezer in de inventarissenkamer
te raadplegen is.
De kaarten die in 1934 door de Nederlandse regering aan die
van Belgie overhandigd werd, kregen een nummering die op de
vorige reeks volgde, nl. van 5.001 tot 5.771.
De kaarten en plans, die na de opstelling van deze inventarissen door het Algemeen Rijksarchief aangeworven werden en geen
deel uitmaakten van andere verzamelingen, sluiten op hun beurt
aan bij de nummering van de inventaris nr: 505 (vanaf 7.399 tot
8.801). De steekkaarten ervan bevinden zich bij het verantwoordelijk diensthoofd.

Plaats

Klooster

Aalst

Karmelietessen

Nr.
648 hs.
1.786 hs.
4.563

Jezuïeten

Ninove

Norbertijnen

4.568
inv. in hs.
2.961 hs.

401 gr.

Omschrijving
grondplan van het
klooster (1784)
grondplan van een deel
van het klooster (1786)
grondplan en opbouwtekening van kerk en
klooster'
grondplan, gelijkvloers en
1everdieping (1777),
3 stuks
abdijgebouwen in
vogelperspectief

( 7) Voor de kaart van dit dossier zie: ALGEMEEN RIJKSARCHIEF,
Brussel, Kaarten en Plannen. Inventaris in handschrift, nrs.
,4574-4577.
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Serskamp

Norbertinessen

St.-Martens- Kartuizers
Lierde

Het abtenhuis

4.574
4.578
inv. in hs.

globale en detailplannen
van gebouwen en grond
(1786)

655
1.887

grondplan en opbouwtekeningen (1784),
3 stuks.

van de Sint-Adrianusabdij

te Geraardsbergen.
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RAAD VAN FINANCIEN
Inv.: LEFEVRE (J. en P.) Inventaire des archives du Conseil des
Finances. Gembloers, 1938.
Inventarisnummer:

51.

De Raad van Financien is één van de drie Collaterale Raden, die
door Keizer Karel V in 1531 werd opgericht. Hij functioneerde als
dusdanig niet van 1702 tot 1706 en van 1718 tot 1725.
Zoals andere instellingen werd ook deze Raad door Jozef II in
1787 afgeschaft.
Zijn bevoegdheid strekte zich uit over alle financiele aangelegenheden en ook over de economische politiek. Veel archief werd
in 1731 door een brand vernietigd.

Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Karmelietessen

2.636
8.056
'386
7.699
7.784
7.814
7.882
7.918
7.984
7.985
8.056
8.057
8.151

midden 18de eeuw
afschaffing, 1783
1679
1773-1771
eigendommen en
ontvangsten
lijst van de kerkomarnenten
verkoop van juwelen
1773-1778, Gent en Aalst

18de eeuw
1793

Jezuïeten

Wilhelmieten

Ninove

Norbertijnen

2.637
2.638

Serskamp

Norbertinessen

8.057
8.182

St.-Martens- Kartuizers
Lierde

2.637
8.056
8.154
8.356
8.371

o.a. inventaris
1791-1792, lijst van
eigendommen, verkoop

gedetailleerde gegevens
over eigendommen
1752
o.a. inventaris
1791-1793, gedetailleerde
gegevens o. eigendommen
1791, pensioenaanvragen
1791, pensioenaanvragen
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RAAD VAN STATE
Inv.: THIELEMANS
(M.R.), PEnT (R.) en BOUMANS (R.).
Inventaire des archives du Conseil d'Etat. Brussel, 1954.
Inventarisnummer:
53.
De Raad van State is de eerste van de drie Collaterale Raden door
keizer Karel V in 1531 opgericht. In 1702 werd hij afgeschaft en
16 jaar later opnieuw opgericht. Na 1725 had hij nog weinig
administratieve
bevoegdheid. De Raad had in de 16de en 17 de
eeuw een algemene politieke bevoegdheid in alle aangelegenheden
van binnen- en buitenlands beleid en in kerkelijke aangelegenheden.
Zie verder de verzameling "Raad van State en Audientie",
Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Grijze zusters

1.416

1630, één katern.

Grimminge

Cistercienserinnen

1.253

1649-1718

RAAD VAN STATE EN AUDIENTIE
Inv.: DE MARNEFFE
(E.). Inventaire sommaire des pap iers
d'Etat et de l'Audience. Z.p., z.d.
Inventarisnummer:
56.
NEUS (H.). Inventaire analytique du fonds des Papiers
d'Etat et de l'Audience, Z.p., 2 din.
Inventarisnummer:
169 I en IJ.
LEFEVRE
(E.). Archives
des papiers d'Etat et de
l'Audience.
Table, (Brussel), 1925-1927.
Inventarisnummer:
169 I en Il.

Deze verzameling bevat de archieven van de Audientiedocumenten en de Raad van State. De eerste behandelde o.a. de belangrijkste van de vorst zoals patenten, bevelen, verordeningen
en
werd in 1744 afgeschaft. De tweede was één van de Collaterale
Raden die in 1531 door keizer Karel V werd opgericht. De Raad
had bevoegdheid in alle binnen- en buitenlandse aangelegenheden
en in kerkelijke zaken.
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Plaats

Klooster

Aalst

Cistercienserinnen

Geraardsbergen

Benedictijnen

Grimminge

Cistercienserinnen

Ninove

Norbertijnen

Nr.
905
911
927
933
950

Omschrijving
1573
1584
1620
1632
1632

514/3
618/14
903
912
913
921
929
1.322
924
933
934
909
915
921
924
950

1630

16de eeuw
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GEHEIME RAAD, SPAANSE PERIODE
Inv.: DE BREYNE (E.). Inventaire

sommaire des archives
Consiel Privé sous le régime espagnol. z.p., z.d.
Inventarisnummer:
54.

du

De eigenlijke Geheime Raad werd in 1531 door keizer Karel V
opgericht. Tussen 1702 en 1725 werd hij afgeschaft om nadien tot
1787 te functioneren. Keizer Jozef 11 schafte hem af.
Na de Brabantse Omwenteling werd de activiteit terug hernomen.
In de 16de en 17 de eeuw was de Geheime Raad een raadgevend
college voor de voorbereiding
en uitvoering van de edicten en
tevens een opperste gerechtshof.
Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Annunciaten
Cistercienserinnen
Hospitaalzusters
Grijze zusters
Kapucijnen
Karmelietessen
O.-L.-VrouwBroeders
Wilhelmieten
Zwarte Zusters

1.118/11
1.173/806

1647-1662
1586

1.118/16
1.118/12
1.118/13
1.118/14

1588-1655
1637-'38 en 1697
1635

1.118/15
1.118/17

1613-1693
1586-1598, uitgebreid.

Bottelare

Karmelieten

1.120/130

1667-1686

Geraardsbergen

Benedictinessen

1.123/366

1655-1661

Hospitaalzusters
Kapucijnen
Karmelieten
Miniemen
Recollecten

1.188
1.123/367
1.123/368
1.123/370
1.123/371

1654
1651
1619-1687
1629-1664
1666-1686

Grimminge Cistercienserinnen 1.156/80

1586-1669

1.169/17
1.127/618

1583-1695
1664-1687

St.-Martens- Kartuizers
Lierde

1.123/369

1585

Velzeke

1.179/891

1602

Ninove

Norbertijnen
Recollecten

Grijze zusters
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REGENTIERAAD

VAN STATE.

(0.) en LEFEVRE (C.). Inventaire
des archives du Conseil d'Etat de Régence 1706-1716.

Inv.: VAN DERVEEGHOE
Brussel, 1950.

Inventarisnummer: 61.
Zie algemene inlichtingen bij de verzameling Raad van State. De
Regentieraad bevat het archief van het Anglo-Hollands
bewind
van 1706 tot 1715.
Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Cistercienserinnen

367

1709

Geraardsbergen

Benedictijnen
Recollecten

365
370

1707 en 1713
1712-1715

Grimminge

Cistercienserinnen

367

1715

Ninove

Norbertijnen

364

1712 en 1713

KONINKLIJKE
Inv.: LEFEVRE
Ra y a I

RAAD VAN FILIPS V.

(J. en P.) Inventaire des archives du Conseil

de Philippe V (1702-1711). Brussel, z.d.
Inventarisnummer: 10.
Filips V schafte in 1702 de drie Collaterale Raden af en verving ze
door één enkele: de Koninklijke Raad. Deze bleef tot 1711 functioneren.
Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Cistercienserinnen

247

1705, verkiezing

Geraardsbergen'

Benedictijnen

242

1703, verkiezing

Grimminge

Cistercienserinnen

225

1703, 1704, verkiezing

Serskamp

Norbertinessen

343

1707, rekwest

Ninove

Norbertijnen

243

1702
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SECRETARIE VAN STAAT EN OORLOG
Inv.: GAILLARD (A.) en DE BREYNE (E.). lnuentaire sommaire des archives de la Secrétairerie

d'Etat et de Guerre,

z.p., z.d.
Irtuentarisnumrner:

52.

In de Oostenrijkse periode was deze instelling bevoegd voor alle
belangrijke binnenlandse en buitenlandse politieke aangelegenheden.
.
Omschrijving

Plaats

Klooster

Nr.

Aalst

Jezuïeten

1.889-1.892 Aalstheeft geen afzonderlijk dossier maar wordt
in alle bundels vermeld.

Geraardsbergen.

Benedictijnen

1.876/2

conflict abdij - kardinaal
(1730-31).

Gezicht op de kerk van de karmelietessen te Aalst (Pontstraat)
(einde 18de eeuw). AR., Brussel, Kaarten en Plans,
inventari~ in handschrift, nr. 4.567).

,,I
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.jUNTA VOOR DE AMORTISATIES.
Inv.: LEFEyRE

(P.). Inventaire des archiues de la jointe des
amortissements. In: Travaux du cours pratique d'archiv-

économie

1920-1925,

Brussel, 1926, pp. 27-102.

Inventarisnummer: 5.
Deze instelling werd in 1753 door keizerin Maria- Theresia opgericht om de geestelijke instellingen, die goederen in dode hand
verkregen hadden, te verplichten een geldelijke vergoeding (amortisatie) aan de schatkist te betalen. Dat was een verplichting die al
eeuwen bestond maar die de meeste kerkelijke instellingen niet
naleefden.
De dossiers bevatten een schat aan informatie betreffende eigendommen, waarvan de verwerving soms teruggaat tot de 15de of
de 16de eeuw.

Plaats

Klooster

Aalst

Annunciaten
Hospitaalzusters

Nr.
654
677
1.067

Karmelietessen
Cistercienserinnen
Jezuïeten

Omschrijving
1755
1755
1758
1755
1755
samen met andere s.j.
kloosters
met korte stichtingskroniek en copieën van acten
uit de 16de eeuw.

Wilhelmieten

646
611
41
42
648

Bottelare

Karmelieten

641

Geraardsbergen

Benedictijnen
Karmelieten

597
649

Grimminge

Cistercienserinnen

598
600

ook gegevens vanaf 1625

Ninove

Norbertijnen
Hospitaalzusters

608

1754-1755

Schorisse

Hospitaalzusters

685

Velzeke

Grijze zusters

626

1757

679

Ook een korte historiek.
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GEHEIME RAAD VAN DE OOSTENRIJKSE PERIODE
Inv.: Inventaire

des archives

du Conseil

Privé de Charles

VI,

z.p., z.d.
Inventarisnummer:

502.

GAILLARD (A.). lnuentaire

sommaire des Archives du
Conseil Privé.
Inventarisnummer:
6.
Zie de inleiding bij de Geheime Raad, Spaanse periode.

Nr.

Plaats

Klooster

Aalst

834 A
Annunciaten
Cistercienserinnen 712 B
744 - 745
886

Geraardsbergen

Omschrijving

conflict abdis - non
(1770)
1785
verkiezingen abdis,
1750 en 1768
afschaffing S.J. kloosters

Jezuïeten

838

Karmelietessen

841
843 B
834 A·

Benedictijnen

713 - 714

conflict abt-monnik
(1784)
1785
verkiezing abt

Miniemen

744 - 745
871
825
744 - 745
834 A
880

1785

1785
1754 - 1784

Grimminge Cistercienserinnen

Ninove

Norbertijnen

744 - 745
872

Serskamp

Norbertinessen

834 A

1729,1734

en 1756

r
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COMITE VAN DE RELIGIEKAS
lnv.: COSEMANS (A.) en LAVALLEYE (J.). lnuentaire des
Archives du Comité de la Caisse de religion. In: Travaux du
cours pratique d'Archivéconomie 1920-1925. Brussel,
i926, pp. 155 - 190.
Inventarisnummer

8.

Dit Comité beheerde de Religiekas van 1783 tot 1787. Deze instelling hield zich bezig met de vereffening van de kloosters, die
door het edict van 1783 werden afgeschaft.
Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Annunciaten

68
69
173

schilderijen
schilderijen
lijst van de zusters, inventaris van roerende en
onroerende goederen.

Karmelietessen

68
69
114

schilderijen
schilderijen
procedure verkoop van
goederen
inventaris van goederen

173
Wilhelmieten

Serskamp

Norbertinessen

68
69
114
173
315

schilderijen
schilderijen
verkoop goederen
inventaris goederen
verkoop eigendommen
copieën van acten tot
16de eeuw.

55
68
70
114
246
307

kerkornamenten
schilderijen
schilderijen
verkoopprocedure
eigendommen
eigendommen en bouw
pastorij Serskamp
bezittingen (7)

508
St.-MartensLierde

Kartuizers

55
68
69
210

423

kerkornamenten
schilderijen
schilderijen
bezittingen
bezittingen (uitgebreid
dossier)

en
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Gezicht op de kartuis "St.-Martens-Bos" te St.-Martens-Lierde.
Plan getekend door Petrus Capeau in 1784.
(AR., Brussel, Kaarten en· Plans in handschrift, nr. 655).
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KONINKLIJKE REGERINGSRAAD
Inv.: LEFEVRE (P.) en (J.) Inventaire des archives du Conseil du
gouvernement général. Brugge, 1925.
Inventarisnummer: 58.
De modernisering van het centrale bestuur door keizer Jozef II in
1787 had tot gevolg dat een reeks bestuursorganen zoals de Raad
van State, de Raad van Financien en vele andere verdwenen. De
Koninklijke Raad van het Algemeen Gouvernement nam die taken
over en functioneerde tot aan de Brabantse Omwenteling (1789).
Plaats

Klooster

Nr.

Omschrijving

Aalst

Kapucijnen
Karmelietessen

2.331
1.444
1.447
1.444
1.445
1.448

protest tegen de keizer
renten, obligaties
renten, obligaties
1787 - 1788; o.a. verkoop van goederen

Wilhelmieten

Geraardsbergen

Benedictijnen
Miniemen

2.284
1.523
2.337

abtsbenoeming
overheveling van het
klooster van Bergen naar
Geraardsbergen.

Ninove

Norbertijnen

2.286

abtsbenoeming

Serskamp

Norbertinessen

1.444
1.445
1.492

verkoop van goederen

1.451
1.565

verkoop van goederen
w.o. gebouwen

St.-Martens- Kartuizers
Lierde

G. Van Bockstaele
Bevegemstraat 14
9620 Zottegem
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MONUMENTAAL EN LANDSCHAPPELIJK KULTUURPATRIMONIUM IN HET
LAND VAN AALST
L. ROBljNS

De bebouwde omgeving en het natuurlijk landschappelijk
milieu zijn de meest in het oog springende aspekten in een streek.
Het zijn zovele uitingen van de leefgewoonten, de ekonomische
aktiviteiten, de religie, de maatschappelijke status, de welstand,
kortom van de kultuur in de breedst mogelijke zin van het woord.
Om het meest waardevolle en meest karakteristieke kultuurpatrimonium te beschermen en in stand te houden werd de wettelijke
bescherming als monument, landschap, stads- en dorpsgezicht in
het leven geroepen. De lijsten van de wettelijke beschermingen zijn
dus in principe een representatieve afspiegeling van het kultuurpatrimonium.
Met dit artikel wordt beoogd deze lijsten gedeeltelijk te overlopen
voor wat het Land van Aalst betreft en er enkele conclusies uit te
trekken.

De thans geldende beschermingen gebeurden op basis van de
Wet op het behoud van monumenten en landschappen (K.B. 7
augustus 1931). Deze wet werd gewijzigd bij decreet van 13 juli
1972 en tenslotte gedeeltelijk vervangen - voor wat de monumenten betreft - door het Decreet tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten (K.B. 3 maart 1976). Hiermee werd het
nieuwe begrip van stads- en dorpsgezicht ingevoerd, waarmee
gehele omschrijvingen - meestal, maar niet uitsluitend in de omgeving van monumenten - worden vastgelegd, zij het met verschillende implikaties dan deze die gelden voor monumenten.
Vooral onder impuls van het Europees jaar van het Bouwkundig
Erfgoed, gemeenzaam gekend als het Monumentenjaar (1975) en
van de daarop aansluitende aktie Een monument staat niet alleen
(1976), werd een belangrijk impuls gegeven aan de beschermingen
en aan de sensibilisering rond deze problematiek.
Op 17 november 1982 tenslotte vaardigde de Vlaamse Gemeenschap het Decreet uit, houdende bescherming van het roerend cul-
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tureel patrimonium, zowel in overheids- als in privébezit. De uitwerking hiervan heeft nog maar weinig concrete resultaten opgeleverd; daarom laten we het hier dan ook buiten beschouwing (1).

. Zoals gezegd kan men aan de hand van de lijsten van be.schermde monumenten,
stads- of dorpsgezichten en landschappen, een samenvatting van het wettelijk vastgelegde "Register",
een goed idee verkrijgen van wat als waardevols in het historisch
Land van Aalst voorhanden
is, al is zeker niet elk waardevol
gebouw reeds beschermd of behoort het beschermde niet steeds
tot het meest waardevolle (2).
Aan de hand van dit voor ambtelijk gebruik samengesteld
"Register" kan men verder, voor wat ons werkgebied betreft, te
rade gaan bij de Inventaris van het Bouwkundig erfgoed, samengesteld door een inventarisatieploeg
van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen,
de vroegere Rijksdienst.
Voor het gebied van de voormalige Kasselrij van het Land van
Aalst is evenwel alleen het Arrondissement Aalst voor handen (3).
Deze inventaris bevat in principe alles wat als waardevol kon worden beschouwd tijdens de prospektieperiode
(ca. 1975-78). Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de opdracht erin bestond een "snelinventaris" op te stellen: dit uitstekend werkinstrument kan dan ook niet bogen op volledigheid of op' een afgewerkt
en volledig uitgewerkt karakter. Inmiddels is van wat is opgenomen reeds een en ander verdwenen of reddeloos verknoeid.
Een uitvoerige beschrijving van wat in de loop van het jaar wettelijk werd beschermd verschijnt telken jare in het Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost- Vlaanderen (sedert 1975) (4). De
nota's bevatten naast identificatie- en administratieve
gegevens
ook een korte historiek en beschrijving van het item, en verwijzen
naar de belangrijkste literatuur.
( 1) Wet- en regelgeving. Monumenten, stads- en dorpsgezichten. Landschappen,

roerend cultureel patrimonium. K. Commissie voor Monumenten en Landschappen. Heraldiek, AROL, Bestuur Mo~umenten en Landschappen, Brussel, 2de uitgave, (1987).
2) Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen.
Vlaams Gewest. Stand op 01101186, Brussel, 1986. Aan te vullen met
recente bescherrningen volgens Belgisch Staatsblad.
( 3) Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België.
Architectuur. deel5N. Provincie Oost- Vlaanderen, Arrondissement Aalst, 2
d1n., Gent, (1978).
4) Beschermde Monumenten en Landschappen in de Provincie OostVlaanderen, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost- Vlaanderen (verschijnt sedert 1975, ook in overdruk).
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.Het Landhuis van Aalst; midden 18de eeuw
(A~t.L.,A 28036).

.

Theresiaans College, gebouwd door de Gedeputeerden van de twee steden
.
en het Land van Aalst
(A.C.L., A 42404).
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Voor oudere beschermingen zijn we aangewezen op de talrijke
dorpsmonografieën
.en artikels in Geschied- en Heemkundige
tijdschriften, die sedert het baanbrekend werk van F. DE POTTER en J. BROECKAERT,
maar vooral gedurende de jongste
jaren, over ons werkterrein zijn verschenen (5).
Bij het opzoeken hiervan zijn zowel het Repertorium van L DE
WACHTER (6) als de Bibliografie van de gemeenten van het Land
van Aalst (1950-83) onder redaktie van H. VAN ISTERDAEL
(7), aan te vullen met de lopende bibliografie in ons tijdschrift,
onmisbare werkinstrumenten.

Het is niet mogelijk gebleken binnen dit eerder korte artikel
een volledig overzicht te geven van het beschermde bouwkundig
en landschappelijk
patrimonium.
Daarom willen we ons hier
beperken tot een representatief gedeelte, nl. tot wat in en rond de
steden Aalst, Geraardsbergen,
Ninove, Ronse en Zottegem beschermd is. Konkreet komt dit erop neer dat we ons beperken tot
deze vijf fusiegemeenten.

AALST
Aan de monumentwaardigheid
van het oude schepenhuis met
belfort en gebiedshuisje (1943) zal wel niemand twijfelen (8). Het
oudste deel van het schepenhuis, geroemd als het oudste van de
Nederlanden,
gaat terug tot de 13de eeuw, het gebiedshuisje of
"breteske" tot de 16de eeuw (9).
Als 17 de eeuws hallegebouw moet de "Borse van Amsterdam",
mede als beeldbepalend element rond het belfort, in monumentwaardigheid hiervoor nauwelijks onderdoen (1945).

5) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de Gemeenten van
Oost-Vlaanderen, Gent, 1864 e.v.
( 6) L. DE WACHTER, Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten.
(Heemkundige Dokumentatie, 1800-1940), 4 din., Antwerpen, 1942-48;
Aanvulling 1940-1950, Antwerpen, 1953-57.
( 7) H. VAN ISTERDAEL, e.a., Bibliografie van de Gem~enten van het Land
van Aalst (1950-83), 2 bdn., Geschiedkundige Vereniging "Het Land van
Aalst", 1985.
.
8) Het jaar van bescherming wordt tussen haakjes opgegeven. Voor elk item
kan verwezen worden naar hogervermelde literatuur.
9,) P. DEVOS, De Gemeentehuizen van Oost- Vlaanderen (Inventaris van het
Kunstpatrimonium van Oost- Vlaanderen, dl. XVI en XVII), Gent, 1982, p.
24-74.
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Minder eensgezindheid vindt men reeds rond het station (1978),
gebouwd door ].-P. CLUYSENAAR in 1852-54, waarvan alleen
de gevels en bedaking als monument, maar ook de omgeving als
stadsgezicht werden beschermd (10).
Noch het landhuis, zetel van het voormalige KasseIrijbestuur van
het Land van Aalst, met zijn 17 de en 18de eeuwse onderdelen en
de 19de eeuwse marktvleugel,
gebouwd na de omvorming van
landhuis tot stadhuis door L. ROELANDT (11), noch de Grauwe
Steen op de Markt, voormalige residentie van de baljuw, noch het
Oud-Gasthuiskomplex,
alhoewel gedeeltelijk gerestaureerd
en
ingericht als stadsrnuseum, zijn, ongelooflijk maar waar, tot op
heden een bescherming te beurt gevallen.
Op gevaar af verdacht te worden van enig chauvinisme durven we toch de Aalsterse Sint-Martinuskerk
(1480-1660) als één
van de architekturale
parels van onze kasseIrij bestempelen.
Alhoewel onvoltooid groeide ze uit tot een evenwichtig juweel in
Brabants-gotische
stijl, waarvan de bouw zich over bijna 200 jaar
uitstrekt, met behoud van het stijleigene (1946) (12).
De Aalsterse begijnhofkerk
daarentegen (1973) werd eveneens
beschermd, als typisch voorbeeld dan van neoclassisistische kerkbouw (1787-94), naar ontwerp van architekt].
DE ST AERCKE
uit Nederbrakel. Het begijnhof zelf werd evenwel praktisch volledig gesloopt en vervangen door een sociale woonwijk, zij het met
enig respekt voor de vroegere stedebouwkundige
aanleg.
Een ander naar ons oordeel zeer merkwaardig bouwwerk is de
neogotische Sint-]ozefskerk,
opgericht van 1868 tot 1908, naar
ontwerp van ]OOSTENS en DE NOYETTE (13); een bescherming hiervan werd nochtans van de hand gewezen.
Een voorstel tot bescherming van de ]ezuïetenkerk
in de
Pontstraat (1730) geteisterd door brand en deskundig hersteld, en
van de 17 de en 18de eeuw se collegegebouwen,
bleef tot heden
eveneens zonder gevolg (14).
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

w.

LEROUGE. Het Noordstation te Aalst en de Oostvlaamse spoorlijn
"Dender en Waas" van jean-Pierre Cluysenaar, in Uit Velerlei eeuwen (Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost- Vlaanderen. Bijdragen, n.r. 18),
Gent, 1982, p. 105-147.
L. ROBI]NS, Een nieuw stadhuis voor Aalst, in Aa/st 1830 (Alostana 2),
Aalst, 1980, p. 423-434.
P. DEVOS, o.c., bd. 1, p. 74-98.
L. ROBljNS, De Sint-Martinuskerk te Aalst. 11Kunstwerken (Inventaris van
het Kunstpatrimonium van Oost- Vlaanderen, XIV en XV), Gent, 1980-83.
500 jaar Sint-Martinuskerk Aa/st [TentoonstellingscatalogusJ, Aalst, 1980.
A. MUSSCHE en A. MACHIELS, De Sint-jozefskerk te Aa/st, Aalst, 1975.
J. DE BROUWER, De jezuïeten te Aalst, 3 dIn., Aalst, 1979-1980. Aalst.
Sint-jozefscollege.
1619/21-1831-1981, Aalst. 1981.
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Als beschermde kapellen dienen vermeld de landelijke kapel
van de Heilige Man job (1975), gelegen op de grens van Aalst en
Nieuwerkerken
(15) en de H.-Geestkapel
in de Kattestraat
(1975), steen des aanstoots voor velen wegens de bouwvallige toestand waarin dit 15de eeuws restant verkeert sedert de brand van
1980 en doorn in het oog van de eigenaar, die op het gehele kaalgeslagen terrein - daar waar vroeger het merkwaardige H.-Geesthuis en het Meisjesweeshuis stonden - een nieuw komplex wil
oprichten (16). Even merkwaardig
én beschermd zijn de H.Gudulakapel te Moorsel (1942), de kapel Ten Beeldeken te Herdersem (1948) en de Sint-Rochuskapel te Meldert (1986), alle landelijke kapellen uit de 16de eeuw, toegewijd aan populaire, plaatselijk vereerde patroonheiligen
(17).
Hiermee zijn we beland in de deelgemeenten, waar vooreerst
drie beschermde parochiekerken
uit de Faluintjesgemeenten
als
merkwaardige groep dienen vermeld: de Sint-Margaretakerk
van
Baardegem (1942), de Sint-Martinuskerk
van Moorsel (1942 en
1973) en de Sint-Walburgakerk
met kerkhofmuur
te Meldert
(1973). De oudste gedeelten van deze kerken zijn opgetrokken in
de plaatselijke zandsteen van Meldert; alle zijn ze nauw verbonden met de Abdij van Affligem.
Ook de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk van Nieuwerkerken (1947)
en de O.-L.-Vrouwekerk
van Hofstade met kerkhofmuur (1974)
kunnen gelukkig bij de beschermde monumenten worden gerekend. Alleen met de Sint-Martinuskerk
van Gijzegem dient deze
beschermde kategorie nog te worden aangevuld.
De bescherming als monument op zichzelf van een orgel is
een vrij recent fenomeen (18). Zo werden de orgels in de Sintjozefskerk te Aalst (1974), het orgel in de kerk van Herdersem
(1975) en dat in de Sint-Martinuskerk
te Gijzegem beschermd.
Hierbij dienen nog deze orgels gerekend die zich in de beschermde
parochiekerken
bevinden en die als vast en onvervreemdbaar
bij
de uitrusting van het kerkgebouw als mee beschermd aangezien
dienen te worden. Dit betekent dat alleen de orgels in de 20ste
eeuwse kerken in Groot-Aalst niet beschermd zijn. Voorwaar een
mooi resultaat. Alleen het orgel van de Sint-jozefskerk en dat van
(15) J. VAN DER HULST, De kapel van Sint-Job, 1429-1974, Aalst, 1974.
(16) F. COURTEAUX, De kapel van de H. Geest en de Armenzorg te Aalst.
1470-1970), in Het Land van Aalst, jg. 22, 1970, p. 49-78.
(17) Voor de deelgemeenten kan verwezen worden naar de monografieën Groot
Aalst, uitgegeven door het Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis, 0.1.v.
J. GHYSENS.
(18) GH. POTVLIEGHE, Het historisch orgel in Vlaanderen. dl. 1 OostVlaanderen, Brussel, 1974.
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Nieuwerkerken
werden reeds gerestaureerd, doch van enige uitstraling of "rendement'; van deze dure ingrepen is maar al te weinig te bespeuren.
Aan kastelen, hotels en woonhuizen die als monument werden beschermd is Groot-Aalst niet zo rijk.
Het "Waterkasteel"
van Moorsel werd al zeer vroeg erkend
(1944), de bescherming van het Kasteel Ter Linden dateert pas
van 1987 en het kasteeltje Van Muylem (1981) verkeert intussen
in zulkdanige staat van verval dat het behoud van dit eind 19de
eeuwse buitenhuis, waarin heelwat recuperatiemateriaal
werd verwerkt, problematisch lijkt te worden.
Als woonhuizen
binnen de oude stadswallen zijn alleen het
Hotel van Langenhove (1962), thans behorend bij het stadhuiscomplex, en het waardevolle hoekhuis "De Stad van Antwerpen"
aan de Lange Zoutstraat
en het Sluierstraatje (1976) (19), als
monumenten te vermelden.
Bij deze twee zeer merkwaardige gebouwen dient nog de gevel en
bedaking gevoegd van het 19de eeuwse woonhuis in de Majoor
Claeserstraat 15 (1984), gelegen in de 19de eeuwse stadsuitbreiding en typisch kind van zijn tijd op deze plaats.
Met de bescherming als landschap beoogde men in de oude
procedure van 1931 vaak ook de omgeving van de monumenten te
vrijwaren. Door de invoering van het begrip stads- en dorpsgezicht, bij dekreet van 1976, kreeg de bescherming als landschap
opnieuw zijn oorspronkelijke
betekenis terug.
Zo omvat het grondgebied van Groot-Aalst zeven beschermde
landschappen, nl. het reeds als monument beschermde Hotel van
Langenhove met binnenhof,
stallingen, orangerie en GinkgeBilobaboom (1962), een beuk in de Kattestraat
en één in de
Onderwijsstraat
(1975), waarvan laatstgenoemde,
op het binnenplein van het Oud-Gasthuis,
is afgestorven en geveld werd, de
onmiddellijke omgeving van de als monument beschermde SintJobskapel (1975), de pastorie met tuin te Nieuwerkerken
(1976),
het stadspark te Aalst (1977), het Kravaalbos te Meldert, waarvan
de bescherming uit 1977 in 1980 werd herzien en waarvan de
afbakening gedeeltelijk op het grondgebied van Brabant ligt, en
tenslotte het Osbroek te Aalst en Erembodegem (1977).
Als stads- of dorpsgezicht werden beschermd de 19de eeuwse
stadsuitbreiding
rond het station te Aalst (gevels en bedaking,
1978), het Kasteel van Muylem met tuin, bijgebouwen en onrnid-

(19) L. ROBI]NS, Het 16de eeuu/se hoekhuis "De Stad van Antwerpen",
Zoutstraat 18 te Aalst, Antwerpen, 1978.

Lange

r
340
dellijke omgeving (1981), de omgeving van de Kluiskapel in
Erembodegem en Hekelgem (1985) en tenslotte het park rond het
kasteel Ter Linden (1987).
Voor wat de oude stadskern van Aalst betreft dient tenslotte
nog vermeld dat de procedure voor bescherming van een 40-tal
monumenten en van de gehele oude kern als stadsgezicht sedert
jaren aanhangig is, doch nog niet zijn wettelijk beslag heeft gekregen.
Opvallend is wel dat de landelijke architektuur en de Industriële
Archeologie in Groot-Aalst helemaal niet op de beschermingslijsten voorkomen en dat de woningbouw tot nogtoe ondermaats vertegenwoordigd is. Hieruit mag niet worden afgeleid dat er weinig
of niets monumentwaardigs
of karakteristiek aanwezig zou zijn ...

GERAARDSBERGEN
Geraardsbergen
is met zijn 15 deelgemeenten - deels sedert
1970, deels sedert 1977 - evenredig vertegenwoordigd
wat het
aantal beschermingen betreft (20).
In de stad zelf werd de Sint-Bartholomeuskerk
reeds in 1936 als
monument beschermd. Ze werd gebouwd van 1476 tot 1617 en
neogotisch
gerestaureerd
in 1880-96,
o.l.v. architekt
VAN
ASSCHE.
Het Romaanse O.-L.-Vrouwekerkje
van de Frankische nederzetting Hunnegem, dat aan de oorsprong ligt van de stad Geraardsbergen, werd eveneens reeds in 1936 als monument beschermd.
De dekenij uit 1733 aan de Markt 34, staat evenals de kerk onder
invloed van de Sint-Adriaansabdij
(1975).
Het stadhuis met kern uit de 14de eeuw, vaak hersteld en
neogotisch verbouwd in 1891-96 naar ontwerp van architekt
LANGEROCK,
werd evenals de ervoor gelegen Fontein de Marbol (Marktborne)
reeds in 1936 beschermd.
Van de oude vestingen rest nog de vestingtoren "Dierkost" (1968).
Van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
werden in 1936 alleen
de kapel en de gotische gaanderij beschermd als monument, van
de Sint-Catharinakerk
van het Bisschoppelijk College in 1958
alleen de toren en de voorgevel. De bescherming van het hospitaal
werd in 1985 uitgebreid met de bisschopsvleugel,
de gotische
gaanderij, de raadszaal, de oostvleugel en de voormalige pastorie;
in 1986 werd de Sint-Catharinakerk
in haar geheel beschermd.

(20) Bouwen door de eeuwen heen, o.c., p. 267 e.v.
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De "Diercost" te Geeraardsbergen
(A.C.L., B 52671).
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Wat overschoot van de voormalige Sint-Adrianusabdij, de
belangrijkste religieuze en kulturele pool in het Ancien-Régime,
werd in 1968 wettelijk beschermd (21).
De gebouwen van de Rijksmiddelbare School (gevels en bedaking
van het hoofdgebouw, voorgevel en noordgevel en bedaking van
de dienstgebouwen) (1981) werden in 1883 opgetrokken aan de
Begijnhofkaai aan de Dender, op de plaats waar kort voordien het
begijnhof werd gesloopt (22).
Als burgerlijke architektuur werd alleen het Hotel Geeraerd
-voormalige kunstenaarswoning van Louis BERT-DE L'ARBRE
(1835-1903) - zowel het exterieur als het interieur met o.a. twee
neogotische kamers aan de tuinzijde, als monument beschermd
(1983).
Het landschap dat het meest specifieke karakter uitmaakt van
Geraardsbergen, namelijk de Oudenberg en omgeving, werd reeds
in 1940 als zodanig beschermd; het landschap tussen de Guilleminbrug en de stuwsluis op de Dender reeds in 1942.
De bescherming van het Raspaillebos, het Moerbekebos en het
Karkoolbos als landschap kreeg zijn beslag in 1980.
Hiermee werden de berg, een deel van de Denderloop en een stuk
natuur vastgelegd.
Binnen Klein-Geraardsbergen werden verder nog de omgeving van
de Rijksmiddelbare school (1981), het hotel Geeraerd met bijhorende tuin (1983), de site van de voormalige St.-Adriaansabdij
(1984) en het O.-L.-Vrouwhospitaal en onmiddellijke omgeving
(1985) als stadsgezicht beschermd.
Een zestal parochiekerken van de deelgemeenten van
Geraardsbergen werden eveneens beschermd: de Sint-Jan Baptistkerk van Nieuwenhove (1942), de O.-L.-Vrouwekerk van Zandbergen met inbegrip van de kerkhofmuur (1971), de SintAmanduskerk van Smeerebbe (1971), de Sint-Matheuskerk van
Vloerzegem (1974), de Sint-Pietersbandenkerk van Idegem (1974)
en de Sint-Pietersbandenkerk van Op hasselt (1976).
Te Grimminge zijn de resten van de Abdij van Beaupré
(1965) en de gevels en bedaking van de pastorie (1976) beschermd.
Verder zijn afzonderlijk als monument beschermd, het orgel in de
parochiekèrken van Onkerzele (1974),Idegem (1974), Moerbeke
(1980), Overboelare (1980), Schendelbeke (1980) en Via ne
(1980).
(21) G. VAN BOCKSTAELE, e.a., De Sint-Adriaansabdij,
1981.
(22) Beschermde Monumenten,
o.c., 1981, p. 174.

Geraardsbergen,
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Forceville-orgel in de voormalige abdijkerk re Ninove
(A.C.L., B 53670).
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Tenslotte zijn er de kastelen van Viane (DE BLONDEL DE
BEAUREGARD,
1977) en van Nederboelare (1987); van laatstgenoemd kasteel is ook de omgeving beschermd als dorpsgezicht,
terwijl de omgeving van het kasteel van Viane beschermd is als
landschap.
Verder zijn als landschap beschermd de omgeving van de
Sint-Amanduskerk
te Smeerebbe (1973), de omgeving van de SintMatheuskerk van Vloerzegem (1974), het kerkhof en de kerkhofmuur rond de Sint-Pietersbandenkerk
te Ophasselt (1976) en de
dorpskom van Grimminge (1976).

NINOVE
Zoals Geraardsbergen
is ook Groot-Ninove een agglomeraat
van talrijke (twaalf) kleine gemeenten (23).
Van de voormalige Premonstratenserabdij
zijn beschermd de
onvolprezen Onze-Lieve-Vrouwekerk
(24), vroegere abdijkerk en
nadien parochiekerk (1936), de Sint-Cornelispoort
(1951), evenals het huisje aan het Kloosterplein 36, onderdeel van een vroegere
toegangspoort (1980). De twee aanpalende huisjes (nrs. 38 en 40)
en onmiddellijke omgeving werden tevens beschermd als stadsgezicht.
De Koepoort, als onderdeel van de vroegere omwalling, werd
reeds in 1946 beschermd als monument;
verder het stadhuis
(1976), de pastorie van de O.-L.-Vrouw
Hemelvaartparochie
(1973) en het huis Doremont aan de Graanmarkt 11, waarvan de
annex en de tuin eveneens als landschap beschermd werden
(1976). De kapel van het oude Gasthuis, thans nog hospitaal, aan
de Burchtstraat 44 werd beschermd als monument (1976); de bescherming van de pastorie van het hospitaal (1976) werd nog in
hetzelfde jaar opgeheven.
De architekturale rijkdom in de omgeving van de stad blijkt
ook uit de bescherming als monument van de deels Romaanse en
bijzonder
pittoreske
Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Lieferinge
(1936), de Sint-Pieterskerk te Meerbeke (1944), met de tegenovergelegen majestatische pastorie (1947), de Sint-Amanduskerk
van
Aspelare (1977), de Sint-Gertrudiskerk
en het Kapittelhof aan de
Dorpsstraat
16 te Appelterre-Eichem
(1979),
de Sint(23) Bouwen door de eeuwen heen, dl. 5N2, p. 598 e.v.
(24) E. DHANENS, e.a., De Onze-Lieve- Vrouwkerk te Ninove (Inventaris van
het Kunstpatrimonium van Oost- Vlaanderen, XI), Gent, 1980. De premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796),2 dIn., Ninove, 1985.
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(A.C.L., B 40200).
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Amanduskerk te Outer (1986) en de Sint-Pietersbandenkerk
met
kerkhofmuur te Voorde (1987). De landelijke kapel van OnzeLieve- Vrouw ter Beukeboom te Voorde vervolledigt deze lijst
(1975).
Het orgelpatrimonium
is hier eveneens zeer rijk, blijkens de bescherming als monument van het orgel in de O.-L.-Vrouwekerk
van Okegem (met doksaal en portaal,
1974), in de SintAmanduskerk
van Aspelare, in de Sint-Petruskerk
van Denderwindeke,
in de Sint-Margrietkerk
van Neigem, in de SintPietersbandenkerk
van Voorde (alle 1980). Het Forcevilleorgel in
de voormalige abdijkerk was reeds beschermd als monument,
samen met de kerk; de restauratie van dit prachtinstrument
uit de
vroege 18de eeuw nadert zijn voltooiing.
Als molenpatrimonium
werd de houten Wildermolen
te
Appelterre-Eichem
beschermd (1973), de stenen windmolen ter
Zeven Weeën te Denderwindeke (1986) en de Fonteintjesmolen te
Meerbeke (25). De ijzeren voetgangersbrug over de Dender te Pollare (1987) vertegenwoordigt
een apart genre van beschermd
industriëel erfgoed.
Recent werd nog een boerenhuisje in leem beschermd te
Outer (1986), evenals de prachtig gelegen pastorie en het schilderachtig kasteel te Voorde (1987).
Als landschappen
werden beschermd de lindeboom en het
kerkplein te Meerbeke (1971), de omgeving van de Wildermolen
te Appelterre (1973) het kerkhof en de kerkhofmuur rond de SintAmanduskerk te Aspelare (1977) en tenslotte het Neigembos te
Meerbeke en Neigem (1974 en 81).
Bij de beschermde dorpsgezichten dienen tenslotte gerekend,
de dorpskom van Appelterre-Eichem
(1979), de dorpskom van
Pollare (1980) en Lieferinge (1981), de omgeving van de Fonteintjesmolen te Meerbeke (1986), de omgeving van de dorpskern en
het populieren bos te Outer (1986) en de omgeving van de kerk,
pastorie en kasteel te Voorde (1987).

RONSE
In Ronse zijn slechts acht monumenten, één stadsgezicht en
twee dorpsgezichten wettelijk beschermd.
Tot de oudst beschermde monumenten
van ons land behoren

(25) P. BAUTERS, Het Oostvlaams
voor de Provincie

molenbestand
in 1986 (Kultureel Jaarboek
Oost- Vlaanderen. Bijdragen, n.r. 25), Gem, 1986.
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evenwel de toren van de oude Sint-Martmuskerk (1936) en de
Sint-Hermeskerk met k~ocht (1936).
Verder zijn beschermd de kapel van O.-L.-Vrouw van Lorette
(1947), de frontgebouwen van de fabriek Carnbier-Robette, naast
de gemeentelijke bibliotheek (1956), de fontein met obelisk op de
Grote Markt (1959) en de Villa Carpentier met toegangspartij en
pilonen in het park, aan de Steenweg op Doornik (1983).
Als stadsgezicht werd in 1981 de Sint-Martinuskerk met pastorie
en omgeving beschermd, als dorpsgezicht de eveneens reeds hoger
vermelde Villa Carpentier met omgevend park (1983).
Tenslotte werd in 1987 nog de Brembosmolen (watermolen) met
omgeving beschermd als monument en als dorpsgezicht.

ZOTTEGEM'
Wat het aantal beschermingen betreft spant Groot-Zottegem
in het Land van Aalst zeker de kroon (26). Het is opvallend dat
hier ook een aantal hoeven en woonhuizen in de beschermingslijst
zijn opgenomen.
Als monumenten zijn in Klein-Zottegem alleen het Egmontkasteel (1964 en 1987), de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk (1974),
de kapel O.-L.- Vrouw van Deynsbeke (1976), het stadhuis (gevels
en bedaking, 1981) en de voormalige Dekenij, thans Katholieke
Kring (gevels, bedaking en interieur, 1981) en verder de huizen in
de Hospitaalstraat nr. 12 (1975) en nr. 10 (1978) en de smeedijzeren gaslantaarn met houder aan de hoek Markt 12 en A. Scheirisstraat 22 (1981) beschermd.
Het "Hof de Moriaan" in de Paddestraat 54 is beschermd als
monument en als dorpsgezicht, samen met de omgeving (1978).
De bescherming van het stadsgezicht met de markt als kern behelst
ook de erbij aansluitende straten, de Ledebergstraat en de grote
woning met tuin en aanpalend perceel in de Zuidstraat (1981).
Als kerkelijke bouwwerken zijn in de randgemeenten als
monument beschermd de Sint-Martmuskerk te Velzeke (1936), de
Sint-Martinuskerk te Oombergen (1942), de Sint-Gorikskerk te
Sint-Goriks-Oudenhove (1943), de H. Mariakerk in Sint-Maria
Oudenhove (1950), de Sint-Pauluskerk te Godveerdegem (1962),
de Sint-Andreaskerk te Strijpen (1979), het koor van de SintAmanduskerk te Leeuwergem (1980), de kapel op de begraafplaats van Elene (1981), de Sint-Andrieskapel te Strijpen (1983)
en de kapel O.-L.-Vrouw Bijstand te Godveerdegem (1974). Ver(26) Bouwen door de eeuwen heen, o.c., p. 768 e.v.
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der het gelijkvloers en de kapel van het Grauwzusterklooster
te
Velzeke (1979).
.
De orgels in de Sint-Pietersbandenkerk
te Erwetegem (1980),
in de O.-L.-Vrouw Geboorte en St.-Jozefskerk te Elene (1980), in
de Sint-Pietersbanden
en Sinr-Berlindiskerk te Grotenberge (1980)
en in de Sint-Amanduskerk
te Leeuwergem zijn als zelfstandig
monument beschermd.
Het kasteel van Leeuwergem met de parkaanleg behoort tot de
fraaiste esembles van ons land (1973). Ook het Hof van Oranje
(1977) en het Schaliënhof (1979), beide te Velzeke en de drie hoeven in de Munkbosstraat
nrs. 4, 6 en 8 (1980) zijn beschermd.
De stenen windmolen te Elene (1979), de watermolen
en de
gebouwen rond de binnenkoer samen met de technische installaties te Strijpen (1981) en de watermolen met inbegrip van het
sluiswerk, de bakgoot het roerend werk en de aandrijfmiddelen te
Velzeke-Ruddershove
(1983).vullen de lijst aan. Tenslotte dient
hierbij het huis op het Sint-Eligiusplein
nr. 2 te Leeuwergem
gevoegd (1980).
Op het belang als landschap van het kasteel van Leeuwergem
en de parkaanleg (1973) werd reeds hoger gewezen.
Verder is er de Zeven Sacramentenboom,
nl. een oude Linde op de
Gentse Steenweg en het Hof van Oranje te Velzeke (1977), de
Munkboshoeven
met omgeving te Velzeke-Ruddershove
(197780) en een eerste faze in de bescherming van de Paddestraat (1981)
in dezelfde gemeente. Het Domein Breivelde te Grotenberge
(1982) sluit deze lijst van beschermde landschappen af.
Ook is de lijst van beschermde dorpsgezichten te Zottegem
vrij lang: het reeds hoger vermelde "Hof De Moriaan", Paddestraat 54 met onmiddellijke omgeving (1978), de omgeving' van de
stenen windmolen te Elene (1979), de dorpskom van Sint-Goriks
Oudenhove
(1979), de onmiddellijke
omgeving van de SintAndreaskerk te Strijpen, het "Hof te Wassenhove" met omgeving
te Grotenberge (1979), de Hoeve ter Linden met omgeving te Velzeke (1979) en de stenen windmolen met omgeving te Grotenberge (1979). Verder het Grauwzustersklooster
en het Schaliënhof
te Velzeke (1979), de dorpskom te Godveerdegem en de hoeve
aan de Diepenweg 4 te Grotenberge (1979), de Sint-Amanduskerk
met omgeving te Leeuwergem (1980), de "Posterij" met omgeving
te Grotenberge (1980), het huis aan de Provinciebaan 103 te Velzeke (1980), de kapel met omgevende straten te Elene (1981), de
watermolen
en de gebouwen rond de binnenkoer
te Strijpen
(1981), de Sint-Andrieskapel met omgeving te Strijpen (1983), en
tenslotte de Watermolen met omgeving aan de Beugelstraat 44 te
Velzeke-Ruddershove
(1983).
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BESLUIT
Uit dit overzicht van de beschermingen in de fusiesteden van
het Land van Aalst moge blijken dat niet elke entiteit even rijkelijk
is bedeeld met beschermingen. Daarom mogen nog geen vaste besluiten worden getrokken uit de rijkdom of belangrijkheid van
deze of gene agglomeratie: plaatselijke of individuële initiatieven
liggen immers meestal aan de bazis van beschermingen.
In het algemeen kan worden gesteld dat het kerkelijk bouwkundig
patrimonium zeer goed is vertegenwoordigd. Dit hangt samen met
de aard van de gebouwen en de zware belasting die weegt op de
eigenaar, bijna steeds de gemeente of de kerkfabriek, voor onderhoud en herstelling.

Hoofdkerken zijn steeds beschermd, de meeste oudere kerken
eveneens. Zeer vele oude parochiekerken zijn aangepast of verbouwd in de tweede helft van de 18de of in de 19de eeuw, maar
vertonen nog oude onderdelen. Sommigen menen in enkele gotische kerken, bijvoorbeeld deze van Baardegem, Denderleeuw en
Lieferinge, een groep te kunnen onderkennen met eigen kenmerken, die dan als Dendergotiek wordt omschreven. Dit fenomeen
dient zeker nog verder bestudeerd. Ook de invloed van abdijën op
hun parochiekerken of pastorieen kan een band scheppen. Bijzonder veel kapellen uit de 16de en 17de eeuw zijn bewaard gebleven,
doch er dient nog meer aandacht besteed aan de ommegangen,
oude solitaire kapelletjes en kruisen, waarvan er vele zeker het
bewaren waard zijn, als zovele blijken van de volksdevotie.
Aan beschermde orgels is er blijkbaar geen gebrek. Alle zijn
ze in min of meerdere mate getransformeerd en aangepast aan
latere noden van de kerkmuziek. Bij restauratie of herstel dient
dan ook een keuze gemaakt naar de toestand die wordt teruggebracht. Ze alle naar hun oorspronkelijke staat terugbrengen is
utopisch en onverantwoord, omdat de evolutie hier wordt genegeerd en teniet gedaan.
Ook de burgerlijke openbare gebouwen zijn vrij goed vertegenwoordigd op de beschermingslijsten, al staat niet ieder
gemeentebestuur even positief tegenover bescherming of behoud.
Kleine "monumenten" en gedenkstukken vormen hierop een uitzondering, al komen ze maar sporadisch voor op de beschermingslijsten; hun toekomst is toch ook bijna nooit bedreigd.
De bescherming van privé-eigendom is overal eerder pro blematisch.Kastelen en hotels komen nog wel voor, woonhuizen al
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minder en voor boerderijen-in-bedrijf
wordt het wel moeilijk.
T och kunnen wij ons verheugen in de bescherming van een
aantal molens, zowel wind- als watermolens,
omdat ze meestal
hun economische betekenis verloren hebben. Andere uitingen van
ambachtelijke
of klein-industriële
bedrijvigheid dienen verder
opgespoord, zoals mouterijen, brouwerijen, smederijen, tredmolens, ....
Belangrijk is ook het behoud van de wegen, zoals hollewegen,
sommige kasseiwegen, grachten inkluis, bruggen, ....
Tenslotte zijn er de landschappen en de dorps- en stadsgezichten, waarbij vooral de erkenbare specifieke aspekten van een
streek of omgeving dienen nagespeurd.

Vooral sedert het Monumentenjaar
doet de overheid grote
inspanningen om ons bouwkundig en natuurlijk erfgoed te beschermen en te herstellen en om de landschappen te vrijwaren. De
desbetreffende
diensten staan evenwel voor een hopeloze taak
indien er geen plaatselijke medewerking of sensibilisering is. Hiertoe kunnen de Historische en Heemkundige Kringen en al hun
aangesloten leden - die door hun lidmaatschap toch blijk geven
van interesse voor het historisch verleden en wat ervan als materiële getuigen overblijft - in belangrijke mate bijdragen.
Wij willen U dan ook aansporen attent te zijn voor wat ons rest,
uw omgeving ervoor te sensibiliseren, waardevolle en bedreigde
items te signaleren aan bevoegde instanties, desgevallend via de
bestuursleden van de kringen.
Konkrete bijdragen kunnen worden geleverd door studies en
publikaties over waardevolle ensembles, door het opmaken en
publiceren van deel-inventarissen,
door het organiseren
van
geleide wandelingen en tentoonstellingen,
met foto's of postkaarten, ...
Uit wat voorafgaat moge blijken dat niet alleen de "architectura
major" voor behoud en bescherming in aanmerking komt: een
wegkapelletje, merkwaardige boom, gietijzeren wegwijzer, grenspaal, roepsteen. kan als getuige van ons kollektief historisch
geheugen even belangrijk zijn als een parochiekerk,
herenhuis of
stadhuis. Het bewaren van een houten schuur, lemen huisjes of
tredmolen vraagt grotere inzet dan een te renoveren woning. Het
terplaatse bewaren, herstellen en integreren in de woonomgeving
dient hier de regel te zijn.

r
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Een 15de eeuwse kapel laten verdwijnen voor enkele ondergrondse parkeergelegenheden
meet: is een bekrompen
kortetermijnoplossing voor een tijdelijke nood in de binnenstad. Naar
de toekomst toe is het een bewust uitwissen van een enig spoor
met 500 jaar geschiedenis. Een statig en voortreffelijk landhuis
met uitzonderlijke tuin zomaar opofferen aan de nu nog lucratieve
appartementen
"met standing", wijst op gebrek aan inspiratie.
Beschermen en behoud van waardevol kultuurgoed is onze maatschappij' helpen behoeden tegen uitzichtloze vervlakking, door
haar steeds opnieuw de konfrontatie
te doen aangaan tussen
heden en verleden, met het oog op een leefbare en betere toekomst ...
L. ROBI]NS
Putstraat 1
9392 Aalst-Meldert
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