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Een rekening van Opbrak el
uit het einde van de 17e eeuw
Vandaag de dag zijn gemeenterekeningen
wat de verschillende posten van
inkomsten en uitgaven betreft allemaal uniform. De gewone uitgaven
hebben hoofdzakelijk betrekking op de algemene administratie, de justitie en politie, de brandweer, het onderhoud van wegen en waterlopen,
het gemeentelijk onderwijs, allerlei toelagen aan verenigingen en voor
activiteiten van sportieve en culturele aard, toelagen aan de cao, alsook
op de interesten en aflossingen van leningen. De inkomsten worden voornamelijk gehaald uit de verschillende gemeentelijke belastingen
(de gewone gemeentebelastingen
op personeel en drijfkracht,
de opcentiemen
op de onroerende voorheffing, de personenbelasting,
de belastingen op
motorvoertuigen,
het ophalen van huisvuil e.d.), uit dividenden van Intercommunales .van electriciteit en water. uit aanzienlijke staatssubsidies
(B-fonds), en uit op te nemen leningen om de buitengewone uitgaven te
kunnen dekken.
Een onderzoek van de buitengewone uitgaven is interessant, daar ze een
goed idee geven van de bijzondere inspanningen
of realisaties van degemeente in een bepaald jaar. Anderzijds is de studie van de gewone uitgaven leerrijk om een beter inzicht te krijgen in de werking van die verschillende gemeentelijke instellingen en verenigingen.
Een rekening uit het Ancien Regime van een gemeente of «prochie» vertoont opmerkelijke gelijkenissen, maar ook belangrijke verschillen met
een hedendaagse gemeenterekening.
Het principe van de rekening is hetzelfde gebleven: de post uitgaven en de post inkomsten moeten in evenwicht zijn. Vandaag de dag echter is een niet al te zware schuldenlast
voor een gemeente een normale en soms gezonde situatie:
de buitengewone uitgaven, veroorzaakt b.v. ten gevolge van de aanleg of modernisering van wegen of de bouw van een sportcomplex of een cultureel
centrum zijn meestal verantwoord en lopen vrij vlug op tot hoge cijfers,
zodat leningen nodig zijn.
Onder het Ancien Regime was de toestand anders. De bevoegdheid van
de «prochie» was veel minder uitgebreid dan die van de moderne gemeente: posten als brandweer,
onderwijs, cao, toelagen aan verenigingen en voor activiteiten bestonden eenvoudigweg niet. Verder werd er
helemaal geen onderscheid gemaakt tussen de gewone en buitengewone
uitgaven.
(',-) Wij drukken hierbij onze erkentelijkheid
archivaris te Ronse, voor de waardevolle
ons overvloedig verschafte.

uit t.o.v. Drs. G. Gadeyne, Rijksinlichtingen en suggesties die hij
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Dat wil nu niet zeggen dat er geen buitengewone
uitgaven waren. Bij
het uitgeven van deze rekening hebben we een aantal uitgaven gebundeld onder de titel «oorlog»: en «proces» welke wel degelijk als buitengewoon mogen bestempeld worden. Liepen deze posten, van oorlog b.v.,
te hoog op, dan kon de gemeente aan de gedeputeerden
van het Land
van Aalst een belastingsvermindering
vragen of werden leningen: afgesloten; een speciaal fonds voor gemeentekrediet
bestond natuurlijk 'niet.
De rekening die we hebben uitgekozen is een rekening van Opbrakel
die werd opgemaakt in 1692 door [aecques du Carlier, ontvanger van
de ommestelling of belasting van 30 oktober 1691 en die van 8 januari 1692. Ze werd door de baljuw en meier Ursmarus Vander Donckt
en schepenen Heyndrick Van Hoorde, Jan Wymeels, Jan Brootcooren,
Joos Bauwens, Adriaen Volckaert en Jan Morroyen in openbare vergadering goedgekeurd op 18 juni 1692 (*). Aangezien de vorige tekening
door Lieven Hoelman werd afgesloten op 27 april 1691, heeft ze betrekking op ongeveer de acht laatste maanden van 1691 en de vijf eerste
van 1692.
.
We hebben verkozen de rekening van dat jaar te bespreken om volgende redenen. Ze is een van de oudste die volledig en goed bewaard is
gebleven. Ze sluit aan bij de ommestelling van 30 oktober 1691 die we
hebben uitgegeven en gecommentarieerd
in een vorig nummer van dit
tijdschrift. Ten slotte is het jaar 91-92 een oorlogsjaar, één van de zo talrijke oorlogsjaren die onze streken onder de regering van Lodewijk XIV
hebben gekend en die de bevolking blootstelden aan opeisingen, plunderingen e.d., zowel vanwege de vijandige.als
van de bevriende legers.
Het totaal van de inkomsten beliep 10.452 pond, terwijl de uitgaven de
som van 10.299 pond 10 schellingen en 6 deniers bereikten. De rekening
werd dus afgesloten met een bonus van 153 pond 2 schellingen en 9
deniers. De inkomsten werden bijna volledig gehaald uit de ommestellingen of belastingen C'*) en leningen. Deze leningen werden opgenomen, niet door de «prochie» als dusdanig maar door enkele notabelen,
gezamenlijk verbonden en die de parochie vertegenwoordigden.
Ze werden aangegaan bij rijke particulieren,
soms inwoners van Opbrakel
zelf, nog meer bij kapitaalgrachtige
burgers van Gent, Oudenaarde
of
andere steden tegen een jaarlijkse interest van de 16e penning of 6,25 %;
aflossingstermijnen
werden hierbij meestal niet gesteld.
De uitgaven, die in de eigenlijke rekening één geheel vormen, hebben
we voor de duidelijkheid gesplitst in vijf posten, waarvan de drie eerste
behoren bij de gewone en de twee andere bij de buitengewone uitgaven.
De plaatselijke
«ommestelling»
of belasting had een dubbel doel. In
de eerste plaats moest de gemeente tussenkomen in de globale belasting
c·) R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 8.
(**)
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Over het principe en de werking hiervan, zie S. De Lange, Een «ommestellynghe» van 1691. Hoe men te Opbrakelonder
Ancien Regime zijn be
lastlng betaalde, in HET LAND VAN AALST, XXVII (1975) nr. 1-2, inleiding, p. 49-50.

die de landsheer aan de Staten van Vlaanderen vroeg (<<bede»); deze
zgn. «buitenkosten» wogen. uiteraard het zwaartst. Daarnaast waren er
ook de .plaatselijke bestuurskosten, de zgn. «binnenkosten» die er bij
gevoegd; werden. De totale som werd dan (op het platteland) over de
belastingplichtige inwoners verdeeld. Opbrakel behoorde tot het Land
van Aaljt en meer bepaald tot het district Geraardsbergen. Aan de ontvanger "an dit district werd dan ook bijna 72% van de inkomsten van
de omrrlestelling betaald.
Opbrakel moest natuurlijk ook de geleende sommen en de interesten
terugbetalen. In deze rekening valt echter op dat twee schulden, een
eerste van 112 pond 10 schellingen per jaar en een tweede van 100 pond
per jaar niet betaald werden; bovendien was men met de aflossing van
de tweede schuld reeds drie jaar achterop geraakt. De interesten van de
schulden in de loop van het dienstjaar zelf gemaakt, werden natuurlijk
nog niet in rekening gebracht.
Als we echter de achterstallige interesten en die van de nieuw gemaakte
schulden samentellen, bekomen we voor het daarop volgende jaar een
schuldenlast van 1139 pond, terwijl in ons dienstjaar maar 321 pond
(d.i. 3,1 % van alle uitgaven) werd betaald. Door manipulatie van de
aflossing van schulden slaagde men er dus in, de rekening in evenwicht
te houden en ze zelfs met een bonus af te sluiten.
De post administratie en gewone werkingskosten slorpte ongeveer 125
pond of 7% op van de totale uitgave. De ambtenaren zoals baljuw,
meier, burgemeester, schepenen, «poincters ende setters» (*), ontvanger
griffier, pater en officier kregen niet zoals nu een jaarlijkse en vaste
vergoeding maar werden betaald voor wel bepaalde en met name genoemde opdrachten.
De rubriek proceskosten stelt een probleem. Opbrakel betaalde immers
veel meer voor allerlei processen dan voor zijn ganse administratie. Bovendien weten we dat deze uitgaven die logischerwijze als «buitengewoon» zouden bestempeld worden, helemaal niet zo buitengewoon waren. Gedurende meer dan dertig jaar immers heeft Opbrakel zeer dure
processen gevoerd voor de Raad van Vlaanderen te Gent en voor de
Grote Raad te Mechelen, en wel tegen zijn eigen pastoor Antoine de
la Fontaine. Deze lange reeks processen hield verband met een paar
financiële problemen, nl. het heffen van de tienden en het aandeel van
de pastoor in de betaling. van de jaarlijkse ommestelligen. Dit waren
principiële vragen die zich overal in Vlaanderen stelden en het antwoord
hierop had dan ook meer dan een zuiver lokale betekenis. Vandaar
kan men de hardnekkigheid van beide partijen, de kerkelijke en de
burgerlijke, grotendeels verklaren. Deze processen kostten Opbrakel
zelfs zoveel geld dat de burgemeester en schepenen in 1711 hoopten
«eens een eijnde t'hebben van processen die nu dertigh jaeren hebben

(::.) Zie S. De Lange, art. cit., p.
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gheduert, ende soo vele duijsende ghecost ende bijnaer de ruine vande
voorseijde prochie hebben veroorsaeckt» (* '~).
in' onze rekening van 1691-92 hebben echter alle proceskosten, behalve
de eerste, betrekking op nog een ander geding dat reeds vóór 1679 gevoerd werd tegen Jacques van Larebeke. Hij was een lokale grootgrondbezitter en lid van een voorname familie: een zekere Pieter van Larrebeke was advocaat bij de Raad van Vlaanderen en bezat eveneens grondn te Opbrakel. De «prochie» heeft het proces voor de Raad van
Vlaanderen verloren en bovendien werd haar beroep op de Grote Raad
van Mechelen niet ontvankelijk verklaard: alle onkosten, vergoedingen
en een boete, samen meer dan 1000 pond. werden Opbrake1 ter betaling
voorgelegd. Men kan dus de vraag stellen of de notabelen van Oplirakei 'in die tijd gedurende meer dan dertig jaar, bovendien nog een ellendige oorlogsperiode, niet al te lichtzinnig twee grote processen hebben gevoerd die vele duizenden ponden hebben gekost.
Als rechtstreeks gevolgd van de oorlog heeft Opbrakel ongeveer 2550
pond onkosten gemaakt of 25% van zijn totale uitgaven. Voornamelijk
het opeisen van hooi, haver en brandhout op 1 augustus 1691 door het
Franse leger woog zwaar door; nl. 1054 pond en 2 schellingen. De volgende dag, nl. op 2 augustus, moest, gelukkig in mindere mate, aan het
Spaanse leger geleverd worden. Uit de verschillende posten blijkt dat
Opbrakel bij het oorlogsgebeuren betrokken was door verplichtte leveringen van allerlei goederen en paarden, represailles onder de vorm van
gevangennemingen, actieve deelname van sommige inwoners bij het "versterken van steden of het bespionneren van de vijand, alsook door het inkwartieren van groepen soldaten.
We mogen dus concluderen dat de jaren rond de eeuwwisseling van de
17e eeuwen 18e eeuw voor Opbrakel moeilijk geweest zijn, omdat
de uitgaven ten gevolge van oorlogsfeiten hoog lagen, terwijl de belastingen eveneens als gevolg van deze toestand moeilijk konden betaald worden. In die periode werden bovendien een paar wanhopige processen
gevoerd. Om deze buitengewone uitgaven te dekken, die echter de inwoners van de heerlijkheid niet ten goede kwamen, werden dan leningen aangegaan. Voor de aflossing hiervan hoopten de gemeentevaderen
op de komst van betere tijden.
1. ONTVANGSTEN
ommestelling van 30 oktober 1691 aan
8 pond par. per bunder:
ommestelling van 8 januari 1692 aan
4 pond par. :
verpachting van de vage gronden of dorpsgronden op kerstavond 1691 ;
(H)
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5171 pond 17 schel.
2585 pond 18 schel.
268 pond

1 schel.

R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 166, f" 343vo. - We hopen binnenkort
een volgende aflevering dit proces uitvoerig te bespreken.

in

-

-

overschot van de vorige rekening
afgesloten op 27 april door Lieven Hoelman:
lening van 80 pond groten Vlaams afgesloten
op 11 februari 1692 bij jonkvrouw Barbara
Mahieu van Gent door Ursmarus Vander
Donckt, Franscis Troncquoy, Jan Wymeels
en anderen gezamenlijk verbonden:
lening van 400 gulden op 3 december 1691
afgesloten bij Jan Craeije van Geraardsbergen
en Adriaan Volckaert van Opbrakel door
Ursmarus Vander Donckt, Hendrik van
Haard en anderen, gezamenlijk verbonden:
lening van 40 pond groten Vlaams in mei
1692 afgesloten bij Katelijne Pumbru, weduwe
J aecques Troncquoij, door Hendrik Van
Hoorde, Adriaan Volckaert en anderen,
gezamelijk verbonden:
intrest van een half jaar van een voorschot
van 400 gulden die Opbrakel had toegestaan
aan jonker François de Partz, ontvanger
van het district Geraardsbergen:
Totaal:

106 pond

16 schel.

1040 pond par. (*)

800 pond par.

480 pond par.

25 pond par.

10452 pond par.

13 schel.

11. UITGA VEN
A. Belastingen

-

in het kader 'van het Land van Aalst

aan ontvanger de Partz, als aanvullende
belasting aan het Land van Aalst vastgesteld
op 18 augustus 1690, betaald 27 mei 92 :
aan F. de Partz als voorschot op de volgende
subsidie, betaald op 6 mei 92 :
aan.J udocus Arents, ontvanger van de stad
Aalst voor een kleine rente:
aan F. de Partz, 16 kwitanties
stall ige belastingsschulden

11 schel.

384 pond
37 pond

14 schel.

van achter4736pond
Totaal:

B. Aflossing

378 pond

5537 pond

17scIlei.
2 schel.

en intrest van schulden

aan Frans Roman, baljuw van het Land
van Schorisse, een assignatie, gedateerd 12
("') Moet eigenlijk

1060 pond zijn, daar

1 pond gr. Vl. 12 pond par. waard

is.
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november 1691, ten voordele van Antoine
van Meldert :
14 pond 8 schel.
aan Joris Rombaut, advocaat bij de Raad van
Vlaanderen, ter aflossing van een schuld
gemaakt op 30 mei 1690 door Ursmarus
Vander Donckt en consoorten in de zaak
tussen Opbrakel en pastoor De la Fontaine,
maar door genoemde Rombaut overgenomen:
75 pond
aan Jan van Leirberghe van Oudenaarde.
afbetaling van een schuld gemaakt op 14
oktober 1690 :
20 pond 5 schel.
aan Ursmarus Vander Donek, baljuw,
afbetaling van een lijfrente afgesloten op
20 april 1691 :
50 pond
aan Frans Troncquoij intrest van vier schulden,
waarvan de laatste gemaakt op 3 november
1690:
160 pond to schel.
aan meester François de Moncheaux, raadsheer
in de Raad van Vlaanderen, intrest en
aflossing van een jaarlijkse schuld van
112 pond 10 schellingen, in de vorige rekening betaald tot de eerste juni 1690 :
- (*)
aan de erfgenamen van raadsheer Dhaene,
intrest en aflossing van een schuld van 50
gulden per jaar die voor het laatst betaald
werd tot en met 12 oktober 1688 :
aan Frans Troncquoij, intrest van de 16e
penning van een schuld van 500 gulden
gemaakt op 1 juli 1691 :
aan Jan Craeye van Geraardsbergen, intrest
van een schuld van 300 gulden gemaakt
op 3 december 1691 :
aan Adriaen Volckaert, intrest van een
schuld van 100 gulden gemaakt op 3 december
1691 :
aan jonkvrouw Barbara Mahieu van Gent
is Opbrakel schuldig ter ontlasting van
Ursmarus Vander Donckt en konsoorten de
som van 80 pond groten Vlaams, schuld
gemaakt op 8 februari 1692 :
aan de weduwe Jacques Troncquoij is -Opbrakel
schuldig de som van 40 pond groten Vlaams,
schuld gemaakt in mei 1692 :
Totaal:
320 pond 3 schel.

(':,) Deze en de volgende posten werden blijkbaar

210

niet betaald.

C.

-

Administratieve en andere interne onkosten
aan Jan Dernaucourt en ·Paeschier Pimbru
voor het luiden van de klok op zondag voor de
hoogmis:
aan Jan Brootcooren voor het vele werk verricht
voor de parochie:
aan' Pieter Robert voor een tocht naar
Ronse en enkele andere karweitjes:
aan ontvanger du Carlier voor de eerste
«zettynghe» (d.i. de verdeling van de belasting)
aan dezelfde ontvanger
«zettynghe» :

-

10 pond
72 pond
5 pond
166 pond

voor de tweede
83 pond

eveneens aan de ontvanger de terugbetaling
van voorgeschoten gelden (voor briefport,
fooien voor boden e.d.) :

57 pond

aan de pastoor voor 1 bunder kuregoed
(d.i, grond die behoorde aan de pastorij) die
men in de «zettynghe» had omgeslagen doch
die niet belastbaar was, terugbetaling van:

12 pond

aan Lieven Hoelman voor 1 jaar onderhoud
van het landboek :
aan Pieter Vermeiren, Frans Troncquoij,
Christoffel Bousijn en Jacques du Carlier,
«pointers en zetters» van de ommestelling
van 30 oktober 1691 :
aan de baljuw en de meier voor hun tussenkomst in de vaststelling van de ommestelling :
aan de 7 schepenen voor hun tussenkomst
in de vaststelling van de ommestelling :
aan de griffier voor zijn werk aan de
ommestelling:
,
aan de griffier voor het opstellen van de
ommestelling :
aan de griffier voor de verpachting van de
ommestelling :
aan de griffier voor het maken van het
zettingboek :
aan de griffier voor de vaststelling van elke
som:
aan de vier voornoemde «pointers en zetters»
van de tweede ommestelling :
aan de baljuw en meier voor de tweede
ommestelling :

6 schel.

16 pond

8 pond
6 pond
14 pond
4 pond
12 schel.
30 schel.
14 pond
3 pond
8 pond
6 pond
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aan de schepenen voor hetzelfde:
aan de griffier vçor hetzelfde:
aan de griffier voor de verpachting van de
ommestelling :
aan de griffier voor het opmaken van het
tweede zettingsboek :
aan de griffier voor de quote (vaststelling)
van de vage pachten:
aan Miehiel du Carlier, prater:
aan Andries de Saedelaere, officier:
aan de weduwe Pieter Dernaucourt voor
een zending door wijlen haar echtgenoot in dienst
van de parochie te Schorisse verricht:
aan burgemeester Hendrik Van Hoorde voor
reizen en voorschot van geld:
aan Joos Bauwens voor een zending in dienst
van de parochie te Schorisse verricht:
aan de 6 schepenen voor hun vaste werkzaamheden:
aan de baljuw en de meier voor de goedkeuring van de begroting:
aan de schepenen voor hetzelfde:
aan de griffier voor hetzelfde:
aan de griffier voor het maken van een
dubbel van de begroting:
vergoeding voor brandhout door de
schepenen verbruikt tijdens hun werk
aan de begroting:
aan de ontvanger voor verloren tijd:

4 pond
21 schel.
8 pond
10 pond
16 pond
32 pond

7 pond
79 pond

8 schel.

2 pond

8 schel.

18 pond
7 pond
12 pond
4 pond

3 pond
30 schel.
725 pond

Proceskosten
betaald op 28 december 1691 en op 10
januari 1692 als ereloon aan procureur
Parmentier i.v.m. een proces gevoerd voor de
Raad van Vlaanderen tegen pastoor Antoine
de la Fontaine :
betaald in januari of begin februari 1692
aan deurwaarder
de Baisse die boodschapper De Decker had vergoed voor het
overbrengen van precesstukken
i.v.m. een

212.

10 schel.
14 schel.
2 schel.

18 pond

Totaal:

D.

14 pond

92 pond

1 schel.

geding door Opbrakel ingespannen voor
het parlement van Mechelen tegen de heer
[aecques van Larrebeke:
betaald op 18 februari 1692 aan procureur
Miehiel van Larrebeke ten voordele van
Jaques van Larrebeke die het proces,
gevoerd voor de Raad van Vlaanderen
tegen Opbrakel, gewonnen heeft:
beta~ld op 20 februari 1692 aan procureur
Hasaert te Mechelen, omdat het beroep
vanOpbrakel tegen Jaques van Larrebeke
aldaar verworpen werd:

-s--«

-

39 pond

224 pond

12

schel.

568 pond 12 schel.

betaald op 20 februari 1692 aan dezelfde
Hasaert wegens «het frivool appel» tegen
156 pond 6 schel.
Jacques van Larrebeke de boete van:
betaald op 20 mei 1692 de onkostennota die
procureur Spillebout, de advocaat van
Jacques van Larrebeke bij het Parlement
van Mechelen, aan procureur Hasaert had
overhandigd :
96 pond
betaald aan advocaat Rombout te Gent de
onkosten van briefport en de sommen die
hij had voorgeschoten aan een boodschapper die
naar Mechelen was gestuurd
6 pond 14 schel.
Totaal:

1183 pond

4 schel.

1054 pond

2 schel.

E. Oorlcgskosten
schadeloosstelling voor de levering op 1 augustus 1691 van hooi, haver en brandhout
op bevel van de intendant de Mirrabou aan
het Franse leger te Avelgem gestationeerd,
geraamd door de baljuw en schepenen de 26e
augustus op :
schadeloosstelling voor de. levering op
2 augustus 1691 van hooi, brandhout e.d. aan
aan de Spaanse troepen te Gaver gelegerd
en op 3 september voor de versterking van
de stad Oudenaarde, geraamd door de baljuw
en schepenen de 26e november 1691 op :
aan Joos Bauwens en Joos van Assche
voor de levering van 2 voeren brandhout
aan de goeverneur van Oudenaarde:

198 pond 18 schel.

20 pond 15 schel.
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schadeloosstelling
aan enkele inwoners voor
het feit dat zij te Doornik werden gevangen
gehouden en dat Dun paarden in beslag
werden genomen op 25- mei als vergeldingsmaatregel van de goeverneur van Doornik,
welke schadeloosstelling
door baljuw en
schepenen op 15 april 1692 geraamd werd op :
op 19 juni 1692 betaald aan Jan Bauwens en
Jan de Haeze voor het helpen versterken
van Halle gedurende 26 dagen aan 21
schellingen per dag:
op 7 december 1691 betaald aan Andries
de Kimpe en Joos Schaep voor een nachtelijke tocht naar Ronse om uit te vissen
waarheen de Franse troepen, te Ronse gelegerd, van plan waren op te trekken:
vergoeding uitgekeerd aan Diricx, adjudant
van kolonel de Puijs, voor de levering van 6
zakken haver:
op 31 maart 1692 betaald aan Jan de Wolf
voor verteer en «verversing»(*)
van partijen
bij hem thuis:

461 pond

54 pond

2 pond

26 pond

soldaten
26 pond

vergoeding betaald aan Joos Flameng die op
bevel van schepen Jan Brootcooren een troep
soldaten naar het kwartier: te Ronse had
gevoerd:
op 10 juni 1692 betaald aan Lieven Dusong
voor de «verversing» van soldaten:
schadeloosstelling
uitgekeerd aan ontvanger
Jacques du Carlier voor «verversing» van
soldaten alsook terugbetaling van voorgeschoten geld:
aan Pieter van Wijmeersch voor del «verversing» van soldaten en terugbetaling van voorgeschoten geld:
terugbetaling aan burgemeester Hendrik
van Hoorde van geld voorgeschoten aan
soldaten:
aan Pieter Vermeiren voor het «verversen»
van soldaten en de levering van haver:
aan Jan Meirtz voor het «verversen»
soldaten en de levering van haver:

6 schel.

14 schel.

18 schel.
23 pond

5 schel.

337 pond

17 schel.

156 pond

8 schel.

23 pond

10 schel.

14 pond

2 schel.

13 pond

16 schel.

van

(':.) verversing: van verversehen = voerzien van eten, drinken, kleren, etc. Zie
Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam, s.v, verversehen.
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aan Joos van Assche voor het verschaffen van
eten en drinken aan ± 100 Franse soldaten
in november 1691 en voor de levering van brandhout:
30 pond
aan Frans Troncquoij die in oktober 1691
voorraad heeft gegeven aan een groep
ruiters:
5 pond
als vergoeding aan pastoor Antoine de la
Fontaine voor het verschaffen van logement
aan 100 Franse soldaten, voor het traktement
aan de officieren en voor levering van stro :
30 pond
Op 18 juni 1692 betaald aan Jan Morre
voor het verhuren in naam van de parochie
van wagens en paarden aan het leger van
zijne majesteit:
72 pond
Totaal:
2550 pond 112 schel.
S. DE LANGE

MEDEDELING:
Weleerwaarde heer Valère Gaublomme werd vereerd met het ereteken
van ridder in de orde van Leopold Il. Van harte wensen wij hem hierom
proficiat en hopen dat hij nog vele jaren met evenveel toewijding «onze
bibliografie» kan ter harte nemen.
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Dom Gregorius Baston
prior van Bornem (1679-1752)
1. DE FAMILIE

BASTON.

Dit adellijk geslacht, dat men in de eerste helft van de XVIIe eeuw te
Gaver aantreft, vestigde zich vervolgens te Aalst, waar het echter reeds
verdween bij de aanvang van de achttiende eeuw. Wij konden geen verwantschap ontdekken met het gelijknamig geslacht, dat te te Brugge al
vermeld wordt in de XVIe eeuw. Vincent Baston was er gehuwd met Josijne van Vlamincpoorte,
dochter van Roelant, griffier van Brugge. Hij
overleed er in 1591. Zijn zoon Ferdinand, had een dochter, Margareta
genaamd, die in 1670 te Brugge bij de Augustijnen begraven werd (1).
I. CLAUDIUS BASTON, schildknaap, kapitein en hoogbaljuw van het
Land van Gaver, gehuwd met Anna Wieis. bezat in 1636 de helft van
het ken ter Burcht te Gaver (2). Zij hadden minstens vier kinderen, geboren te Gaver:

1. PHlLIPPUS, geboren en gedoopt op 18 augustus 163 ... Zijn peter,
graaf Philippus van Egmond, heer van Gaver, liet zich vervangen door
Guiliermus du Bacquelerot, hoogbaljuw van Zottegem. Zijn meter was
Philippa Sabina van Egmond, een zuster van voornoemde graaf. Anna
Wiels echtgenote van Jacobus van Roden, secretaris van Zottegem, hield
in haar naam het kind boven de doopvont. - Zie verder onder II.
2. GUILIELMUS-EUGENIUS,
geboren op 19 december 1637. Als peter
fungeerde Adrianus Nuttens, in naam van Guilielmus Eugenius Baston.
Zijn meter was Anna Wieis, echtgenote van Jacobus van Roden.
3. Naamloze jongen, geboren en overleden
dellijk na het doopsel.

op 26 februari

1640, onmid-

4. FRANCISCUS,

geboren op 28 september 1641. Adrianus de Zuttere
verving zijn peter, Franciscus Wiels. Zijn meter was «DOMICELLA»
Susanna Wiels (3).

11. JONKHEER PHILIPPUS BASTON, geboren te Gaver op 18 augustus 163 ... , overleden te Aalst op 31 december 1696, werd op 16 december 1653 ingeschreven als student van de «FACULTAS
ARTIUM» te
1) FRAGMENTS
GENEALOGIQUES,
Geneve, 1775, dl. I, p. 133·134.
2) Rijksarchief
Gent, Familiefonds, nrs. 2573, 6130. - F. DE POTTER en J.
BROECKAERT,
Geschiednis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen, 1e reeks, 3e dJ., Gaver, Gent, 1864, p. 58, 60.
3) Rijksarchief Gent, Kerkregisters van Gaver.
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Leuven, in de pedagogie «De Lelie» (4). Hij was heer van Rosières en
schepen van Aalst (5). Zijn echtgenote Helena Angelina Wil1ems overleed op 7 september 1695. Beiden werden begraven in het familiegraf in
de collegiale kerk van Sint-Martinus te Aalst (6). Zij kregen dertien
kinderen, waaronder elf zonen, doch verschillende kinderen overleden op
jeugdige leeftijd.
1. JOHANNES-CAROLUS.
gedoopt op 27 april 1661, die volgt onder
lIl.

2. JACOBUS-PHILIPPUS, gedoopt op 29 augustus 1662, die studeerde
in het Sint-Jozefcollege van de Jezuieten in zijn geboortestad, waar hij
deel uitmaakte van de congregatie van O.-L.-Vr. (7) Hij werd kanunnik
en was lid van de Broederschap van de H. Drievuldigheid in de Sint-Martinuskerk te Aalst (8).
3. CLAUDIUS, gedoopt op 31 oktober 1663.
4. FRA NCISCUS-HYA CINTHUS, gedoopt op 24 december 1664.
5. ENGELBERTUS-jOHANNES,
gedoopt op 10 mei 1666, overleden
op 20 februari 1667 en 's anderendaags in het familiegraf begraven.
6. EMMANUEL FEL/X, gedoopt op 10 september 1667.
7. PHIL/PPUS-IGNATIUS,
gedoopt op 10 augustus 1669. Zijn peter,
de graaf van Egmond, liet zich vervangen door Gillis Antonius Uyttersprot, terwijl zijn meter, Helena 't Serclaes, gravin van Borckhoven,
vertegenwoordigd was door Anna Wiels.
8. jOHANNA-THERESIA,
gedoopt op 12 januari 1672. Haar peter, Johannes van Wassenhove, baljuw van inove, liet zich vervangen door
Franciscus Wijs.
9. jOHANNES-FRANCISCUS,
gedoopt op 9 maart 1673.
10. ANGEL/NA-jACOBA,
gedoopt op 20 juli 1674. Peter: haar oudste
broer, Johannes Carolus.
11. IGNATIUS-ANTONIUS,
gedoopt op 21 april 1676, monnik te Affligem.
.
12. GUILIELMUS-EUGENIUS,
gedoopt op 10 december 1677, overleden op 1 februari 1726 en begraven in het familiegraf. Als baljuw van
het Land van Gaver had hij een proces met Jan de Potter nopens de
heerlijkheid van Budsijn (9).
13. FRANCISCUS-LUDOVJCUS,
gedoopt op 4 juni 1680.
4) A. SCHJ LLfNGS, Matricule de l'Université de Louvain, dl. VI, Brussel, 1963,
p. 34.
5) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst, dl. I, Gent,
1873, p. 273-276.
6) Stadsarchief
Aalst, Kerkregisters
van Sint-Martinus,
Deze bron - wordt verder verondersteld,
evenals de plaatsnaam Aalst. - P. VAN
UFFEL, Grafzerken, Aalst, 1913, p. 6.
7) Oud-archief van Sint-Jozefcollege te Aalst, nr. A7.
8) J. REY AERT, De oude Broederschappen
van 'de kerk van de H Martinus te
Aalst, Gent, z.d., p. 70.
9) Rijksarchief Gent, Familiefonds, nr. 6345.
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lIl. JONKHEER JOHANNES-CAROLUS-BASTO ,heer van Brantstrate, schepen, en burgemeester van Aalst, gedoopt op 27 april 1661, overleden op 24 januari 1736, gehuwd op 29 augustus 1694 met Theresia
Albertina Vilain, ov-erleden op 11 januari 1710 (10). Op 7 oktober
1681 werd hij als student te Leuven ingeschreven (11). Hij werd bijgezet in het familiegraf. Bij deze gelegenheid leverde schrijnwerker Goossens een groot wapenschild, dat geschilderd en verguld werd door Johannes Van der Haeghen. Oe Catharinisten kregen twee tonnen pier bij
de uitvaart (12).
.
In 1701 verkocht Johannes Carolus de praterij van Schaarbeek tp Aalst,
die hij samen met Philippus Jacobus d'Achies in leen hield van het grafelijk hof «ten Steene», aan Theodorus Ignatius van d'en Meersche (13).
Hij bezat drie huizen te Aalst; één in de Pontstraat «commende achter
met de schure aen het huys van notaris van Waesberghe in de Stoejstraete»; het zogenaamd huis van Dirk Martens in de Lange Zoutstraat en

een huis in de. Stoofstraat, dat in 1736 verkocht werd aan de stadsontvanger en afgebroken «omme de slechte ghesteltenisse ende teviteren de
instortinghe» (14). In het Land van Gaver bezat hij het hoofdleen «den
Uutvanck»
(15). Zijn goederen werden geërfd door zijn kleinzoon, Carolus-Josephus, die «heir unlcq» was (16).
Zij hadden minstens vier kinderen:
1. PHILIPPUS,

die volgt onder IV.

2. MARIA-JOHANNA-THERESIA,
gedoopt op 2 maart 1698, religieuze bij de Annuntiaten te. Gent, onder de naam van zuster Seraphina. Zij
kreeg als bruidschat een «croysrente» van vier ponden groten jaarlijks.
3. FRANCJSCA-EUGENJA,
4. CAROLUS-FRANCJSCUS,

geboren in augustus 1700.
gedoopt op 5 oktober 1701

IV. JONKHEER PHILIPPUS BASTON huwde met N. Hoverlant, dochter van Dominicus, die in 1746 te Doornik woonde. Zij hadden- èen zoon -,
de hogervermelde CORNELUS-JOSEPHUS,
die nog minderjarig was bij
hun afsterven. (17).
V. JONKHEER CAROLUS-JOSEPHUS BASTON erfde van zijn grootvader langs vaderskant de heerlijkheden van Brantstrate en Doygem.
F. DE POTTER en J. BROECKAERT, O.C., p. 276·278.
A. SCHILLINGS,
O.C., p. 476.
P. VAN NUFFEL, O.C., p. 6.
F. DE POTTER en J. BROECCKAERT, O.C., dl. II, Gent, 1974, p. 13.
P. VAN NUFFEL, Historiek der oude straten, markten, pleinen en gebouwen der stad Aalst, Aalst, 1914, p. 15-16.
16) Rijksarchief Gent, Familiefonds, nr. 6332.
16) Stadsarchief Aalst, Register nr. 407, f. 38.
17) Ibidem.

10)
11)
12)
13)
14)
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In 1736 hield hij ook zes dagwand en vierentachtig roeden in leen van
de heer van Zottegem (18).
Petrus-Carolus van Waesberghe, pensionaris en griffier van het Land
van Aalst, alsook Carolus Vilain, heer van Welle en Iddergem, waren
zijn voogden. De rekening, die zij in 1746 aan de «edele heren Weesheren der stadt ende schependom
van Aelst» voorlegden, geeft een goed
beeld van de elegante kledij van een adellijke jongeling in die tijd. In
1744 kreeg hij het volgende: een fijnen hoed met gouden boord, een
pruik, een broek van «gecruyst» laken gevoerd met witten «diement»,
een mantel «ende casacke» van rood «carmesitn» laken, gevoerd met
rode «camelot», «eene juppon ende broecke» van geel laken, voorzien
van «gaude gallon ende gaude cnoppen», een paar zijden kousen en twee
paar schoenen.
Op 31 december 1743 vroeg hij «een goeden nieuwjaer omme dairvan
mede te delen sijne matante, de annintiate». Hij kreeg toen twee dukaten en zes schellingen, waarvan hij drie schellingen voor zich hield. Op
2 mei 1744 ging hij weer op bezoek bij zijn tante «die versocht hadde
hem te maghen sien», Men betaalde zeven gulden «voor de berlinde tot
siinen transport.»

(19)

VI. JONKHEER CAROLUS-PHILIPPUS-GABRIEL BASTON deed op
17 januari 1755 het verhef van het leen in Zottegem (20).
2. ZIJN JEUGD TE AALST.
Ignatius-Antonius Baston ontving het doopsel in de collegiale kerk van
Sint-Martinus op 21 april 1676, als elfde kind van Philippus Baston en
Helena-Angelina Willems. Zijn peter was Egidius-Antonius Uyttersprot;
zijn meter, [ohanna Spanoghe, die zich liet vervangen door Theresia Willerns, blijkbaar een zuster van zijn moeder. Hij studeerde in het Sint-Jozefcollege bestuurd door de Jezuïeten, waar hij perfect was van de congregatie van O.-L-Vrouw (21). Enige maanden na de dood van zijn moeder in 1696 verzocht zijn vader de «edele heer oppervooghden der stede
van Aelst» hem te emanciperen, daar hij bekwaam was «ende suffisant tot het bestieren van zijn portie hereditaire». Drie oudere broeders,
die tot voogden waren aangesteld, legden op 7 mei 1696 de volgende
verklaring af: «Wij onderschreven naeste ende appaente vooghden van
den voirseyden jonker Ignatius Baston, volcommen kennisse hebbende
van siine capaciteit ende bequamhijt, mitsgaders van siin goet comportement, bevinden goet ende geraedich te sijn, den selven te emanciperen,
als beter gedaen dan gelaeten. Actum binnen Aelst deser VII may 1696»
(22).
18) W. VA.N HILLE, Het leenhof van de Grote Toren te Zottegem,
Stam" Jg. VIJl, 1972, p. 124.
19) Stadsarchief Aalst, Register nr. 407, f. 38.
20) W. VAN HILLE, o.c., p. 124.
21) Archief van het Iozefcollege, nr. A7.
22) Stadsarchief Aalst, Registers, nr. 325.

in Vlaamse

219

3. MONNIK

TE AFFLIGEM.

Op 21 januari 1697 trad Ignatius in bij de Benedictijnen van de abdij
Affligem te Hekelgein in de omgeving van zijn geboortestad. Meer dan
acht jaar was het geleden, dat er nog een novice was ingetreden. Wegens
de grote schulden veroorzaakt door de invallen van de Franse legers had
proost Romanus Spruyt (t 1718) immers geen novicen willen aanvaarden. Door toedoen van zijn eigerr officiales was hij op 2 augustus 1696
door de aartsbisschop-abt
afgezet op onwettige wijze. Ignatius ontving
op 12 maart 1697 het habijt met de naam Gregorius. Na 'een jaar noviciaat legde hij op 16 maart 1698 zijn plechtige geloften af en ontving
nog hetzelfde jaar op 20 december te Brussel het subdiaconaat.
Op 27
maart 1700 werd hij tot diaken en op 11 maart 1702 tot priester gewijd. Na zich nog twee jaar aan de studie van de theologie te hebben
gewijd, werd hij naar de afhankelijke priorij van Neerwaver in WaalsBrabant gezonden, waar hij drie jaar verbleef.
Op 25 augustus 1707 werd hij gastenmeester
te Affligem. Een zware
Laak in oorlogstijd!
Op 14 oktober sloeg het leger van de Verbondenen
in de Spaanse Successieoorlog zijn kamp op in de omgeving van Affligem. De abdij kreeg de opperbevelhebbers,
Malboroughen
Wittenberg,
alsook verschillende generaals met hun talrijk gevolg te herbergen. Ook
het jaar daarop had men voortdurend met inkwartieringen
af te rekenen
(23). Gregorius kweet zich echter schitterend van zijn moeilijke taak.
Zowel met de' officieren. als met de soldaten, zowel met de slechten als
met de goeden, wist hij om te gaan en iedereen tevreden te, stellen.
4. SUBPRIOR

TE AFFLIGEM.

Op 13 maart 1716 werd hij tot subprior benoemd, zodat hij nu in rangorde onmiddelijk na de proost kwam, vermits er sinds de vorige eeuw
geen prior meer was. Vijfentwintig jaar lang bekleedde hij dit ambt met
voorbeeldige ijver. Een periode van voorspoed brak aan na de rampspoedige oorlogen. Hij kon het blijkbaar goed stellen met proost Odo De
Craecker (t1743), evenals hij een Aalstenaar en 'een oud-leerling van
het Sint-Iozefcollege,
ochtans was het bij de aanvang niet gemakkelijk, daar de proost in 1717 een ernstige aanval had van «melancholia»
blijkbaar een zenuwinzinking,
zodat de minste scherts of lach een kwelling
voor hem betekende. In 1729 werd hij tevens belast met het beheer van
de Kluiskapel die hij verrijkte met zes kandelaars en een altaarkruis uit
verguld hout, alsook met zilveren ampullen (24).
Alhoewel als subprior belast met de handhaving van de kloostertucht·
was hij zeer geliefd bij zijn medebroeders,
die hem algemeen «Mama»
noemden. Hij vervulde zijn taak immers meer door smeekbeden, zuchten
22) B. REGAUS, Hafflighemum JIIustratum, dl. Il I, k. 1881, 1886, in Abdijarchie.
Dendermonde.
,.
24) B. REGAUS, O.C., dl. VII, k. 1493, in Abdijarchief Affligem.
IDEM, Dirctorium
Abbatiai
Hajjlighemensis,
h. 57, in Abdijarchief. Dender
monde.
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en tranen dan door bevelen, volgens het getuigenis van B. Regaus, die
hem persoonlijk heeft gekend. Dag en nacht was hij de eerste en de laatste in het koor. Zijn zorg voor de ceremoniën, de processies en geheel de
eredienst was bewonderenswaardig.
Hij onderscheidde
zich bovendien
door een grote godsvrucht tot de H. Maagd, wier klein officie hij samen met enkele andere mariale gebeden dagelijks bad. Daar de proost
vanaf 1730 ziekelijk was en bijna altijd in het ziekenkwartier
verbleef,
had Gregorius een dubbele last te dragen. Zijn familie vergat hij intussen evenmin. Toen zijn oudste broeder, Charles Baston, gewezen burgemeester van Aalst overleed, gaf hij opdracht aan Frans Baert de «BLASOENEN» te schilderen om in de Sint-Martinus kerk te hangen «omtrent sijne sepulture» (25).
5. PRIOR

VAN BORNEM.

Onder druk van de jaren en uitgeput door zijn ijver verlangde Gregorius ten slotte rust. Na herhaald aandringen bij de aartbisschop d'Alsace
verkreeg hij eindelijk op 18 augustus 1741 zijn ontslag. Hij werd benoemd tot prior van de afhankelijke priorij van Bornem, die al sinds 1120
onderworpen was aan Affligem, maar in de XVIIIe eeuw vooral diende
als rustoord voor oude en ziekelijke monniken. Er verbleven toen slechts
twee kloosterlingen
in het statige gebouw nabij de parochiekerk,
dat
dateerde van 1728. Er was geen koorofficie 'en het domein werd' vanuit
Affligem beheerd, dat een jaarlijkse toelage aan de prior en zijn gezel
uitkeerde. Hier kwam Gregorius weer op krachten.
Alhoewel er vroeger bijna voortdurend moeilijkheden waren met de seculiere geestelijkheid, de graaf en de schepenbank, die bij elke gelegenheid inbreuk maakten op de eeuwenoude rechten van de priorij, werd
de rust slechts eenmaal verstoord tijdens het bestuur van Gregorius.
Toen de Affligemse proost immers in 1742 geboden had te jagen op de
gronden van de priorij, liet de graaf van Bornem, Jacobus-Alexander
de
Nyelle, de wapens van de jagers, vooral van de mannen van het hof van
Krailo, in beslag nemen en hen voor het gerecht dagen. De zaak werd
echter in der minne geregeld (26).
Een verzoek aan de aartsbisschop
in 1746 om de parochie weer door
monniken te laten bedienen bleef zonder gevolg, daar men de toestemming van de bisschop van Gent en zijn kapittel niet kon verkrijgen (27).
Op 17 september 1747 vierde Gregorius zijn gouden professiejubileum
te Affligem. Na de noon ging het convent de jubilaris afhalen in de
'kapittelzaal, waar de proost hem een brandende kaars overreikte. Processiegewijs trok men dan met het kruis voorop door het pand naar de
kerk. De jubilaris in albe en koorkap ging tussen de proost en de subprior, beiden eveneens in koorkap. Men zong de antifoon «Hic vir despi25) P. VAN NUFFEL, Grafzerken ... , p. 6.
26) B. RE GA US, De abbatia el prioratu Bornhemiennsi
LEYEN in Fontes Affligernenses, dl. VII, Hekelgem,
27) Ibidem.

(1100-1796), ed W. VE
1968, p. 147.
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ciens mundum» en de psalmen «[ubilate» en «Laetatus sum». In het
koor nam de jubilaris plaats op een bidstoel. Na het Veni Creator hield
de proost een toespraak en de jubilaris vernieuwde zijn geloften. Vervolgens zette de proost hem een bloemenkrans op het hoofd met de wens,
dat de Heer hem eens mocht kronen met een onvergankelijke kroon.
Tenslotte reikte hij hem een leunstok over, «baculum senectutis».
a
het Te Deum begaf de jubilaris zich met de kroon QP het hoofd en de
gaanstok in de hand naar het altaar om een plechtige mis te celebreren
(28) .

Het latijns huldedicht, dat bij deze gelegenheid werd gdrukt, bevat niet
minder dan honderd en acht hexameters. Het begin met een vers uit de
achtste herderszang van de Bucolica van Vergilius, dat als een leidmotief twaalf maal terugkeert: «Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.» (Begin mrt mii, miin schalmei, de Menalische verten).
Het geeft een dichterlijke beschrijving van het leven en de deugden van
de jubilaris, terwijl het voortdurend op zijn naam zinspeelt, de mystieke
staf, die geplant wordt, groeit en bloeit. Natuurlijk kwamen er ook een
paar jaarschriften bij te pas. Waarschijnlijk zat men toen al voor het
feestmaal in de refter, want er volgde nog een vrolijk liedje «Laeta dies»,
gemodeleerd op de sequentia van Sint-Benedictus maar gezongen op de
melodie van «Je veux boire toute ma vie», De zesde en laatste stroof eindigde met een heildronk (29).
Gregorius leefde nog enkele jaren in goede gezondheid in zijn priorij.
Op 17 april 1750 werd de graaf van Bornem plechtig in de crypte van
de kerk begraven door proost Radulfus Crueken van Affligem, geassisteerd door vijf monniken. Alles verliep zonder incidenten. Gregorius
begon toen al te sukkelen met zijn gezondheid. Hij verdroeg verschillende kwalen en erge pijnen met groot geduld, tot hij op 21 maart 1752
overleed. Zijn stoffelijk overschot werd naar Affligem overgebracht en
in het koor van Sint-Jozef begraven (30).
Dom Wilfried Verleyen O.S.B.

28) B. REGAUS, Directiorium RR. PP. Haijligemensium,
29) VARIA POEMA TA, p. 435-438, in A.A.A.
30) B. REGAUS, O.C., dl. VII, k. 1484-1486
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p. 198, in A.A.D.

Een openbare verkoping
te Ninove in 1804
«In den Naem van het fransch volk, Bonaparte eersten consul, aen alle
die dese tegenwoordige sullen sien, Salut. Maeken kennelijk dat voor
den Notaris Henrij G. J. Bevers, tot Ninove residerende, zijn gepasseert
conditien van vercoopinge» van zekere goederen (1) van Elisabeth Theresia Walkiers, weduwe van Joannes de Cooman, «particuliere, in qualitijd van moeder ende 1egitime voogdersse over hare minderjarige kinderen (2), uijt crachte van authorisatie bij haer becoemen van den raed
van famillie»; om 1 uur in de namiddag, «ten huijse ende herberge vari
Francis Pecqueux, genaeamt den Hertog van Lorijnen, tot Ninove» : de instel op 26 Nivose, «de verhoogingen» op 3 Pluviose, «de absolute adjudicatie ofte verblijf» op 10 Pluviose van het «jaer twelf» (7,24 en 31
januari 1804), zijnde telkens op dinsdag, de wekelijkse marktdag (3).
Laat ons even nagaan in hoever de oude geplogenheden en formuleringen werden nagevolgd.
Deze verkoping werd gehouden «naer het doen van drij sondaegsche
publicatien ende affichen binnen de communen van Ninove, Denderwindeke, Santbergen ende Grimmingen»: verder in de akte «par affiche is
bekent gemaekt ende aengeplact soo bij de wet is geexigeert, met den
relaese verleent door de respectieve meijers». Vgl. : «Naer het doen van
de ordinaire drij sondagsche kerckgeboden ende vuijtbellinghen» (Schepenakte 12-7-1741, 19-2-1783); «met het doen van drij sondaegsche kerckgeboden van veerthien te veerthien daegen» (S.A. 23-2-1779); «Naer
voorgaende kerckgeboden» (S.A. 12-12-1792. 5-2-1794; otariële akte
8 Messidor jaar X (27-6-1802). Het eerste vóór de instel, het tweede
vóór het opbod, het derde vóór het verblijf.
.
Noteer dat notaris Bevers gewaagt van «sondaegsche publicatien», voor
hem waren «kerkgebcden» uit den boze!
Tijdens het Oude Regime werden openbare verkopingen en verpachtingen gehouden na de gebruikelijke kerkgeboden en krachtens een reglement van 14-9-1687, was «het voorgaend kerckgebodt» ook verplichtend
voor het aanbesteden van de ommestellingsboeken en het horen van de
rekeningen.
(1) O.m. «eene partye land groot seventhien ares salvo justo
jurisdictie van Ninove, genaemt de conijn aerde (00')
dam, suijt St-Fans goet. west de conijn aerde».
(2) Petrus Henricus, Marie Catharina, [oannes Constantinus
ciscus.
(3) Archief van de Oudheidkundige
Kring van het Land
Fonds Wauters, band 1.

gelegen binnen de
paelende oost den
en [osephus
van

Fran-

Dendermonde,
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Wat waren eigenlijk deze kerkgeboden, die we reeds vermeld vinden in
verkoopakten in de 15de eeuw - «je meyervorseit
de vornoemde manne
maende ofte zy de twee leengoedere vors. kenden drie sondaghe te Lebbeke ter kercken huut gheboden», 22-1-1404; - «Ende van al desen zo
zijn de drie sondach kerckgeboden
ghedaen ter plaetsen ende kercken
daert behoorde ende alzoot behoorde», 26-1-1447 (4) ?
Aanvankelijk
werden deze medelingen gedaan door de pastoor in de
hoogmis van op de predikstoel «naer dry continuele kerckgeboden,
byden predicant opten stoel in die kercke van Hougaerde» (5), - waarvoor hij zekere vergoeding genoot.
Onder de druk van het protestantisme
- dat deze vergoeding als een
geldkopperij betitelde - werd hiervan afgezien en was het de meier of
diens officier die de mededeling deden bij het uitgaan van de kerkgaanders, waarna het bericht werd aangeplakt, eerst op de kerkdeur, nadien
op een bord aan de kerkmuur bevestigd.
Toen het Dendermonds Kapittel de toelating had verkregen over, te gaan
tot de vernieuwing van zijn heerlijke cijnsrol, werd. dit bekend gemaakt
op zondag 30-5-1779 door de «deurwaerder
van wapenen ordinaris van
Hare Majesteyts priveën en grooten Raede» in de parochies waar (1
cijnsgoederen gelegen waren:
te Moorsel na de vroegmis, te Wieze na
de hoogmis en te St.-Gillis-Zwijveke
na het lof, 'ten uytcomen van den
volcke uyt den goddelycken dienst», alwaar. aldus de deurwaarder, « (ik)
met luyder stemme gelezen ende gepubliceert (heb) de! selve opene brieven van terrier met myn exploit», waarvan een copie «op den voet' (werd)
geattacheert op de deure van de kercke» (6).

In de door notaris Bevers opgestelde

«Conditien»

noteren we :

1. Dat «dese vercoopinge geschied in decimale munte ende aldus zijn
al de rechiante persoonen geadmitteert» en dat «de respectieve coopers
sullen moeten betaelen in goude ofte silvere geltspecien, de minste eenen schellinck», Vgl. «waertoe een ieder capabel ende recheant sal worden geadmitteert»;
«alle persoonen capabel ende solvent» (S.A. 17 juli
1765); «alle solvente persoonen»
(1783); «een jder capabel ende solvent sijnde» (1792, 1794); «alle bekende solvente persoonen niet notairelyk in staet van dronkenschap zynde» (N.A. 1823); - «instel ende
verhoogenissen
in stereken wisselgelde» (1741. 1765,1792);
«in guldens courant den schellinck tot seven stuyvers ende de hoogere specien
naer advenant» (1792); «in neerlants conventie geld» (1823).
(4) Jan Broeckaert,
Cartularium
van het Begijnhof van Dendermonde,
1902,
XXXV en LIV.
(5) F. De Ridder, Het Formalisme bij openbare verkoopingen onder het Oude Regiem (Verhandelingen
van de Algemene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr. 186, 1920, blz. 16; akte 3-12-1621).
(6) M. Bovyn, De heerlijke cijnsrol van het Kapittel te St.-Gillis-Zwijveke
(Gedenkschr. van de Oudheid. Kring van het Land van Dendermonde,
3de r.,
dl. XX, blz. 256).
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«Rechiant, recheant» is de Picardische grafie, met eh voor ss, van het
Oudfrans «resséant»=
solvable (von Wartburg, Franzosischer
EtymoIozischer Wörterbuck;
Hécart, Dictionnaire
rouchi). Larousse universel en 2 volumes, 1922, geeft «resséant:
obligé à la résidence sur le
domaine du seigneur propriétaire - droit coutumier normand»; de eerste vereiste om het verschuldigd
bedrag te kunnen innen was toch de
verblijfplaats van de schuldenaar te kennen.
«Capabel: bekwaam; hij is niet bekwaam:
hij is onverantwoordelijk
of
beschonken (Verschueren);
«capable : investi de droits légaux» (Larousse) : door de Wet daartoe gerechtigd.
Door de hogere overheid werd de waarde van de onderscheiden
in omloop zijnde munstukken
bekend gemaakt in de Plakkaatboeken.
Bij
M. Faipoult, Mémoire statistique du Département
de l'Escaut (Oost-,
vlaams Verbond van de Kringen voor geschiedenis, Documenten nr. 3,
Gent 1960) vinden we blz. 196 vgl. Noms des pièces de monnoie valeur en florins (argent courant), en livres Tournois, en francs.
2. Dat «wie instelder sal wesen, sal voor sijne vrommigheijt mogen teeren ende genieten tot drij francs ten gelaege, de coopen mogen verhoogt
worden met twintig francs smaels, wel met meer, maer niet met min» en
dat «die de goederen sal verhoogen die sal genieten van twintig francs
twintig eentimen ten gelaege». Vgl. «De selve vercoopinge sal ghebeuren met het schieten van biJlietten, den gonen schietende het hoogste
billiet sal instelder bedijden ende proffiteren voor sijne stautigheyt gelijck hiernaer op iederen coop sal worden ghestelt» -en zal «hebben het
recht vanvoor-verhoogen,
mits de selve hoogenisse doende imendiatelijck
naer het gedaen instel, die niet minder en sullen moghen te gebeuren als
met twintigh schellingen groeten te maele op 't gewin ende proffijt van
den sesden penninck»
(1741; «den gonen wordende
het hoogste
biellet geschoten t'hebben sal jnstelder bediiden ende voor premie ofte
stoutigheyd profiteren tot twaelf schellingen wisselgeld ende sal voor
eerst desen eontracte mogen verhoogen mits doende een quartier uere
naer het afslaen ofte openen vande bielletten ten minsten met een; pond
wisselgeld, op het profyt ende gewwin vanden sesden penninck vande
hoogen die hy hierop sal hebben gestelt ende verleggen van jeder hooge
eenen schellinck ten gelaege» (1765); - «den gone bij het schieten van
het hoogste biljet instelder bedeijdende sal hebben voor sijne genereusheijdt ofte palmslagh so veele hier naer sal worden gestelt ende boven.
dien hebben het recht van voor verhooginghe mits sulex doende immediatelijck na er den instel, op het gewin van den vierden penninck. In
weleker voeghen sal te verhooghen staen geduerende het doen van de
kerckgeboden,
emmers totten daeghe bij het leste kerckgebodt te no tifieren (1779); - wie het hoogste bod biedt zal «voor premie van stautigheijt van d'absolute cooper proffiteren soo veele hier na er in margine
van elcken coop sal geannotteert staen», de premie voor ieder opbod zoals
in 1765 (1792); - «De verhoogenissen sullen moeten gebeuren met ses
guldens te mael, op het gewin van den sesden penninek, sulcker wys dat

de vyf deelen sullen accresseren aen de coopsommen ende het resterende
sesde sal blyven aan den verhoger, ende sal op ideren gulden der verhoogenissen ten gelaege verleyt worden tot eenen stuyver» (1791, 1794) (7).
3. dat «wie de meestbiedende sal wesen. salonder den proficiat van mij
notaris absoluten copoer bedijden». Vgl. «bij t'wenschen van proficiat
absolute coopers sullen bedeijden» (1783).
In de 17de eeuw vonden we meermaals dat de openbaar te koop - te
pacht gestelde goederen werden toegewezen «bij branden vande keersse
(Als het bieden geëndigd scheen, werd de kaars aangestoken en zolang
deze brandde, was een nieuw bod toegelaten; als het pitje uitging, kreeg
de laatste bieder het goed toegewezen.)
en bezegeld met de palmslag,
en in 1657 dat het goed, in casu een heerlijkheid, «vercocht ende gebleven was aenden meest biedende ende metten derden stockslagh».
4. Dat de kopers zullen «ongemindert hunne coopsomme» moeten betalen «de costen van het stellen deser, segels, en registrement,
affichen,
vacatien, oproepen, lichten expeditie deser ende in handen mijns Notaris
provissionneer
den thienden penninck der selve hunder coopsomme te
nantieren». Vgl. «Ghelijck de coopers ongemindert als vooren moeten
betaelen de rechten van erffven ende onterffven,
thienden penninck
ofte s'heeren merckgelt, vuijtbellinghen,
kerckgheboden,
preemie voor
den hooghsten instel der , de te verleggen gelaeghen ende het stellen deser
conditien hier naer op elcken co op te deduceren» (1741, 1765, 1783,
1792); «Gelyck oock blijft scoopers laste ongemindert
als vooren
over het stellen ende dirigeren deser conditien ende assisteren jnt. ontfan gen der penningen tot eene par cento van het gone elcx coop bedraeght, voorts het doen der kerckgeboden,
zegels, stautigheyd, hooghpenningen, onterven 'ende erfven, thienden penning ofte sheeren marckgeIt ende alle oncosten met dese vercoopige te reijsen» (1792); «Gelyck
oock blijft ( ... ) jnt. ontfangen der penningen tot twee par cento ( ... )
te reijsen» (1794).
5. «De coopers sullen hun moeten genoegen met de groote, situatien
ende gelegentheden
C ... ) ook met alsulcke onlosselijke
lasten als de
goederen sou den mogen subject wesen. Nemaer worden alsoo vercocht
vrij, suijver ende onbelast van alle losselijke lasten, saisissementen ofte
andere reëele affeetatien hoegenaemt ( ... ) ofte wel dat de selve sullen
corten ofte minderinge doen op de coopsomme». Vgl. «De coopers moeten ongemindert de principaele coopsome thunnen laste nemen de geestelijck ende heerelijcke cijnsrenten van audts daer op vuijtgegaen, hebbende
de welcke hiernaer op jederen coop sullen worden gheexpresseert,
ist
min t'hunnen proffijte ende meer bevonden worden af te treeken jegens
den peninck vier en twintigh, wan af d'achterstellen van wegens de vercoopers sullen worden ghesuijvert tot ende met kerssavondt seventhien hondert ene en veirtigh» (1741); - «met den last van de geestelijcke ofte
(7) Noteer hier instel en opbod in gulden.
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heerlijcke chynsrenten, emmers tot negen stuijvers s'jaers aen de kerck
van het voorseyde Ste Gillis ende ses deniers aen haere majts dom ijnen» (1751); - De partij land wordt verkocht «voor vry suyver ende
onbelast van losselyck ende onlosselycke renten ende waert by aldien
dat men bevonden datter iets quaeme op te gaen, sullen de vercoopers
ten allen tyde verplicht wesen dan of den cooper te indemniseren» (S.A.
8-6-1657); - Verkocht «voor ende omme de somme van viertigh ponden courant geIt, boven den last van de cheynsen daer op uijtgaende»
(1764); - «voorts moeten t'sijnen laste nemen eenen onlosse1ijcken
cheijns van drij schellinghen vier grooten courant in proffijte van de
kercke der prochie van Lebbeke» (S.A. 23-2-1779); - «thunnen Jaste
moeten nemen de cheynsen, graen, pluym ende penninck renten daerop
gaende, alhoewel den vercooper van geene en weet, ditte tot thien stuyvers op e1cken coop ende jngevalle naermaels daer op hoogere cheynsen
bevonden wierden», met voorwaarde zoals in 1741 (1792).
6. Dat «de vercooperigge verclaert haer vande naerschreven goederen
als nu voor als dan te maeken onmachtig ende future coopers dan of
volcornrnentlijk machtig, consenterende sij vercooperigge in de annotatie
ende transcriptie ten bureau der conservatie van hijpotheque ende alomme daer het soude mogen noodig wesende». Vgl. De koopsom en onkosten betaald zijnde, de verkopers «niet anders en sullen moeten doogen als te ver1eenen handt ende mont ende leveren suyver goet om suyver geldt» (1741,1765,1783,1792).
De Franse Republiek, die onze gewesten annexeerde na de overwinning
te Fleurus op 26-6-1794, had de heerlijke rechten afgeschaft, de bezitsoverdracht onttrokken aan de schepenbanken, de hypotheekdienst ingesteld en de registratie die: de vroegere «'s heren tiende penning» inde.
Terloops willen we de aandacht vestigen op de verkoop voor 560 gulden van een stuk land op 5-2-1794, waarop de tiende penning op 9-2-1795
werd betaald aan de ontvanger van de heer der heerlijkheid, wiens ontvangstbewijs luidt:
«Ontfaen by my ondt als ontfanger over den heere der prochie van SteGillis in Republicaensche munte van Jan Peeters de somme van hondert
acht livres over den thienden penninck van den coopschat der partye
lands hier vooren vermelt onder protestatie in cas jemant anders recht
hadde tot den gemelden thienden penninck van den selve te sullen restitueren in de gemelde republicanesche munte, actum desen 9 february
1795.»
Al bij al is er weinig verschil tussen de wijze waarop de verkopingen
werden gehouden en de inhoud van de verkoopakten tijdens de laatste
decennia van het Oude Regime en de drie daarna.
Enorm groter was het verschil tussen de 18de-eeuwse en deze uit de
vroegere tijden. In de 17de eeuw treffen we nog formuleringen aan die
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weinig afwijken van deze uit de 15de eeuw, die oeroude geplogenheden
weerspiegelen:
«als te haers coopers behouf de vors. leene mi meyer metten halme in handen cernmen wesene (... ) ende ic meyer vors. ( ... ) ten
vors. twee leenegoede mette halm in de handt op zoude draghen ende
hem daer in verghiften», 1404 (8); dat de verkoper «jn ons voorschreven handen met halm opdraeghen soude ten behoeve des voorschreven»
koper; «den selven daerjnne gichtende ende erffvende met overleveringe
vanden halm», 1657 (9). Zie in verband hiermee «Het Formalisme bij
openbare verkoopingen onder het Oude Regiem».
Ware het niet interessant na te gaan hoe de openbare verkopingen gebruiken en bewoordingen - verliepen tijdens het Hollands regime en
na 1830?
M. Bovyn.

(8) Jan Broeckaert, op. cito nr. XXXV.
(9) M. Bovyn, De Heerlijkheid Korbeek-Dijle
(Mededelingen van de Geschieden Oudheidkundige
Kring voor Leuven en omgeving, dl. XIII, 1973, 4de afl.).
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Poging tot herstel van de
Abdij van Affligem in 1814
onder Dom
Colombanus De Craecker
1. DOM COLUMBANUS

DE CRAECKER

(1).

Ignatius Franciscus De Craecker, zoon van Franciscus Ignatius De Craecker en Catharina Van Vreekorn, werd geboren te Aalst op 12 januari
1751. Hij trad binnen teAffligem op 21 oktober 1771 en werd er op 30
december 1771 gekleed onder de kloosternaam
Columbanus. Hij legde
zijn plechtige geloften af op 3 januari 1773 en werd priester gewijd te
Mechelen op 20 september 1777. Hij bekleedde in de abdij verschillende
ambten, o.a. zelator, succentor, novicenmeester
en econoom. Na de verspreiding van de monniken tijdens de Franse revolutie verbleef hij tot
aan zijn dood in zijn geboortestad Aalst. Van 1808 tot 1825 stond hij
aan het hoofd van de verspreide kloostergemeente
van Affligem. Hi
overleed te Aalst op 21 maart 1825.
2. OPHEFFING

VAN DE KLOOSTERS

(2).

De Franse revolutie betekende niet alleen het einde van het ancien régime,
maar bracht ook de opheffing mee van abdijen en kloosters. In de Franse republiek volgden de anti-godsdienstige
wetten elkaar op. Door een
decreet van 28 oktober 1789 werd het aanvaarden van novicen verboden.
Op 13 februari 1790 verklaarde de Nationale Vergadering de plechtige
geloften niet meer te erkennen en verleende zij aan de kloosterlingen de
(1) Syllabus Monachorum Affligeniensis
monasterii, fol 72r, hs. in het Archief
Abdij Affligem (=AAA);
BEDA REGAUS, Catalogus Monachorum, dl. IJ,
Haiilighemum
Illustratum,
ar. VII, kol. 1615, hs. AAA; J.B. VAN BAVEGEM, Het Martelaarsboek
der Belgische Geestelijkheid,
Gent, 1875-2, blz.
229-230; DOM BER JARD (H. CLO EN), Geschiedenis der Benedictijner Abdij van Affligem, Gent, 1890, blz. 339, 347:348; P. VA
NUFFEL, Alostum
Religiosum, Aalst, 1911, blz. 224-225; F. ROUSSEAU, Moines Bénédictins
mariyrs el confesseurs de la [oi pendant la Révolution, Parijs-Maredsous,
1926,
blz. 335-336.
W. VERLEYE , Het Geslacht De Cracker te Aalst en te Aijlgem, in:
Vlaamse Stam, 9 1973), blz. 379-380.
(2) L.]'. ROGIER, De Kerk in het Tijdperk van Yerlichtine en Revolutie. Hilversum-Antwerpen,
1964, blz. 165-198 (met verdere bibliografie blz. 301-303);
P. COUSIN, Précis d'Histoire Monastique, Pari is (1956), blz. 473-492 (met
verdere bibliografie). Voor Affligem, zei: DOM BERNARD (H. CLO EN),
o.c., blz. 322-344; W. VERLEYE ,Proost Beda Regaus, Geschiedschrijver van
gem, in : Vlaamse stam, 9 (1973), blz. 379-380.
de Abdij Aijlizem 1718-1808, Affligem, 1972, blz. 70-76 (met verwijzing naar
BEDA REGAUS, Haijlighemum Illustratum, dl. III, hs. in Archief Abdij Dendermonde).
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vrijheid om hun klooster te verlaten. Deze beslissing werd aangevuld
door de wet van 18 augustus 1792, die alle religieuze congregaties ontbond.
Op 1 oktober 1795 werden onze gewesten, door de Fransen in 1794
voor de tweede maal veroverd, bij Frankrijk ingelijfd. De wet van 1
september 1796 stelde ook in onze streken 'een einde aan het wettig bestaan van abdijen en kloosters. De· monniken werden uit hun kloosters
verdreven. Voor de benedictijnen van Affligem gebeurde dat op 11 november 1796. a nog ongeveer twee jaar samen gebleven te zijn in het
kasteel van Overham nabij Aalst, gingen de monniken van Affligem definitief uiteen op 2 november 1798.
3. DE HOOP OP HERSTEL BLIJFT SMEULEN (3).
In het concordaat van de H. Stoel met Napoleon in 1801 was geen plaats
voorzien voor de regulieren. De beschouwende orden met hun exempties
waren definitief afgeschreven. Dat standpunt werd nogmaals duidelijk
herhaald in art. 11 van de Organieke Artikelen. Voor de monniken
bleek de toekomst nu wel vrij uitzichtloos, maar hopend tegen alle hoop
in, bleef zij wachten op betere tijden.
Zo benoemde dom Beda Regaus, de proost van Affligem, in 1803 de
Aalstenaar dom Columbanus De Craecker tot subprior van de communiteit en maakte hem in 1807 tot zijn wettige erfgenaam. a de dood van
dom Beda Regaus - op 11 april 1808 - nam dom Columbanus De
Craecker de leiding van de communiteit van Affligem over en bewaarde
zorgvuldig de kunstschatten van Affligem die men had kunnen redden.
4. POGING TOT HERSTEL.
De val van Napoleon in 1814 leek het lang verbeide ogenblik te brengen, waarop men opnieuw kon denken aan het herstel van de kloosters
en abdijen. De benedictijnse historiografie vermeldt in dit verband dat
enkele monniken van St-Pieters te Gent, van Waulsort en Aulne eraan
dachten hun monastieke communiteiten te herstellen. 'Op 14 september
1814 kwamen enige afgevaardigden bijeen te Brussel om aan de leden
van het Congres van Wenen een petitie te sturen tot herstel van het religieuze leven en tot teruggave van hun aangeslagen goederen (4).
(3) G. DE BERTIER DE SAUVIG Y, De Kerk in het Tijdperk van de Restauratie (1801-1848), Hilversum - Antwerpen. 1965, blz. 18-46 met verder bibliografie blz. 280-281); R. AUBERT, La restauration monastique dans l'Europe
occidentale du X/Xe siècle, in: Revue bénédictine, 83 (1973), blz. 13-23;
Voor Affligem, zie: DOM BER ARD (H. CLONEN), o.c. blz .. 347-348; W.
VERLEYEN, O.C., blz. 83-88.
(4) U. BERLIERE, Coup d'oeil historique sur l'Ordre bénédictin en Belgique dans
te passé et dans le présent, in : Revue liturgique et monastique, 14 (19281929), blz. 504; PH. SCHMlTZ, Histoire de l'Ordre de Saint-Benoit, T. IV
Maredsous, 1948..•.blz. 182; R. AUBERT, a.c., blz. 30.
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Naast deze poging en overigens in verband ermee, dient eveneens gewezen op het verzoekschrift
dat tien norbertijnenabdijen,
de cisterciënzer abdij van Hemiksem -en de benedictijnenabdij
van Affligem zonden
aan de leden van het Congres van Wenen. Voorstander en bepleiter van
dit verzoekschrift
blijkt dom Martinus VAN DE VELDE, abt van de
bovengenoemde Sint-Pietersabdij
van Gent, te zijn geweest. In deze suppliek vroegen de kloosterlingen
van de twaalf abdijen de bescherming
van de vorsten om hun abdijen met de ontvreemde bezittingen weer in
handen te krijgen, zodat zij het reguliere leven konden hervatten (5).

5. TEKST VAN DE SUPPLIEK

(6).

Gezien het belang van deze poging tot herstel geven we enkele voorname
uittreksels uit de tekst van het smeekschrift.
... Les soussignés Abbés et Réligieux d'Everbode, ... d'Affligem,
... croyent qu'il est de leur devoir d'implorer la haute proteetion des Souverains
alliés pour recuperer leurs Abbayes respectives et les biens qui en dependent.
Le voeu des puissans Alliés étant que la Religion 'fleurisse co mme cidevant dans tous les pays, il s'ensuit, que leur .volonté est d'accorder protection aux Ministres de cette réligion, et de faire disparoitre tous les obstacles, qui s'cpposeraient ?i la réintegration des réligieux dans leurs Abbayes, ou ils ont fait vo,~?Ude consacrer leur existence, en remplissant les
devoirs réligieux, auxquels la règle, qu'ils ont embrasée, les soumet...
Les soussignés ont fait proiession dans leurs maisons réligieuses respectives, les voeux, qu'ils ont émis au pied des autels lors de leur profession, les lient indissolublement
à la règle, qu'ils ont embrassée, toutes
les persecutions, qu'ils ont essuiées par amour pour la réligion, ne les ont
pj:Jsdeliés de leurs voeux; le cri de leur conscience les oblige à faire tous
leurs eiiorts pour réprendre le genre de vie monastique, et y remplir les
devoirs préscrits par la réligion.
Fideles à leurs engagemens les réligieuxde
lia Belgique réclament leur
réintegration, ils implorent la proteetion des lois [ondamentales du pays,
qui leur garantissaient leur existence ...
Onderaan de suppliek vinden we de handtekening
van twaalf
zen, respectievelijk in naam van de overste en de; kloosterlingen

religieuvan de

(5) A. MAES, Het herstel van Averbode, in : Analecta Praemonstrantensia,
10
(1934), blz. 216-218; A. MARCUS, De Sint-Bernards Abdij tussen Hemiksem
en Bornem, in : Jaarboek van de Oudheidkundige
Kring "de Ghulden Roos»
te Roosendaal, 24 (1964), noot 27, blz. 97.
(6) De tekst van de suppliek wordt geciteerd volgens de kopie uit het Archief Ab·
dij Bornem. Het verzoekschrift telt dertien blz., 32 cm. x 19 cm. Andere kopieen bevinden zich o.m. in de abdij archieven van Averbode en Tongerlo.
A. MAES, a.c, blz. 216-217, geeft als verzendingsdatum 9 september 1814 en
oppert de veronderstelling dat P. Carleer, de provisor van Averbode, de suppliek opstelde.
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twaalf abdijen. Voor Affligem ondertekende de sub-prior zelf, dom 'Columbanus De Craecker :
C. De Craeker (sic) sous prieur de l'abbaye d'Afflighem à)e l'ordre de
St.-Benoit
vans.

au nom de sa communauté

consistani

en 16 réligieux

survi-

6. SLOTBESCHOUWING.
Het verzoekschrift werd gezonden naar kardinaal E. Consalvi, staatssecretaris van paus Pius VII, die als pauselijk legaat het Congres van Wenen bijwoonde. De pauselijke nuntius schijnt deze stap bij het Congres
te heb bel) gepatronneerd. Het was nochtans een beetje naïef te denken
dat het Weens Congres rekening zou houden met deze suppliek, vooral
omdat nogal sterk de verwachting werd. uitgesproken dat de abdijen alle
goederen, waarvan men beroofd was, zouden terugbekomen. De diplomatie had trouwens wat anders te doen dan zich bezig te houden met
een paar honderd religieuzen. Er kwam dan ook geen antwoord. Op 20
maart 1825 berichtte abt Martinus van de Velde dan ook ontgoocheld:
«[l:

Congrès n'a rien décidé pour nous»

(7).

Eerst na 1830 zou men opnieuw proberen de communiteit van Affligem'
te herstellen, en ditmaal met succes. In 1837 herbegon dom Veremundus D'Haens, superior van Affligem, te Dendermonde, waar hij in het
voormalig kapucijnenklooster Affligem wederoprichtte. De monniken
van Dendermonde heropenden in 1870 een benedictijnenklooster te Affligem zelf, zodat het monastieke leven ter plaatse van de eeuwenoude
abdij herleefde (8) .
Dendermonde,

A. DE COCK O.S.B.

(7) U. BERLIERE, a.c., blz. 504.
(8) J. VAEL, Affligem gesloten en heropend, hs. in het Archief Abdij Dendermonde; ~DOM BERNARD
(H. CLONEN),
O.c .. blz. 348-356; (C. COPPENS),
De terugkeer naar Affligem in 1870, in: Honderd Jaar Affligem, Bijdrager
tot de geschiedenis van de Abdij (1870-1970), Hekelgem. 1970, blz. 3-5;
A. DE COCK, Dom Veremundus D'Haens en het herstel der Benedictijnen,
in : Gedenkschriften
va~ de Oudheidkundige
Kring van het! Land van Den'dermonde, 19 (170-1971), blz. 97-122; A. DE COCK, Prior Jozef Vael (1823~
1888), in : Annalen van de Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas,
76 (1973), blz. 107-110; R. AUBERT, a.c., blz. 21-22, 30-31.
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Van loterijen, giften en dotaties
(1792-1830)
Voor geestelijke- en staatsinstellingen
is het inrichten van loterijen een vlot middel om bepaalde fondsen aan te trekken.
Zo kende men in de Oostenrijkse
Nederlanden de Loterie Imperiale.
De inval van de Fransen 1792-94 stuurde sommige
afrekeningen
in de war. In Aalst had De Witte nog een som van 6,17,1 pond onder zijn beheer. Ook een zekere De Schrijver trad op als ontvanger
van deze Loterij. Alleen Caudron (bureau 296). had een aanzienlijk
bedrag in kas nrnl. ruim 458 pond, som gedekt door borgstelling
(1). Of deze bedragen Wenen ooit hebben bereikt is zeer de vraag,
gelet op het feit dat de Fransen alle financiële transacties overnamen. Zij kwamen trouwens op hun beurt voor de dag met hun Loterie (2). Geconfisceerde
goederen dienden als borgstelling.
Tijdens het Hollands Bewind veranderde alleen maar de naam. Het
werd nu de «Loterte des Pays-Bas» (3).
Uit deze periode hebben wij een, weliswaar beperkte lijst gevonden
van inschrijvers.
Het gaat hier om het «Register van inschrijvers ...
bij gelegenheid van de algemene Tentoonstelling
te Haarlem, juli
1825». Leden van het Gemeentebestuur,
niet alle, toonden hun loyauteit door zelf het voorbeeld te geven. Ziehier de kopers van telkens een lot van 5 fl. :
Franciscus Xaverius de Vilander, burgemeester.
Lambert Van Peteghem, 2de Schepen.
M. De Ruddere, lid van de raad.
C.G. Van Crombrugghe, provinciaal van het college.
F. De Craecker.
Evit.
Alexander Pauwelaert, Nieuwstraat.
L. Van der Beien, secretaris (4).
Directer dan loterijen zijn giften, dotaties en omhalingen voor liefdadige en patriotische
doeleinden. Belangrijk zijn de schenkingen
aan de St.-Martinuskerk.
Wij vermelden er slechts een paar (5).
Een schenking, groot 1200 gulden courant, werd geboekt op 20 november 1792 in de vorm van een rente (6). Josephus Praet stortte
96 pond voor een fundatie (missen en jaargetijde) ter intentie van
(1) ARA., Conseil des Finances, losse stukken, nr. 2566: ETAT des DETTES des
Collecteurs
de la Loterle Impériale.
(2) VERHAEGEN P.: la Belgique sous la Domination Française, tome 4, Bruxelles, 1922 - 29, p. 84 (Loi du 29 germinal 11).
(3) Kon. Besluit, instructies - 5 nov. 1818, zie S.A.A., 11. A, 14.
(4) Lijst in S.A.A., V. 45. losse stukken.
(5) «Beleggingen van de gegoede stand van Aalst op het einde van het Ancien
Regime ••, Land van Aalst, XXI-1969, 2-3.
(6) S.A.A., A. 131.
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Frans van Haelen en dame. In De Potter en. Broeckaert, deel 4, vinden we informatie over het kapittel St.-Martinus met een schenking van 1200 gulden. De Pastoor van het Begijnhof samen met enkele begijntjes schonken 30 gouden Louis, idem vanwege de Gasthuizen. Worden nog vermeld: de leden van het Hoofdcollege van
het Land van Aalst met een schenking van 90 gouden Louis.
Ook de Staat trok gelden aan voor een min of meer humanitair of
patriotisch doel.
Om de inval der Fransen het hoofd te bieden deed het Oostenrijks
Bestuur beroep op o.a. «patriotique giften» waarbij vooral goud en
zilver in dank zou worden aanvaard. Als lokmiddel: de giften zouden bekend worden gemaakt in «De Gazette » (7). Dat soort publiciteit had ook wel eens averecht effect. Zo glijdt het Stadsbestuur
bijzonder behendig heen over de vraag van de Prefect Schelde dd.
14 frimaire 12 naar de -Etats de Souscription- van de «Souscrtption Volontaire» - het ging hier om bijdragen ter bekostiging van de
oorlog tegen Engeland (8). Men had het de vaderlandslievenden
nochtans gemakkelijk gemaakt. Van 2 tot 5 uur dagelijks
zou de
Stadsontvanger de giften in ontvangst nemen (9). Maar in een brief
aan de Sous-Prefet te Dendermonde waarvan minuut in S.A.A., V.
16, wordt schoorvoetend toegegeven dat het aantal inschrijvers
zeer klein is. Geen blijk dus van warme gevoelens voor de Franse
bezetter. Alleszins zag niemand graag zijn naam verschijnen op dat
soort lijsten ... Bezetters gaan en komen. Noch in het Stadsarchief
Aalst, noch in het fonds Departement de l'Escaut, R. Gent, hebben
we deze lijst kunnen terugvinden ...
Met de opheffing van het Ancien Regime en de algemene laïcisering werd ook het terrein der liefdadigheid verlegd. Schenkingen
echter bleven mogelijk zoals deze van Matthijs
(landbouwgrond,
weide, bos, groot 2 dagwand, 20 roeden, vroeger behorend aan abdij Ten Roosen (Mijlbeek) (10).
De Hospices Civils en het Bureau de Bienfaisance, namen bepaalde
vroegere schenkingen over zoals deze van Mattias Beeckman bij
testament dd. 20 juli 1787 (11). Wel werd de aanvaarding van schenkingen door deze instellingen beperkt tot een kapitaal van 300 fr.
(12) De zogeheten «trönes et quêtes » werden opnieuw toegelaten
(13). De gerestaureerde cultus vroeg ook alom giften zoals blijkt uit

(7) ARA., Conseil des Finances, 7441 : circ. van de Tresorier Generaal van de
patriotique
giften, Gent, 9 dec. 1793.
(8) S.A.A., V, 14, corresp. nr. 1134 aan Sous-Prefet, 30 frimaire 12; Zitting muni. cipaliteit
van 16 ventose 6: contribution
volontaire
pour la descente en
Angleterre,
S.A.A. 1,7.
(9) Zitting Mun. 10 vend. 12 in S.A.A., 11, 11.
(10) Zitting Mun., 4 frimaire 8 in S.A.A., I, 9.
(11) Corresp. 1648ir'l S.A.A., V, 15.
(12) Circ. Pref. dd. 2 nov. 1807 in SAA., V, 22.
(13) S.A.A.
V, 16, losse stukken; Corresp. 3450: 12 juli 1809 in S.A.A., V, 25
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een dringende proclamatie van het Stadsbestuur dd. 7 pluviose
jaar 11 (14).
Ook in noodsitaties werd zoals vroeger beroep gedaan op particuliere liefdadigheid (15). Toen in januari 1808 het kustgebied en de
polders zwaar te lijden kregen van de watersnood, werd een noodfonds opgericht (16). Openbare weldadighed werd aanbevolen in de
Hollands Tijd (17) en later ook in 1830 (18). De continuïteit bleef
verzekerd.
DE RIJCK L.

(14) Buitengewone
Zitting van 6 pluviose 11 in S.A.A., 11, 11.
«Registre, destiné à recevoir les souscriptions
volontaires
des
habitans
de la ville dAlost,
pour subvenir au paiement des fraix (sic) journaliers
de
l'Entretien des autels du service interieur de l'Eglise et des reparations soit
de l'Eqlise soit du presbytère, pour le courant de l'an 11-. los stuk in Reg.
V, 14 bijgevoegd (S.A.A., Reg. Zittingen Mun.).
Naamlijst op verso:
Van Boterdael, burgemeester,
Nieuwstraat
- 6 fr.
F.J. Van Wambeke, Zoutstr. - 6 fr.; L. Rymbaut, Vismarkt, - 3 fr.; B. De
Moor, Zoutstr. - 3 fr.; J. Bt. d'Herdt., - 3 fr.; F. De Buck, Grote Mrakt, - 3 fr.;
J. Bte De Wolf, Denderkaai, - 6 fr.; F. Perez, Kerkstr., - 3 fr.
(15) Dons gratuits pour les Höpitaux Militaires:
losse stukken over particuliere
giften (1687 fr.) en Stad (? fr.), zie S.A.A., V, 31.
(16) Produit de la quête faite dans cette ville au profit des victimes de l'inondation des Polders qui a eu lieu en janvier 1808: S.A.A., V, 25, C. 3415 dd.
6 juni 1809.
(17) Souscription
volontaire de secours pour les indigens, invalides et infirmes :
S.A.A., 11, A. 14, Z. 13 feb. 1818.
(18) Dons Patriotques : fl. 6-33-25 166-75 184-75 : S.A.A., V, 59.
Mem. Adm. -O-VI. 1830 (2) - 28ste deel: Staat der legaten en donatiën, waarvan
de aanvaarding ten behoeve van gestichten van liefdadigheid
is toegestaan (vermeld: Benedictus Podevijn - 200 fl, dd. 23 mei 1830).

235

Uit het stadsarchief Aalst
Gevissenterd
Staet Der STADS POMPE
door mij Chs 't Kint Loodwerker en
Blikslaeger tot Aelst

Sectie A : te weten
Nr.

Ned. Gul.

straeten
roosemarijnstr.

2 vischmerkt
"3 pontstr.
4 klapstr.

5 pontstr.
6

7 pontstr .. poort

8 houtmerkt

Bevonden met Locht in de Buysen
welken onkost beloopt op

2,00

Bevonden tot hier Goed
Bevonden Goed
Bevonden dat het Leir van den hemer
versleten is en dat ik vind dat de Leeren
aen de hemmers te smael en te slap zijn
voor de stads Pompen, dat de Leiren
genageld te worden met sluypers, in plaets
van naegels met koppen om Reden dat
de pompen hoesen door de koppen der
naegels uytgesleten worden, en als de hoesen
uytgesleten zijn verliest men den trok van
de pomp en dan moet men de Leiren dikwijls vernieuwen door de ongelijke kanten
die er in gesleten zijn, indien het de Heeren
goed vinden mij aen het stadswerk te stellen,
zal ik mij gedragen aen hunne orders, en
verzeker ik dat de onkosten des werks
merkelijk zullen verschillen tegen de
voorgaende Jaeren,
Bevonden Goed
Bevonden dat de hoes geborsten is op ~.
welke pomp onlangs eenen nieuwen Back
is opgezet den onkost beloopt

1,00

Bevonden Goed
Bevonden dat het Leir van den hemer
versleten is

0,40

SECTIE

B : te weten

Gerepareert

door mij

9 Joristraet
10 Langezou tstr.

Bevonden

Goed

11 nasarethstr.

Bevonden

Goed
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12
13

Bevonden
Bevonden

14 Kortezoutstr.

Bevonden Goed
Bevonden dat de pomp afloopt dat het
Leir van het Slot versleten is den onkost
Bevonden hemer en slot versleten onkost

15

SECTIE

Goed
Goed

Bevonden
Bevonden
Bevonden

Goed
Goed
Goed

19
20

Bevonden
Bevonden
Bevonden
Bevonden

Goed
den hemer versleten onkost
den hemer en slot versleten
met logt in de Buysen onkost
Totaal:

SECTIE

0,80

C te weten

16 vesten
17 Botermerkt
18 hoppemerkt

21 langeridderstr.
22 Keyserstr.

0,40

0,40
0,80
2,00
5,80

5,80

D te weeten

24

Bevonden
Bevonden

den hem er versleten onkost
met locht in de buysen onkost

0,40
2,00 .

25

Bevonden

den hemer versleten

0,40

26

Bevonden
Bevonden
onkost

Goed
met groote locht in de Buysen

23 Kattestr.

27 capucynen

SECTIE
28 Molenstr.

29
30 aen de Brug
31

2,50

E te weeten

Bevonden met groote Locht in de
Buysen welke pomp omlangs Eenen
nieuwen Back is opgezet onkost
Bevonden het leir van het slot versleten
Bevonden met den quellem
en zonder hemer
Bevonden Goed

2,50
0,40

in de Buysen

Totaal:

16,00

(Goedkeuring)
Vu en séance du collège du Bourge et échevins de
la ville d'Alost
le 1 juin 1832.
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BEDENKINGEN.
In 1832 beschikt de binnenstad over 31 publieke pompen; één er van,
bij de St.-Annabrug,
is buiten gebruik omdat de buizen verstopt zijn
zijn door de kwelm.
Het tarief is eenvormig: herstelling van emmer of slot bedraagt 40 cent.
Zit er lucht in de buizen, 't is 2 gulden maar «groote locht» kost een
halve gulden meer.
Het origineel is geschreven met een vaste hand, de inhoud is zakelijk en
klaar. Dit mag ons verwonderen
in een tijd dat 47% van onze bevolking analfabeet was en dat drie vierden van de arbeiders, tekenden met
een kruisje!
Charles 'tKint was wel degelijk een geschoold

ambachtsman.

F. COURTEAUX

.•.

MEDEDELING
Hiermee ontvangt U het voorlaatste nummer van «Het land van
Aalst» 1975. De kas loopt leeg ingevolge de stijging van de papier- en drukkosten. Toch wil het beheer trachten het jaargeld te
behouden op 250 fr., in de hoop dat menig lid spontaan als steunend
lid 350 fr. of als erelid 500 fr. zal storten op postrekening nr.·
000-0586911-61 van «Het land van Aalst», Bevegemstraat 14, 9620
Zottegem. Stel niet uit, maar stort onverwijld uw bijdrage ! Werf
nieuwe leden aan om de onkosten te drukken !
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Alfons en Jozef De Cock,
twee beroemde zonen van
Herdersem
1) Guillaume De Cock
o Sint-Gillis-Dendermonde
- t Leuze.
Gehuwd met: Marie Rose Decarette
o Leuze - t Leuze.
Waarvan:
2)

T oseph Louis De Cock
Leuze ± 1777 - t Herdersem 7-8-1813.
Cabaretier - Gehuwd met:
Anne Marie Dierickx
"Sint-Gillis-Denderrnonde
± 1772. - t Herdersem 22-1~-1840.
Dochter van Jean Dierickx _ Sint-Gillis-Dendermonde.
en van [eanne De Donder - •. Sint-Gillis-Dendermonde.
Weduwe in tweede huwelijk met Carolus Standaert.
o

0

Waarvan:
3) Petrus Iosephus De Cock
" Herdersem 21-10-1812 -

t

Herdersem

13-10-1897.

Landbouwer-Herbergier
- Gemeente-onderwijzer
sedert
Gehuwd te Herdersem 23-10-1840 met:
Victoria DeMol
o Moorsel
± 1820. - t Herdersem 23-4-1852.
Herbergierster.
Dochter van Henrica De Mol, spinster,
o, Moorsel
± 1798.

1845.

Waarvan:
a) Maria Ludovica De Cock
o Herdersem
22-3-1841 - t Herdersem 23-12-1855.
b) Josephus Ludovicus De Cock - " Herdersem 25-6-1842.
c) Gustavus Eduardus De Cock
" Herdersem 2-1-1844 - t Herdersem 29-8-1875.
Landmeter. Ongehuwd.
d) Franciscus Theophilus De Cock - 0' Herdersem
e) Maria [osephina De Cock - " Herdersern
Landbouwster.
Gehuwd te Herdersem 11-7-1873 met:
Georgius
Bediende

Felix Brijs - 0 Gijzegem
aan den IJzeren Weg.

(zie 4.)

21.11.1845.

31-3-1848.

15-2-1846.
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f) Karel Alfons De Cock
°Herdersem 12-1-1850 - tAntwerpen
2-3-1921.
Hoofdonderwijzer.
Gehuwd te Lebbeke 21-4-1876 met:
Marie Clemence Pieters - Lebbeke 7-1-1849.
Landbouwster.
0.

Waarvan,

geboren te Herdersem:

1) Irene Sylviea
o Herdersem
2) Maria Amelia
o Herdersem
Vertrokken naar

Francisca Joseph De Co ck
20-2-1877.
De Cock
1-9-1878 - t Herdersem 2-9-1878.
Denderleeuw in 1879.

4) Josephus Ludovicus De Cock
0' Herdersem 25-6-1842 - t Herdersem
1-1-1930.
Herbergier.
Gehuwd met: Amelia Jansegers
o Aalst
26-10-1846 - t Herdersem 4-11-1930.
Waarvan:
a) Petrus Josephus De Co ck
o Herdersem
23-1-1877 - t Roosendaal

31-5-1944.

b) Aloysius Camillus De Cock - Herdersem 4-2-1878.
Gehuwd te Herdersem 8-6-1909 met:
Rosalia Celina Boel - Herdersem 23-10-1880.
0'

0

c) Franciscus

Theophilus

De Cock - •. Herdersem

Gehuwd te Herdersem 6-2-1907 met:
Rosalia Hortensia Vermoesen - o Herdersem
d) Maria [ulia Florentia

De Cock - ~ Herdersem

22-9-1879.

17-6-1882.
25-12-1880.

Gehuwd te Herdersem 1-5-1912 met:
Leo Jozef Vinck - Herdersem' 26-2-1878.
0

e) Clementia

Franciscus

De Cock'-

0,

Herdersem

26-7-1882.

Gehuwd te Herdersem 28-4-1909 met:
Felix Emiel Vinck - o Herdersem 26-2-1878. (tweelingbroer
van
Leo Jozef).
f) Odile George De Cock - o Herdersem 4-7-1884.
g) Alfons Franciscus De Co ck - o Herdersern 24-4-1886.
Gehuwd te Herdersem 24-10-1917 met:
Maria Rosalia Sabina Roggeman - o, Herdersem 30-12-1889.
h) Hortentia
240.

Cerina De' Cock -

Ol

Herdersem

29-7-1887.

ALFONS DE COCK genoot zijn eerste onderwijs te Herdersem in de
school van zijn vader; nadien volgde hij enkele jaren de lessen te Aalst
(waarschijnlijk
aan het Kollege) en ten slotte behaalde hij aan de normaalschool te Lier het diploma van onderwijzer.
Het werd als dusdanig aangesteld te Moorsel 0869-1874),
vervolgens
te Herdersem
(1874-1879) en nadien als schoolhoofd te Denderleeuw
(1897-1904). Muziek is hem altijd een grote liefhebberij geweest. Hij was
dirigent van de harmonie te Moorsel en te Herdersern en te Denderleeuw werd hij ook aangesteld als leraar in de muziekschool.
In 1904 ging hij op rust en verhuisde hij naar Brussel, maar reeds. in
1907 vestigde hij zich te Antwerpen waar hij ook schielijk overleed in
1921.
Hij verzamelde een reusachtig herbarium van bloemen en planten uit de
Denderstreek
en het resultaat ervan werd zijn eerste werk: Flora der
Dendervallei.
Later echter liet hij de belangstelling
voor de plantenkunde varen.
In 1888 werd hij medewerker aan het tijdschrift «Volkskunde», gesticht
door Pol De Mont (Wambeek 15-4-1857 - Berlijn 29-9-1931) en August
Gittée (Gent 5-1-1858 - Bosvoorde 9-5-1909), en waarvan hij vanaf 1907
de leiding volledig op zich zou nemen.
Zijn belangstelling was veelzijdig en hij genoot weldra een faam die verder reikte dan de grenzen van zijn land. Een drukke briefwisseling met
binnen- en buitenlandse
geleerden was hiervan het gevolg. In 1898
werd hij benoemd tot lid van de Maatschappij
van Nederlandse
Letterkunde te Leiden en in 1907 werd hij briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie.
Zijn bibliografie is zeer uitgebreid. Er verschenen ontelbare bijdragen
in Volkskunde, De Vereeniging, De Toekomst, Nederlandsch
Museum.
Revue des Traditions Populaires,
[oord en Zuid, Tijdschrift van het Willemsfonds,
Der Urquell, Dietsche Warande
en Belfort, Vlaanderen,
Vlaamsch Leven, De Stroom.
In boekvorm verschenen verder, benevens de Flora der Dendervallei :
Simon Stevin, Rond den Heerd, Uit de Wonderwereld,
Volksgeneeskunde in Vlaanderen,
Arm geboren en beroemd gestorven, Wonderen uit
het Plantenrijk
(bekroond met de De Keynprijs), Wondervertelsels
uit
Vlaanderen en Dit zijn Vlaamsche Vertelsels (beide samen met Pol De
Mont), Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland
(samen met Isidoor
Teirlinck (Zegelsem 2-1-1851 - Brussel 25-6-1934) - 8 delen, bekroond
door de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde),
Zo
vertellen de Vlamingen (samen met Pol de Mont) , Spreekwoorden
en
Zegswijzen, Brabantsch Sagen boek (3 delen - samen met Isidoor Teirlinck - bekroond door de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taal- en
Letterkunde),
Spreekwoorden
en Zegswijzen over de Vrouwen de Liefde en het Huwelijk, NatuurverkJarende
Sprookjes (2 delen), Volkssage
Volksgeloof en Volksgebruik, Oude Verhalen, Merkwaardige
Vonnissen
in de Volksoverlevering,
Studiën en Essays over Oude Volksvertelsels ..
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Spreekwoorden
Gezegden en Uitdrukkingen
(2 delen), Vlaamsche Sagen uit den Volksmond, Rembert Dodoens.
Op zondag 7 oktober- 1928 werd, in de voormiddag, een gedenkplaat
onthuld aan zijn geboortehuis te Herdersem, terwijl in de namiddag de
onthulling van een monument plaats vond te Denderleeuw,
geplaatst
door toedoen van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen.
Op 20 september 1950 werd de grote zoon van Herdersem in zijn gemeente nogmaals gehuldigd bij de herdenking van de honderdste verjaardag van zijn geboorte. Te dier gelegenheid werd een kantate uitgevoerd,
geschreven door onze stadsgenoot Albert Baeyens (Teralfene 8-9-1892 Aalst 25-6-1966).
Op zondag 7 september 1975, wercl te midden van een grote belangstelling zijn borstbeeld onthuld in zijn geboortedorp. Het werd geschonken
door het Davidsfonds.
JOZEF DE COCK liep eerst school te Herdersem, vervolgens aan het
Kollege te Aalst en promoveerde in; 1903 te Leuven op een dissertatie:
Mevrouw Ida Hahn-Hahn. Haar betekenis in de Duitsche Letterkunde.
(1)

Hij ondernam verscheidene reizen in Duitsland en bezocht een tijd lang
enkele hogescholen o.m. deze van Berlijn.
Hij werd priester gewijd te Gent en was van 1904 tot 1914 hoogleraar
in de Duitse Literatuur te Leuven; hij werd alsdan kanunnik benoemd.
Hij tekende in 1916 het manifest voor de vernederlandsing
van de Universiteit van Gent, handtekening
die hij korte tijd nadien herriep toen
einde september 1916 de benoeming van de eerste Duitser als leraar
werd bekend gemaakt.
In 1918 week hij uit naar Nederland
dienst doceerde te Roosendaal.

waar hij tot aan zijn dood gods-

Hij is een zeer persoonlijk en gemoedelijk schrijver, zonder letterkundige opgesmuktheid.
Zijn verhalen zijn doorweven met sober-geschetste
doch rake typeringen van mensen en toestanden.
Zijn reisherinneringen
bundelde hij in: Uit de Reistesch (twee delen).
Nog andere werken van hem zijn: Ons Leven, Bloemenhoedjes,
Verloren Uren, Het jongste streven in de Duitsche Katholieke Letterkunde,
Een Vlaming in de Oorlogsklem, Dove Netels, De Alte Zoll, Esopet, Een
Oude Historie, Vertellingen. Ten slotte Van Drie Santen, dat geldt als
een zeer verdienstelijk staaltje van Nederlandse hagiografie en dat handelt over Sinter Goelen, Sint Lieven en Sint-Gerlach.
Hij bezorgde eveneens bijdragen in talrijke tijdschriften
o.a.: Belfort,
Jong Dietschland, Dietsche Warande en Belfort, Volkskunde, De Vlaamsche Kunstbode, Lectuur, De Groene Linde, Ons Volk Ontwaakt.
CL Uyttersprot.
(I) Ida Hahn-Hahn
(Tressow in Mecklenburg 22-6-1805 - Mainz 12.1.1880) trad
zeer op de voorgrond in de strijd voor de vrouwenemancipatie.
Haar werken
hebben een katoJieke strekking en hadden invloed op die van andere vrouwen,

242

Wie was Gilsou Patoul
en Guillebert de Mets?
In het «Land van Aalst» jg. XI - 1959 nrs. 1 en 2 verscheen een bijdrage over -Esbatternente
ende Genouchté te Geraardsbergen (15e
eeuw)» handelend over de versierde rekëninqen van de Stad Geraardsbergen, de eerste van 1 mei 1477 tot 30 april 1478 en verder
tot omstreeks 1510 getekend Gilson Patoul.
Deze naam aan wiens echtheid velen hebben getwijfeld
werd tot
nog toe nergens geïdentificeerd.
Wie was deze Gilson Patoul of Patoulet ?
Het werk van Dr. A. de Mets «Les Medecins. Astrologues,
Chirurgiens et Lettres à Paris pendant la guerre de cent ans d'après
la
chronique de Guillebert de Mets, Escrivajn de Monsey Jean sans
Peur, duc de Bourgogne de 1380 à 1434» zou ons tot een besluit
verleiden.
De kroniekschrijver
Guillebert de Mets waarover zijn naamgenoot
handelt is een der markantste figuren uitde geschiedenis van Geraardsbergen. Het fac-simili van het inleidend blad van zijn handschrift (Nr 9562 Bibliotheek van Bourgondië) geeft ons een voorsmaak van zijn kunde.
'
Wij citeren uit bovenvermeld werk: «Avee ce jeune Grammontois
à la fois argentier, transcripvain, echevin, h6telier de l'Ecu de France un Fairbanks (celui du voleur de Bagdad) camperait un type
dont une belle patricienne flamande occuperait les esprits».
Het prachtige handschrift van 1434 werd in 1846 door de fransman
Bonnardot te Brussel ontdekt:
een gotisch handschrift
op velijn
papier zwierig versierd met grillige arabesken en hoofdletters.
Gedurende vier eeuwen was het handschrift dat deel uitmaakte van de
Librije van Bourgondië het voorwerp van de vergetelheid.
Na 1846 wierp Bonnardot het volle licht op zijn ontdekking. In 1855
publiceerde Leroux de Lincy een nieuwe editie en in 1867 samen
met M. Tissandier verscheen een luxe uitgave in 4".
Andere documenten over onze miniatuurschilder
kwamen aan het
licht:
1.. een dubbel van de beschrijving
van de stad Parijs berustend in
de Bibliothèque
Nationale te Parijs.
2. Le Décameron de Boccace.
Dit handschrift
bevat ongeveer 100 miniaturen
met versierde
hoofdletters
getekend:
Explicit la table du transcripvain
Guillebert de Mets, hoste de
l'Ecu de France à Grammont.
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Nevens elke miniatuur bevinden zich geestige aantekeningen
in
het Nederlands!
Dit handschrift
bevindt zich te
Parijs in de
bibliotheek
-L'ArsenalB.L.T. 263.
3. Le Livre de Sidrac
voortkomende van de Librije van Bourgondië bevindt zich sedert
1815 in den Haag (Oranje Nassau Boekerij nr. 68).
Het slot luidt als volgt:
«Cy fini Lucidaire lequel livre de Sidrac et Lucidaire est escript de la main de Guillebert de Mets. Libraire de Monsey le
Duc de Bourgogne. Lequel livre et la somme. Le Roy ont été
achetés par Monseigneur de Bourgogne I'an mil CCCCXXI
à
Guillebert de Mets, hoste de l'Ecu de France à Grammont pour
la som me de 63 livres 12 sous de gros».
In Frankrijk had men bereidwillig
G. de Mets ondergebracht
in de
stad Metz, maar onze geschiedschrijver
Victor Fris heeft in 1912
gewezen op twee belangrijke
episodes uit het verleden van Geraardsbergen waarin hij is tussengekomen.
Hij was de zoon van
Claus de Mets wiens naam voorkwam in een akte van 29-1-1357
door de schepenen van Geraardsbergen bekrachtigd. Het werk van
Dr. A. de Mets waaruit wij deze gegevens putten verscheen in 1934
onder de auspiciën van de stad Geraardsbergen.
De opleiding van G. de Mets met als talen Nederlands, Frans en
Latijn en een ruime culturele vorming leidt ons naar Lieven Vranckx
27e abt van de abdij van St.-Adriaan, behorende tot een vooraanstaande Geraardsbergse familie, die zijn begaafde stadsgenoot naar
Parijs oriënteerde waar hij van 1380 tot 1422 verbleef in dienst van
Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië waarvan hij van 1380 tot
1434 de veelzijdige bibliothecaris
en kopiïst is geweest.
Wij vinden hem als schepen van zijn geboortestad in 1426 en 1434.
In 1430 werd hij, door het magistraat van de Raad van Vlaanderen
te Gent aangesteld om orde te scheppen in de duistere stadsfinanciën en strafmaatregelen
te treffen tegenover de schuldigen.
Als ontvanger van de stad wordt hij met belangrijke
opdrachten
gelast; de man die barst van talenten zien wij zijn fijnzinnige kunstgevoelens uiten op de stadsrekeningen
die hij versiert met allerlei figuren en drolerieën.
Keren wij nu terug naar Gilson Patoul !
In 1962 zien wij de naam Gilson Patoul op een handschrift toebehorend aan de Nationale Bibliotheek van Oostenrijk en tentoongesteld
te Brussel.
Wij citeren uit de prachtige catalogus der «Handschriften
en Gedrukte Werken over de geschiedenis van de Nederlanden van 1475
tot 1600 hetgeen volgt:
«Een grote miniatuur, voorstellend
Lodewijk XI, koning van Frankrijk met zijn echtgenote Charlotte van Savoye. Beiden zijn vergezeld van hun engelbewaarder
en knielen neer vóór het altaar van
de H. Adriaan. De miniatuur en vijf andere bladzijden zijn omgeven
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met sierlijsten in de nieuwe stijl: losse bloemen en dieren op een
gekleurde grond. De overige bladzijden zijn boven- en onderaan in
de oude stijl versierd :- gekleurde ranken, meestal in goud of
blauw, waartussen droleriën, die vaak aan spreekwoorden
herinneren. Een bladzijde bevat een grote gehistorieerde initiaal. In vier
der randen met losse bloemen ronde medaillons met voorstellingen
uit het leven van de H. Adriaan. Miniaturen en randversiering met
losse bloemen stammen uit het atel ier van de « Meester van Maria
van Bourgondië» of zijn van zijn hand.
Het handschrift is vóór 1483 vervaardigd, daar Lodewijk XI en zijn
echtgenote in dat jaar zijn overleden.
Waarschijnlijk heeft de kopiist op fol. 16vo zijn naam geschreven:
patoul (schriftkrul)
Agiison; mogelijk luidt de tweede naam Gilson, daar de A nog tot de schriftversiering
zou kunnen behoren.
Volledig afgesleten zwart fluwelen band op houten borden, vermoedelijk oorspronkelijk.
Het boek bevond zich in de verzameling Ambras en belandde in
1936 in de Nationalbibliothekn.
Deze tekst vermeldt niet dat het gaat om een handschrift dat betrekking heeft op de St.-Adriaansabdij van Geraardsbergen.
De grote miniatuur waarvan sprake is de weergave van een geschiedkundig feit uit het leven der abdij.
In 1458 kwam Lodewijk XI, dauphin van Frankrijk naar de Sint-Adriaansabdij om de relieken te vereren van de H. Adriaan en, eèns
koning gekroond, zond hij aan de abdij 7505 ponden parisis aangewend om vier klokken te gieten die in 1578 werden weggevoerd."
De naam Gilson Patoul die voorkomt op het handschrift «De Legende van St-Adrlaan- is dezelfde als die welke voorkomt op onze versierde stadsrekeningen.
Wie schuilt er onder deze signatuur?
Niemand anders dan onze fijnzinnige Guillebert de Mets, kroniekschrijver, miniaturist, bibliothecaris van de Hertog van Bourgondië,
ontvanger en schepen van Geraardsbergen, gastheer
van
het
«Scilt van Frankrijk» op de Markt waar de officiële
recepties gehouden werden.
En is het vermetel aan te nemen dat van hem de idee is uitgegaan
om de door de Gentenaars gestolen leeuw die de fonteine ter Markt
bekroonde te vervangen door een Manneken-Pis ? Hetgeen gebeurd
is in 1455.
G. Vanden Berghe
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Boekbespreking
AALST.
IC BAERT en f. DAUWE.
ZWARTE ZUSTERS VAN SINT-AUGUSTINUS
TE AALST.
Luxe-uitgave op gekoetst papier, 18 x 22, 265 blz., 65' ill, Drukkerij
Beernem. Aalst 1975.

De Windroos,

Via Antwerpen en Gent kwamen de «Swerte Susters» in 1475 naar Aalst om er de
pestlijders te verzorgen. De geschiedenis van hun 500-jarig verblijf alhier is groten
deels het verhaal van de «gesel Gods» die de demografie gedurende vier eeuwen
grondig heeft beïnvloed.
Bij het opstellen ervan waren .de auteurs verbaasd een zo rijk kloosterarchief met
prachtige zegels te vinden! Deze dokumentatie
werd aangevuld met stukken uit
het stedelijk en bisschoppelijk archief. Aan de hand hiervan brengen de samenstellers een streng wetenschappelijk
en tevens vlot geschreven overzicht, een bijdrage die zowel de historicus als de nieuwsgierige lezer weet te boeien.
Na het voorwoord door de Abt van Affligem, de inleiding door de auteurs en een
dankwoord vanwege de Congregatie worden echtereenvolgens behandeld: het ontstaan van de Zwarte Zusters, de pest en andere besmettelijke ziekten te Aalst,
de Zwarte Zusters gedurende het Ancien Rézime te Aalst (1475-1975), de 19de
en de 20e eeuw, de uitzwerming naar Geraardsbergen,
Maldegem, Couillet en
Lede.
Een katalogus bespreekt breedvoerig de schilderijen, het beeldhouwwerk,
het edelsmeewerk, alsook de voornaamste archivalia. Een volledige- lijst van de kloosterlingen, ingetreden tussen 1475 en 1975, is opgenomen in de bijlagen.
Het is een merkwaardig kunstalbum, een kijk- en leesboek waarin geschiedenis,
kunsthistorie, genealogie en poëzie (Gery Helderenberg)
aan hun trekken komen.
Voor bibliofielen een prokstuk voor de boekenkast!
De lage bijdrage voor deze verzorgde uitgave (400 fr.) kan worden overgeschreven op postrek. 000-0473995-53» Zwarte Zusters te Aalst» met vermelding «Boek500».
Laatste exemplaren te bekomen bij de ingang van de kliniek van O.-L.-Vrouw te
Mijlbeke-Aalst of door storting.
F.C.

ALGEMEEN.
VLAAMSE MEESTERS UIT DE ZEVENTIENDE
EEUW.
PRADO EN SPAANS PARTICULIER
BEZIT.
Uitgegeven door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

van België, Brussel.

Het gaat om een inventaris, opgesteld naar aanleiding van een tentoonstelling, gehouden van 7 mei tot 13 juli 1975, in het kader van het Belgisch-Spaans Cultureel
Akkoord.
De langdurige bezetting van onze gewesten door Spanje en de bloei van onze
schilderkunst - vooral onder de invloed van Rubens ten tijde van Albert en Isabella - verklaren de aanwezigheid van talrijke meesterwerken
in het Prado en
bij adellijke Spaanse families.
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Het mooi uitgegeven werk 160 blz.) wordt ingeleid door de hoofdconservator
van
de Koninklijke Musea van België Ph. Roberts-Jones, het hoofd van de afdeling
Kunstacitiveiten
te Madrid Luis Sagrera en de speciale Commissaris Matias Diaz
Padron. Daarop volgt een kort curriculum vitae van 27 kunstenaars met degelijke
biografie. Het geheel is verlucht met 46 reprodukties waarvan 12 in vierkleurendruk.
.
Een samenvatting van het tentoongestelde door de 'heer Luis Sagrara streelt onze
Vlaamse fierheid.
«Het portret is vertegenwoordigd
door de feestelijke praal en het buitengewoon
iconografisch belang in de schilderijen van Rubens, Van Dyck en Gaspar de Cray
er. De prachtlievendheid
doet hen toch niet vergeten door te dringen tot de psychologie van de personages. De religieuze thematiek is rijkelijk behandeld, met een accent dat meer statig is dan vroom, wat zo kenmerkend is voor de Contrareformatie. De stillevens van Snyders, Fyt, Adriaenssen met hun verbazend koloriet zijn eert
apothese van de levensvreugde van Vlaanderen ... Dé bloemstukken en de bebloemde siervazen van Seghers, Van Thielen en Van Kessel bereiken de hoogste top in
dit soort. Dit is ook het geval bij de landschappèn.
dank zij de «fluwelen» en
glanzende verfijning van Jan Breughel. Zijn werken bezitten een harmonie dit;
meer muzikaal dan picturaal kan genoemd worden. Vermelden we nog de allegorieën van Janssens, de mythologische thema's van Iordaens, de genrestukken van
Teniers. de veldslagen van Snayers en de gedetailleerde interieurs van Ryckaert ... »
F.C.

ALGEMEE
.
K. HEIREMAN.,
S.j.
KO I KLIJKE ACADEMIEN VA BELGIE.
Overdruk uit het «Nationaal Biografisch Woordenboek.»
der Academiën 1974.

nr. 6. - Brussel.

Paleis

In 1973 leidde de auteur de geslaagde herdenking van DIRK MARTENS te AALST.
Het blijkt dat hij het speuren naar het verleden van onze Meester-Drukker-Humanist nog steeds niet heeft opgegeven.
Het leven van M. samenvatten (Kolom 633-637) is geen kleine kunst: het gaat niet
alleen om de evolutie van de boekdrukkunst.
ook het kultureel denken van zijn
brede humanistische vriendenkring moet worden belicht.
Vooreerst maken wij kennis met de familie Martens, de vooraanstaande
aanverwanten inkluis. Daarna toont hij aan dat Dirk (en niet Jan van Westfalen) de
auteur is van de oudste gedateerde drukken in Zuidnederland.
Hij ontdekt historische biezonderheden
aan de hand van de opeenvolgend gebruikte lettertypen en stipt aan dat het vooral aan 'hem is te danken dat de (hui
dige) Romeinse letter zegevierde op de Gotische.
Verder handelt hij over zijn typisch humanistisch werk, zijn vele brevierdrukken,
zijn aandeel in de renaissancistische
bloei van Antwerpen met o.m. zijn stadsgenoten Pieter Coecke en CorneIius De Schrijver. Vooral wijdt hij zijn aandacht
aan het talenonderricht
en ijvert voor een moderne techniek in het onderwijs.
Als slot krijgen wij een karakterportret
van deze joviale Aalstenaar die de ironiet van de zelfspot niet schuwt. Hij streeft naar een iroenisch kristendom dat hen.
eens in moeilijkheden brengt maar toch nooit afbreuk deot aan zijn vriendentrouw!
Hoe bondig ook, de figuur wordt aan alle kanten belicht en met kennis van zaken
Dirk Martens treedt U levend tegemoet. Aaslt mag Pater Heirernan wel dankbaar
zijn!
F.C.
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ALGEMEEN.
ALBERT. EEN KONING, EEN TIJDSBEELD.
DE BELGISCHE SCHILDERKUNST
VAN 1909 TOT 1934.
Uitgegeven door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel
naar aanleiding van een tentoonstelling
(9 lor 271 april 1975).
Onder de talrijke besproken schilders vermeldt de catalogus ook V ALERIUS D,E
SAEDELEER (Aalst 1867 - Leupegem 1941). Er is een afbeelding van zijn «Winter in Vlaanderen» (84 x 96 cm.), geschilderd in 1927 en door de kunstenaar geschonken voor de zaal H. Fierens-Govaert,
gewezen hoofdconservator.
Een beknopte bibliografie verwijst o.m. naar de catalogus, opgesteld naar aanleiding van de tentoonstelling die in 1967 te Aalst gehouden werd.
F.C.
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