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HET AALSTERSE TIJDENS DE
OOSTENRIJKSE SUCCESSIEOORLOG

(1740 - 1748)
EEN TIJDSBEELD.

I. VERANTWOORDING.
Onderhavige bijdrage, die ten dele gebaseerd is op onze licen-

tieverhandeling: "De magistraat van Aalst in de periode 1740-
1760" «-), heeft als bedoeling een tijdsbeeld te schetsen van het
Aalsterse bestuur en haar maatschappelijke impakt omstreeks het
midden der 18de eeuw. De aktiviteiten van de 18de eeuwse lokale
besturen zijn immers relatief weinig bestudeerd, niettegenstaande
vrij representatief archiefmateriaal beschikbaar is. Het hoort
daarom tot ons opzet, de werking van een tweetal Aalsterse instel-
lingen onder de loupe te nemen. Niet alleen de stadsmagistraat,
maar ook het hoofdkollege van het Land van Aalst heeft onze aan-
dacht weerhouden. De wederzijdse beïnvloeding en interpenetra-
tie van deze besturen was nl. te groot om beiden afzonderlijk te
behandelen. Wij trachten dit zowel voor een periode van ekono-
mische krisis, mobilisatie en bezetting, als VOOrvredestijd te bena-
deren. Daarbij hebben we ogenschijnlijk banale aangelegenheden
willen weergeven, om des te juister en genuanceerder de betekenis
van gewestelijke besturen en de draagwijdte van hun optreden te
kunnen bepalen. In dit geval werd hun aktiviteit in aanzienlijke
mate beïnvloed door de vereisten van de uitrusting tegen drei-
gende vijandelijkheden. Tijdens het Ancien Régime had het mili-
taire nog geen totaal autonome organisatie en voorziening, en was
voor een aantal noodwendigheden aangewezen op hulp van de
civiele sektor. Een goede aangelegenheid dus om het raderwerk
van de stedelijke en gewestelijke administraties, en hunverhou-
ding tot de provinciale en centrale instanties te belichten. Dit arti-
kel beoogt geen gedetailleerd militair relaas te zijn, maar wel een
maatschappelijk beeld te verstrekken aan de hand van oor-
logsomstandigheden. Hoewel het institutionele aspekt centraal
blijft, komen bijgevolg ook sociale en kulturele gegevens, evenals
mentaliteitsuitingen, aan bod.

We overlopen beknopt de inhoud. Bij wijze van inleiding
brengen we een summiere en algemene schets van de stad en het

(*) M. CHERRETT , De magistraat van Aalst in de periode 1740 - 1760.
Institutionele en sociaal- ekonomische aspekten, R.U.G., Akademiejaar
1979-1980, onuitgegeven licenriaatsverhandeling.
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Land van Aalst. Het feitelijk verhaal vangt aan in het jaar 1740,
wanneer een landbouwkrisis onze gewesten teisterde. We ervaren
daarbij het labiele evenwicht van een agrarische maatschappij, en
kunnen meteen nagaan op hoeveel verschillende domeinen de zorg
van de lokale besturen naar voren kwam, en hoe ingrijpend hun
optreden in het dagelijks leven van de bevolking was: meer dan
door de regering en de provinciale deputatie werd Vlaanderen be-
stuurd door de plaatselijke gezagsorganen. De werking der open-
bare besturen komt reeds op een typische manier tot uiting in de
benoemingsprocedures van de voornaamste titularissen. De wets-
vernieuwing van 1743 werpt daardoor een interessant licht op de
zeden van de 18de eeuw. Na de installatie van de nieuwe Aalsterse
magistraat bekijken we de werkzaamheden van het hoofdkollege
in verband met de traditionele politiek van samenwerking der
Vlaamse plattelandsdistrikten. Vooral de organisatie en onder-
linge verstandhouding met betrekking tot de mobilisatie en de
opeisingen, zijn hier belangrijk. Vervolgens onderzoeken we de
houding van de Aalsterse verantwoordelijken in het voorjaar
1744, wanneer het gros der geallieerde troepen in het Land van
Aalst was samengetrokken. De daaropvolgende verovering en
bezetting van Vlaanderen tonen ons de omvang van opeisingen en
geweldplegingen en illustreren de houding van bestuur en bevol-
king. Weliswaar bleken de gebruiken en de zeden van deze "guerre
en dentelles" zachter dan voorheen en verwierp de Franse legerlei-
ding de brutale krijgsprocédés van de 17de eeuw, toch omvatten
ze nog een belangrijk deel plagerijen, geldafpersingen en zelfs een
lichting van soldaten. De unieke organisatie van de dienst der
opeisingen en vergoedingen, die men toen in het Land van Aalst
invoerde, worden hier terloops vemeld. Verder hebben we de
weerslag van de aanwezigheid van een vreemde bezetter op de
interne Vlaamse politieke betrekkingen onderzocht. Ten slotte
volgt het herstel van het Oostenrijks gezag en de naoorlogse zor-
gen als het in orde brengen van de financiën, de bestrijding der
misdadigheid en het probleem der kollaboratie. De onverdiende
degradatie van burgemeester Vilain XIIII wordt uitvoerig behan-
deld en gekoppeld aan een probleem van interne aard, nl. de afzet-
ting van griffier-pensionaris P. F. Pycke. Het is O.i. belangrijk stil
te staan bij dit fait divers: het geeft de gelegenheid na te gaan hoe
tijdens het Ancien Régime, hoge bescherming het haalde op inte-
griteit. Dit gebeuren biedt de mogelijkheid aan te stippen dat de
gevoelens van loyalisme t.o.v. het Oostenrijkse huis in de leidende
standen en bij het gewone volk dieper ingeworteld waren dan men.
traditioneel schijnt aan te nemen. Het geheel wordt afgerond door
een aantal bedenkingen die het chronologisch kader overschrij-
den.
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Wij stellen er prijs op, deze verantwoording te beëindigen met
een dankwoord aan de Heren Hugo De Schampheleire, attaché bij
het Rijksarchief te Ronse, en J. Lorette, konservator-afdelings-
hoofd van het legermuseum, voor hun belangloze hulp en prak-
tische tips bij het tot stand komen van deze bijdrage.

11. Stad en Land van Aalst.
In de achttiende eeuw was de stad Aalst een relatief belangrijk

administratief centrum, gelegen aan de mooie steenweg Brussel-
Gent op ongeveer gelijke afstand van beide steden. Haar ligging
op de Dender stelde ze daarbij in verbinding met de Schelde en
bracht met zich de mogelijkheid mee van kontakten met Ninove,
Geraardsbergen en Henegouwen. Ofschoon centrum van de hop-
bouw, was de stad toch vooral belangrijk als hoofdplaats van de
grootste bestuurlijke omschrijving van het graafschap Vlaande-
ren: het Land van Aalst. Deze omschrijving was een der meest
bloeiende van het graafschap en overtrof in belang het Vrije van
Brugge en de steden Gent en Brugge.

Als "besloten stad" (1) in Vlaanderen had Aalst haar eigen
magistraat. Een magistraat tijdens het Oud Regiem was een poli-
tiek, administratief en rechterlijk orgaan. Daar het bestuur van
een stad zoals Aalst in gewone omstandigheden niet veel werk
vroeg, kon de magistraat zich zonder moeite toeleggen op haar
rechterlijke taak: hij had de burgerlijke rechtspraak in eerste in-
stantie, over de strafrechtpleging besliste hij in laatste instantie.
Alhoewel de stad sinds lang op normale wijze tot het graafschap
behoorde, mocht zij toch niet zelfstandig deelnemen aan de alge-
mene samenkomsten van de Staten van Vlaanderen zoals Gent,
Brugge, Oudenaarde, Kortrijk, Ninove en Dendermonde. Zij was
hiervoor ondergeschikt aan het hoofdkollege van het "Land en de
Twee Steden van Aalst". Toch waren de plaatsen van burgemees-
ter en schepen - deze laatsten waren acht in getal - erg gegeerd,
Vooral de functie van burgemeester en eerste schepen waren
geziene ambten: zij gaven immers aan hun titularis recht tot zitting
in het landscollege.

( 1) Een "besloten stad" is in beginsel een omwalde stad. Er waren heel wat voor-
rechten en privilegies mee verbonden - voornamelijk in verband met de han-
del en de betaling van imposten. Hoewel de Aalsterse wallen in 1667 op bevel
van Turenne ontmanteld waren, verklaarde Karel II op 20 augustus 1687 dat
de stad verder mocht genieten van het statuut van "besloten stad". Cfr. In/ra,
p. 11, S.A.A., Regesten, nr. 273,
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Het Land van-Aalst omvatte 153 dorpen of steden en strekte
zich praktisch uit over heel de streek die lag tussen de Schelde (van
Dendermonde tot bezuiden Oudenaarde) en de Dender (tot
Geraardsbergen). Alleen over Ninove had het kasseirijbestuur
geen gezag; het stadje vormde immers een bestuurlijke omschrij-
ving apart. Ook de stad Ronse betwistte sinds lang de zeggings-
macht van het landskollege van Aalst. Het hoofdkollege, belast
met het bestuur van het Land van Aalst, was samengesteld uit
negen afgevaardigden: onder het voorzitterschap van de burge-
meester van Aalst vergaderden de eerste schepen van Aalst, de
burgemeester en de eerste schepen van Geraardsbergen en de bal-
juws der vijf baronieën of "roeden": Gavere, Boelare, Schorisse,
Zottegem en Rode (ScheIderode). Het had twee griffiers in dienst,
terwijl twee "algemene ontvangers" zorgden voor de inning der
taksen en andere gelden: de ene voor het kwartier van Aalst, de
andere voor het kwartier van Geraardsbergen.

In normale tijden vergaderde het hoofdkollege, om zijn poli-
tieke en administratieve verplichtingen te vervullen, zesmaal per
jaar te Aalst voor een periode van een maand. Weliswaar was zijn
politieke invloed in de Staten (2) van Vlaanderen erg gering: het

( 2) Theoretisch zijn de Provinciale Staten uit de drie standen gevormd, nl. uit de
adel, de geestelijke en de derde stand. De traditionele bevoegdheid betrof het
goedkeuren van vorstelijke beden, maar ook met gewestelijke ekonomische
problemen lieten ze zich in. In Vlaanderen had de adel in de Staten echter
geen werkelijke medezeggenschap; enkel de geestelijkheid en de Leden had-
den er een grote macht; na 1715 was Ieper niet meer in de Staten opgenomen
zodat enkel Gent, Brugge en het Brugse Vrije het kollege van de Leden vorm-
den. Men beschikte er sinds 1647 over een bestendige deputatie als uitvoe-
rend orgaan. Deze deputatie nam het bestuur van de provincie waar, aan-
gaande de financies, de openbare werken en de ekonornische belangen. In de
achttiende eeuwe woedde een interne strijd in de Provinciale Staten russen
Geestelijkheid en Leden enerzijds en de subalternen anderzijds; deze subalter-
nen, zonder stemrecht, waren de kleine steden en de kasseirijbesturen. Deze
tegenstelling groeide des te feller uit naarmate de ekonornische situatie zich
wijzigde; Gent en Brugge vervielen meer en meer, terwijl de ekonomische
bedrijvigheid van het platteland sterk toenam. De subaltern en hadden in de
Staten slechts raadgevende macht en waren in de deputatie praktisch niet ver-
tegenwoordigd. De politiek van de Leden bestond er dus in de positie van
Gent en Brugge te handhaven, onder meet door een fiskaal bevoordelen van
die steden ten koste van het platteland. Daartegen reageerden deze kasseIrijen
en kleine steden, door vele vergaderingen zonder officieel, maar met sterk
politiek karakter te beleggen. Dank zij de steun en de inmenging van de cen-
trale regering haalden de subalternen hun slag thuis door de ordonnanties
van 5 juli 1754 en van 18 oktober 1755. In 1754 verkregen beslissingsmacht
in de Staten, naast de klerus, Brugge, Brugse Vrije en Gent, dertien nieuwe
eenheden, nl. de steden Kortrijk, Oudenaarde en Dendermonde, de kassel-
rijen of ambachten van de Oud burg (Gent), Kortrijk, Oudenaarde, Aalst,
Dendermonde, Ninove, Bornem, Waas, Assenede, Boukhoute. In 1755 werd
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had er slechts konsultatieve stem, ofschoon zijn aandeel in de bede
(3) en de provinciale belastingen dat van eender welke andere
omschrijving overtrof. Zijn bestuurlijke taak was echter veel
belangrijker en is in de loop der achttiende eeuw steeds toegeno-
men. Het hoofdbestuur hield zich bezig met alle regionale mate-
ries: aanleg van' wegen en van kanalen, politie, bescherming van
de landbouw en bevordering van de op haar georiënteerde ekono-
mie. Steeds werd het hoofdkollege door de regering geraadpleegd
vooraleer deze een maatregel nam, die de belangen der inwoners
van de streek raakte.

Meerdere wettelijke schikkingen hadden in het begin der
eeuw het gezag van het hoofdkoIIege versterkt. Zo had de ordon-
nantie van 24 januari 1720 het financieel bestuur der dorpen
onder het gezag van het landskollege geplaatst. Deze mochten
geen geld meer' lenen zonder voorafgaandelijke instemming der

de deputatie hervormd met een samenstelling in verhouding met de bijdragen
in de belastingen. Een aantal Aalsterse figuren J.J.P. Vilain XlIII, P.F. Pycke
en N.F. Lenaert speelden in deze hervorming een leidende rol.
W. PREVENIER, Les Etats de Flandre depuis les origines jusqu'à 1790, in:
Standen en Landen, 1965, dl. XXXIII, pp. 17-59. P. LENDERS, De poli-
tieke krisis in Vlaanderen omstreeks het midden van de achttiende eeuw. De
hervorming van de Staten van Vlaanderen 1754-1755, in: Verhandelingen
van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, Klasse der Letteren, 1965, dl. 25, Brussel, 1956.

( 3) De beden (of subsidies) waren openbare lasten door de vorst aan zijn onder-
danen "opgelegd" en meestal voor eigen doeleinden aangewend. Eenmaal
toegestaan door de Staten (dr. voetnoot 2) werd de bede over de stedelijke en
de gewestelijke besturen verdeeld volgens een vaste schaal, het zogenaamde
"transport". De laatste aanpassing van dit transport dateerde van 1631. De
verdeling geschiedde onder de vorm van percentages: op elke 100 pond subsi-
die aan de vorst, betaalde elke stad of kasselrij een bepaald aandeel. Doch
sedert 1631 heeft Vlaanderen heel wat gebieden moeten afstaan. Een deel
was verloren gegaan aan de Verenigde Provinciën (Hulst en het Ambacht van
Hulst) en Frankrijk (Duinkerken, Gravelingen, Sr. Winoxbergen ... ) Het
Ieperse was in het begin van de achttiende eeuw aangehecht bij Frankrijk,
maar nadien weer bij de Nederlanden gevoegd als "land van irnpositie",
d. w.z. dat de Oostenrijkse regering het recht had her gebied vrij te belasten;
als dusdanig kwam het niet meer voor in het algemeen transport. Bijgevolg
werden de beden in de achttiende eeuw omgeslagen volgens een aanslaglijst
die nog slechts i 61-14-11 bedroeg! Deze som werd verdeeld tussen steden en
kassei rij en op de volgende wijze: de steden Gent, Brugge, Kortrijk, Oude-
naarde en Dendermonde droegen gezamenlijk bij à rato van f. 15-7-0; de kas-
selrijen participeerden voor i 45-5-6, en hierin had het Land van Aalst een
kwote van i 10-14-1. Daarnaast waren er nog een aantal dorpen en heerlijk-
heden die men wel opgenomen had in het algemeen transport, maar in -
tegenstelling met genoemde steden en kasseIrijen - niet in de Staten zetelden;
hun aandeel bedroeg i 1-3-5. J. DHONDT, Lokale standenvertegenwoordi-
ging in het graafschap Vlaanderen.
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hoofdschepenen. Hun rekeningen moesten elk jaar onderzocht
worden door afgevaardigden van dit kollege. Het was daarbij
gemachtigd de achterstallige sommen voor de bede zelf te doen
innen, mocht betwistingen aangaande de grondbelasting beslech-
ten en kon bestuurlijke regelingen of ordonnanties uitvaardigen,
die kracht van wet hadden. De negen leden van het landskollege
hadden ook het werk voor de dorpen van hun omschrijving onder
elkaar verdeeld. Aldus had de burgemeester van Aalst de zorg
voor 19 dorpen en zijn eerste schepen voor 9 dorpen (4).

lIl. Het rampenjaar 1740. De verbroken vrede.
We schrijven mei 1740. Hongersnood en andere zware

beproevingen teisteren en verarmen de Zuidnederlandse bevol-
king. Ook voor de Aalstenaars moet de toestand heel somber
geweest zijn, te oordelen naar een fragment uit een rapport van de
stadsmagistraat aan de regering: "la ville (qui) est trés peuplée et
(ou) la misère règne plus que l'abondance" (5). Deze rampzalige
situatie was te wijten aan een samenloop van omstandigheden, en
sleepte reeds maanden aan.

Al vanaf september 1739 vertoonden de landbouwprijzen de
neiging te stijgen. Vooral de graangewassen kenden een ware
prijshausse: de vraag ernaar was immers inelastisch, aangezien ze
voor de meerderheid van de bevolking nog steeds de basisvoeding
vormden. De middelmatige oogst en een te grote uitvoer bleken
hiervoor verantwoordelijk. De regering verbood daarom alle
export van graanprodukten. Maar op de ondermaatse oogst
volgde een desastreuze winter. In april vroor het opnieuw en op
Hemelvaartsdag woedde een hagelbui. De prijzen stegen nog
meer; de gruwel van de hongersnood dook op, en in de steden
werden de eerste voedselrellen gesignaleerd (6). Een kordaat
ingrijpen drong zich op. Begin mei trof de regering maatregelen
om plunderingen en ander geweld te voorkomen. Ook werd op de
binnenlandse markt ingegrepen: er mochten geen granen of groen-

( 4) L.P. GACHARD, Analectes Belgiques, Brussel, 1830, p. 406. F.J. DE
SMET, Description du Comté et de la Ville d'Alost, Aalst, 1852. F. DE
POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst, Gent, 1873,
dl. l. P. LENDERS, Aalst onder het bestuur van J.].P. Vilain XlIII, in: Bij-
dragen tot de geschiedenis inzonderheid van het oude hertogdom Brabant,
Brussel, 1965, dl. XVII, pp. 81-89.

5) S.A.A., nr. 36, Inkomende en uitgaande briefwisseling, ongefol.
6) C. BRUNEEL, La mortalité dans les cpmpagnes. le duché de Brabant aux

XVIIe et XVIlIe siècle, Leuven, 1977, pp. 276-278.
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tegewassen meer gebruikt worden voor het distilleren van brande-
wijn en likeur. De ondergeschikte besturen moesten ook een
inventaris van de in hun jurisdiktién aanwezige granen en groen-
ten aanleggen. De Aalsterse magistraat liet bijgevolg een telling
uitvoeren waaruit bleek dat er in het schepen dom nog 50.560 1.
gerst, 290.944l. rogge eh tarwe, en 158.720 1. haver aanwezig
was (7). Wanneer we weten dat het schependom op dat moment
ca. 10.300 inwoners telde, en het gemiddelde verbruik van tarwe
en rogge ± 0,9 i. per dag en per capita bedroeg, dan betekent dit
dat men slechts voor een 30-tal dagen reserves had (8). Vanaf de
tweede' helft van juni was er dus een reëel tekort, want de volgende
oogst kor, ten vroegste in de maand augustus op de markt
gebracht worden.

Algemeen bekeken kan gesteld dat de stedelingen, die afhan-
kelijk waren van wat de producenten tegen hoge prijzen aanbo-
den, het ergst getroffen werden: zij zagen hun reëel - en soms hun
nominale - inkomen dalen. Op het platteland was de situatie toch
niet zo veel beter: de massa kleine boeren profiteerde niet van de
prijshausse aangezien haar produktie te gering en marginaal was,
en bij misoogst niet veel meer overbleef voor marktverbruik. De
ineenstorting van het inkomen der stedelijke bevolking en de
ellende van een massa keuters en landelijke dagloners verhoogden
de mortaliteit: velen waren zo ondervoed dat zij voor ziekten
uiterst ontvankelijk werden. Uiteindelijk waren het de groot-
grondbezitters, die van de toestand profiteerden: zij bezaten vol-
doende middelen om de granen in schuren veilig te stockeren en
brachten ze pas op de markt tijdens de "soudure"-maanden (april-
mei-juni-juli), wanneer de prijzen hun maximum bereikten (9).

De regering wist dit ook wel en besloot, in de hoop meer kon-
trole op de handel te verkrijgen, de granen alleen op de geok-
troyeerde markten te laten verkopen. Uiteindelijk stelde de voor-
zitter van de Raad van State, Bervoet, voor om de steden en Staten
de invoer van graan te vergunnen "pour le rendre à meilleur mar-
ché à rous ceux qui seront reconnus pour pauvres". Het voorstel
werd op 23 mei aanvaard. en als plakkaat gepubliceerd.

7) Placcaertboechen uan Vlaenderen, dl. IV, p. 2094; dl. V, pp. 816,818,819,
820. S.A.A., nr. 23, Resolutieboek 1731-1747, fol. 132 vo, en nr. 36, O.C.,

ongefol.
8) J. DE BROUWER, Demografische euolutie uan het Land van Aalst 1570-

1800, in: Pro Ciuitate (Historische uitgaven), 1968, p. 3.
9) J. MEUVRET, Les crises de subsistanee et la démogrnphie de la France à

l'Ancien Régime - Population, 1946, nr. 4, pp. 643-650. Zie ook: C. VA
DEN BROEKE, Agriculture et Alimentation, uitgegeven door het Belgisch
Centrum uoor Landelijke Geschiedenis, nr. 49, Gent-Leuven, 1975.
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Te Aalst moet.men al vroeger op de hoogte geweest zijn van
de regeringsbeslissing, want reeds op 21 mei besloot de stadsma-
gistraat één van haar leden, schepen Judocus Emmanuel Coe-
vaert, te belasten met de aankoop van graan in de Verenigde Pro-
vinciën. De aan te kopen voorraden zouden streng gerantsoeneerd
worden, en al wie het uitgedeelde graan durfde te verkopen of het
aldus kocht zou bestraft worden met een boete van fl. 24 en een
publieke geseling; wie dergelijke vergrijpen aanbracht kreeg als
beloning fl. 3 (10).

Ondanks de bar slechte weersomstandigheden, was de oogst
van 1740 toch minder slecht dan men aanvankelijk gevreesd had.
Nochtans bleven de prijzen hoog. Men moest wachten tot in het
voorjaar van 1741 om de prijzen te zien dalen tot hun niveau van
vóór de krisis. Op 6 juni 1741 verscheen een nieuw plakkaat dat
de maatregelen ter bestrijding van de voorbije duurte afzwakte.
Het vrij verkeer van granen tussen de provincies onderling werd
hersteld, maar de export bleef verboden; andere produkten, zoals
boter, mochten opnieuw uitgevoerd, mits betaling van een dubbel
tolgeld; de toelating om landbouwprodukten vrij van tol en rech-
ten in te voeren werd ongedaan gemaakt (11).

De krisis in de landbouwsektor ebde weg, maar de gevolgen
ervan bleven nog een hele tijd voelbaar: een zekere verarming van
de bevolking was onloochenbaar, en honger en ellende gingen
samen met bedelarij en landloperij. Maar ook hier was het cen-
traal bestuur waakzaam. Om bendevorming tegen te gaan had de
regering al op 14 juli 1740 uitgevaardigd dat alle vagebonden - dit
zijn al degenen die geen werk hadden, geen handel dreven of niet
in hun levensonderhoud konden voorzien - vijftien dagen tijd kre-
gen om naar hun geboorteplaats terug te keren. Binnen de maand
moesten ze werk gevonden hebben; indien dit niet het geval was,
riskeerden ze straffen gaande van internering, geseling, brandmer-
king, tot verbanning. Een uitzondering werd gemaakt voor arme
gebrekkigen: zij mochten in hun plaats van domicilie aalmoezen
vragen. Met de praktische uitvoering van dit besluit werden -zoals
gewoonlijk - de lokale ambtenaren en besturen belast (12).

Terwijl men alhier nog te kampen had met de naweeën van de
voorbije schaarste, was het op internationaal vlak plotseling
onrustig geworden. Bij de dood van Karel VI op oktober 1740

(10) Piaccaertboecken van Viaenderen, dl. V, p. 824. C. BRUNEEL, O.C., p.
277. S.A.A., nr. 22, Resolutieboek 1711-1751, fol. 120, 120vo.

(11) C. BRU EEL, O.C., p. 278. Piaccaertboecken van Viaenderen, dl. V, p.
845.

(12) Piaccaertboecken van Viaenderen, dl. V, p. 1055.
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probeerden nl. een aanral ondertekenaars van de Pragmatieke
Sanktie de Oostenrijkse erflanden voor zichzelf te winnen. De
keurvorsten van Beieren en Saksen, de Spaanse koning en Frederik
II van Pruisen beweerden recht te hebben op bepaalde delen van
het Rijk. Deze aanspraken gaven al snel aanleiding tot een nieuwe
Europese oorlog: de Oostenrijkse successieoorlog, die onze
gewesten voor acht jaar de oorlogsmiserie injoeg (13).

Maria Theresia had pas van haar troon bezit genomen, of zij
werd aldus verplicht het hoofd te bieden aan de aanval van de
Pruisische koning. Frankrijk, wiens oude politieke wens het was
om het Oostenrijkse Huis definitief klein te krijgen, steunde de
tegenstanders van de jonge vorstin. Zij kon slechts op een niet heel
krachtige steun van Engeland en de Verenigde Provinciën reke-
nen. Door de drang van Pruisen om het rijke Silezië aan te hech-
ten, werd in het begin van de oorlog vooral in Centraal en Oost-
Europa gevochten. De Oostenrijkse Habsburgers beschouwden de
Nederlanden nog altijd als ruilmunt om in te wisselen voor gebie-
den dichter bij hun kroondomein. Noch Beieren, noch Frankrijk
gingen op deze voorstellen in, en Maria Theresia behield toch
onze gewesten. De Zuidelijke Nederlanden werden dan maar in
staat van verdediging gebracht en de vestingswerken hersteld.

Totaal onverwachts. op 26 augustus 1741 stierf Maria-
Elisabeth, landvoogdes der Nederlanden en tante van Maria-
Theresia. Deze devote, maar eerzuchtige vrouw had tijdens haar
bewind steeds een zelfstandige koers gevaren ten opzichte van de
Weense regering en ook ten opzichte van de hogere adel alhier en

(13) Karel VI had reeds in i713 de Pragmatieke Sanktie uitgevaardigd om te voor-
komen dat in de toekomst de Oostenrijkse erflanden zouden uiteenvallen. De
akte bepaalde dat alle erflanden aan de mannelijke of vrouwelijke recht-
srreekse afstammelingen van de regerende Keizer zouden toekomen. Hij
bewoog er zijn twee nichten toe alle aanspraken op de gebieden te laten
varen. Beide waren namelijk met de Saksiche en Beierse keurvorsten gehuwd.

Keizer Leopold I (1658-1705)

jozef I (1705-1711)

Maria jozefa Maria-Amelia

Karel VI (1711-1740)

Maria- Theresia
x x x

August V van Saksen Karel-Albert Frans van Lorreinen
koning van Polen van Beieren (1745-65)

(1733-63) (keizer 1742-45)

Tussen 1725 en 1733 deed Karel VI dan ook alles om de Sanktie door de
grote mogendheden erkend te zien. Zo schonk hij de beide Siciliën aan Spanje
in ruil voor Toscane, terwijl hij de Oostendse Compagnie (°1722) opofferde
om de instemming van Groot Brittanië en de Verenigde Provinciën te krijgen.
j. LEFEVRE, De Zuidelijke Nederlanden 1700-1748, in: A.G.N., dl. VII,
pp. 186-187.
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van de traditionele .bestuurslichamen (14). De vorstin greep deze
gelegenheid aan om de macht van de toekomstige landvoogd te
verminderen. Ze stelde als haar nieuwe vertegenwoordigers aan:
prins Karel-Alexander van Lorreinen, broer van de keizer-gemaal,
en zijn echtgenote Maria-Anna, op haar beurt zuster van Maria-
Theresia. Bij zijn benoeming tot landvoogd was Karel van Lorrei-
nen niet direkt beschikbaar om hier zijn funktie op te nemen: hij
leidde de Oostenrijkse troepen tegen Pruisen, Beieren en Fransen
in Midden-Europa. In afwachting werd graaf Harrach, de vroe-
gere hofmeester van Maria-Elisabeth, landvoogd of gouverneur-
generaal ad interim.

De nieuwe landvoogd en de bevelhebber van het leger, hertog
Leopold-Filips von Arenberg, kregen als eerste taak de bestaande
regimenten te vervolledigen, en nieuwe eenheden te lichten. De
vrijwilligers moesten Zuidnederlanders zijn en voor een termijn
van 3 à 9 jaar tekenen. Alle besturen kregen de opdracht de ronse-
laars te helpen en hen, en de nieuwe rekruten, te logeren. Gedu-
rende de maand december werd te Aalst door legerofficieren een
dergelijke propagandakampagne gevoerd. Zo kon een leger van
vijfendertigduizend man op de been gebracht, dat in de loop van
het jaar 1742 versterkt werd door een aanzienlijk Anglo-
Hannovers kontingent. Maar die herbewapening betekende voor
het land een zware last (15).

De eerste vreemde troepenmacht die de Aalstenaars te zien
kregen bestond uit een honderd en tien man tellende afdeling van
het Hannoverse regiment von W olfenbüttel die hier aankwam op
15 mei 1742. Vanaf de eerste avond deden er zich reeds rellen
voor, wanneer enkele burgers soldaten in hun braspartijen betrok-
ken. De stadsmagistraat rapporteerde het voorval aan de regering
en vroeg een plakkaat dat de kontakten tussen de burgers en mili-
tairen regelde. De schepenen wachtten evenwel het antwoord van
Brussel niet af, maar stemden zelf een besluit waardoor het de bur-
gers verboden werd militairen te provokeren door de trommel te
slaan of schietpartijen te houden (16). Allerhande kleine inciden-
tentjes ten spijt kende Aalst gedurende de zomer toch niet te veel
overlast: het aantal soldeniers dat hier doortrok bleef beperkt. De
stedelijke overheid vond dan ook nog voldoende tijd om haar

(14) Cfr. Voetnoot. 25.

(15) J. LEFEVRE, O.C., pp. 188-190. S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 147 vo.
(16) Pas op 2 januari 1744 (!) werd een plak kaar uirgevaardigd dar her gedrag rus-

sen burgers en militairen reglementeerde. Placcaertboecken van Vlaenderen,
dl. V, p. 959. S.A.A., nr. 22, O.C., fol. 122 en nr. 35, Inkomende en uit-
gaande briefwisseling, ongefol.
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volle aandacht te schenken aan allerhande niet militaire aangele-
genheden. Zo bv. om een verzoekschrift tot de keizerin te richten,
waarin gevraagd werd de stad Aalst volgens de koninklijke dekre-
ten van 27 augustus 1687 en 20 mei 1699 nogmaals als besloten
stad te bevestigen, en de kommies van het tolkantoor van het
Scheldefort Sint Filips te gebieden zich hiernaar te schikken (17).
Deze laatste had immers aan Pierre Noé, schipper met bestem-
ming Aalst en Ach, een paspoort geweigerd om een deel van zijn
uit de Verenigde Provinciën komende lading te mogen lossen in
Aalst. De tolambtenaar beschouwde nl. de stad na haar ontmante-
ling als een "open plaats" (18). De magistraat aanvaardde deze
interpretatie niet en betoogde dat de welvaart van de stad afhan-
kelijk was van haar mogelijkheden om handel te drijven. Daaren-
boven was de lokale handel als maatstaf gebruikt om het aandeel
van de stad in het transport te berekenen. Wie dus de Aalsterse
handelsbelangen schaadde, verhinderde tegelijkertijd dat de stad
haar financiële verplichtingen kon nakomen! Mogelijk was de
regering gevoelig voor dit laatste argument, want reeds enkele
dagen later kreeg Aalst voldoening en werd haar statuut van be-
sloten stad impliciet bevestigd (19).

Eind september kwam er echter verandering in de militaire
strategie. Op 20 september deelde von Harrach de stadsmagis-
traat een hele reeks nieuwe instrukties mee. De generale staf
mocht initiatieven nemen zonder de toestemming van de centrale
regering af te wachten; de ondergeschikte besturen moesten de
militaire orders opvolgen en rapporteren aan de regering. Al gauw
moest de stad ervaren wat deze volmachten voor gevolg hadden:
zonder voorafgaande mededeling arriveerde op 3 oktober, vanuit
Dendermonde, een bataljon van het regiment de Prié. Daar de

(17) S.A.A., Regesten, nr. 273,288 en 313.
(18) Een niet te versmaden bron van inkomsten waren de in- en uitgaande rech-

ten, met het karakter van een douanerecht. Ze werden geheven op de in- en
uitvoer van de waren, onafgezien van de wijze waarop het vervoer gebeurde.
Voor de inning van de douanegelden werden uiteraard grenskantoren met
ontvangers en inspekteurs ingericht. Voor de invoer per schip gold een spe-
ciale regeling: de schippers mochten alleen in de besloten steden aanleggen en
daar hun waar lossen. Daarvoor moesten ze in één van de ontvangkantoren
het verschuldigde tolgeld betalen en een paspoort aanvragen; dit paspoort
hoefde door de wethouders van de stad waar ze hun goederen afgeladen had-
den ingevuld te worden met specifikatie van aard en hoeveelheid der geloste
vracht. Zolang deze formaliteit niet vervuld was, mochten de schippers het
land niet verlaten. Placcaertboecken !Jan Ylaenderen, dl. IV, p. 707. Voor
het begrip "besloten stad": Supra, p. 3.

(19) S.A.A., Regesten, nr. 313: verzoekschrift met apostille van 11 september
1742.
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behuizing van deze soldaten nogal wat protest van de bevolking
uitlokte, en het gerucht de ronde deed dat er een ander bataljon
van hetzelfde regiment op komst was, wendden de schepenen zich
tot de regering met het verzoek voor de rest van het jaar vrijdom
van garnizoen te krijgen. De magistraat beweerde dat de inge-
kwartierde militairen zeer eng gehuisvest waren en de doortrek-
kende troepen met moeite onderdak kon verschaft worden (20).
De gouverneur-generaal poogde de gemoederen te bedaren en
schreef dat het helemaal niet zeker was dat er nog een dergelijk
bataljon bijkwam. Wel zou er een vierhonderd veertig man tel-
lende compagnie Engelse dragonders van het regiment Honiwood
in winterkwartier gelegd worden. Graaf von Harrach vond dat de
inkwartieringen niet zo nadelig waren als vaak gezegd werd; de
consumptie, en dus de welvaart, zouden immers toenemen! En,
indien de Engelsen schade berokkenden, dan zou Lord Stair, de
kwartiermeester, wel voor de nodige vergoedingen zorgen (21).
De simplistische filosofie van graaf von Harrach kon de Aalste-
naars niet geruststellen, en de Wet formuleerde een alternatief: één
derde van de te verwachten compagnie te Aalst, één ander derde te
Ninove en de rest te Geraardsbergen logeren. Hier werd evenwel
niet op ingegaan, integendeel: de stad werd belast met het supple-
mentair herbergen van tweehonderd en vijf paarden van de artille-
rie. Noodgedwongen legden de schepenen zich bij deze gang van
zaken neer. Om konflikten te vermijden werd het de handelaars
verboden aan de militairen voedsel te verkopen tegen een hogere
prijs dan die aangerekend aan de ingezetenen; beledigingen aan
het adres van de soldaten werden beboet met fl.2S (2~).

Eind november besloot de regering een militaire reorganisatie
door te voeren. Voortaan zou het platteland zo weinig mogelijk
gelast worden met het huisvesten van soldaten en ruiterij, ten
koste van de steden. In ruil hiervoor moest het platteland een
extra inspanning leveren om de nodige fournissementen op te
brengen. Dergelijke beslissing voorspelde weinig goeds voor een
stad die wegens het groot aantal ingekwartierde soldaten reeds te
kampen had met brandstoftekorten! Het jaar 1742 eindigde met
het bezoek van generaal Honiwood die drie ingekwartierde batal-
jons kwam schouwen (23).

(20) S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 152 en 153 vo. Een taktische eenheid van de infan-
terie noemt men bataljon, bij de kavalerie spreekt men van eskadron.

(21) Dépêche van 28 oktober 1742: S.A.A., nr. 23, o.c., fol. 154 en nr. 36, o.c.,
ongefol.

(22) S.A.A., nr. 22, O.C., fol. 122 VOj nr. 23, o.C., fol. 154 VOj nr. 36, o.c., onge-
fol.

(23) S.A.A., nr. 34, Inkomende en uitgaande briefwisseling, ongefol.; nr. 23,
o.C., fol. 155. .
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In de lente van het jaar 1743 ontbrandde de strijd opnieuw.
Even voordien, in februari, was graaf von Harrach teruggeroepen
naar Wenen. De waarnemende landvoogd kreeg nl. last met de
standenvertegenwoordiging van Brabant die dreigde geen subsi-
dies meer te verlenen aan de vorsten, zolang de regering geen afbe-
taling deed op vroeger toegestane leningen. Ook had von Harrach
hoogoplopende konflikten met de militaire bevelhebber van de
Oostenrijkse Nederlanden, de hertog von Arenberg. Men wenste
een persoon met meer diplomatieke kwaliteiten, en benoemde
graaf von Königsegg-Erps in von Harrach's plaats. Zijn termijn
zou zolang duren als Karel van Lorreinen weerhouden was aan het
Centraal-Europese front. Op 21 maart reisden F. d'Alvelda, S. de
Wilde en pensionaris van der Hoeven naar Brussel om de nieuwe
interimaris te begroeten en hun erkentelijkheid te betuigen (24).
Het was één der laatste keren dat de twee eerstgenoemden in hun
respektievelijke hoedanigheid van burgemeester en eerste schepen,
een delegatie mochten leiden: de regering was van plan de Aals-
terse magistraat grondig te vernieuwen.

IV. De Wetsvernieuwing van 1743.
Indien de regering in januari 1743 besloot de Aalsterse magis-

traat te veranderen gebeurde dit eenvoudig uit financiële overwe-
gingen. Het begon met een advies van de Raad van Financiën: hij
bracht de landvoogd op diens verzoek op de hoogte van het
gebruik der fl. 10.000 in 1729 door de nog steeds in funktie zijnde
burgemeester en eerste schepen van Aalst aan de regering aange-
boden (25). De raad oordeelde dat deze som sinds meerdere jaren
afgeschreven was wegens het verstrijken van de termijn van tien
jaar, op dat ogenblik voorzien. Het is duidelijk dat hiermee de

(24) J. LEFEVRE, O.C., p. 190. S.A.A., nr. 499, Stads rekening 1742-1743, fol.
120 vo ,

(25) A.R.A., Raad van Financiën, nr. 3857; konsuItes van 31 januari en 9
februari 1743. Als bestuurlijke organen op centraal niveau had men de KoIla-
terale Raden: de Raad van State, de Geheime Raad, en de Raad van Finan-
ciën. De Raad van State was in de 18e eeuw een dekoratief lichaam, waarin
hoge edelen zetelden, maar slechts een gering deel van het regeringswerk toe-
bedeeld kreeg. Hierdoor kwamen bijna alle binnenlandse problemen ter
sprake in de Geheime Raad die de werkelijke regeringsraad werd in de Zuide-
lijke Nederlanden. Vooral in de tweede helft van de 18e eeuw heeft deze in-
stelling de Oostenrijkse centralisatiepolitiek helpen doorvoeren. De Raad van
Financiën behield zijn traditionele bevoegdheden als een soort ministerie van
financiën, maar zou in de loop der 18e eeuw nog meer tot een ministerie van
economische zaken evolueren. J. LEFEVRE, Instellingen in de Zuidelijke
Nederlanden onder Spaans en Oostenrijks bewind, in: A. G.N., dl. VII, pp.
226-228.
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Anoniem, Zicht op de Grote Markt: v.l.n.r. Barbarakamer, Belfort, Schepenhuis

en Gravensteen (feodaalleenhof) (S.A. Aalst).



15

verandering van magistraat te Aalst beslist was (26).
Inderdaad zien we dat weldra aan de aartsbisschop van Mechelen
- die tevens abt was van de nabije abdij van Affligem - en aan de
luitenant-baljuw van Aalst het verzoek gericht werd een lijst van
kandidaten VOOr te dragen. De voorstellen van luitenant-baljuw
K.P. de Grave vermeldden o.a. de naam van een zekere Jean-
Philippe Vila in XlIII. De Grave stelde Vilain XlIII voor als "très
capable pour une des deux premières places" en vermeldde in een
kort curriculum vitae de briljante studies van zijn kandidaat aan
de universiteit van Leuven. Op de kandidatenlijst van kardinaal
d'Alsace komt Vilairis naam evenwel niet voor (27).

Klaarblijkelijk is men te Aalst op de hoogte van de komende
wetsvernieuwing, want wij zien dat verschillende kandidaten aan
de regering een aanbieding doen van financiële aard (28). Vilain
XlIII die op dat moment advokaat was bij de Grote Raad van
Mechelen, reisde met een vriend, M.J. Pyl du Fayt, eerste schepen
van Geraardsbergen, naar Brussel om met de verslaggever van de
Raad van Financiën te onderhandelen over het kopen van een
ambt: elk bood fl. 5000 kourant aan voor een tienjarig bezit van
een der beide eerste magistraatsfunkties. Een andere Aalstenaar,
ook een nieuwlichter, eh. F. du Smet, zou echter meer bieden: fl.
5000 wisselgeld, terwijl de burgemeester in funktie, baron
d'Alvelda, aan de gevolmachtigde Minister vroeg in zijn ambt
bevestigd te worden in ruil voor een zelfde som als de andere kan-
didaten aangeboden hadden.

(26) Theoretisch moest de stadsmagistraat elk jaar opnieuw benoemd worden,
doch in de 18e eeuw hield de regering er niet van frequente veranderingen
door te voeren. Zo kwam het dat van 1734 tot 1743 geen nieuwe benoeming
gedaan werd en de Aalsterse magistraat in functie bleef.

(27) A.R.A., Geheime Raad, nr. 348B: brieven aan aartsbisschop te Mechelen en
luitenant-baljuw te Aalst van 13 februari 1743. Raad van Financiën nr.
3857: antwoord van de aartsbisschop (niet gedateerd) en van de luitenant-
baljuw (17 februari 1743).

(28) Het begeven van ambten, mits het storten ten voordele van het openbaar
gezag van een al dan niet terugvorderbare geldsom was een wijd verspreid
fenomeen in de 17e en 18e eeuw. Het vindt zijn oorsprong in de algemene
trend die de opkomende moderne staat verplichtte bronnen van inkomsten te
zoeken in het verkopen van ambten, magistraturen , van verheffingen in de
adelstand, van beroepen enz. In dit geval betreft het een vorm van vrijwillige
financiering, d. w.z. een "vrijwillige" bijdrage van de gegadigden in de hoop
de "collator" (dit is de persoon of instelling die over het benoemingsrecht be-
schikt) gunstig te stemmen en aldus een bepaalde funktie toegewezen te krij-
gen. De betaalde sommen werden gezien als een extraatje bovenop de wette-
lijk geregelde bijdrage. P. LENDERS, De ambtenaar in de ondergeschikte
besturen op het einde van het Ancien Régime, in: Handelingen van de
koninklijke maatschappij voor taal, letterkunde en geschiedenis, 1975, dl.
XXIX, pp. 83-139.
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De Raad van Financiën, belast met de schifting der kandidaten,
aarzelde in zijn voo~dracht aan de Minister tussen baron d'Alvelda
en ridder Vila in XlIII. De eerste was reeds 17 jaar in dienst der
stad en kende dus het raderwerk van het bestuur; de tweede had
een mooie aanbeveling gekregen van de luitenant-baljuw en
"leefde met ere van zijn bezittingen". In elk geval moest de Minis-
ter - zo luidde het advies van de Raad - aan degene die hij zou
benoemen, vragen dat hij dezelfde som zou schenken als du Smet,
nl. 5000 wisselgeld en moest hij in het kontrakt een klausule inlas-
sen, die de regering de vrije hand zou waarborgen de magistraat te
veranderen, wanneer het haar beliefde.
De beslissing van de Gevolmachtigde Minister Königsegg-Erps liet
een hele tijd op zich wachten. Het is goed mogelijk dat er onder-
tussen verdere onderhandelingen plaats grepen over de koopprijs
van de ambten en de titularissen. Uiteindelijk besliste hij dat f1.
5000 kourant voldoende waren en in verhouding stonden met het
inkomen, dat aan beide ambten verbonden was. Ook stipuleerde
hij dat deze moesten bediend worden door twee mensen, die
elkaar goed verstonden en het vertrouwen genoten van het cen-
trale bestuur. Op basis hiervan benoemde hij Vilain XlIII tot bur-
gemeester en diens vriend Pyl du Fayt tot eerste schepen.

Nog de dag zelf waarop aan de Raad van Financiën deze
instrukties overhandigd werden, kon men alles regelen. Vilain
XlIII en Pyl du Fayt bevonden zich op deze 3e juli te Brussel en
konden zo de nodige dokumenten ondertekenen. Reeds de dag
daarop ging de luitenant-baljuw van Aalst over tot de installatie
van het nieuwe schepenkollege. Na de eedaflegging en het betalen
van de engagère en de arnbtstaks waarmee de onderscheiden sche-
penfunkties belast waren, kon de grondig vernieuwde ploeg aan
de slag slaan (29).

(29) Naast de vrijwillige financiering kende het Ancien Régime nog een andere
vorm van financiële provisie: het leenpand (of engagère). De leenpanden, die
men bij het aanvaarden van bepaalde ambten moest aftossen aan zijn voor-
ganger, waren eigenlijk leningen, in vroegere tijden door het centraal bestuur
aangegaan bij voorname ambtsdragers. Elk jaar werd hiervoor een intrest ten
laste van de bede uitbetaald. De Aalsterse magistraatsfunkties waren als volgt
belast met leenpanden: de burgemeester: ft. 9.888, de eerste schepen: ft.
10.052, de tweede schepen: ft. 6.446, de derde en de vijf volgende: elk met ft.
6.329. Dergelijke hoge bedragen stelden nieuwe benoemde functionarissen
soms voor problemen: zo moest Vilain XlIII bij kennissen en familie lenen
om zijn engagère te kunnen betalen. Tenslotte kende men nog het "dîme
royale" (of koninklijk tiende). Deze jaarlijks te betalen taks werd geheven bij
de vernieuwing van de magistraat, alsook bij elke ambtsverlenging. Te Aalst
betaalde de burgemeester ft. 60, de eerste schepen f1. 50, en de zeven anderen
elk f1. 20. S.A.A., nr. 8, ieuu/en boeck van Octroyen, fol. 187 vo ; nr. 23,
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De vernieuwing was inderdaad zeer ingrijpend: slecht vier leden
van de vorige magistraat zetelden ook ditmaal in het bestuur. De
rest waren allemaal "homines novi" . Baron d' Alvelda bleef deel
uitmaken van de magistraat maar moest zich tevreden stellen met
de funktie van derde schepen. Deze regeringsbeslissing mag o.i.
niet als een desavoueren van de oud-burgemeester bestempeld
worden. De baron had zijn ambt met waardigheid en precisie vol-
bracht, was een loyale figuur gebleken en bovendien geliefd bij de
Aalstenaars. Neen, de verandering moet - afgezien van de hoger
vermelde financiële belangen - vooral omwille van praktische
motieven doorgevoerd zijn (30). Een woordje verduidelijkende
kommentaar is hier gewenst. Hoewel wij er verder nog op terug
komen, kan nu reeds gesteld worden dat het leger zich voor opei-
singen richtte tot het kasselrijbestuur dat verantwoordelijk was
voor de meeste leveringen. De materiële aspekten der algemene
troepenbeweging, met hun onderkomen en met de bevoorrading
in levensmiddelen als brood, kaas, vlees, bier en de levering van
hooi, haver, hout, en stro brachten mee dat de leden van het
hoofdkollege voortdurend in kontakt moesten treden met de
intendancediensten van het leger. Die leden gingen daarom in oor-
logstijd vaak op reis: zij waren afgevaardigden van het kollege "te
velde" bij het leger, met als opdracht de leveringen aan de troepen
te koördineren en de bevolking te beschermen tegen alle soorten
van plagerijen en afpersingen. Zeker nu de oorlogsmachine op
volle toeren begon te draaien, zouden er vele inspanningen
gevergd worden van de leden van het kollege en van diens voorzit-
ter in het bijzonder. Een goede gezondheid, vitaliteit en werk-
kracht waren als persoonlijke kwaliteiten van enorm veel belang.
In die omstandigheden kon het burgemeesterschap wel eens een te
zware taak worden voor de reeds op gevorderde leeftijd verke-
rende d'Alvelda. De regering gaf begrijpelijker wijze de voorkeur
aan een jongere kracht (31).

Voor de goede gang van zaken was het bovendien van pri-
mordiaal belang dat het Landskollege voldoende kohesie bezat. Er

O.C., fol. 197vo - 198vo; nr. 34, O.C., ongefol. A.R.A., Raad van Financiën,
nr. 3857, konsulte van 22 april 1743. P. LENDERS, O.C., pp. 83-139; Wie
werd burgemeester te Aalst in 1743?, in: Het Land van Aalst, jg. 3, 1951, pp.
129-132. R. BOUMANS, Wethouders en stedelijke functionarissen in de
XV/e, XVIIe en XV//fe eeuw, in: Flandria ostra, dl. V, Antwerpen, 1960,
pp. 397-402 en 408-416.

(30) A.R.A., Geheime Raad, nr. 348b.
(31) H. VAN HOUTTE, Les occupations étrangères en Belgique sous l'Ancien

Régime, Gem-Parijs, 1930, dl. I, pp. 71-72, 86-88 ...
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mocht in de schoot- van het kasseirijbestuur zeker geen verdeeld-
heid heersen! Onder het voorzitterschap van baron d'Alvelda had
het kollege helaas weinig blijk gegeven van samenhorigheid (32).
Er moet evenwel onmiddellijk aan toegevoegd worden dat de per-
soon van de betrokkene hier niet alleen verantwoordelijk voor
was. De ware oorzaken lagen in de tweespalt en naijver tussen de
stad Aalst en de andere leden van het kollege. Deze laatsten von-
den dat de Aalsterse invloed in het bestuurlijk apparaat veel te
groot was. Normalerwijze was het zo, dat de eerste griffier der
stad Aalst als raadsman en sekretaris van het Landskollege fun-
geerde. Reeds meerdere malen hadden de afgevaardigden van
Geraardsbergen en de baljuws der vijf roeden hiertegen bezwaren
geopperd en geëist dat hun griffier-pensionaris niet door de
Aalsterse magistraat zou benoemd worden, maar door hen zelf,
onafhankelijk van alle verband met de stad. Nog in 1739 was dit
verzoek door de geheime raad afgewezen, maar de sfeer beterde er
niet op (33). Het kleinste incident was voldoende om de onenig-
heid weer te doen opflakkeren.

Zo had het bezoek van generaal Honiwood, onderbevelheb-
ber der geallieerde Engelse troepen, andermaal aanleiding tot
kleinzielig gekibbel gegeven. Eind december 1742 kwam deze
hooggeplaatste officier de ingekwartierde troepen schouwen. Als
logement had de Aalsterse magistraat hem een tweetal kamers in
het Landhuis toegewezen. De andere leden van het hoofdkollege
waren hier niet mee gediend en beschuldigden de Aalstenaars de
goede werking van het bestuur te willen saboteren. Burgemeester
d'Alvelda reageerde verongelijkt en stuurde een omstandig rap-
port naar graaf Harrach. De stadsmagistraat, argumenteerde hij,
had alleen maar de orders van de regering opgevolgd: de bondge-
noten goed onthalen en als vrienden behandelen. Een voorname
heer zoals Honiwood moest toch met de nodige eerbied voor zijn
stand gehuisvest worden! En was het de stad Aalst niet die het
onderhoud van het Landhuis voor haar rekening nam en dus het
recht had er diegenen te logeren die ze wenste"? d'Alvelda hield het
niet bij dit betoog en vroeg gouverneur von Harrach zijn handels-
wijze schriftelijk te honoreren. Hetgeen ook gebeurde. Maar daar-
mee geraakte de geest van samenhorigheid nog meer LOek... (34).

(32) Voor onenigheden tussen Aalst en Geraardsbergen in de periode 1731-1743,
zie: S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 27vo - 28, 116-119vo, 170vo-171vo, 175-
179vo ...

(33) S.A.A., nr. 38, Inkomende en uitgaande briefwisseling, ongefol. Placcaert-
boeeken van Ylaenderen, dl. V, p. 498 .•

(34) S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 155-155vo.
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Dergelijke banaliteiten illustreren overduidelijk dat baron
d'Alvelda in zijn hoedanigheid van voorzitter van het hoofdkol-
lege een omstreden figuur was geworden.

Een wetsvernieuwing yerschafte dan ook de mogelijkheid
nieuwe, niet omstreden persoonlijkheden te benoemen, hetgeen de
werking van het hoofdkollege kon deblokkeren. J.P. Vilain XlIII
en M. Pyl du Fayt leken hiervoor geschikt. De eenendertig jarige
Vila in XIIII stond aangeschreven als een dynamisch en talentvol
advokaat, en was- naar men dacht- voor iedereen aanvaardbaar.
Zijn studievriend Pyl du Fayt was eerste schepen van Geraardsber-
gen. Diens goede verstandhouding met de plaatselijke notabelen
aldaar was van die aard, laatstgenoemden hun wantrouwen ten
overstaan van de Aalsterse vertegenwoordigers te milderen (35).
Dat met Pyls benoeming, een aloude voorwaarde tot het bekleden
van het schepenambt genegeerd werd, nam men er bij. Op het
moment van het onderzoek voor de Wetsvernieuwing woonde Pyl
du Fayt immers te Geraardsbergen, terwijl een privilegie voor-
schreef dat men sinds één jaar en één dag te Aalst moest resideren
om er een openbaar ambt te kunnen uitoefenen (36). Niemand
nam daar echter aanstoot aan, en Pyl verhuisde naar Aalst om er
zijn nieuwe functie op te nemen (37). Snel zou blijken dat de rege-
ring een verstandige keuze gemaakt had: het latente wantrouwen
ruimde de plaats voor meer eendrachtigheid.

V. Bestuurlijke en financiële zorgen i.v. m.
de oorlogsomstandigheden.
De blijde intrede.
In de lente hadden vreemde legerafdelingen onze eigen militie

verder aangevuld om, onder leiding van de Engelse koning Geor-
ges II, op te rukken naar het bedreigde Zuid- Duitsland (38). Daar
Aalst gelegen was langs de straatweg Brussel-Gent, één van de
weinige kasseiwegen in Vlaanderen op dat ogenblik, had het veel
te lijden van het heen en weer trekken der troepen. Hoe dikwijls

(35) A.R.A., Geheime Raad, nr. 348b en Raad van Financiën, nr. 3857.
(36) Nog op 7 juli 1661 had Filips IV, op verzoek van de schepenen van Aalst,

bepaald dar her verboden was, personen vreemd aan de srad en er nier reside-
rend, rot wethouders re benoemen, renzij vreemdelingen die reeds gedurende
één jaar en één dag effekrief in de srad verblijf hielden, en er regelmarig in de
belasringen bijdroegen. S.A.A., Regesten, nr. 23l.

(37) Hierdoor was Pyl wel in regel met her plakkaat, gepubliceerd op 7 december
1740, herwelk voorschreef dar alle officieren en wethouders hun vasre ver-
blijfplaats moesren nemen in de plaars waar ze hun officie bekleedden. Plac-
caertboecken van Vlaenderen, dl. V, p. 110.

(38) F. CROUSSE, La guerre de succession d'Autriche dans les provinces Belgi-
ques, Brussel, 1885, pp. 23-24.
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gebeurde het niet dat, onverwachts, Engelse soldaten s'avonds
laat in de stad aankwamen en bij de wethouders levering van
levensmiddelen of onderkomen in de stad gingen vragen (39). Al
deze militaire verplaatsingen lieten duidelijke sporen na: de stads-
magistraat zag zich verplicht de geravageerde gildenkamers van
St. Joris, St. Sebastiaan, St. Antonius, St. Katharina en St. Rochus
op stads kosten te laten herstellen. Menigmaal kwam het voor dat
geallieerde soldeniers zich te buiten gingen aan dronkenschap of
vechtpartijen. Van de schepenen werd dan steeds verwacht dat ze
bemiddelend optraden en de belangen der bevolking verdedigden
(40).
In de daarop volgende maanden reisden burgemeester Vilain XlIII
en pensionaris van der Hoeven vaak naar Brussel om militaire
aangelegenheden te bespreken en vooral om in naam van hun bur-
gers verlichting van inkwartiering te vragen. Steeds beklemtoon-
den de Aalsterse onderhandelaars dat de burgers veel geleden had-
den wegens het groot aantal Britse troepen dat hier doorgetrokken
was. Er werd geargumenteerd dat de stad maximaal duizend à
twaalfhonderd manschappen en drie- à vierhonderd paarden kon
herbergen. Mocht Aalst verplicht worden dit aantal in te kwartie-
ren, dan was het onmogelijk nog langer de doortrekkende militai-
ren tijdelijk onderdak te verschaffen (41). De regering had geen
aandacht voor deze klachten, en begin december vernam men dat
er te Aalst twee eskaders grenadiers van het regiment de Ligne in
winterkwartier zouden gelegd worden (42). De lokale verant-
woordelijken hadden hier een delikate opdracht te vervullen: de
bevolking was er niet op uit vreemdelingen aan huis te krijgen, ter-
wijl de regeringsinstanties er op aandrongen orize bondgenoten
goed te ontvangen. De Aalsterse burgemeester was ondertussen in
kontakt gebracht met de aanvoerder der Oostenrijkse troepen in
ons land, de hertog von Arenberg, en de chef van het Engels leger-
kontingent, de hertog van Cumberland (43). De reden was dat in

(39) S.A.A., nr. 36, O.C., ongefol. en nr. 23, O.C., fol. 160.
(40) S.A.A., nr. 500, stadsrekening 1743-1744, fol. 108vo-109.
(41) S.A.A., nr. 33, Inkomende en uitgaande briefwisseling, ongefol.
(42) S.A.A., nr. 34, O.C., ongefol.
(43) William-August, hertog van Cumberland (1721-1765), tweede zoon van de

Engelse koning Georges 11, was aanvoerder der verbondenen. Hij werd o.a.
te Dettingen (Duitsland) gewond en te Fomenoy verslagen, maar overwon te
CulIoden (Schotland) de Sruart-pretendent. J. LORETTE, Les Be/ges au ser-
vice de l'Autriche. Le Feldmaréchal duc Charles-lvïarie-Raymond d'Arenberg
(1721-1778), in: Carnets de lafourragère dl. 11,1954, pp. 153-179 en 238-
264. Over de raai en de rol van verbindingsagent in het leger die Vilain XlIII
hier krijgr: dr. H. VA HOUTTE, O.C., Dl. I, pp. 57 en 65, dl. 11, pp. 499-
500.
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de loop van het tweede halfjaar van 1743 de bevoorrading van het
leger erg moeilijk verliep. Aan de basis hiervan lag o.a. het kort-
zichtig individualisme van de onderscheidene kasseirijbesturen.
De belangrijke rol die ze toebedeeld was i.v.m. de organisatie der
leveringen hebben we al terloops vermeld. Een verdere toelichting
is thans noodzakelijk.

De vergoeding der prestaties aan de troepen bewezen in oor-
logstijd was, algemeen beschouwd, een ingewikkelde aangelegen-
heid. Ook in hei: graafschap Vlaanderen was dit het geval. Zo men
slechts een deel van deze prestaties liet meetellen voor de bereke-
ning en betaling der bede, was deze al snel opgebruikt. In de prak-
tijk waren er daarom een aantal beperkingen doorgevoerd die de
last der onderdanen verzwaarde. Voor sommige opeisingen wilde
de regering van geen vergoeding te haren laste weten, of liet deze
slechts gedeeltelijk toe. De deputatie, als overkoepelend orgaan
der generaliteit van het graafschap Vlaanderen, hield zich even-
eens zoveel mogelijk buiten alle hulp aan het leger. Het merendeel
der kosten viel dan ook ten laste van de kassen der onder-
geschikte openbare hoofdbesturen. Deze hielden zich strikt aan de
stelregel "Bellum ut pestis non nocet nisi tactis" (44), hetgeen het
individualisme en de plantrekkerij aanwakkerde. Weliswaar had
de ordonnantie van 14 juni 1623 voorzien dat de kosten van het
inkwartieren en bevoorraden zouden gedragen worden door de
generaliteit vari het graafschap Vlaanderen en desgevallend door
repartitie moesten omgeslagen worden over de hoofdbesturen.
Maar deze bepaling bleef grotendeels dode letter. De meeste beslo-
ten steden, die dikwijls niets meer betaalden in de bede, kwamen
ook niet meer tussen in het onderhoud der troepen. Alleen voor
hun onderbrenging tijdens het winterkwartier moesten zij nog
delen in de kosten. De lasten werden daarom hoofdzakelijk gedra-
gen door de plattelandsbesturen. Het reglement van 2 april 1711 -
een financiële taakverdeling tussen stad en platteland - bevestigde
deze feitelijke toestand. Het gebrek aan koördinatie bracht mee
dat de omvang van de bijdrage afhankelijk was van het aantal
militairen dat op het grondgebied van een kasseIrij verbleef.
Gewesten met strategische ligging (en dus met aanzienlijke troe-
penkoncentraties) werden bijgevolg gekonfromeerd met enorme
opeisingsbevelen (45).

Opdat alles zo billijk mogelijk zou kunnen geregeld worden,
was het dus nodig dat de plattelandsbesturen met mekaar

(44) Vrij vertaald: "oorlog is zoals pest: wanneer men er niet mee in aanraking
komt, heeft men er geen last van".

(45) Placcaertboechen van Vlaenderen, dl. II, pp. 718-720. H. VAN HOUTTE,
O.C., dl.l, pp. 37,43,397,552-563.
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overeenkwamen. Zulke overeenkomst of "kontrakt van Unie"
was in het verleden' soms spontaan afgesloten. Ook ditmaal wer-
den stappen in deze richting ondernomen. Het gebeurde vooral
onder impuls van de centrale regering, want voor de gemakkelijk-
heid van de bevoorrading der troepen was zulke onderlinge
overeenkomst tussen de Vlaamse plattelandsbesturen wenselijk.
De onderhandelingen verliepen zelden vlot: wanneer het op verde-
ling der lasten aankwam, werd er al vlug geruzied! (46)
De poging, een evenredige spreiding der kosten te realiseren voor
het onderhoud der geallieerde troepen in 1742 en 1743, bracht
veel herrie mee en deed alle verdere pogingen tot unie spaak lopen.
Een van de spelbrekers schijnt het hoofdkollege van het Land van
Aalst te zijn geweest, maar duidelijkheid is er daaromtrent niet
(47). Wanneer datzelfde hoofdkollege begin mei 1744 tot andere
gevoelens kwam, lag de oorzaak vooral bij de veranderde omstan-
digheden: na de eerste Franse aanval op ons land werd een groot
kontingent, samen met het hoofdkwartier der legerleiding, in het
Land van Aalst gekantonneerd . Van dan af zou het gewest het
meest profiteren van een unie en een spreiding der kosten - we
komen er zo dadelijk nog op terug.

Na de nederlaag te Dettingen (27 juni 1743) was Frankrijk
verplicht Duitsland te ontruimen. Over het algemeen verwachtte
men zich aan afleidingsmanoeuvers tegen Vlaanderen. Om dit
gebied in staat van verdediging te brengen hadden de Oostenrij-
kers en Britten in het begin van 1744 hun troepenmacht in Vlaan-
deren en Henegouwen samengetrokken (48). Vooral in het gebied
van het Land van Aalst was een groot aantal soldaten gelegerd.
Op sommige dagen waren de kontingenten soldaten, die in de stad
Aalst aankwamen, zo talrijk dat men ze niet allen kon onderbren-
gen voor de volgende nacht. Incidenten tussen burgers en militai-
ren waren schering en inslag. Soms namen deze afschrikwekkende

(46) H. VAN HOUTTE, o.c., dl. I, p. 193. F. VAN KALKEN, La/in du régime
Espagnol aux Pays-Bas, Brussel, 1907, p. 259 e.v. Een kontrakt van unie is
eigenlijk een overeenkomst tussen meerdere gewestelijke besturen om
gemeenschappelijk bepaalde caregoriën van oorlogslasten te dragen.

(47) P. LENDERS, Aalst onder het bestuur van J.J.P. Vi!ain XIII!, in: Bijdragen
tot de geschiedenis, inzonderheid van het oud hertogdom Brabant, Brussel,
1965, dl. XVII, p. 90.

(48) Het geallieerd leger, dat de Oostenrijkse Nederlanden moest verdedigen, be-
stond uit: 30.000 Engelsen, Hannovers en Hessenaars, onder het kommando
van generaal Waide, 30.000 Hollanders onder leiding van graaf Nassau-
Ouwerkerke, en het 35.000 man tellend Austro-Belgisch leger. Hiertegen-
over stelde Lodewijk XV, twee rond Rijsel gekoncentreerde legers, samen
goed voor 100.000 manschappen. F. CROUSSE, o.c., p. 31-32.
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proporties aan, zoals op 18 maart 1744: een afdeling van het
Engelse regiment van Stirum had de Barbaristenkamer, waarin ze
ondergebracht was, in brand gestoken. De vuurpoel was zo hevig
dat men een poosje vreesde dat de ganse wijk in vlammen zou
opgaan. De schade werd geraamd op fI. 3.993, terwijl 30.000
pond aldaar gestokkeerde hop eveneens verloren gegaan was, en
bijgevolg vergoed moest worden. Wanneer de militaire bevelheb-
ber, de graaf van Rothes, de stedelijke overheid maande de in de
brand verloren gegane geweren te vergoeden, was de maat vol.
Reeds de volgende dag vertrokken burgemeester Vilain XlIII en
raadspensionaris van der Hoeven naar Brussel om een krachtig
protest te laten horen en schadevergoeding te eisen (49). Andere
keren moesten de schepenen tussenkomen en de Britten verzoeken
niet op de praterijen te willen legeren, maar hun troepen in spe-
ciale kantonnementen in andere dorpen en steden te willen samen-
trekken (50). Het verspreid legeren op de velden bracht immers de
vernieling van oogst en landerijen mee, en ging veelal samen met
brandschatting der boeren door de soldateske, een plaag die van-
zelfsprekend onze mensen erg afschrok. Soms ging het zo ver dat
ganse dorpsgemeenschappen de militaire lasten en logementen
trachtten kwijt te spelen door de officieren uit te kopen. In het
plakkaat van 16 mei 1744 werd deze praktijk ten strengste verbo-
den, en herinnerde men er de bevolking aan dat de geallieerden
"vrienden" waren die op een goed onthaal recht hadden! (51).
Op 30 april 1744 kreeg het hoofdkollege de opdracht alle wegen
te herstellen. De kommandanten en wethouders werden belast
met het mobiliseren van voldoende man- en paardekracht om de
transportboten te trekken. Het ganse opzet werd gekoärdineerd
door de Engelse kolonel Robinson. De regering drukte de onder-
geschikte besturen op het hart de munitietransporten op geen
enkele wijze te belemmeren. De schippers hadden hun boten ter
beschikking te stellen van de militaire overheden en hun instruk-
ties onverwijld op te volgen, terwijl de sluiswachters het bevel kre-
gen de militaire transporten voorrang te verlenen op de burgerlijke
scheepvaart (52). Op 17 mei begon de langverwachte inval.
Vanuit Cysoing vielen de Fransen de Nederlanden binnen en ruk-
ten op naar Menen en Kortrijk. De geallieerden zakten op hun
beurt af via de as Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Lessen naar de

(49) S.A.A., nr. 38-39, Inkomende en uitgaande brie/wisseling, ongefol. en nr.
500, o.c., Eol. 108vo-109, 138vo.

(50) S.A.A., nr. 36, O.C., ongefol. P. LENDERS, o.C., p. 96.
(51) Placcaertboecken van Vlaenderen, dl. V, p. 961.
(52) S.A.A., nr. 36-39, o.c., ongefol.
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bedreigde grenssteden (53). Eind mei werd de druk der militaire
doortocht zeer zwaar. Het hoofdkollege zag zich zelfs verplicht de
hulp van de Statendeputatie in te roepen, want het voorzag niet te
kunnen voldoen aan zijn bevoorradingsverplichtingen in het begin
van juni, wanneer nog andere Britse en Hannoverse regimenten
zouden aankomen. De deputatie onttrok zich echter aan alle ver-
plichtingen en weigerde elke hulp. Het hoofdkollege trof toen
enkele maatregelen die zijn eigen statuut rechtstreeks aangingen.
Het besliste zijn zitting te verlengen voor heel de tijd dat de dienst
van Hare Majesteit en het bestuur van het gewest dit zouden verei-
sen. Maatregelen die door een komité waarin tenminste één lid
van elk der drie groepen, die het hoofdkollege vormden (Aalst,
Geraardsbergen, en de groep der baljuws), zetelden, werden gel-
dig verklaard. Gezien de dwingende omstandigheden waren de
hoofdschepenen immers vaak op reis (54).

Op 30 en 31 mei kwam de opperbevelhebber der verbonde-
nen zelf naar Aalst om zich van de toestand te vergewissen. Cum-
berland bleek bij de gegoede burgerij der provincie geacht te zijn:
zijn verwondingen te Dettingen hadden hem niet alleen een faam
van moed, maar ook veel sympathie doen verwerven. Daarmee
geraakte Aalst van zijn talrijke zorgen niet verlost! Vooral de
brandstof was schaars, en dus duur geworden, zodat de stadsma-
gistraat op 13 juni besloot de bomen in stadseigendom om te hak-
ken en het hout voor een schappelijke prijs te koop te stellen.
Ondanks de tijd van het jaar kende men nl. nog erg koude nachten
(55). Gedurende deze periode hadden alle beleidsverantwoordelij-
ken een zware dagtaak: voorzien in de bevoorrading, luisteren
naar de klachten der soldaten en de reklamaties der bevolking.
Het was hun taak de burgerbevolking zoveel mogelijk te ontlasten
en te sparen: ze verzoeken regelmatig om de troepenkoncentratie
zo vlug mogelijk een andere legerplaats toe te wijzen. Gelukkig
komt er tegen het eind van de maand juli enige verlichting, en
verlaat het grootste gedeelte van de troepenmacht het Land van
Aalst (56).
De Aalstenaars probeerden intussen de lasten te verminderen door
alle Vlaamse kasseIrijen een kontrakt van unie te doen opleggen.
In mei 1744 zocht het landskollege onverwacht steun bij de depu-
tatie en stelde haar een algemene unie voor, met als doel de onkos-
ten, door de militairen veroorzaakt, te laten verdelen volgens het

(53) F. CROUSSE, O.C., p. 33.
(54) P. LE DERS, O.C., p. 96.
(55) S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 182.
(56) S.A.A., nr. 36-39, O.C., ongefol.
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algemeen transport van 1631. De deputatie weigerde eenvoudig in
te gaan op het verzoek, omdat haar gezag over de kasselrijbestu-
ren niet groot was en ook omdat ze zich veel meer aan het welzijn
en de belangen der grote steden (vooral Brugge en Gent) interes-
seerde. Meermaals kwam Aalst op zijn verzoek terug, maar steeds
zonder het minste resultaat. Burgemeester Vilain XlIII gaf noch-
tans zijn pogingen niet zo snel op. Hij wist immers dat zowel de
Gevolmachtigde Minister Königsegg-Erps, als de bevelhebber van
onze troepen, de hertog von Arenberg, deze unie gunstig gezind
waren. Hij was kort na zijn aanstelling als burgemeester door de
regering benoemd tot kommissaris en afgevaardigde bij het leger,
belast met een aantal praktische facetten van de ravitaillering en
inkwartiering. Deze funktie bracht hem voortdurend in kontakt
met de legerbevelhebber en andere officieren. Vilain XIIII had
vlug hun vertrouwen gewonnen en maakte hiervan gebruik om de
andere plattelandsbesturen onder druk te doen zetten door de
legerleiding. Al deze pogingen, evenals een "bemiddeling" van
Königsegg-Erps, leden schipbreuk op de vastberadenheid - of
moeten we zeggen: kortzichtigheid? - van de landelijke besturen
(57).

De dreigende oorlogsomstandigheden beletten de Aalsterse
schepenen niet andere zaken door te voeren die hen ter harte gin-
gen. Ook voor de ekonomische belangen van hun gewest hadden
zij oog. Een delegatie ging o.a. te Brussel pleiten om de vrije uit-
voer van de hop te bekomen. Aalst was op dat ogenblik de voor-
naamste producent van deze nijverheidsplam. Het ergste verzet
tegen de vrijheid van uitvoer kwam van de grote brouwers van
Brussel, Leuven en Hoegaarden. Deze hadden geen moeite om de
regering die in de eerste helft van de achttiende eeuw steeds tekort
aan geld had, te overtuigen dat een taks op de hop uitvoer een
geschikt middel was om aan geld te geraken. Deze taks hield de
prijs van de hop in het binnenland laag, hetgeen natuurlijk naar de
zin van de brouwers was, doch weinig prettig voor de landbou-
wers ! De onderhandelingen konden de raadspensionaris van de
Staten van Brabant bewegen om een wijziging van de douanewet-
geving in deze aangelegenheid na te streven. De Franse veroverin-
gen beletten helaas de wijziging van de wetgeving ter zake (58).

Niet altijd waren het militaire aangelegenheden, opeisingen

(57) P. LE DERS, O.C., pp. 94-95. H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 71 en 194-
195.

(58) H. PIREN E, Histoire de Belgique, dl. IV, Brussel, 1927, p. 433, P. LIN-
DEMA S, Geschiedenis van de landbouw in België, Antwerpen, 1952, dl.
1I, pp. 151-152.
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en moeilijke onderhandelingen die werk gaven. Het voorjaar van
1744 was zelfs begonnen met feestelijkheden die door onze bevol-
king erg geapprecieerd waren: de inhuldiging van Maria- Theresia
als gravin van Vlaanderen. Natuurlijk kwam de keizerin zelf niet,
maar zou door haar landvoogden vertegenwoordigd worden.
Zodra de aanstaande inhuldiging bekend werd, had het Land van
Aalst aangedrongen op het eerbiedigen van zijn bijzondere situatie
en zijn privilegies. Aalst was immers een apart graaf-
schap, zo betoogde het kollege, aan niemand anders onderworpen
dan aan God en zijn soeverein. Daarom waren er in Aalst speciale
inhuldigingen geweest in 1468 en 1555. Een speciale eed verbond
het graafschap Aalst aan de vorst en deze eed was steeds afgelegd
in 1616, 1666, en 1717. Het hoofdkollege verlangde dat het ove-
reenkomstig dit gebruik de eed van de vorst mocht in ontvangst
nemen en zijn eigen eed afleggen, zowel in naam van het graaf-
schap Aalst als ten titel van onderhorige van het graafschap
Vlaanderen.

Karel van Lorreinen en Maria-Anna van Oostenrijk kwamen
dus eindelijk hun ambt officieel in bezit nemen. Hun nauwe ver-
wantschap met de keizerin, de luister die hun deelname aan het
bewind gaf, dit alles verwekte geestdrift en de kranten van die tijd
weidden welgevallig uit over hun aankomst. Hertogin van Aren-
berg was hun tot in de Verenigde Provinciën tegemoet gereisd; op
de grens werden zij door Königsegg-Erps, geëskorteerd door een
regiment dragonders, ontvangen. Daarop zette een ware triomf-
tocht in. Op 26 maart 1744 arriveerde het koppel in Brussel. Het
was Vila in XlIII die naar Brussel gestuurd werd om er met de
landvoogden de details van hun ontvangst te Aalst tijdens hun
voorbijkomen, op weg naar Gent, te regelen. Tevens werd
gevraagd of het hun beviel als geschenk een produkt van de gewes-
telijke nijverheid te krijgen. Zo werd meteen het kadeau geregeld:
Het bestond uit grof lijnwaad, dat kon dienen voor de generaals-
tent van Karel van Lorreinen. Op 25 april werden de landvoogden
te Aalst met de nodige eer ontvangen: het straatbeeld werd ver-
fraaid door prachtige zegebogen, terwijl 's avonds de openbare
gebouwen feeëriek verlicht waren. Enkele dagen later nam een
afvaardiging van zeven personen deel aan de inhuldiging van
Maria- Theresia te Gent. Toen de feestelijkheden voorbij waren,
kwamen de zaken aan de beurt. Overigens was het verblijf van de
prins van Lorreinen van korte duur. Op 5 mei 1744 verliet hij de
Nederlanden om het legerkommando over te nemen in Duits-
land. Maria-Anna moest in zijn afwezigheid, hem vertegenwoor-
digen, en te Brussel hof houden. Hertog ven Arenberg bleef in het
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land achter om de verdediging ervan te verzekeren (59).

VI. Verovering en bezetting van Vlaanderen,
Omstreeks het einde van het jaar 1744 was in Vlaanderen een

stijgende zenuwachtigheid merkbaar. Dit was het gevolg van de
gemakkelijke suksessen, die de Fransen voor de poorten van
Menen, Ieper, en Veurne behaald hadden, zodat sommige vijan-
dige voorposten reeds de Nederschelde naderden (60). Gezien de
groeiende onveiligheid stemde de stadsmagistraat op 7 september
een "akte van waarborg". Deze hield in dat de leden van de Wet en
alle burgers die tijdens hun reizen door de Fransen zouden gevang-
en genomen worden, mochten rekenen op financiële tegemoetko-
ming van de stad onder de vorm van het garanderen van een borg-
som (61). Het was normaal dat zulke waarborg beloofd werd: de
Fransen begonnen met vlugge raids in het binnenland om het tot
"kontributie" te brengen; in die omstandigheden was het noodza-
kelijk dat tegen het gevaar van oplichting en meevoering als gijze-
laar geruststellende maatregelen voorzien werden. Zo moest de
Oudberg van Gent, ofschoon niet gelegen in het gebied door de
Fransen bezet, op 19 september een "kontrakt van kontributie"
ondertekenen, waardoor het hoofdcollege beloofde aan de Fran-
sen een hoeveelheid voedingsmiddelen te zullen leveren voor een
waarde die de helft bedroeg van wat zij aan de wettelijke vorst als
bede verschuldigd waren. Dergelijke leveringen aan de vijand
waren nochtans door de ordonnantie van 5 juni 1744 uitdrukke-
lijk verboden, met de belofte dat de gevolgen die uit een weigering
konden resulteren, zouden gedragen worden door de generaliteit
van het land. De vrees voor de vijand was evenwel zo groot dat de
verordening bijna steeds genegeerd werd (62).

De onzekerheid was ook merkbaar in de beweging der leger-
afdelingen: gedurende de maand oktober kende het Land van
Aalst een drukke troepenbeweging (63). De opeisingen stelden de

(59) ].LEFEVRE, De Zuidelijke Nederlanden (1700-1748), in: A.G. N., 1954,
dl. VII, p. 191. P. LENDERS, O.C., p. 98. P. VAN NUFFEL, Groot volk in
een kleine stad, Aalst, 1924, pp. 14·15. S.A.A., nr. 500, o.c., fol. 78vo.

(60) F. CROUSSE, O.C., p. 35.
(61) S.A.A., nr. 22, O.C., fol. 124 vo.
(62) Kontributie, heette men de opeisingen, die door de vijand gedaan werden in

een gebied dat nog niet door hem bezet was, maar waarop hij door snelle en
onvoorziene raids een zekere kontrole uitoefende. H. VAN HOUTTE, O.C.,

dl. r, pp. 145-146, 193-194 en dl. [I, pp. 96-98. Placcaertboech en van
Vlaenderen, dl. V, p. 939.

(63) S.A.A., nr. 34, O.C., ongefol.
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A. Benoist, De slag van Fontenoy gewonnen door Lodewijk XV.
(Prentenkabinet Brussel).
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lokale besturen voor heel wat moeilijkheden; vooral de levering
van hout baarde zorgen: in het Land van Aalst had men bijna geen
bossen! De aankoop van brandstof was een zware uitgavenpost,
zodat het Land zijn aandeel in de bede niet dadelijk kon voldoen.
De deputatie betoonde weinig geduld en liet het kollege militair
"exekuteren". De schepenen werden door militairen in het Land-
huis opgesloten totdat de achterstallige som betaald was. De
Aalstenaars deden hierover zeer verbolgen, en nog op de avond
van de 1ge vertrok Vilain XIII naar Brussel om klacht in te dienen.
Ook werd de regering verzocht de stad Aalst te ontlasten van de
helft van het ingekwartierde Hannoverse garnizoen (64). Alle
beloften ten spijt kwam er weinig verandering in de situatie, zodat-
met tegenzin - besloten werd de gehate deputatie te verzoeken de

geëiste leveringen tijdelijk van Aalst over te nemen. De deputatie
meende echter dat de zaak haar niet aanbelangde en weigerde.
Een nieuwe bemiddelingspoging van de eerste schepen, M.J. Pyl,
en griffier-pensionaris van Waesberghe bij de regering te Brussel
om gedeeltelijke vrijstelling van garnizoen te bekomen leverde
evenmin iets op (65). In diezelfde septemberdagen grepen er in de
stad - om redenen die niet erg duidelijk zijn - ernstige rellen plaats.
Het schepenkollege kwam in spoedzitting bijeen en verzwaarde de
straffen bij niet naleving van het verbod om zich met militairen te
onderhouden. Ook werden beloningen beloofd voor diegenen die
de onruststokers konden aanbrengen (66).

Nog in december kwam het landsbestuur opnieuw in handen
van een Gevolmachtigde Minister; ditmaal viel de keuze op graaf
WenzeI von Kaunitz-Rittberg. De landvoogdes was zwanger en
haar bevalling had een noodlottig verloop: zoals vele vrouwen uit
de vroegere eeuwen, koninginnen en hoge dames zowel als vrou-
wen uit het volk, betaalde zij met haar leven de tol aan het moe-
derschap. De aartshertogin stierf op 16 december, maar had al op
6 november de vereiste maatregelen getroffen voor het geval dat
haar gezondheidstoestand haar van het bewind zou verwijderen,
en het waarnemend gouverneurschap voor dat geval aan Kaunitz
toevertrouwd. Zoals overal elders te lande liet de Aalsterse stads-
magistraat een plechtige rouwmis opdragen ter nagedachtenis van
de diepbetreurde landvoogdes. Het jaar 1744 was in droefnis en
somberheid geëindigd ... (67).

(64) P. LENDERS, O.c., p. 123. Voor het begrip "exekuteren": dr. In/ra, p. 46.
CEr. Ook H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 560-561. S.A.A., nr. 501,
Stadsrekening 1744-1745, Eol. 166 en nr. 23, O.C., fol. 189 voo

(65) S.A.A., nr. 501, O.C., fol. 167.
(66) S.A.A., nr. 22, o.c., fol. 125 vo.
(67) J. LEFEVRE, O.C., p. 191. S.A.A., nr. 501, O.c., fol. 135 vo.
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Na enkele maanden van relatieve kalmte werden de vijande-

lijkheden hernomen in het voorjaar van 1745. Om het effektief
der troepen op te voeren kondigde de regering begin mei een
nieuw generaal pardon af: deserteurs genoten van amnestiemaat-
regelen indien ze zich vóór augustus 1745 bij het leger aanmeld-
den (68). Inmiddels zakten de geailleerde troepen af via Soignies
naar Péronne. Op 11 mei werden ze evenwel verslagen bij Fonte-
noy. Een groot onrust maakte zich meester van onze gewesten:
voortaan lag de weg naar Vlaanderen open! (69).

Het Aalsterse ging gezien de kritieke omstandigheden moei-
lijke tijden tegemoet. Vila in XlIII en Pyl du Fayt riepen op 20 mei,
om 5 uur 's morgens, het landskollege bij hoogdringendheid
samen. Het voorwerp van de beraadslagingen was de zeer drin-
gende opeisingen die een hulpaktie moesten in het leven roepen
om het oorlogsmateriaal te redden na de nederlaag bij Fontenoy
en de inname van Doornik. Temidden van deze hulpaktie deden
zich scherpe incidenten met de Statendeputatie voor, die het Land
van Aalst belastte met de levering van een aantal karren aan het
leger, dat te Lessen gekantonneerd was. Het landskollege protes-
teerde omdat deze last niet over het hele gebied van Vlaanderen
verdeeld was, zoals het hoorde. Hierop antwoordde de deputatie
dat zij zich niet kon herinneren hoe deze verdeling gebeurde en dat
zij ook in haar archieven daarvan geen sporen vond. Dit illustreert
o.i. heel goed het weloverwogen standpunt vanwege de deputatie
om de oorlogslasten vooral op de rug van sommigen te laten neer-
komen en de bevriende administraties - de Leden van Vlaanderen
-te sparen. Aalst liet het hierbij niet en ging te Brussel protesteren
waar het gelijk kreeg van graaf Wenceslas von Kaunitz-Rittberg,
de nieuwe Gevolmachtigde Minister (70). Kaunitz had echter niet
veel tijd meer om zich met het probleem bezig te houden, veeleer
moest hij snel getuige worden van de roemloze terugtocht der ver-
bondenen. Het plakkaat van 12 juni, dat een hele reeks maatrege-
len voorschreef om de desertie der troepen te beletten, kon de
desintegratie van de Oostenrijkse verdediging niet meer voorko-
men (71).

De verovering en de bezetting van Vlaanderen door de Franse
troepen greep inderdaad met een uitzonderlijke snelheid plaats.
Dit verrassende sukses was het gevolg van een geslaagde karnou-
flage, die de beweging der Franse troepen meerdere dagen lang

.-

(68) Placcaertboecken van Vlaenderc/1, dl. V, p. 1000.
(69) F. CROUSSE, O.C., p. 40.
(70) P. LENDERS, O.C., p. 102. H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 72-73.
(71) Placcaertboecken uan Vlaenderen, dl. V,·p. 1001.
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verborgen hield voor de geallieerde bevelhebbers. De opmars der
Fransen in de Scheldevlakte was op 4 juli begonnen met Gent als
doelwit, belangrijkste opslagplaats der Anglo-Oostenrijkers. Pas
op 9 juli kregen deze lucht van de bedreiging die op de hoofdstad
van Vlaanderen drukte. In allerhaast trokken de Engelsen te Aalst
een kontingent ~an 7000 man samen onder het bevel van generaal
von Mölck. Wegens de nog bestaande onzekerheid over het uitein-
delijk doel van de vijandelijke troepenbeweging kreeg deze de
opdracht door te breken naar Ninove of naar Gent, naargelang de
noodzakelijkheid. Na een vermoeiende tocht van Aalst naar
Ninove en terug werd de generaal door de burgemeester van Aalst
op de hoogte gesteld van de Franse troepenconcentratie in het
midden van het Land van Aalst. Er bleef geen tijd meer te verlie-
zen, indien men wilde voorkomen dat Gent van de rest van het
Oostenrijkse gebied zou afgesloten worden. In plaats van onmid-
dellijk op te breken stelde de generaal zijn vertrek zes uur uit.
Slechts rond tien uur in de morgen van de 10e juli zette zijn leger
zich op weg. Op dat ogenblik bereikte hem het nieuws dat de
Fransen op twee mijlen van de steenweg Aalst-Gent genaderd
waren. Het was dus niet raadzaam nog langs deze weg op te ruk-
ken. Vilain XlIII gaf von Mölck de raad de infanterie te Appels de
Schelde te laten oversteken en de ruiterij te Dendermonde. Hij
stelde hem daarbij een gids, die de streek zeer goed kende, ter be-
schikking. Toch trok de generaal over de kasseiweg naar Gent. Te
Westrem reeds botste hij op de Franse voorhoede. a een kleine
schermutseling trok deze zich echter in het plaatselijk kasteel terug
en zette von Mölck zijn reis naar Gent verder zonder te voorzien in
enige bewaking van deze achtergebleven vijand. Te Melle botste
hij dan op het gros van de vijandelijke afdeling. Zij stond onder
het bevel van burggraaf du Chayla en was rustig bezig haar kamp
op te slaan. Ook hier kwam het tut een treffen. De Oostenrijkers
bleven de overhand bewaren tot op het ogenblik dat zij in de rug
werden aangevallen door de Franse Grassins, de voorhoede die
men in het kasteel van Westrem zonder bewaking had achtergela-
ten. Von Mölck kon met 1500 man naar Gent ontkomen, maar
700 manschappen bleven op het slagveld achter en 1500 van zijn
soldaten werden krijgsgevangen gemaakt. De overigen kwamen
de volgende morgen in losse groepen te Aalst aan (72).

(72) R. VON HÖDL, A. VON LE BEAU, "Österreichischen Erbfolge-Krieg,
1740·1749, Wenen, 1914, BandiX. H. PICHAT, La campagne du Marühal
de Saxe dans les Flandres, Parijs, 1909, pp. 69·79. ]. DE POTTER en F.
BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst, dl. IV, pp. 119·120.]. NEVE
DE MEVERGNIES, Gand sous l'occupation de Louis XV, in: Bulletin de la
société d'histoire et d'archeologie de Gand, jg. 40, 1933, p. 30. Nicelas-
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Tijdens deze "guerre en dentelles" werd wel alles heel lichtjes

en rustig opgenomen, want na de slag te Melle en de aankomst
van de gehavende afdeling von Mölck te Gent oordeelde de mili-
taire gouverneur der stad, baron de Kiesseghem, het nog niet
noodzakelijk bijzondere voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te
nemen voor de nacht. Een ander Frans generaal, graaf de Löwen-
dal, die in een geforceerde mars uit Kortrijk was opgerukt trof dus
's nachts een rustige stad aan. De inname gebeurde in alle stilte en
wanneer de Gentenaars de volgende morgen, 11 juli 1745, ont-
waakten, was de Franse bezetting reeds een feit (73).

Diezelfde dag nog boden zich Franse Huzaren te Aalst aan,
maar wanneer een detachement Hollandse soldaten er ook arri-
veerde, trokken de Fransen zich terug. Zo was de stad Aalst een
"nomansland" geworden. De geallieerden deden er nog wel opei-
singen van personeel en leveringen, maar het gevaar was groot dat
men van beide kanten zou uitgebuit worden. Ondertussen vernam
de stadsmagistraat dat de Oostenrijkers onder de indruk van de
inname van Gent besloten hadden zich op Brussel terug te trek-
ken. Op 12 juli weigerden de Aalstenaars nog leveringen van hooi
te doen aan de geallieerden en de dag daarop besliste het lands-
kollege de Franse bezetter te erkennen. Het liet daarom de toela-
ting vragen om naar het hoofdkwartier van Maarschalk Maurits .
van Saksen te mogen komen om er zijn onderwerping aan te bie-
den.

Op 14 juli vertrok een afvaardiging onder leiding van burge-
meester Vilain XlIII naar het kamp van Velzeke - Ruddershoven
en werd er ontvangen door Maarschalk Maurits van Saksen,
opperbevelhebber der Franse strijdkrachten, door Markies de
SécheIles, intendant-generaal van het leger en belast met het bur-
gerlijk bestuur, door graaf d'Argenson, minister van Oorlog, door
Lodewijk XV en tenslotte door de Dauphin. Steeds bood de dele-
gatie haar gelukwensen aan voor de militaire suksessen, betuigde
haar onderwerping en vroeg de bescherming van het nieuwe
bewind over het Land van Aalst. Bevoorradingsproblemen wer-

joseph-Balrhazar de l'Anglade, burggraaf du Chayla (1680·1754) was
luitenant-generaal in het Frans leger. Na de inname van Gent werd hij er
stadskommandant en kreeg in 1748 het opperbevel over de Nederlanden.

(73) J. DE SAINT-GENOIS, La prise de Gand, in: Revue de Bruxelles, dl. I,
1840, pp. 120-128. Graaf Ulrik de Löwendal had reeds een briljante mili-
taire karrière achter zich in dienst van Polen en Rusland. Zelf was hij van
Deense afkomst. PINARD, Chronologie historique . militaire, 8 din. Parijs,
1760-1778, dl. 11I, pp. 379-385.

(74) P. LENDERS,o.c., p.105. Maurits van Saxen (1696-1750) was de overwin-
naar van Fontenoy en de opperbevelhebber der Franse troepen in de Neder-
landen. H. PICHAT, o.c., pp. 94·97.
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den geregeld en de eerste oorlogstaksen betaald in de vorm van
100 brieven van vrijgeleide van 18 dukaten (75) elk, bestemd om
de "bevrijding" van het gebied te bevestigen en het te vrijwaren
tegen alle plunderingen. Een hondertal soldaten zou een maand in
het gebied verblijven en was speciaal belast met het beschermen
tegen militaire excessen. Hun onderhoud zou ten laste van de
dorpsgemeenschappen vallen.

Burgemeester Vilain XlIII was niet zonder een zekere vrees
naar het Franse hoofdkwartier gegaan. Hij had er een kleine per-
soonlijke zaak te regelen. De gids, die hij aan von Mölck had mee-
gegeven, was namelijk te Melle krijgsgevangen gemaakt en had
aan de Franse legerleiding bekend op bevel van de Aalsterse burge-
meester gehandeld te hebben. De Franse generaal burggraaf du
Chayla, de overwinnaar te Melle, had deze bekentenis openbaar
gemaakt en daarover een verslag aan de koning opgesteld. Vila in
XIIII slaagde er toch in een private audiëntie te krijgen bij Lode-
wijk XV. Hij legde hem zijn situatie uit en had sukses bij zijn
poging: niet alleen weerhield de Franse koning geen grief tegen
hem, hij keurde zelfs zijn optreden goed en loofde zijn ijver voor
zijn vorstin. De Minister van Oorlog, d'Argenson, liet hem wel
even in alle ernst zeggen dat hij voortaan alle betrekkingen moest
afbreken met de vijanden van Zijn Allerkristelijkste Majesteit. Dat
Vila in XlIII dit verbod niet zou nakomen, zullen we verder nog
zien (76).

Nog een hele week bleef de stad Aalst tussen twee fronten lig-
gen. Regelmatig - soms tot tweemaal op een nacht - kwamen er
Franse of Oostenrijkse troepenkontingenten in de stad aan. De
betaling van de brieven van vrijgeleide, die zogezegd de titularis-
sen moesten veilig stellen tegen de afpersingen van de soldaten,
bracht geen ontlasting mee voor het gewest: de dorpen werden
onverminderd belast met de levering van arbeidskrachten en gid-
sen. Natuurlijk mochten zij zich ook tegen geld vrijkopen van der-
gelijke opeisingen en dit had zelfs de voorkeur van de Fransen. Zo
werden enkele dorpen op een paar dagen tijd totaal beroofd van

(75) Dukaat = fI. 5-18-0 kourant.
(76) P. LENDERS, O.C., p. 105. - ZIe voor dergelijke ceremoniën en ook voor de

brieven van vrijgeleide: H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I pp. 8,309-310,437.
Jean Moreau de Séchelles was intendant-generaal, en lid van de Franse Con-
seil d'Etat. Hij had tijdens de bezettingsjaren de leiding van het burgerlijk
bestuur over Vlaanderen. Hij werd hierbij geholpen door zijn neef, subdélé-
gué Massan. Graaf Marc Pierre d'Argenson (16-8-1696 - 22-8-1764) was
minister van oorlog onder Ledewijk XV, van februari 1743 tot februari
1751. Zijn broer René Louis de Voyer, markies d'Argenson (18-10-1694-
26-1-1757) was op hetzelfde ogenblik eerste minister en minister van buiten-
landse zaken.
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het baar geld, dat er aanwezig was. De gewone plagerijen van de
bezetting vergezelden reeds de eerste kontakten met de overwin-
naar: de opeisingen voor levensmiddelen overtroffen de hoeveel-
heid die officieel overeengekomen was. Anderzijds weigerde een
vleugeladjudant van Maurits van Saksen een kwitantie te geven
voor de betaling van de som van fl. 10.260 kour. die men had
gevraagd voor de brieven van vrijgeleide.

Eindelijk deden op 20 juli de eerste rechtmatige Franse leger-
afdelingen hun intrede te Aalst voor de bezetting van de stad. Dit
betekende niet dat men alle voeling met de eigen troepen verloor.
Tot de inname van Brussel in februari 1746 zouden deze af en toe
razzia's inrichten in het door de Fransen bezette gebied om dit tot
kontributie te dwingen. In die dagen haalde Vilain XlIII met goed-
keuring van zijn kollega's een stoutmoedig stukje uit dat getuigde
van zijn loyalisme tegenover Oostenrijk. Hij bracht uit de door de
Fransen bezette stad de belangrijke som van fl. 300.000 kour.
naar Brussel. Deze som bevond zich in de kas van het Land van
Aalst als bonus na de kontrole der rekeningen door burggraaf de
Patin ondernomen. De burgemeester voorzag dat Frankrijk als
bezettende macht de gelden voor de bede zou aanslaan. Hij be-
kwam van Kaunitz, die te Brussel dit geld in ontvangst nam, dat
hij een geantidateerde kwitantie ondertekende en hem een attest
overhandigde dat dit geld nooit in de handen van de vijand zou
komen (77). Vilain XlIII zou nog een andere gelegenheid krijgen
om een dienst te bewijzen aan de eigen troepen ...

Eind juli vernam men te Aalst dat de Franse vorst de stad met
een bezoek zou vereren. De dagen die aan de intrede vooraf gingen
werden benut om straten te reinigen, wegen te herstellen en huizen
en openbare gebouwen op te smukken. Om het koninklijk bezoek
zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen trof de magistraat voor-
zorgsmaatregelen: onder geen beding mochten de burgers publie-
kelijk staats- en/ of militaire aangelegenheden bespreken. Op 4
augustus kwam Lodewijk XV te Aalst aan, samen met de Dau-
phin, Maarschalk Maurits van Saksen en heel het Hof: ambassa-
deurs, eredames, prinsen, edelen, en ook Madame de Pompadour.
Men voerde immers la "guerre en dentelles" ... Het schepenkollege
was de vorst tegemoet gegaan. Na afloop van een plechtig Te
Deum ter ere van de hoge gast ontving Lodewijk XV op het Land-
huis de hulde van de Aalsterse notabelen. De koning nam zijn
intrek in het familiale hotel der Vila in XIIII's, de hofhouding in
andere huizen. Het koninklijk gezelschap verbleef hier bijna twee
weken, en woonde o.a. de processie op O.L.V. Hemelvaart bij,

(77) P. LENDERS, O.c., pp. 106-107.
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hetgeen een grote toeloop van vreemdelingen naar de stad veroor-
zaakte. De vorstelijke dienstboden ontvingen toen van het stads-
bestuur een "gift" van vier franse pistolen (fl. 42) (78). Waar-
schijnlijk bewaarde men ook hier, net als in Brussel en Gent, gedu-
rende lange tijd de vermakelijke en frivole herinnering aan die
zwerm elegante toneelspeelsters en danseressen, die rondom de op
Mevrouw Favart verliefde Maurits van Saksen fladderden (79) ...

Wanneer Lodewijk XV op 17 augustus de stad verliet om met
het hoofdkwartier de richting van Lippelo in te slaan, spoedde de
Aalsterse burgemeester zich naar de appartementen van de vorst
om er in de haard en in de hoeken, de papieren en verscheurde
brieven te verzamelen die men er al te achteloos had achtergelaten.
Hij deed een dergelijke speurtocht in de vertrekken van de Maar-
schalk van Saksen en werkte heel de nacht aan het ontcijferen en
herstellen van de gevonden documenten. Reeds de volgende dag
kon hij aan de hertog van Cumberland het resultaat van zijn
opzoekingen overmaken. Het moet vooral betrekking gehad heb-
ben op het verraad en de kollaboratie der eerste dagen. Een offen-
sieve terugkeer van een geallieerde legerafdeling was het gevolg
van deze mededeling. Zij kon zich meester maken van een aantal
personen die gewoonweg terechtgesteld werden (80). De Fransen
moeten geen achterdocht gekoesterd hebben t.O.V. Vilain XlIII,
want op 23 augustus beveelt intendant Moreau de Séchelles dat de

(78) S.A.A., nr. 22, O.C., fol. 126 en nr. 501, O.C., fol. 114-117. P. VA NUF-
FEL, Aalsterse mengelingen, Aalst, 1923, p. 23. H. VA HOUTTE, O.C.,

dl. I, pp. 405-406.
(79) Om zijn officieren enige ontspanning te bezorgen liet de Maarschalk van Sak-

sen toneelspelers uit Parij overkomen, met als meest geliefde akteur Charles-
Simon Favart (1710-1792). De opvoeringen door deze Franstalige gezel-
schappen hebben een niet te verwaarlozen invloed op de ederlandstalige
theaterwereld uitgeoefend. De meeste 18de eeuwse gezelschappen alhier
waren immers de voortzetting van de aloude rederijkerskamers. Het reper-
toire bleef in de eerste decennia traditioneel, maar stilaan evolueerde men van
deze mysteriespelen, uitbeelding van heiligenlevens, gruwelstukken en vul-
gaire farcen, maar stukken waarin ballet, koor, opera opgenomen werden.
Het is vooral het intermezzo der Franse bezetting van 1745 tot 1748 dat de
impuls tot een ingrijpende vernieuwing zou geven. Vanaf die periode krijgt
men een massale produktie van vertalingen van Franse stukken. De eigen
Vlaamse auteurs schreven ook een groot aantal werken "à la française", maar
in deze massaproduktie valt al bij al weinig originaliteit en kreativiteit te ont-
waren. Of er te Aalst gedurende de bezetting zulke Franse toneelstukken zijn
opgevoerd, in ons onbekend. Over het Aalsters toneelleven uit die tijd zijn
trouwens bitter weinig studies gemaakt. Een verouderd en te oppervlakkig
basiswerk blijft daarom: V. D'HONDT, Geschiedenis van het toneel te
Aalst, en bijzonderlijk van de Koninklijke Rederijkerskamer der Kathartnis-
ten, Aalst, 1908.

(80) P. LENDERS, o.C., p. 107.
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familie Vilain moet vrijgesteld worden van elke vorm van loge-
ment "enfin que les Sieurs Vilain jouissent de la grace que le Roy
leur a accordé" (81).

VII. De opeisingen der bezettende macht.
Langzamerhand organiseerde zich de Franse bezetting. Het

begon zoals gewoonlijk met het vragen van een aantal inlichtingen
aan de openbare besturen: financiële toestand, bedrag der som-
men die de Franse officieren hadden "gekregen" tijdens de Spaanse
successieoorlog, bedrag dat de Oostenrijkse stafofficieren kregen
in vredestijd, aantal inwoners en paarden enz. De aard der vragen
liet geen twijfel aangaande het doel van deze inlichtingen. In feite
verschilden de betrekkingen niet essentieel van degene die de eigen
souverein aanknoopte met zijn onderdanen in tijden van mobilisa-
tie. Alleen was de bezetter minder kieskeurig in de opeisingen en
kwam het er voor hem vóór alles op aan zoveel mogelijk voordeel
te trekken uit de bezetting (82).

Een eerste inkomen waarvoor de Franse veroveraar belang-
stelling toonde, was de bede. Evenals de wettige vorst richtte de
bezettende macht zich tot de Staten voor de jaarlijkse aanvraag.
Lodewijk XV had voor het jaar 1745-1746 in Vlaanderen een
gewone bede van 25.000 rantsoenen (83) - dit is fl. 2.281.500
-laten vragen en een buitengewone bede van fl. 1.000.000. Som-
mige besturen vonden het bedrag te hoog, temeer daar de ge-
stemde beden onder de Oostenrijkse vorsten in oorlogstijd niet
hoger geweest waren dan respektievelijk 14000 rantsoenen - d.i.
fl. 1.277.500 - en fl. 650.000. Zeker voor het Land van Aalst dat
al erg geleden had onder de oorlogslasten kwam dit hard aan (84).
Ondanks de stappen die door het kollege ondernomen werden te

(81) S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 201.

(82) S.A.A., nr. 38, O.C., ongefol. H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, p. 324.
(83) De aanvraag van de gewone jaarlijkse subsidie werd soms in rantsoenen van

vijf stuivers daags uitgedrukt. Omgezet betekent een subsidie van 25.000
rantsoenen, dus een som van fl. 2.281.250.

(84) Het Franse leger in de ederlanden bestond uit 981/2 bataljons en 160 eska-
drons. In september 1745 legerde ongeveer de helft hiervan - 56 bataljons en
75 eskadrons - in het Land van Aalst. Wanneer men aanneemt dat een batal-
jon ± 650 manschappen, en een eskadron ± 225 ruiters telde, dan betekent
dit dat het Land van Aalst op dat moment ongeveer 52.000 soldeniers moest
onderhouden en logeren! Cfr. het gewest telde toen ± 125.000 inwoners. A.
VON LE BEAU, R VON HODL, O.C., p. 865 e.v. J. DE BROUWER, o.c.,
p. 111.
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Rijsel, waar zijn afgevaardigden op voorkomende wijze ontvan-
gen waren door Moreau de Séchelles, werd het gewest geen ver-
lichting toegestaan, zelfs niet indien de betaling der bede zou
gebeuren binnen de zes maanden i. p. v. over een heel jaar verdeeld
te worden (85).

Niet alleen had men in Vlaanderen beden voor een hoog
bedrag te betalen aan de bezetter, ook een aantal andere prestaties
moesten vervuld worden. En deze werden niet meer op de bede
afgerekend, zoals het voor sommige leveringen gebeurde die aan
de wettige vorst werden gedaan. De verhoogde fiskale druk die er
het gevolg van was bezorgde de Aalsterse stadsmagistraat heel wat
hoofdbrekers: voor het boekjaar 1745-1746 liep de gekumuleerde
last voor beden en militaire prestaties op tot fl. 99.392-6-2! (86).
Om de financiële verplichtingen enigszins te kunnen voldoen be-
sloot de Wet de aanslagvoet der huisgelden en zettingen fors te
verhogen (87). Ondanks deze noodingreep bedroeg het tekort op
de stadsbegroting toch nog fl. 4.193-4-3(88).

De opgelegde prestaties vervielen al gauw in afpersingen. De
weerstand van de lokale bevolking ontaardde gemakkelijk in rel-
letjes. Zo ook te Aalst, wanneer Franse soldeniers op Kerstdag
1745 aan het plunderen sloegen en de bevolking molesteerden. De
schepenen deden eerst een beroep op de plaatselijke kommandan-
ten om de orde te herstellen, maar zonder resultaat, zodat burge-

(85) H. VA HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 555-558, dl. II, pp. 317-320. P. LEN-
DERS, o.c., p. 110.

(86) S.A.A., nr. 502, Stadsrekening 1745-1746, passim.
(87) Om aan de subventie te voldoen beschikte de stadsmagistraat over twee spe-

cifieke belasringsopbrengsren: de inkomsten van de zettingen "ommegestelr"
in de drie prarerijen, en de huisgelden voor het stadsgebied (inrra-rnuros). De
zetting was in de 18de eeuw een grondbelasting die moest opgebracht worden
door de "bedrijver" (d.w.z. de landbouwexploitant), hetzij als eigenaar, het-
zij als pachter (m.a.w.: hij die er de natuurlijke vruchten van opstreek); werd
de grond noch verpacht, noch bewerkt, dan viel de zetting ten laste van de
eigenaar; in praktijk kwam de zetting neer op een bundergewijze omslag van
de lasten, en de inning gebeurde te Aalst door een aantal zgn. "pointers ende
setters", door de stadsmagistraat aangesteld. Het huisgeld was een belasting
op de woning, ten laste van de bewoner, hetzij als eigenaar, hetzij als huur-
der; leegstaande panden vielen ten laste van de eigenaar; in Aalst stonden de
schepenen zelf in voor omslag en inning der huisgelden. M. MADDENS, De
beden in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van keizer KAREL V,
in: Standen en Landen, 1978, dl. LXXI!, p. 140,174-175. S.A.A., nr. 273.
rekeningen van de ko/lekteurs der huisgelden, passim, en nr. 256, Aandeel
van de stad Aalst en de drie partijen in de beden van het Land van Aalst
(1707-1789), passim. Praterijen waren verstedelijkte buitengebieden, die
onder het ressort van de Aalsterse schepenbank vielen, zie hiervoor: voetnoot
95, p. 42.

(SS) S.A.A., nr. 502, o.c.
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meester Vilain XlIII en schepen d'Alvelda het moedige besluit
namen bij Maarschalk Maurits van Saksen zelf te gaan protesteren
(89).

In het begin van 1746 had het Land van Aalst het hard te ver-
duren: ons gewest diende als aanvalsbasis tegen het nabije Brussel.
Tijdens de winterkampagne, die het lot van Brabant bezegelde, was
de stad Aalst volgepropt met Frans krijgsvolk. De kwartierkosten
ten laste van her boekjaar 1745-1746 verdrievoudigden, vergele-
ken met het jaar voordien: van fl. 8.019-3-0 naar fl. 28.552-12-0!
(90). Om deze militairen te kunnen huisvesten werd zelfs het
jezuietenkollegé (91) gesloten en omgevormd tot logies voor de
kavalerie. Nadat Brussel op 21 februari 1746 gekapituleerd had
evakueerde men daarenboven 12.000 krijgsgevangenen, die voor
een belangrijk deel langs Aalst afgevoerd werden. Dit bracht
natuurlijk een speciaal groot aantal opeisingen mee waarbij de
burgers nog meer door willekeur en uitbuiting getroffen werden.
In de stad deed zelfs het gerucht de ronde dat de oude griffier-
pensionaris van Waesberghe van schrik een beroerte gekregen had
en gestorven was (92).

De militaire opeisingen waren vooral in de zomer zeer druk-
kend en hadden dan rechtstreeks betrekking op het onderhoud
van het leger. Toen het Franse leger verder in zuidelijke richting
oprukte en zich meester maakte van Bergen, Saint-Ghislain, Char-
leroi en Namen, moest het strategisch gelegen Land van Aalst
andermaal de zware lasten der troepenbeweging ondergaan. Voor-
al dan wogen de prestaties door die de bevolking werden opge-
legd, zowel onder de vorm van karweien, van natura leveringen als

(89) S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 225 vo ,
(90) S.A.A., nr. 502, O.c., passim.
(91) Vóór 1773 was het middelbaar onderwijs in onze streken grotendeels in han-

den van de Jezuïeten. Het onderricht van oude talen werd door hen als de
beste vorming beschouwd. Na de afschaffing van de Orde door Paus Clemen-
ti us XIV, op 13 september 1773, begonnen de Oostenrijkers met de geleide-
lijke uitbouw van een staatsonderwijs (de "Theresiaanse kolleges"). Het lager
onderwijs was grotendeels een privé-aangelegenheid. Wel kende men in het
18de eeuwse Aalst een vorm van stedelijk onderwijs. De (enige) leerkracht
werd op voordracht van de "scholaster", een lid van het kapittel van St. Mar-
tinus, door de stadsmagistraat benoemd en betaald. Dit onderwijs was gratis;
de belangrijkste taak ervan was de arme kinderen de cathechismus aan te
leren.

(92) S.A.A., nr. 38, O.C., ongefol. Na de inname van Brussel verminderde het aan-
tal in te kwartieren soldaten in het stadsgebied intra-rnuros gevoelig: het
stadsgarnizoen bestond dan slechts uit 950 infanteristen, en 400 ruiters van
het regiment van graaf du Chayla. A. VON LE BEAU, R. VON HÖDL,
o.c., p. 892.
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LN. Van Blarenberghe, De Fransen trekken de Sint Piererspoorr door en nemen
Gent in. (Prentenkabinet Brussel).
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in specie. Maar reeds in de achttiende eeuw kende onze bevolking
de taktiek van tegenhouden en -wringen, en maar half uitvoeren
van bevelen die het tegen zijn zin moest aanvaarden. Daarbij zien
we dat de plaatselijke besturen niet langer meer een strikt naleven
der opeisingsbevelen betrachten, zoals vóór de bezetting wel
gebeurde. Begin mei 1746 werd de bezetter erg ongeduldig over
deze gedragswijze en bedreigde de nieuwe griffier-pensionaris (93)
van Aalst met aanhouding en overbrenging naar Rijsel. De reden
was dat de opeisingbevelen niet stipt genoeg werden nagekomen.
Hierop werd, bij monde van het landskollege, onderhandeld met
intendant Moreau de Séchelles. Hij erkende na afloop dat de
bezettingstroepen hun opdrachten te buiten waren gegaan in hun
opeisingsbevelen en liet de Aalstenaars toe er een aantal af te wij-
zen (94).

Bijzondere aandacht ging bijgevolg naar de organisatie van de
dienst der opeisingen en de vergoedingen hiervoor. Het hoofdkol-
lege vreesde immers dat de financies van het gewest totaal ontred-
derd zouden geraken indien men aan de bevolking vergoedingen
aan hoge tarieven bleef betalen voor de Franse opeisingen, en hier-
voor zware leningen moest aangaan, zoals het tijdens voorgaande
oorlogen gebeurd was. Ook wilde men de rivaliteit tussen het
hoofdkollege en de ondergeschikte besturen uitschakelen. Het was
nl. de gewoonte dat de kasseIrijfinancies bepaalde prestaties niet
vergoedden en hiervoor naar de kas van de dorps- en stadsbestu-
ren verwezen. Dit bracht allerlei fraudes en tegenstrijdigheden
mede, daar de lokale verantwoordelijken er vooral om bekom-
merd waren de kosten der bezetting af te wentelen op het gewest.
Daarom had Vila in XlIII een nieuw systeem voor de berekening

(93) Her betreft hier Pierre-Franccis PYCKE (1721-1779). Hij was door de stads-
magistraat benoemd op 6 maart 1746. Toen waren, op drie weken tijd, de
beide ~riffiers van de stad Aalst overleden. Volgens de regeling van 1739, die
terugging op een oude traditie, fungeerde de eerste vooral als raadsman en
sekretaris van het landskollege, terwijl de tweede hoofdzakelijk in dienst van
de stad stond. Wanneer men de tweede griffier, die het eerst overleden was,
verving, had men aan de nieuwe titularis, Nicolaes-Ferdinand Lenaert, de
verplichting opgelegd afstand te doen van zijn recht de eerste griffier op te
volgen. Dit recht was nochtans door een dekreet van 1739 aan de tweede
griffier toegekend. Enkele dagen na de dood van de eerste griffier, had de
stadsmagistraat genoemde Pycke, een zeer intelligent maar niet minder ambi-
tieus man, benoemd. Hij zou evenwel in konflikt komen met Vilain XlIII,
zodat hij reeds in 1749 ontslag nam. Daarna werd hij achtereenvolgens pen-
sionaris te Brugge en te Gent. Wanneer in 1754 het ambt van pensionaris van
de Staten van Vlaanderen werd losgemaakt van dit van eerste stadspensiona-
ris van Gent, zou hij alleen het laatste nog bewaren. S.A.A., nr. 23, O.C., fol.
227,227 voo Cfr., in/ra, p. 56-57.

(94) H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 557-558. F. CROUSSE, o.c., pp. 43-44.
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der oorlogstaksen opgesteld en dit door zijn kollega's laten goed-
keuren. Hij schafte daarin het onderscheid af tussen de kosten die
ten laste van het gewest, van een der kwartieren of lokaliteiten vie-
len en die, zoals gezegd, steeds aanleiding gegeven had tot betwis-
ting zonder einde. Men maakte er jaarlijks de staat der uitgaven
op; waarin het niet alleen de onkosten voor het bestuur en de
intresten voor de schuld van het Land voorkwamen, maar ook het
aandeel door het gewest te betalen in de bede en verder de oorlogs-
prestaties: inkwartieringen, leveringen van graan, hooi en andere
voedingsmiddelen, opeisingen van paarden, wagens, arbeids-
krachten en gidsen. Deze som, subventie genoemd, werd dan
omgeslagen op de ondergeschikte besturen volgens het partikulier
transport van het Land van Aalst van 1667 (95). De plaatselijke
gezagsdragers moesten in driemaal de som voldoen waarvoor hun
dorp of stad getakseerd was, maar de bewijzen van levering wer-
den als betaling aanvaard en volgens een vaststaand tarief verre-
kend, en "gevalideerd" (96). Hiertoe liet men aan de plaatselijke
besturen gedrukte formulieren toekomen, die ze slechts hoefden in
te vullen. Deze standaardisatie van de aanduiding der leveringen
voorkwam de vele varianten, die de besturen anders in hun versla-
gen inbrachten en vergemakkelijkte meteen de kontrole door het
hoofdkollege. Wanneer de kosten voor levering en inkwartiering
het aandeel van een transporteenheid in de subventie te boven

(95) Volgens dit transport had het Aalsters schepen dom op elke E. 86-10-0 subsi-
die van her land van Aalst, een bijdrage van E. 4-9-10 te betalen. Men moet
weten dat het schependom een juridische en geografische entireit was, waar-
toe ook het stadsgebied intra-ruuros behoorde. Men had enerzijds de stad
Aalst: dit is het territorium waarbinnen de stadsrechten en de stedelijke vrij-
heden van toepassing waren. Anderzijds sprak men van de "stede ende sce-
pendornrne" van Aalst; dit is het gebied waarover de schepenen de volledige
jurisdichrie bezaten. Het betreft hier niet alleen het stadsgebied intra-rnuros,
maar eveneens de drie pratenjen Mijlbeke, Schaarbeke en Nieuwerkerken,
welke samen met de eigenlijke stad het schependom van Aalst vormden. Deze
praterijen behoorden ook kerkelijk - uitgezonderd ieuwerkerken - tot de
parochie Aalst. De inwoners van deze buitengebieden waren echter geen
stadspoorters. maar werden beschouwd als buitenpoorters van Aalst. Kreeg
het schependom als geheel één kwore in de subventie toegewezen, dan vorm-
den de praterijen voor de repartitie afzonderlijke entiteiten met een eigen ont-
vanger, poinrers en setters en een eigen administratie. Van deze kwote werd
9/22 door het stadsgebied intra-ruuros en 13/22 door het gebied extra-
muros (de praterijen) opgebracht. In het aandeel der praterijen droeg Schaar-
beek voor 20/53, Nieuwerkerken voor 16/53 en Mijlbeek voor 17/53 bij.
E. HOUTMAN , Inventaris van het oud archief /Jan de Stad Aalst, Brussel,
1974, pp. 15-16. S.A.A., nr. 256, o.c., passim.

(96) Een som valideren beduidt: een uitgave door een of andere openbare instel-
ling (bv. een stads- of dorpsbestuur) gedaan, van het verschuldigde belas-
tingsbedrag aftrekken (hier: de subventie).
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ging, dan werd het surplus door het kasseIrijbestuur terugbetaald.
Voor zwaar geteisterde gebieden was dit uiteraard voordelig,
want een deel van de lasten kon afgewenteld worden op andere,
minder getroffen, besturen (97).

De druk der opgelegde prestaties bracht sommige besturen
thans dichter bij elkaar. In de maand juni 1746 nam het landskol-
lege het initiatief tot een bijzondere unie met het Land van Waas
en van Dendermonde: de drie hoofdkolleges zouden gemeen-
schappelijk beraadslagen over de opeisingen en over de middelen
om eraan te voldoen, zo er ergens een tekort was; ook zouden zij
gezamenlijk de kosten van de bezetting dragen. Weldra hadden de
onderhandelingen het gewenste resultaat: elk der besturen zou een
derde der gezamenlijke oorlogslasten dragen. De overeenkomst
regelde eveneens de wijze waarop de leveringen en inkwartierin-
gen zouden in rekening gebracht worden. J.J.P. Vila in XlIII en
zijn broeder Charles, die ontvanger-generaal was van het Land
van Aalst, werden als afgevaardigden der drie verbonden kasseIrij-
besturen naar Brussel gestuurd om er bij Maarschalk Maurits van
Saksen een aktie te ondernemen tegen de al te zware opeisingsbe-
velen. Zij zetten de Franse opperbevelhebber de bedrukte toestand
der drie kasseIrijen uiteen en vroegen het wegtrekken van het grote
kontingent troepen dat er gelegerd was, en vooral van het militaire
huis van de koning. De maarschalk liet zich overreden en vaar-
digde de nodige bevelen uit. Zo werden de drie verbonden gewes-
ten voor een tijd bevrijd van een bezettingslast die te drukkend
was geworden. (98).

De betrekkingen met de deputatie daarentegen groeiden nooit
uit tot grote hartelijkheid. Kleine incidenten, die zich af en toe
voordeden, beletten een ware toenadering. Zo was het in februari
1746 opnieuw gebeurd dat het landskollege in het landhuis in
arrest gesteld werd door de deputatie totdat zijn aandeel in de
bede voldaan was. Neen, op hulp van de Statendeputatie konden
de kleine steden en plattelandsbesturen bijna nooit rekenen. Nog
een voorbeeld ter illustratie: wanneer Aaslt eind september 1746
niet tijdig de geëiste fournituren kon leveren, richtte het zich tot de
deputatie en vroeg tegemoetkoming. Deze betoonde andermaal -

(97) De globale massa van de militaire lasten verzwaarde dus niet, maar werd op
een andere wijze vergoed. De kasseIrijkosten (subventie) stegen wel enorm: in
plaats van een uitgave van circa fl. 400.000, de normale som in vredestijd,
moesten de lokaliteiten in 1747 bv. een bedrag van fl. 2.300.000 opbrengen:
Voor een aantal dorpen verminderde het bedrag der te betalen prestaties,
maar anderen moesten bijgevolg meer dan voorheen bijdragen. H. VAN
HOUTTE, O.c., dl. I, pp. 402·412. P. LENDERs, O.C., pp. 130-13!.

(98) P. LENDERS, O.C., p. 113.
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in een geest van eigenbelang - weinig inschikkelijkheid, en pas na
lange onderhandelingen kreeg de Aalsterse onderhandelaar, grif-
fier Lenaert, de garantie dat de gevraagde levering zou geschieden,
zij het op strenge voorwaarden: de fournituren werden alleen
maar ter beschikking gesteld voor drie maanden, en de stad had
transport en eventuele schade te vergoeden (99).

Niet alleen overdreven leveringen en opeisingen trachtten de
wethouders tegen te gaan, ook de aan officieren toe te kennen gel-
delijke vergoedingen, die vaak aanleiding gaven tot afpersingen,
werden gekontroleerd. Aldus kreeg de magistraat op 15 november
1746 het bezoek van majoor de Carab, hoofd van de Franse Kara-
biniers te Ninove. Deze officier wilde de stad Aalst geld afpersen
onder de bedreiging dat zijn soldaten een belastingsvrije kantine
zouden openen in de stad. Dit kon alleen voorkomen worden door
aan de majoor een hoge som geld te schenken. Het schepenkollege
weigerde gewoonweg: het wist dat dergelijke aanvraag inging
tegen de ordonnantie van 12 oktober 1745. Men adviseerde de
majoor daarbij de Statendeputatie in te lichten, maar weigerde de
betaling van een som van fI. 2000. Dit bedrag was nochtans voor-
zien door de hoger aangehaalde ordonnantie als gratifikatie aan
veldmaarschalk de Montmorency voor zijn winterkwartier. De
maarschalk logeerde echter niet in de stad en de majoor had geen
enkele opdracht van zijnentwege. De magistraat zond hem dus
gewoon wandelen met het verzoek te wachten met het innen van
deze gelden tot hij een bevel van zijn chef hieromtrent zou gekre-
gen hebben (100).

Op het eind van het jaar geraakte het land in erge beroering.
Zij vond haar oorsprong in een verplichte legerdienst in Frankrijk
door de bezetter ingevoerd naar het voorbeeld van hetgeen reeds
door Filips V in het begin der eeuw was gedaan (lOl). Het aantal

(99) S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 36·37.
(100) Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens (O.r.B.A.), 3ème série,

Brussel, 1887, dl. VI, pp. 164-166. S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 238 vO - 239.
H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 15-16,414-415. Gedurende her win-
terkwartier 1746-1747 verbleven hier 4 eskadrons van deze karabiniers. Te
Geraardsbergen logeerden er evenveel, en re Ninove 2 eskadrons. Her jaar
daarop werden de karabiniers verplaatst van Aalst naar Lessen. In hun
plaats kwam wen een afdeling van her regimenr "Saxe-volonraire". Andere
eenheden hiervan bevonden zichr re Wambeek en Merchtem (samen: 6 eska-
drons). A. VON LE BEAU, R. VAN HÖDL, O.C., p. 948.

(101) Onder her Anjouaans régime (1701-1706) werd een leger van 15.000 m an
voervolk en 5000 ruiters gevormd, dankzij her Franse systeem van her laren
waarbij de vrijwillige diensrname werd afgeschaft. Onder de Oostenrijkers
kwam de vrijwillige dien sr weer in voege. J. LEFEVRE, o.C., in: A.G.
dl. VII, pp. 166-167.
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mannen dat opgeroepep werd bleef aanvankelijk nog beperkt,
maar indien het principe eenmaal aanvaard werd, zou men het
later kunnen opvoeren! Inderdaad had Lodewijk XV bij ordon-
nantie van 25 december 1746 de veroverde gebieden bevolen 4928
manschappen te leveren. Het was de bedoeling de sterkte van elk
der 112 bataljons van 650 naar 694 man op te voeren. Vlaande-
ren moest 2150 rekruten leveren, waarvan er 368 uit het Land van
Aalst moesten komen. Het Aalsters schependom had er 18 voor
zijn rekening te nemen. Zij zouden zes jaar krijgsdienst moeten
doen, tenzij de oorlog vroeger zou eindigen. Het vinden van vrij-
willigers was evenwel problematisch! Het lotingsysteem was
immers uiterst onpopulair en het gerucht deed reeds de ronde dat
jonge mannen het gewest verlieten. Op advies van een Frans oor-
logskommissaris, de Villiers, poogde de Wet door het verlenen
van premies vrijwilligers te vinden. Te Aalst voerde men daarom
een belasting in, exclusief ten laste van de vrijgezellen, waarmee
de premies werden betaald. Uiteindelijk werd - met veel moeite
-het vereiste aantal gevonden. De Aalsterse miliciens werden inge-
lijfd bij het tweede bataljon de Polignac, dat in de Savoye, nabij
Grenoble, gelegerd was (l02).

Het jaar 1747 bood al evenmin weinig hoop op beterschap.
De afpersingen die men in alle legers en bij alle bezettingen van het
Ancien Regime vindt, waren tot een systeem verworden in het
militaire huis van de koning. De blanco volmachten van maar-
schalk Maurits van Saxen kregen een droeve reputatie en de plage-
rijen van de koninklijke lijfwacht waren legio. Gedurende de
zomermaanden bestond het garnizoen van Aalst o.m. uit een
tweehonderdtal van deze lijfwachten. Vooral de jongere officieren
gingen zich te buiten aan dronkenschap en vechtpartijen. De
magistraat bekloeg zich bitter bij de plaatselijke bevelhebber,
luitenant-generaal de Montesson. Hij nam de zaak ernstig op en
liet twee der voornaamste onruststokers aanhouden. Doch deze
officieren van het regiment van Saxen werden door hun kamera-
den uit de Barbaristenkamer, die tijdelijk als gevangenis was inge-
richt, verlost. De Montesson verscherpte zijn tuchtmaatregelen,
waardoor de incidenten enigszins leken af te nemen. Het stadsbes-
tuur stemde alleszins een subsidie van fl. 595 aan de bevelhebber
"over het houden goet order binnen dese stadt". Verscheidene

(102) O.P.B.A., dl. VI, pp. 272·273. H. VAN HOUTTE, o.c, dl. I, pp. 362-
367 en dl. Il , pp. 371-377. " ... omgehaelt bij de jonghmans het geldt om
daeruyt te betaelen de gecochte miliciens ... ", S.A.A., nr. 828, Militaire
leveringen en diensten, ongefol. Actum van 14 juli 1747, R.A.G., Land van
Aalst, nr. 1055, ongefol.
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opgesloten officieren vielen evenwel ziek, hetgeen zodanige moei-
lijkheden veroorzaakte dat men vreesde voor muiterij. Inmiddels
had Vilain XlIII zich hierover beklaagd bij de vorst zelf, en het
geluk hem te doen inzien, hoezeer deze methoden aan de monarch
en zelfs aan de bezetting schade berokkenden. Zijn interventie
leverde het gewenste resultaat: op 18 juni verscheen Lodewijk in
persoon te Aalst. Hij gaf het bevel, de opeisingen van geld te doen
ophouden, liet zijn maitre d'hotel en de intendant van zijn huis
aanhouden, en anderen uit zijn militaire huis verwijderen. Door
dit optreden was het enigszins rustiger geworden (103).

Eind 1747 werd men hier andermaal opgeschrikt door het
bevel om troepen te lichten. De motivatie en betrouwbaarheid van
het vorig kontingent moet gering geweest zijn want op 28 decem-
ber 1747 deelde Moreau de Séchelles alle lagere besturen mee dat
van de 4070 geleverde manschappen, er reeds 1500 spoorloos
verdwenen waren (104)! De intendant eiste dat dit aantal tegen 1
februari 1748 zou vervangen zijn. Het aandeel van Vlaanderen
bedroeg ditmaal 793 miliciens, waarvan 137 ten laste van het
Land van Aalst; het schependom van Aalst moest er 7 leveren
(105).

Te midden van al die moeilijkheden en zorgen was er inmid-
dels een reden tot hoop: de vrede naderde. Toch was het laatste
bezettingsjaar een moeilijke periode. Vanaf de maand mei deden
hardnekkige geruchten over de ontruiming van ons land door de
Franse troepen de ronde, want op 30 april waren de eerste over-
eenkomsten voor wapenstilstand ondertekend. Zij versterkten de
stille weerstand van de bevolking tegen de opeisingen vanwege de
bezetter, hetgeen soms tot scherpe represaillemaatregelen leidde.
Aldus werden de wethouders meerdere malen door deurwaarders
en militairen "geëxekureerd", dit is tot aan het voldoen van hun
verplichtingen in arrest gehouden. Dergelijke maatregelen waren
erg gevreesd. Vaak betekende het dat ten huize van elk der betrok-
kenen een tiental militairen ondergebracht werden, die niet alleen
voor de bewaking moesten zorgen, maar ook door dezen gelo-
geerd en gevoed worden in eigen huis. Dat deze soldaten lastig,
veeleisend en alles behalve voonaam waren betekende een kwel-

(103) H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 441-444. Over de uitspattingen van de
dronken lijfwacht en andere incidenten. A. DI AUX, La chasse au eer] à
Alost, in: Archives historiques et littéraires du Nord de la France, série lIl,
dl. 11, 1851, pp. 545-547. S.A.A., nr. 503, stadsrekening 1746-1747, fol.
115 en 139.

(104) " ... des déserteurs, des vagabonds et aurre gens qui ont déserté en roure ou
om abandonné les baraillons", S.A.A., nr. 38, o.c., ongefol,

(105) a.p.B.A., dl. VI, pp. 360-362. S.A.A., nr. 22, O.C., fol. 126 vo. H. VAN
HOUTTE, O.C., dl. /I, pp. 377-382 .•
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ling te meer voor de gegoeden van de Rococotijd die ze aan hui:
kregen (106). .

Zeer brutaal en langdurig was bv. het militair huisarrest var
sommige magistraatleden in de loop der maanden februari er
maart. Zij werd met behulp van vier kompagnies grenadier:
ondernomen op bevel van de Franse subdélégué Massart, de nee!
van Moreau de Séchelles, en had als reden achterstallen in leverin-
gen, die te Gent en Brussel moesten gebeuren. Het bleek echter
vlug dat deze reden niet de echte was. Ze zou liggen in een verklik-
king aangaande het overbrengen van de som van fl. 300.000 uit
de Aalsterse kas naar Brussel in het begin der bezetting. De bruta-
liteit waarmee de soldaten Vilain XlIII waren komen arresteren in
zijn huis, deed zijn vrouw zo erg schrikken dat zij een voortijdige
bevalling kreeg en twee maanden daarna aan de gevolgen hiervan
stierf. Een lid der Statendeputatie verwittigde Vilain dat de Fran-
sen ijverig opsporingen deden om het bewijs van geantidateerde
storting te vinden. Nu wist deze dat de kwitantie, het enige
bewijsstuk, zich in de archieven van de Raad van Financiën moest
bevinden te Brussel en hiertoe hadden de Fransen toegang. Er be-
stond echter ook een kleine hoop dat het dokument zich in de han-
den van Kaunitz zelf bevond.

Met meer spanning dan de anderen wachtten de Aalsterse
verantwoordelijken op de besluiten der vredesonderhandelingen.
Deze werden bekroond door een op 20 november 1748 te Aken
geratificeerd vredesverdrag. De vrede bracht de ontruiming van
ons land door de Franse troepen en de terugkomst van de eigen
regering en van het Oostenrijkse gezagsapparaat mee. Bij het
eerste nieuws in de maand november 1748 van de aankomst te
Brussel van de voorlopige jointe voor het bestuur der Oostenrijkse
Nederlanden, spoedde de Aalsterse burgemeester zich naar Brus-
sel om aan de Oostenrijkse bewindvoerder zijn vrees uiteen te zet-
ten. Von Arenberg slaagde erin, zonder argwaan te verwekken,
het gevaarlijk document uit de papieren van de Raad van Finan-
ciën te doen wegnemen. De laatste maanden der bezetting konden
de Aalsterse gezagsdragers met gerust gemoed beweren dat de be-
schuldiging van subdélégué Massart alleen op gemene laster
berustte (l07).

Ook een andere zorg trok de aandacht: het schrijnend paupe-
risme dat juist in deze jaren op erge wijze tot uiting kwam en
samenging met een uitgebreide werkloosheid, bedelarij en landlo-

(106) H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, pp. 487-497. F. DE POTTER en J.
BROECKAERT, O.C., dl. IV, p. 120.

(107) P. LENDERS, o.e., pp. 115-116.
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perij en een stoutmoedig banditisme. Een oorlog brengt immers
steeds een versterking der misdadigheid mee. Reeds tijdens de
bezettingsjaren was men gekonfronteerd geweest met een stijgende
kriminaliteit. De overgang van oorlogstoestanden naar een
samenleving op vredesvoet stelt nog meer problemen van sociale
aanpassing. Zowel in januari 1746 als in september 1748 had bur-
gemeester Vilain XIIII de Fransen verzocht in het Land van Aalst
grote klopjachten naar misdadigers en landlopers te houden.
Intendant Moreau de Séchelles had erin toegestemd, en het kassel-
rijbestuur alle volmachten in deze aangelegenheid verleend. Vele
veroordeelden liepen toen, als arbeidsstraf, een veroordeling tot
de Franse galeien op. Deze werd dan ook met behulp van de
Franse provoost-generaal voor Vlaanderen uitgesproken (108).
Het was in deze dagen dat o.a. de beruchte bende van Jan de
Lichte opgerold werd (109).

Met het uitkammen van het platteland was echter de rust niet
voor lang verzekerd: met de demobilisatie groeide het aantal ont-
wortelden en landlopers aan, en kwam men spoedig tot een
nieuwe vorming van gewapende roversbenden, die een perma-
nente bedreiging uitmaakten voor de plattelandsbevolking. De
terugkerende Oostenrijkse autoriteiten waren dan ook tot ver-
weermaatregelen gedwongen. Zolang de kern van dit typische
Ancien Régime probleem, de strukturele werkloosheid en het
tekort aan ontwikkeling en opleiding, niet aangepakt werd was er
evenwel geen hoop op beterschap ... (110).

VIII. Herstel van het Oostenrijks gezag. Naweeën van een
voorbije oorlog.

De ontruiming der Oostenrijkse Nederlanden had inmiddels
een aanvang genomen. De Vlaamse openbare besturen, zoals die
van de andere provincies, zochten snel steun bij de leden van de

(108) Cfr. Vonnissen verleent binnen de stad Aelst, ten laste van menigvuldige
Moordenaeren, Dieven, Vagebonden ende andere Quaetdoeners op het ver-
volg van de Collegien der Casselrijen ende Landen van Cortrych, Aude-
naerde, Aelst ende Dendermonde, begonnen 7 October 1748 ende geeyn-
digt 14 December daernaer, Gent, 1749, uitgegeven bij Goessin.

(109) Het proces van Jan de Lichte begon op 12 oktober 1748 en duurde een hele
maand. Hij werd op 13 november 1748 op de Grote Markt te Aalst gerad-
braakt. Over de bende van Jan de Lichte: zie de recente studie van D.
LAMARCQ, De bende en Jan de Lichte, volgens de processen van 1748, in:
Jaarboek van de Zottegemse Kulturele Kring, jg. XXII, 1977-1978.

(110) Zie in dit verband: P. LENDERS, De eerste poging van JIP. Vilain XlIII
tot het bouwen van een correctiehuis (1749-1751), in: Handelingen der
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis,
jg. XII, 1958, pp. 167-187.



49

Anoniem, De naar aanleiding der Blijde Intreden van Karel van Lorreinen
(17 mei 1749) versierde gevel van het Jezuïetenkollege te Aalst.

(S.A. Aa/st).
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voorlopige Oostenrijkse regeringsjointe die zich te Brussel geïn-
stalleerd had om het bésruur van het land over te nemen. Men wei-
gerde nog een bede te stemmen voor de Franse vorst, maar deze
eiste de verdere betaling van de subsidie tot op datum van 20
november, dag waarop de Vrede van Aken in uitvoering trad. Het
verzet groeide naarmate de datum van het vertrek der Fransen
naderbij kwam. Enkele dagen vooraleer zij Aalst zouden verlaten,
bedreigden de bezetters de hoofdschepen nog hen als gijzelaars
mee te zullen nemen naar Rijsel, indien zij niet aan hun verplich-
tingen ten overstaan van de Franse overheid voldeden. Voor zulke
bedreigingen moest men zich wel in acht nemen en het kollege
deed de gevraagde betalingen (111). Uiteindelijk verlieten de
laatste Franse troepen op 29 januari 1749 Aalst. Te midden van
een oprechte vreugde en veel geestdrift hielden dan de dag nadien
de troepen van de wettige vorstin - drie bataljons van het Austro-
Belgisch regiment Los Rios - hun intrede in de stad (112).

Voor Aalst was de oorlogsellende afgelopen. Spijts de ver-
zachte krijsgewoonten was de bezetting toch een zware tijd
geweest voor de Aalstenaars en hun verantwoordelijken in het
schepenhuis. Deze laatsten hadden zich dag en nacht moeten in-
spannen om de leiding van de leveringen aan het leger op zich te
nemen. Dit was niet altijd gegaan zonder wanordelijkheden,
bedreigingen en gewelddaden. Hoe dikwijls waren zij niet met
mishandeling bedreigd geworden?

De gewone burger had de bezetting beslist nog pijnlijker moe-
ten ondergaan: gedurende jaren was hij aan afpersing, brutaliteiten
allerhande en uitspattingen van dronken soldeniers blootgesteld
geweest. Maar iedereen had zich behoorlijk van slag getrokken -
alle verhoudingen in acht genomen - en was aan het wettige gezag
trouw gebleven. De bezettende macht had het met de Aalstenaars
zeker niet gemakkelijk gehad!

Wanneer Karel van Lorreinen enkele weken later in het land
terugkeerde om er opnieuw het ambt van gouverneur-generaal
waar te nemen, nodigden de Aalstenaars hem met aandrang uit
hun stad te willen vereren met een officieel bezoek. Lorreinen
anvaardde volgaarne en deed op 17 mei zijn intrede. Andermaal
werden triomfbogen opgericht, huizen versierd en bevlagd, en 's
avonds was er een groot bal, evenals een feestelijk vuurwerk "uyt-

(111) H. VA HOUTTE, O.C., dl. II, pp. 377-382.
(112) S.A.A., nr. 24, Reso/utieboek 1747-1758, Eol. 12.



51

gewerckt door derthien vrijwillige liefhebbers" (113). Eens te
meer hadden de Aalstenaars uiting gegeven aan hun spontane
erkentelijkheid.

Enkele weken voordien, op 6 maart 1749, had de stadsma-
gistraat een. schrijven van de regering ontvangen waarin gevraagd
werd de namen op te geven van diegenen die met de Fransen mee-
gewerkt hadden of door hen benoemd waren. In hun antwoord
verzekerden de wethouders de regering dat iedereen de wettige
vorstin trouw was gebleven (114). Groot was dan ook de verras-
sing wanneer op 3 juli een nieuwe magistraat werd afgekondigd
waarbij bleek dat Vilain XIIII niet meer als burgemeester, maar
alleen als eerste schepen en Pyl du Fayt niet meer als eerste, maar
als tweede schepen weerhouden was (115). Inderdaad had de
Geheime Raad - en niet meer de Raad van Financiën zoals in 1743-
op het einde van de maand mei de mogelijkheid onderzocht de

stadsmagistraat van Aalst te veranderen. De reden waarom voor-
noemde heren gedegradeerd werden is niet meteen duidelijk.
Immers, zowel kardinaal d'Alsace als de luitenant-baljuw van
Aalst gaven in hun advies voor de benoeming van een nieuwe
magistraat te kennen dat men de burgemeester niet mocht veran-
deren. Ook de Geheime Raad bracht in zijn konsul te van 2 juni
hulde aan de kennis van zaken en het dynamisme van Vilain XIIII
en Pyl du Fayt (116). Nochtans stipte hij aan dat de regering geen
enkele verplichting had om de beide titularissen hun funktie verder
te laten uitoefenen: het kontrakt van 1743 liet haar hierin de meest
volledige vrijheid. De Raad ignoreerde hierbij dat een dergelijke
klausule toen echter niet aan het kontrakt was toegevoegd niette-
genstaande de uitdrukkelijke wens .van de Raad van Financiën
(117). De overeenkomst van 1743 werd dus eenzijdig verbroken.
Zonder duidelijk omschreven reden stelde de Geheime Raad dan
in zijn konsuite voor Benoir Sebastien de Wilde tot burgemeester
te benoemen en aan Vilain XIIII en Pyl du Fayt slechts een tweede

(113) "Alsoo op morgen alhier staet te arriveren sijne Konincklijke hoogheyt den
hertog Care! Vanlorijen gouverneur-generaal van deze nederlanden is geor-
donneerr aen de dry pratenjen om hun te rengeren langs den steenwegh ende
aen alle de inwoners hunnen huysen op het beste te vercieren". S.A.A., nr.
24, o.C., fo!' 16 en nr. 664, betalingsmandaten, ongefo!.

(114) S.A.A., nr. 36, o.c., ongefo!.
(115) S.A.A., nr. 24, O.C., actum van 3 juli 1749.
(116) Kardinaal d'Alsace aan Hare Majesteit op 28 maart 1749 en brief van de

luitenant-baljuw van Aalst aan de Geheime Raad, op 27 maart 1749, met
een lijst kandidaten in dato van 26 maart 1749. A. R.A., Geheime Raad, nr.
348 B.

(117) Cfr., Supra, p. 16.
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en derde plaats te laten. De landvoogd Karel van Lorreinen nam in
zijn dekreet van 28 [uni gewoon de voorstellen van de Geheime
Raad over (118).

De onverwachte wijziging werd in de gegoede families van
Aalst waarschijnlijk druk besproken. Vooral Vilain XlIII rea-
geerde emotioneel op zijn afstelling als burgemeester: zonder zijn
eed op de nieuwe funktie af te leggen had hij zich teruggetrokken.
Onmiddellijk wendde hij zich tot de landvoogd en vroeg de toela-
ting om zich vier maanden uit de openbare funkties te mogen
terugtrekken. In zijn beslissing op het verzoekschrift liet de land-
voogd zich merkwaardig genoeg in uitzonderlijk lovende termen
uit over de aktiviteit van Vilain XlIII en schonk hem daarna de
gevraagde toelating (119). De ex-burgemeester moet dan enkele
maanden uit Aalst verdwenen zijn. Wellicht is hij in de loop van
de maand oktober teruggekeerd, maar treedt er niet onmiddellijk
op de voorgrond.

Tot zover het feitenrelaas. Wat mogen echter de achtergron-
den van deze vreemde gebeurtenissen zijn? Oordeelde de Geheime
Raad misschien dat een aantal Aalsterse prominenten, zoals
Vilain XIIII en Pyl du Fayt, de Fransen wat al te welwillende had-
den binnengehaald? In dat geval moet de handelswijze van de
Raad als een (voorzichtige) terechtwijzing geïnterpreteerd wor-
den. Kan hier echter van een of andere vorm van kollaboratie
sprake zijn? De Aalsterse instanties wisten inderdaad vrij snel kon-
takten te leggen met de Fransen (120). Ook had het landskollege
in de loop van het jaar 1748 op eigen houtje onderhandelingen
gevoerd met Moreau de Séchelles, en voor het Land van Aalst be-
slissend stemrecht gevraagd in de Staten, evenals vertegenwoordi-
ging in de deputatie op dezelfde voet als het Vrije van Brugge,
eveneens een plattelandsdistrikt. Maar reeds vóór de Franse vero-
vering had het kollege een identiek verzoekschrift tot de Gevol-
machtigde Minister gericht. Men was er nooit op ingegaan en
daarenboven hadden de Fransen van het Aalsters voorstel geen
bijzondere voordelen te verwachten (121). Sommige hoger aange-

(118) A.R.A., Geheime Raad, nr. 348b: konsulte van 4 april 1749 en bijhorend
dossier.

(119) "Le 8 juillet. Son Altesse Royale déclare qu'elle est très contente des services
du suppléant, lui permet volontiers de s'absenrer pour vaquer à ses affaires
pendant l'espace de quatre mois, pour à son retour faire les Ioncrions de la
place à laquelle il a été nommé ... " P. LENDERS, Wie werd burgemeester te
Aa/st in 1743, in: Land van Aa/st, 1951, dl. II1, p. 129.

(120) Cfr., Supra, p. 32.
(121) Telkenmale had het hoofdkollege geargumenteerd dat hierdoor een meer

efficiënte werking der instellingen kon verzekerd worden, want in plaats
van vier, zouden er voortaan vijf stemmen zijn, en staking bij stemming
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haalde voorvallen tonen integendeel aan dat de gevoelens van
loyalisme tegenover het Oostenrijkse Huis in de leidende standen
niet mogen onderschat worden!

Dat belet niet dat er - voor onze mentaliteit - enkele moeilijk
verklaarbare problemen bestaan. Er waren immers handelswijzen
en gedragingen die, naar meer recente maatstaven gemeten, een
gemis aan "vaderlandsliefde" impliceren. Hoe kan men ze in over-
eenstemming brengen met de reeds vermelde houdingen van ie-
mand zoals Vilain XlIII? Wij menen volgende verklaring te kun-
nen geven. Indien men zich tijdens het Ancien Régime onderwierp
aan de opeisingen voor inkwartiering, levering van arbeiders,
levensmiddelen of andere militaire hulp, dan was dit het gevolg
van het algemeen aanvaarde principe: "te pays doit nourrir le sol-
dat" (122). Zelfs de voor onze opvattingen wellicht misplaatste
delegatie, die de onderwerping van het gewest ging aanbieden aan
de veroveraar, wilde niet zozeer een overdracht van souvereiniteit
erkennen als wel een praktische aanpassing aan de nieuwe om-
standigheden realiseren met als doel het genot der privilegies veilig
te stellen en de lokale gemeenschap uit de beproeving te redden
met een minimum aan schade. De ingesteldheid der Aalsterse
verantwoordelijken getuigt van twee Ancien-Régime kwaliteiten:
partikularisme en pragmatisme. Soepelheid en realisme waren er
het gevolg van. In afwachting dat een internationale konferentie
over hun lot zou beslissen, pasten de lokale gezagsdragers zich bij
de veranderde omstandigheden aan zonder te vergeten dat de
bezetter, tot nader order, de vijand was. Een marge waarbinnen
kon samengewerkt worden was dus steeds beschikbaar. Men was
er toch voor beducht zich al te openlijk te engageren met een
bezettingsmacht.

De onderhandelingen tussen schepen de Wilde en pensionaris
van der Hoeven enerzijds, en de graaf van Grassin anderzijds,
gevoerd half augustus 1746, zijn daar een goede illustratie van. De
graaf had de stad opgedragen repressief op te treden "soo wanneer
eenige part yen van de vyanden van de Croone van Vranckeryck
binnen ofte omtrent dese stadt sou den ghesien worden". De

was bijgevolg onmogelijk. Het Aalsters verzoekschrift beklemtoonde het
feit dat deze volwaardige opname in de Staten geen nieuwigheid betekende.
Reeds vroeger waren er vijf stemgerechtigden in de Staten geweest en in
1715, wanneer leper terug aan de Nederlanden gekomen, maar niet meer in
de Staten opgenomen was, had men best Aalst voor deze plaats gekoöp-
teerd. Het Land van Aalst was immers de grootste omschrijving in Vlaande-
ren, betaalde de meeste belasting, en had daarom het meest recht op een
volwaardige vertegenwoordiging in de Staten. P. LENDERS, Aalst onder
het bestuur van JIP. Vi/ain XlIII, Brussel, 1965, pp.125-128.

(122) H. VAN HOUTTE, O.C., dl. I, p. 144.
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Anoniem, Het huis van de familie de Ruddere op de Grote Markt, opgesmukt
ter gelegenheid van de Blijde Intrede van Karel van Lorreinen op 17 mei 1749.

(S.A. Aalst).
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magistraat trachtte deze opdracht kwijt te spelen omdat men niet
de nodige manschappen ter beschikking had, maar vooral om zich
niet te openlijk te laten identificeren met de bezetter. Uiteindelijk
werd de stad, mist betaling van een bepaalde som, ontheven van
deze taak (123).

De ervaring van herhaalde oorlogen had onze bevolking zeer
soepel gemaakt in deze aanpassingen (124). De echte gevoelens
van loyalisme kwamen in de Vlaamse gewesten echter op een heel
onverwachte wijze tot uiting: in vertellingen, moppen, verwensin-
gen, bittere kritieken en andere uitingen van een volkse openbare
mening. Reeds op 8 oktober 1745 is de stadsmagistraat van Aalst
verplicht hiertegen een ordonnantie uit te vaardigen! Dat deze
verordening niet veel uitgehaald heeft, kan men wel vermoeden ...
In de maand september 1746 worden de burgemeester en de eerste
schepen zelfs naar Gent ontboden. De kommandant van de stad
deelt hun zijn verontwaardiging en die van Maarschalk Maurits
van Saksen mee over de spot en de praatjes, die men te Aalst op de
kap van de bezettende macht verspreidt. Hij bedreigt hen zelfs met
erge sankties indien aan deze vijandige mentaliteit geen einde
komt! (125) Onder dit kleine element van openbare opinie lijkt
ons een houding schuil te gaan, dewelke ons verplicht de konklu-
sie van H. Van Houtte - die elke vorm van loyaliteit in twijfel trekt
- te nuanceren. Wij zien hoe het gewone volk in een zelfde geest
handelt als deze door het Aalsters bestuur in de bovenvermelde
feiten betoond. Het was aan de wettige vorstin trouw gebleven in
een mate die niet in de gewoonten van de tijd lag. In een verslag
van burggraaf de Patin staat dan ook onomwonden dat hij bereid
was een certificaat van civisme en loyalisme te geven aan mensen
die, onder leiding van Vilain XlIII, zich in de bezettingstijd zo

(123) S.A.A., nr. 502, O.C., fol 189 voo
(124) H. VAN HOUTTE, O.C., dl. 1, pp. 276,286-288,458-467. De afwezig-

heid van gevoelens van loyalisme werd trouwens reeds in twijfel getrokken
door de recensent van het hier vernoemde werk, P. VERHAEGEN, in de
Revue Beige de pbilologie et d'histoire, 1930, dl. IX, pp. 644-648, waarop
H. VAN HOUTTE in hetzelfde tijdschrift (pp. 1244-1248) een niet zo slui-
tend antwoord gaf onder de titel: Conquète et transfert de souveraineté sous
I'Ancien Régime.

(125) S.A.A., nr. 23, O.C., fol. 221vo. H. VAN HOUTTE, O.c., dl. I, p. 472
trekt dergelijke uitingen in twijfel, wanneer hij ze ontmoet. Op die manier is
het niet moeilijk "la manque de patriotisme" (p. 466) te bewijzen. Een ander
bewijs van verzet vindt men in de poging van het Aalster kollege om de
bezittingen van degenen die met de Oostenrijkers in ballingschap gegaan
waren, in de mate van het mogelijke te beschermen tegen de eisen van de
bezetter. P. LE DERS, O.C., pp. 108-109.
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flink gedragen hebben. (126).
In dergelijk perspektief kan men dus bezwaarlijk van kollabo-

ra tie in de aktuele betekenis van het woord spreken. Zo komt er
ruimte vrij om de onverwachte degradatie van de voormalige bur-
gemeester en eerste schepen vanuit een andere hoek te verklaren,
namelijk als het gevolg van afgunst en onderlinge naijver. Latere
getuigenissen van de voorzitter van de Rekenkamer, P.F. de Cor-
deys, bevestigen deze stelling. Volgens hem was de verandering
door raadsheer Ignace G. Pycke bekokstoofd. Deze was de vader
van P.F. Pycke, die intrigerende griffier-pensionaris van Aalst die
door Vila in XIIII wegens valsheid in geschriften en fraude aange-
klaagd was. Het is bekend dat vader Pycke later zijn invloed steeds
weer gebruikte ten voordele van zijn zoon, bij zover dat men hem
bij de bespreking van de Aalsterse aangelegenheden moest verzoe-
ken zich terug te trekken. De vete tussen J.P. Vilain XlIII en P.F.
Pycke zou later boven het stedelijk kader uitgroeien wanneer beide
mannen als partijleiders mekaar met bitterheid gingen bestrijden
in de Staten van Vlaanderen (127).

Te Brussel kwam men toch snel tot het inzicht dat er jammer-
lijke "beoordelingsfouten" waren gemaakt. Dit bleek uit een open-
lijke verklaring van de landvoogd: zijn goede trouw bij de veran-
dering van de Aalsterse magistraat was verschalkt geworden, had
de goedige Karel van Lorreinen beweerd. In de maand augustus
1750 werd daarom een voorbereidend onderzoek gedaan voor de
hernieuwing van de magistraat te Aalst. Ook nu bleek Vilain XlIII
de eerste kandidaat van de aartsbisschop te Mechelen en de
luitenant-baljuw der stad. Weliswaar stelde de Geheime Raad
Vilain XIIII niet met de nodige duidelijkheid voor als enige kandi-
daat voor het burgemeesterschap, maar liet de landvoogd de
keuze tussen hem en de Wilde. Deze konklusie werd echter door
Karel van Lorreinen teruggestuurd, met de bemerking dat hij de
hand zou houden aan de overeenkomst van 3 juli 1743 en dat de
Geheime Raad hem Vilain Xllfl ondubbelzinnig moest voorstellen
voor het burgemeesterschap en Pyl du Fayt, die niet eens door de
Geheime Raad vermeld was, als eerste schepen. Bij dekreet van 6
oktober 1750 werden de beide personen tenslotte opnieuw in hun
vroeger ambt hersteld. Het werd door hen als eerherstel aanvaard
(128).

(126) P. LENDERS, O.C., p. 122.
(127) P. LENDERS, De politieke krisis in Vlaanderen omstreeks het midden der

achttiende eeuw, Brussel, 1956, pp. 118,147-153 .... en: Wie werd burge-
meester te Aalst in 1743, pp. 129-130.

(128) A.R.A., Geheime Raad, nr. 348b: konsultes van 10 en 27 september en
dekreet van 6 oktober 1750. De benoeming werd te Aalst geregistreerd 00 9
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Tenslotte willen we enige aandacht weerhouden voor de
openbare financiën. Ïn een tijd van oorlog en bezetting wordt
immers meer dan gezond is, beroep gedaan op de openbare gel-
den. Voor het Land van Aalst is de toestand uiterst merkwaardig
te noemen: terwijl de andere openbare besturen meer en meer
weggleden in onverkwikkelijke financiële avonturen, had het
Land van Aalst op het einde van de oorlog gezonde en zelfs schit-
terende financiën. Het bereikte het einde van de bezetting met een
batig saldo van fl. 665.957-15-2. Nochtans was naar het getuige-
nis van burggraaf de Patin, de regeringskommissaris voor de audi-
tie van de rekeningen, dit gewest een der meest belaste in Vlaande-
ren geweest. De speciale oorlogskosten hadden er gedurende de
bezetting een bedrag bereikt van fl. 5.730.745-4-0! Wel had het
landskollege in de bezettingsjaren meermaals moeten beroep doen
op de kapitaalmarkt van onze gewesten wegens gebrek aan liqui-
diteiten; van 1745 tot 1748 had het voor circa fl. 837.000
geleend. Maar elk jaar had men in de vooruitzichten van uitgaven
een gedeeltelijke aflossing van de schuld voorzien, een unicum in
de beheersmethoden van ons land. Aalst had daarbij nooit de
betaling van de intresten op zijn leningen onderbroken, hetgeen
elders zo veelvuldig voorkwam. Zo had het Land een reputatie
van sterke kredietwaardigheid verkregen. Alle leningen, die men
onder de oorlog had moeten aangaan, waren praktisch afgelost in
1753. Men had daarenboven van deze terugbetaling gebruik

oktober 1750. S.A.A., nr. 24, o.c., fo!' 36 vo. De nieuwe ambtsperiode van
Vilain XlIII zou helaas van korre duur zijn. Zijn arnbitieuse plannen om een
korrektiehuis te bouwen, evenals de andere die hij gesteund had, - het gra-
ven van een kanaal Aalsr-Baasrode, en het aanleggen van de steenweg
Geraardsbergen-Aalst - werden resoluut door de deputatie gekelderd. Het
kwam bij Vilain zeer hard aan. Bovendien begreep hij dat naast de traditio-
nele politiek van de deputatie om de plarrelandsgewesten klein te houden,
hij moest rekening houden dat alle verdere plannen konden worden tegenge-
houden door iemand, die zijn persoonlijke vijand geworden was: de nieuwe
aktuaris-pensionars van de Staten van Vlaanderen, P.F. PYCKE. Er bleef
hem in die omstandigheden niets anders over dan zich uit zijn funktie terug
te trekken. Op 19 december 1751 aanvaardde de landvoogd dan ook zijn
ontslag. Te Brussel hadden echter meerdere leden van de regering zijn talen
ten leren waarderen. Vooral zijn kennis op het gebied van de openbare
financiën was erg belangrijk. Reeds in 1752, kort na zijn aftreden, werd hij
te Ronse met een scheidsrechterlijke opdracht belast. Nog datzelfde jaar
draagt de voorzitter van de Rekenkamer, P.F. Cordeys, hem voor tot het
bekleden van een schepenambt re Gem. Pas in 1754 zou hij uit zijn stille
leven gehaald worden door de hertog von Arenberg. Van dan af, lag voor
hem in de Staten van Vlaanderen een nieuwe periode van aktiviteit open. P.
LENDERS, Aa/st onder het bestuur van IIP. Vi/m'n XIlII, pp. 161-162,
165.
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gemaakt om een konversie van renten door te voeren en zo de
intrestvoet te verminderen. Dat voor dit alles het bijzondere
systeem van berekening der oorlogstaksen verantwoordelijk was,
lijdt geen twijfel (129).

De financies van de stad Aalst bevonden zich echter niet in
zo'n schitterende toestand. De stadsrekening sloot op 30 april
1748 met een tekort van fl. 17.742. Tevens was de stadsoverheid
meerdere burgers nog fl. 16.285 schuldig voor door hen gedragen
lasten van logement en levering. Het volgend jaar liep het deficit
op tot fl. 30.397, som die relatief belangrijk was naast het bedrag
der inkomsten dat fl. 91.823 bedroeg. Deze sombere toestand
voor ogen stuurde de magistraat een rekwest naar de regering.
Hierin vroeg men vooreerst een lening te mogen uitschrijven. Daar-
enboven het recht om een taks van drie schellingen te innen op
elke "lot de vin" die verkocht of verbruikt werd in de in het sche-
pendom gelegen kabaretten; de wethouders argumenteerden dat
deze belasting niet zozeer de ingezeten burgers zou treffen, maar
wel de vreemdelingen die het voornaamste klienteel vormden van
dit soort drankhuizen; deze taxatie was trouwens tot in 1739 in
voege geweest, met die merkwaardigheid, dat de taks vanaf dan
wel afgeschaft is, maar de prijzen daarentegen niet gedaald waren.
Ook wenste men het herinvoeren van het oktrooi betreffende de
vordering van speciale tolgelden aan de St.-Anna brug. De
opbrengst zou in de eerste instantie dienen om deze door oorlogs-
handelingen zwaar beschadigde brug te herstellen. Dit verzoek
werd eerst onderworpen aan een kritisch verslag door de Raad
van Vlaanderen. Uiteindelijk gaf de regering op 2 oktober 1750
de toestemming om een som van 20.000 gulden te lichten, binnen
een termijn van twintig jaar terug te betalen, en verleende hun
tevens de herinvoering van de twee gevraagde oktrooien, eveneens
voor een termijn van twintig jaar. De nieuwe inkomsten ten spijt
bleven de stadsfinanciën toch nog lang in de rode cijfers; pas vanaf
1765 zou er weer een batig saldo verschijnen (130).

IX. NA WOORD.
N a het verdrag van Aken begon een lange vredesperiode

waarin ons land herleefde. Van dan af breekt een tijd aan, waarin
op financieel, ekonomisch, monetair, politiek, sociaal en kultureel
gebied, heel wat innovaties het levenslicht zagen. De successieoor-

(129) P. LE DERS, O.C., pp. 134-135.
(130) S.A.A., 11r. 24, O.c., fol. 37 voo - 39,157,179 VO, 189, 190, 193 en Reges-

ten, nr. 318.
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log mag in die zin beschouwd worden als een keerpunt, waarbij
een met mediokriete zelfgenoegzaamheid doordrongen mentaliteit
geleidelijk doorbroken wordt. Uit al het voorgaande mag blijken
dat devernieuwe geest van initiatief te Aalst reeds vroeg tot uiting
kwam. Natuurlijk was er in de oorlogsjaren niet alles volmaakt -
volmaaktheid is geen kwaliteit van de menselijke soort - en waren
er typische Ancien Régime toestanden, die een rem betekenden
voor de redelijke ontplooiing van stad en gewest. In deze kontekst
verdient de rol en de betekenis van burgemeester J.J.P. Vilain
XlIII de nodige aandacht en waardering.

Het begin der politieke en bestuurlijke carrière van deze man
was niet gemakkelijk. Zo had men het aanvankelijk moeilijk met
de bevoorrading der bondgenoten, en waren de problemen met de
Franse bezetter talrijk. Spijts al de drukkende omstandigheden,
was diens aanwezigheid aan het hoofd van stad en gewest positief
geweest, en had vernieuwingen meegebracht: pogingen om te
komen tot een duurzame unie der lokale besturen, verzet tegen en
nauwgezette kontrole der bezettingslasten, maatregelen om bede-
larij en banditisme te bestrijden, enz. Het achtjarig optreden van
Vilain XlIII te Aalst heeft dit bestuur definitief uit zijn stille slaap
gewekt. In een grote openheid van perspektief en ruimheid van
opinies zou het Aalsterse zich verder ontwikkelen, en later van-
zelfsprekend meevoelen met de richting die Vilain XlIII na enkele
jaren, aan de leiding der Staten, te Gent zou inslaan. Volgens
prof. P. Lenders is de dynamische geest van deze burgemeester
verder uitgedeind dan de kring van zijn onmiddellijke medewer-
kers, en deed zich vanaf diens optreden, een vooruitstrevende ont-
wikkeling voor in het Aalsterse (131).

Vanaf het midden der 18de eeuw schonk het stadje aan het
land een aantal vooraanstaande figuren als de magistraat P.F.X.
Dierickx (1721-1798), eerst raadsfiskaal, daarna voorzitter van
de Raad van Vlaanderen, één der voornaamste jozefisren in het
graafschap ten tijde van de Brabantse Omwenteling, de verlichte
auteur M.J. De Gand (1765-1802), de juristen L.F. Van Reken-
daele (1735-1788) en B.F.J. Van Wambeke (1765-1841), waar-
van de eerste een grote naam had als advokaat bij de Grote Raad
van Mechelen en de tweede professor werd aan de rechtsfakulteit
der Gentse Rijksuniversiteit, de horlogemaker en technieker J.F.
Sacré (1762-1821), die een aktiviteit ontwikkelde die zo typerend
is voor de beginnende industriële omwenteling, de grote gynaeko-
loog en chirurg J.F. Kluyskens (1771-1843) e.a. Ook de ekono-
mische ontwikkeling van de stad en de streek, alsook de gedurfde

(131) P. LE DERS, O.C., pp. 81-82.



60
plannen op filanthropisch en adrrurustratief gebied getuigen van
een vooruitstrevendheid, die vreemd is aan de meeste andere ste-
den van ons land op dit tijdstip. De aufgeklärte belangstelling
kwam daarbij tot uiting in het sukses, dat de vrijmetselaarsloge te
Aalst kende. Bij deze loge waren vele vooraanstaanden uit de
streek aangesloten; zelfs Gentenaars kwamen naar de samen-
komsten.

Dergelijke toestanden zijn natuurlijk gegroeid uit een samen-
spel van komplexe faktoren, en een juiste evaluatie hiervan is wel-
licht niet haalbaar. Een betere appreciatie met betrekking tot het
18de eeuwse Aalst zou nochtans mogelijk worden wanneer wij
over meer detailstudies konden beschikken. Moge dit artikel dan
ook een stimulans wezen om deze boeiende periode uit onze ge-
schiedenis nader te onderzoeken.

M. CHERRETTÉ

LIJST VAN DE AFKORTINGEN.
A.G.N. Algemene Geschiedenis der Nederlanden.
A. R.A. Algemeen Rijksarchief (Brussel).
O.P.B.A. Recueil des ordonnances des Pays-Bas Autrichiens,
R.A.G. Rijksarchief Gent.
S.A.A. Stadsarchief Aalst.

MUNTEN EN MATE .
Munten (1)

1 gulden = 20 stuivers (= 1/6 pond Vlaams = 2 pond parisis)
1 stuiver = 4 oorden = 12 denieren.
6 gulden wisselgeld = 7 gulden kourant.

Oppervlaktematen (2)
voor het Land van Aalst:

1 bunder = 4 dagwand.
1 dagwand = 100 roeden.
1 roede = 30,7456 m-.

( 1) C. VERLINDEN en medewerkers, Dokumenten voor de geschiedenis van
prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (XVe·XIXe eeuw), Brugge,
1959-1976.

( 2) H. DE SCHRYVER, De oude landmaten in Vlaanderen, Brussel, 1968.
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FRANS QUARTIER SCHILDER TE AALST
IN DE 1ge EEUW

Weldra zal het honderd jaar geleden zijn sinds Quartier die
25 jaar lang te Aalst heeft gewerkt, stierf. Tijdens zijn leven
genoot hij enige bekendheid als schilder van religieuze taferelen en
portretten, maar hij leefde in een tijd waarin het Neoclassicisme,
de Romantiek en later het Realisme de toon aangaven, een tijd die
doorgaans beschouwd wordt als een middelmatige periode in de
kunstgeschiedenis. Het Impressionisme en de daaruit volgende
vertakkingen heeft hij nooit gekend. Toch lijkt het de moeite
waard zijn leven en werk even te belichten, niet alleen omdat hij
zo lang te Aalst heeft gewerkt of omdat nog nooit een systemati-
sche studie, hoe klein ook, aan hem werd gewijd, doch ook omdat
in onze dagen een groeiende belangstelling aan de dag treedt voor
de negentiendeeuwse kunst van voor het Impressionisme.

Frans Quartier werd geboren te Ramscapelle bij Brugge op 21
juni 1811; hij kreeg dezelfde doopnaam als zijn vader Frans die
een weinig bemiddelde landbouwer was, zijn moeder heette Cecile
Bocke (1). Het gezin telde drie kinderen, twee jongens en een
meisje. Toen hij meer aanleg bleek te hebben voor de tekenstift en
het penseel dan voor het landbouwbedrijf, mocht hij op zestienja-
rige leeftijd te Brugge lessen gaan volgen in teken- en schilder-
kunst. Daarna trok hij naar Antwerpen dat toen het leidingge-
vende kunstcentrum van België was. In october 1834 werd hij
ingeschreven in de Antwerpse Kunstacademie en dadelijk toegela-
ten tot de hoogste klas die toen "Levend Model" werd genoemd
(2). Hij had er Gustaal Wappers (1803-1874) en Nicaise De Key-
ser (1813-1887) als leraars, beiden weldra gezaghebbende verte-
genwoordigers van de historische romantische schilderkunst.
Hier, meer nog dan te Brugge, heeft hij zich, in een met vaste hand
gevoerde opleiding, de teken- en schildertechniek eigen gemaakt
die zijn later werk zal kenmerken. Hij behaalde zelfs de eerste prijs
in een georganiseerde wedstrijd (3). Ondertussen echter had hij te

( 1) In het noviciaatsboek van Nijvel schreef Quarrier eigenhandig de naam van
zijn moeder als Bocke; de naam Boquet komt voor in het register van de
Minister in het college te Aalst, dat de familiegegevens van de communiteit
bevat.

( 2) Inschrijvingsregister van de Kon. Academie Antwerpen, blz. 246.
( 3) Zo tenminste interpreteren we de zin uit het necrologium: "tanrurnque in hac

arre profecit ut lauream in eertamine fuerit adeprus". Gedrukte Litt. Ann.
1882-83, blz 69.
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Antwerpen ook kennis aangeknoopt met de Jezuieten die daar in
1835 opnieuw een Residentie geopend hadden. Op 31 mei 1836,
ongeveer 25 jaar oud, deed hij te Nijvel zijn intrede in de Jezuie-
tenorde, om er lekebroeder te worden. Toen de twee jaren novi-
ciaat om waren kreeg hij in sept. 1838 zijn eerste benoeming als
schilder te Drongen, waar hij reeds één jaar had verbleven, omdat
het noviciaat ondertussen was overgeplaatst van Nijvel naar
Drongen. Kenmerkend voor de volle vrijheid die hij kreeg om zijn
persoonlijke talenten te ontwikkelen en voor het vertrouwen dat
men in zijn aanleg stelde, is het feit dat hij tot aan zijn dood de
benoeming tot pictor, schilder, zal bewaren, met uitsluiting van
alle andere taken, zij het dan ook op verschillende plaatsen. Voor
hij naar Aalst kwam, verbleef hij zestien jaar te Drongen, twee
jaar te Gent, een jaar te Luik en twee jaarte Antwerpen (4).

In september 1858 werd hij benoemd in het Sint-Jozefscollege
te Aalst waar hij bijna vijfentwintig jaar lang als schilder zou wer-
ken tot aan zijn dood in 1883. Het is tot de Aalsterse periode dat
we onze opzoekingen beperkt hebben. De bronnen die we ter be-
schikking vonden zijn archiefstukken van het college, meestal in
het Latijn: nl. de Diaria (dagboeken) van de Minister of van de
Prefekt van de kerk, vervolgens de Litterae Annuae (of de jaar-
lijkse brief die opgesteld moest worden over de voornaamste
gebeurtenissen) in een dubbele vorm, de gedrukte tekst en de
oorspronkelijke, autografische tekst die vaak veel uitvoeriger is
dan de eerste, verder de in het Frans opgestelde Diaires of dagboe-
ken van de Prefekt van de school, en tenslotte de losse opmerkin-
gen die, in het Nederlands dan, te vinden zijn in de werken van
Petrus Van Nu ffe !.

Voor Quartier definitief in 1858 naar Aalst kwam, had hij
reeds vijfmaal, tijdens een korte of zelfs maandenlange periode, in
het college gewerkt. Het is namelijk zo dat hij, op welke plaats hij
ook benoemd was, in dienst stond van alle huizen der Jezuieten-
provincie en opdrachten uit te voeren kreeg (5). Tussen 1839 en
1854 kwam hij viermaal naar Aalst en tweemaal bracht hij één of
meer schilderijen mee. In 1856 verbleef hij dan voor een lange
periode op het college voor een bijzondere opdracht.

Zijn eerste bezoek vond plaats op 2 augustus 1839, toen hij
ontboden was om een houten O. L. Vrouwbeeld te schilderen of
te herschilderen (6). In die periode of vroeger al kreeg hij de

4) Drongen: sept. 1837-41; sept. 1844-45; Sept. 1847-58. Te Gent: sept. 1841-
43. Luik: sept. 1843-44. Antwerpen: sept. 1845-47. De benoemingen
gebeurden in september, een maand voor de heropening van de scholen.

5) Gedrukte Litt. Ann. 1842, blz. 36: "pictor ad usum variarum domuum".
6) Diar. Coli. 2 aug. 1839. (= Diarium Coliegii Alostani).
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opdracht een groot doek te schilderen dat bestemd was voor het
hoofdaltaar van de college kerk: de Vlucht naar Egypte, een doek
dat er nog altijd hangt. Het pleit voor de goede naam die de jonge
Quartier reeds als schilder genoot, dat hij amper één jaar na zijn
noviciaat reeds zulk een belangrijke opdracht kreeg. Op 27
januari 1840 kwam hij dit doek brengen en 's anderendaags werd
het geplaatst. Het is niet zo dat dit doek in de plaats kwam van een
werk van de Aalsterse schilder Meganck (zoals ooit eens ten
onrechte verondersteld is), maar wel zo dat Meganck erbij geroe-
pen werd en een paar wijzigingen aan het schilderij of aan de
manier van plaatsen voorstelde: het is niet bekend welke
wijzigingen het betreft noch of ze ooit werden uitgevoerd. Voor
Meganck en Quartier werd daarop een fles wijn ontkurkt (7).
Deze eerste ontmoeting tussen beide schilders was het begin van
een hechte vriendschap later. Het plaatsen van de Vlucht naar
Egypte boven het hoogaltaar was de bekroning van een volledige
heropfrissing van het kerkinterieur , die geruime tijd had geduurd.
Weinige dagen later werd een plechtig triduum gevierd ter ere van
de zojuist heilig verklaarde Franciscus de Geronimo s.j., bij welke
gelegenheid ook een (subliem genoemd) schilderij van deze door
engelen ten hemel geleide heilige ten toon werd gesteld: vermoede-
lijk wel van de hand van Quartier (8).

Tien jaar later, in 1850, verbleef Quartier van 27 november
tot 14 december opnieuw op het college, zonder dat de reden van
zijn komst opgegeven wordt. Op donderdag 4 mei 1854 kwam hij
een vierde maal naar Aalst. Zoals veertien jaar vroeger zou ook nu
een plechtig triduum van 7 tot 9 mei in aanwezigheid van de Bis-
schop gevierd worden, ter ere van de Zaligverklaring van twee
Jezuïetenmartelaren, Joannes de Britto en Andreas Bobola. Quar-

( 7) Diar. Collo 27 en 28 jan. 1840: Vespere ver-it Ganda F. Quartier cum rabula
picta maioris altaris. TabuIa picta collocata fuit in altari er mutatienes ali-
quae fient coeptui, suadenre Domino Meganck, pictore Alosrano qui per
multos annos Romae fuir. Ipsi er frarri vinum oblatum". De autograf. Litt.
Ann 1840, blz. 60-61, vermelden het plaatsen van een schilderij boven het
hoofdaltaar en vermelden uitdrukkelijk de broeder-schilder en de titel:
Vlucht naar Egypte. Het lijdt dus geen twijfel dat de Vlucht naar Egypte
reeds in 1840 werd geplaatst. Men late zich niet misleiden door het bro-
chuurtje van P. Van Nuffel. In 't Sint-jozefscollege te Aalst ten jare 1858, uit-
gegeven in 1939: naast allerlei interessante historische aanduidingen geeft dit
brochuurrje een fiktief gesprek weer russen Pater Bernard en Quartier terwijl
deze laatste de Vlucht naar Egypte aan het schilderen is. Dit kan natuurlijk
niet. Interessant is we! de opmerking van Van Nutfel dat Quartier later een
kopij heeft gemaakt van zijn Vlucht naar Egypte. Deze kopij kan in 1858 ge-
schilderd zijn, ofschoon niet noodzakelijk.

( 8) Autograf. Litt. Ann. 1840, blz. 60-61.
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het gebouw, van de grond tot aan het dak, van de vele honderden
lichtjes. Het moet fee-ëriek geweest zijn (la).

In hetzelfde jaar 1856 schilderde Meganck, voor één der zij-
kapellen van de Sint-Martinuskerk, een groot doek dat de H.
Aloysius voorstelt terwijl hij godsdienstonderricht geeft aan de
kinderen. Merkwaardig genoeg heeft Meganck hier een portret
van Quartier uitgebeeld in de persoon die links op het voorplan zit
te luisteren. We weten dit dank zij een dubbel getuigenis van
Petrus Van Nuffel (11). Een duidelijker bewijs van de vriendschap
tussen beide schilders kan moeilijk gegeven worden. Het doek
hangt nog steeds in de Sint-Martinuskerk.

Tenslotte heeft Quartier, nog steeds in 1856 te Aalst, een
schilderij gemaakt over de H. Ignatius die op de borst een kleine
afbeelding draagt van O. L. Vrouw van Smarten van Saragossa.
Luidens de Litterae Annuae van 1856-57 was het bedoeld als een
votiefschilderij. Bijna ieder jaar trokken de leerlingen op bede-
vaart naar O.L. Vrouw van Smarten van Lede en boden dan
meestal een votiefgeschenk aan. Op 2 april 1857 offerden ze dit
schilderij aan de Lieve Vrouw van Lede, terwijl de schenkingsakte
door de Rector Berckmans werd voorgelezen (12). Op de vier zij-
den van de lijst staat een tekst die in gouden letters de schenking
vermeldt en het jaartal 1856.

In sept. 1858 werd Quartier overgeplaatst naar Aalst, waar
hij tot zijn dood in 1883 zou blijven. Hij vond er een Communiteit
van 27 Jezuieten: nl. tien priesters (waarvan één leraar was), tien
scholastieken (d.w.z. jonge Paters die reeds een zestal jaren vor-
ming achter de rug hadden maar nog geen theologie hadden
gedaan - ze waren allen leraar of studiemeester) en zeven lekebroe-
ders. Pater Ingels was Rector. Het college telde, in het schooljaar
1858-59,155 leerlingen waarvan 87 internen en 68 externen. Dit
getal steeg later langzaam. Op 31 mei 1859 trok de collegebevol-
king op bedevaart naar Lede en voor de tweede maal werd een
votiefschilderij van Quartier geschonken. Thans stelde het Fran-
ciscus Xaverius voor terwijl O. L. Vrouw hem verschijnt in de St.
Thomaskerk van Meliapour in India. Een massa Ledenaars stond
met hun muziekkorps en de geestelijkheid de bedevaarders aan de
ingang van het bevlagde dorp op te wachten; ook de leerlingen
hadden hun muziekkorps mee. In een feestelijke optocht, afwisse-

(10) Autograf. Litt. Ann. 1855-56, blz. 153-154 en Diar. Coll. 6 juli 1856. Wat
de verlichting van de kerk het jaar ervoor betreft: Autograf. Litt. A I1n. 1855,
blz. 140. Zie ook noot 18.

(11) P. Van Nuffel: De schilderijen der Sint-Martenskerk van Aalst, 1935, blz.
14. Id. In 't Sint-Jozefscollege te Aalst ten jare 1858, 1939, blz. 3.

(12) Autograf. Ltu. Ann. 1856-57, blz. 156.
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tier bracht een schilderij mee van deze twee martelaren (9). Er kan
verondersteld worden dat het de twee schilderijen zijn die, tot één
à twee decennia geleden, steeds in het bezit van de Abdij van
Drongen zijn geweest.

Aldus werden de banden tussen Quartier en Aalst steeds inni-
ger, zodat we begrijpen dat hij in 1856 opnieuw ontboden werd
om gedurende vele maanden aan een nieuwe opdracht te werken.
Op 8 april kwam hij te Aalst aan, terwijl de stad zich aan het
klaarmaken was om op luisterrijke wijze Dirk Martens te vieren.
Dit gebeurde op 6 juli: in aanwezigheid van de koninklijke fami-
lie, nl. de Hertog en de Hertogin van Brabant, werd het stand-
beeld van Dirk Martens onthuld. Het college voelde zich innig bij
die viering betrokken, want het impuls tot de herwaardering van
Dirk Martens was vooral gegeven door Pater A. Van Iseghem, de
studieprefekt van het college, die in 1852 een lijvig boek over de
eerste drukker der Nederlanden had gepubliceerd. Een exemplaar
van dit boek mocht hij op deze viering aanbieden aan de leden van
de koninklijke familie. De voorgevel van het college was versierd
met drie grote schilderijen van Quartier: in het midden een schil-
derij met Leopold I, zittend uitgebeeld, en omgeven door de recht-
opstaande figuren van de Hertog van Brabant en de Graaf van
Vlaanderen; rechts een schilderij met Dirk Martens en drie andere
befaamde Aalstenaars; links tenslotte een schilderij met de oude
graven van Aalst. Het is niet bekend waar deze schilderijen zijn
terechtgekomen. 's Avonds werden deze schilderijen en gans de
voorgevel naast de kerk sprookjesachtig verlicht door meer dan
tweeduizend lichtjes ("supra duo millia luminaria"), olielampjes of
kaarsjes, in glazen bekertjes van verschillende kleur. Het jaar
ervoor was dit ook al gebeurd: toen nl. op 3 juni 1855 de dogma-
verklaring van O. L. Vrouw Onbevlekt Omvangen door gans de
stad werd gevierd, was de gevel van de kerk feestelijk verlicht met
alweer een paar duizend lichtjes ("fere bis mille luminaria") die
alle lijnen van de architecturale structuur van de kerk deden uitko-
men. Thans bij de Dirk Martensviering was het hoofdgebouw
ernaast aan de beurt: boven de drie verlichte schilderijen van
Quartier stonden drie door lichtjes gevormde woorden: Aux gloi-
res d'Alost (helaas was alles Frans in het België van toen - dit was
ook overwegend het geval met de officiële Dirk Martens-viering).
Onder de schilderijen waren vijf op zuilen rustende lichtbogen uit-
gebeeld met vijf opschriften in lichtjes: Fondé par ses Comtes
-Illustre par ses Citoyens - Visité par la Famille Royale - Heureux
par la Religion - Florissant par l'Industrie. Verder wemelde gans

( 9) Diar. Collo 1854,4 mei.
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Ignatius van Loyola (1856) (Lede Kerk)

O.L. Vrouw met kindje, detail.
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lend begeleid door de twee muziekkorpsen, trok men naar de
kerk, terwijl acht leerfingen beurtelings het schilderij droegen.
Ook thans las de Rector, P. IngeIs, de schenkingsakte voor, en P.
Coppens, Provinciaal, zegende het kunstwerk. Een toespraak
volgde in het Nederlands (13). Nog vele malen zou het college
beroep doen op Quartier om een schilderij aan Lede te kunnen
schenken, viermaal van ongeveer hetzelfde formaat als de eerste
twee, nl. een paar meter hoog. Achtereenvolgens werden aldus de
volgende werken aan Lede geschonken: in 1861 een groot doek
over de H. Aloysius voor een altaar geknield, met twee engelen
boven hem en een charmant engelfiguurtje beneden rechts, dat
zijn wapenschild vasthoudt; in 1863 een groot doek met Stanislas
Kostka, O. L. Vrouwen het kind (een identieke repliek van
dezelfde voorstelling, doch in klein formaat, wordt op het college
nog bewaard; waarschijnlijk het oudste dat als modeIlo gemaakt
was); in 1864 twee of meer kleinere taferelen over O. L. Vrouw
van Smarten, in 1867 een niet nader genoemd doek, in 1869 twee
tafereeltjes die omschreven worden als de laatste twee van de
zeven staties van O. L. Vrouw van Smarten. Deze waren bestemd
voor de kapellen van de Ommegang. In 1870 weer een groot doek
met St. Jan Berchmans die door Aloysius en Stanislas aan de
Madonna met het kind wordt voorgesteld; in 1877 het laatste
groot schilderij dat Franciscus Borgias voorstelt tussen de
Madonna en een engel met boek. In 1879 en 1880 volgen dan nog
twee kleine doeken in medaillonformaat, die resp. het Hart van
Maria en het Hart van Jezus voorstellen. Behalve de taferelen van
1864, 1867 en 1869 hangen de andere votiefschilderijen, acht in
totaal, nog in de kerk van Lede. Zeven ervan dragen op de lijst een
gouden inscriptie die jaartal en schenking vermeldt. In de sacristie
tenslotte hangt een klein schilderij van O.L. Vrouw van Zeven
Smarten dat van Quartier kan zijn: het roept wel een lichte twijfel
op, doch Quartier kan hier een voorbeeld nagevolgd hebben (14).

(13) Autograf. Litt. Ann. 1858-59, blz. 163.
(14) De schilderijen van 1857 en 1859 worden in de Autografische Litt. Annuae

uitdrukkelijk vermeld als zijnde van Quartier. Het schilderij van 1861 wordt
nog vermeld, doch zonder verwijzing naar de schilder en over de verdere
schenkingen van schilderijen aan Lede zwijgen ze voortaan. Blijkbaar was het
uitzonderlijke al gewoon geworden. Doch gelet op de stijlkenmerken zijn de
schilderijen van 1861, 1863, 1870 en 1877 zonder de minste twijfel van de
hand van Quartier. Wat de twee medaillons van 1879 en 1880 betreft is er
minder duidelijkheid, maar steunend op het feit dat de lijsten dezelfde gouden
inscripties dragen als de voorgaande, denkt men natuurlijk aan Quartier. De
schilderijen staan wel steeds vermeld in het Diaire van de Prefekt, zij het dan
zonder verwijzing naar de schilder. De tafereeltjes van 1864 en 1869, en
misschien ook 1867, wijzen erop dat zeven taferelen gemaakt werden over
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Te Aalst stelde Quartier elke zondag zijn atelier open voor

alwie zich wou bekwamen in het tekenen of schilderen. Dit
gebeurde kosteloos. Dertien namen werden opgetekend door Van
Nuffel (15), bij zes onder hen vermelden we tussen haakjes wan-
neer ze werden ingeschreven als leerling in het Sint- Jozefscollege:
Hector De Craecker (intern Aalst 1851), Theodoor De Vidts
(extern 1866), Josse Van Essche (extern 1869), Leo Vernimmen
(extern 1870), Benoni De Smet (extern 1871), Karel Van Doors-
laer de Ten Ryën (intern 1876 - later vrederechter te Hamme),
verder Edmond Ardyns en Jozef Van Cauwenbergh, beiden uit de
Pontstraat, Albrecht Cautaert, Leo De Nul, Felix Hofman, Jan
Van Nuffel. Remi Vermeire. Velen onder hen gingen later door
met schilderen. Quartier leerde hen ook naar oud gebruik verf
bereiden uit de fijn gewreven kleurklompen, zelf bereidde hij zijn
zwarte verf uit notepitten en campêchehout (16). Quartier was
een zeer energiek man, dit blijkt uit zijn door Meganck geschil-
derd portret op het bovenvermelde doek van de Sint-
Martinuskerk. Hij bezat ook een snedige manier van spreken en
optreden, waarvan Van Nuffel drie voorbeelden heeft opgete-
kend. Toen hij zijn leerlingen eens opgedragen had een vijver te
schilderen en hij het resultaat bekeek, vroeg hij ontevreden:
"denkt ge echt dat het water is?". Hierop plaatste hij een kikvors
voor het doek en toen deze wegsprong lachte hij: "zo het water
was, was hij erin gesprongen". Verder kwam hij eens opgewonden
uit de Sint-Martinuskerk, riep tot de koster: "er zit een moorde-
naar in de kerk", en stapte weg. Toen de koster binnenkeek, zag
hij iemand die het St.-Rochusschilderij van Rubens aan het na-
schilderen was, of liever, in Quartiers ogen, Rubens aan het ver-
moorden was. Tenslotte, toen een vader schoollopen niet nodig
vond voor zijn zoon, zei Quartier: "laat uw zoon ongeleerd, doch
koop een ezel, dan hebt ge er twee" (17).

,
.;

O.L. Vrouw van Smarten. Bestaan ze nog' Het waren tafereeltjes die be-
stemd waren voor de kapellen van de Ommegang van Lede en ze werden
door Quartier gemaakt: beide punten worden inderdaad bevestigd door P.
Van Nuffel, Theodoor De Vidts, Aalst 1931, blz. 7. Van Nuffel voegt er nog
aan toe dat Quartier op het eerste tafereel, de Opdracht in de Tempel, zijn
leerling Theodoor De Vidts heeft uitgebeeld in de koorknaap op de voor-
grond. - Tenslotte zij nog even opgemerkt dat het college niet altijd schilderij-
en aan Lede schonk: een opsomming van de andere schenkingen vindt men
in de opmerkelijke publicatie van j. De Brouwer, De [ezuieten te Aalst, deel
2,1980, blz. 145.

(15) P. Van Nuffel, [ozef Meganck en zijn werken, Aalst 1907, blz. 171 en blz.
49, noot.

(16) ld., In 't Sint-jozefscollege ten jare 1858, Aalst 1939, blz. 3.
(17) Id., Aalstersche Vertellingen, Aalst 1925, blz. 78-79; In 't

Sint-jozefscollege ... , blz. 3.
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Tijdens zijn lange Aalsterse periode schijnt Quartier niet veel

afwezig te zijn geweest volgens de Diaria. Deze worden echter
gaandeweg steeds beknopter bijgehouden, zodat we Quartiers
curriculum vitae niet kunnen volgen. In 1860 verbleef hij van 14
april tot 11 augustus in de residentie van Brugge, en dat kan alleen
geweest rijn om te schilderen. In 1871 was Aalst in feest: op 16
juni werd in gans de stad het jubileum van Pius IX, vijfentwintig
jaren pontificaat, gevierd. De huizen waren rijk versierd en 's
avonds boden de gevels van veel gebouwen een sprookjesachtig
lichtspel. Het college dat al ervaring had op dit gebied, was ver-
sierd met bloemen, tapijten, kransen, triomfbogen, verlichte
doorschijnende vazen en vele honderden lampjes rond een cen-
traal opgesteld schilderij van Quartier dat Pius IX voorstelde.
Merkwaardig genoeg vernemen we hier dat de voorstelling op glas
of op een of andere transparante materie was geschilderd, zodat
ze als een kleurig glasraam alle aandacht naar zich toetrok.
"Mais contempIons à loisir le magnifigue transparent représentant
le portrait de Pie IX. Ce tableau est la partie capitale de toute la
décoration: pour l'ensemble de l'illumination c'est le centre et le
foyer ou convergent tous les efforts, toute la pensée, toute l'inspi-
ration de l'artiste décorateur ... La vigueur des tansl la fraîcheur et
la vivacité du coloris, le naturel, la vie, l'énergie dans l'expression,
routes les rares qualités qui distinguent le pinceau du Frère Quar-
tier ont été mises à contribution" (18). Andere opdrachten volg-
den. Toen de Deken van Aalst, Karel De Blieck, 25 jaar Deken
was te Aalst en hiervoor gehuldigd werd, kreeg hij op 19 novem-
ber 1876 een door Quartier gemaakt schilderij dat de H. Carolus
Borromeus "in natuurlijke grootte" voorstelde: een door Quartier
vervaardigde kopij van een werk van Philippe de Champagne
(19). Het was niet de eerste maal dat hem was opgedragen een
kopij te maken van een oude meester, want in zijn necrologium
lezen we dat zijn Oversten hem vroeger (waarschijnlijk voor hij
naar Aalst kwam) naar Londen gestuurd hadden, om een kopij te
maken van de H. Familie door Murillo, en dat hij later ditzelfde
onderwerp opnieuw te schilderen kreeg voor verscheidene, niet

(18) X. W., Le 16juin au Collège d'Alost, Aalst 1871, blz. 14-15. We kunnen hier
de vraag stellen of de drie schilderijen van Quartier die bij de Dirk Marterts-
viering, in ] 856, de verlichte gevel sierden ook geen transparanten waren.
Het is wel opvallend dat ze toen al beshreven werden in de Autograf. Litt.
Ann. 1855-56, blz. 153-154, en ook in het Diar. Coll. 6 juli 1856, als "tabu-
lae perlucidae" en "picturas perlucidas".

(19) Autograf. Litt. Ann. ]876-77, blz. 223.
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met naam genoemde kerken van de Jezuieten (20). Toen Deken
Karel De Blieck het volgend jaar in het begin van october 1877
naar het coJlege kwam, kreeg hij tot zijn verrassing opnieuw een
schilderij: als dank voor het feit dat hij voor de vijfentwintigste
maal de Mis van de H. Geest kwam opdragen voor de leerlingen,
werd hem zijn eigen door Quartier geschilderd portret aangebo-
den (21).

Het is niet bekend hoeveel portretten Quartier geschilderd
heeft, maar in elk geval was hij hier zeer bedreven in. Reeds in
1833, toen hij 22 jaar oud was, maakte hij een fijn getekend zelf-
portret dat te Brussel in het Jezuietenarchief bewaard wordt, en
waarvan - misschien na zijn dood - enkele kopijen op kleiner for-
maat werden gemaakt. Wat zijn latere aktiviteit als portretschilder
betreft is niet veel bekend, maar het feit dat Van Nuffel hem "een
vruchtbaar klassiek portretschilder" noemt (22), zegt wel iets.
Behalve het portret van De Blieck, heeft hij in 1864 het portret
geschilderd van zijn vriend, de schilder Modeste De Mette (23),

(20) Gedrukte Litt. Ann. 1882·83, blz. 69. Petrus Van Nuffel, Theodoor De
v idts, Aalst 1931, blz. 5-6, veronderstelt dat Quartier tijdens zijn Aalsterse
periode voor zes maanden naar Londen ging om er een kopij van Murillo te
maken. We kunnen hem hierin niet bijtreden. De reis naar Londen moet veel
vroeger gebeurd zijn, voor hij naar Aalst kwam, want een dergelijke reis zou
zeker vermeld geweest zijn in het Diarium Collegii, dat steeds noteert wan-
neer en waar een lid van de Communiteit naartoe trok, zelfs als het kleine af-
standen en een korte periode betreft. Het grapje dat Van Nuffel vertelt in ver-
band met Quartier en zijn leerling Theodoor De Vidts impliceert niet noodza-
kelijk dat die reis toen had plaatsgevonden. (In een plaagbui merkte iemand
eens lachend op dat Quartiers jonge leerling 9 schilderijtjes in 6 weken had
gemaakt, terwijl hijzelf te Londen 6 maanden had gewerkt aan het doek van
Murillo). - Het Sint-jozefscollege van Turnhout bezit een door Quartier
gemaakte kopij van de H. Familie van Murillo. Een tweede kopij van het-
zelfde schilderij hangt boven het hoofdalraar van de jezuierenkerk te Lier. De
kopijen van Lier en het college van Turnhout zijn trouwe en goedgeslaagde
replieken van Murillo. Een derde en veruit de mooiste kopij hangt in de Sint-
Pietershoofdkerk van Turnhout (afkomstig van de vroegere jez uietenkerk
aldaar): hier heeft Quartier allerlei goedegekozen details aan toegevoegd en
het formaat vergroot.

(21) Gedrukte Litt. Ann. 1877-78, blz. 27. De Autograf. Litt. Ann. blz. 228 voe-
gen eraan toe dat Deken De Blieck volkomen verrast was en dus blijkbaar
niet geposeerd had voor het portret. - a de dood van Quarrier werd een
portret van Deken De Blieck geschilderd door A. Van der Eyken in 1885; dit
laatste bevindt zich in het archief van de Zwarte Zusters te Aalst. Het door
Quartier geschilderd portret bevindt zich vermoedelijk bij de familie.

(22) P. Van Nuffel. De schilderijen der Sint-Martenskerk van Aalst, 1935, blz.
14.

(23) ld., Jozef Meganck en zijn werken, Aalst 1907, blz. 171. Het portret draagt
de inscriptie: "Souvenir du Frère Quartier, 1864, à son ami Modeste De
Merre, peintre-décorateur". We zagen het portret bij de familie Lucien De
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later ook van de schilder Theodoor De Vidts, die zes jaar zijn leer-
ling was geweest. Verder heeft hij voor het college een portret ge-
schilderd van Roothaan, generaal van de Orde. Zowel het portret
van Modeste De Mette als dat van Roothaan bleven bewaard. Een
negentiendeeuws portret van Cornelius a Lapide, in het college, is
waarschijnlijk van zijn hand (24). Hetzelfde geldt voor een portret
van P. Beckx, te Drongen bewaard. Vroeger nog, in 1849, had hij
te Drongen een portret geschilderd van Roothaan (vanuit een
andere gezichtshoek dan het portret van Aalst), toen deze in
augustus 1849 gedurende enkele dagen dit huis bezocht; het is
thans in het Roothaanmuseum te Amsterdam. Te Drongen schil-
derde hij nog een portret van de in 1855 jong gestorven scholas-
tiek Martini, en verder heel wat portretten van Jezuietenheiligen,
waarbij hij uiteraard de geijkte afbeeldingen van deze figuren tot
zijn beschikking had.

De bestellingen voor andere werken bleven elkaar echter
opvolgen. Zo had Quartier minstens vier zeer grote schilderijen te
maken voor Drongen. Ze zijn gedateerd en gesigneerd, wat uiterst
zeldzaam is bij deze bescheiden schilder. In 1864 Petrus Canisius;
in 1874 Petrus Faver omringd door engelen; in 1876 de dood van
Ignatius de Azevedo en zijn gezellen, en, eveneens in 1876, St.
Ignatius, Xaverius en alle heiligen van de Orde (25). In vergelij-
king met de aan Lede geschonken werken Zijn de doeken met
Petrus Faver of met Ignatius en alle heiligen veel lyrischer geschil-
derd in een lichte, zwierige compositie en een grote variëteit van
gelaatsuitdrukkingen. Aan deze werken heeft hij duidelijk met in-
spiratie en enthousiasme gewerkt, wat niet wil zeggen dat ze vrij
zijn van soms wat al te nadrukkelijke gebaren. Hier voor het eerst
is de Romantiek over hem gekomen.

Ook vanuit India deed men een beroep op hem. In 1861 ver-
trok de Rector van Aalst, P. Ingels, naar de Calcuttamissie en in
1863 eveneens de Kortijkzaan P. Carette die predikant en later
minister was geweest te Aalst. Zij moeten het geweest zijn die bij
Quartier schilderijen besteld hebben. Misschien was de kopij die
Quartier van zijn eigen groot schilderij, de Vlucht naar Egypte,
boven het hoofdaltaar van de collegekerk, gemaakt heeft, voor
India bestemd. Kort voor zijn dood in 1883 werkte hij aan een
groot schilderij voor de Jezuietenkerk van Kortrijk en op zijn sterf-

Mette in Erembodegem. Het is een knap werk. De inscriptie bevindt zich op
de achterzijde maar is al war vervaagd.

(24) Het portret van Modeste De Mette en dat van Cornelius a Lapide werden op
doek geschilderd dat op hout werd gekleefd.

(25) Deze vier schilderijen bevinden zich nog te Drongen, evenwel in beschadigde
toestand. Ze werden uit de lijsten genomen en opgerold.
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bed klaagde hij erover dat hij dit doek niet had kunnen voltooien
(26). Tenslotte vermeldt het Diarium van de collegekerk, vooral
gedurende de jaren 1871, 1872 en 1873, doch ook vroeger, bij elk
feest van het H. Hart, van O.L. Vrouw of van de ]ezuietenheili-
gen, dat een afbeelding van de betreffende heilige of van het H.
Hart in het koor van de kerk werd tentoongesteld. Die afbeeldin-
gen worden doorgaans imago genoemd, tweemaal pictura: nl. bij
O.L. Vrouw van Zeven Smarten op 15 april 1859 en bij het Onbe-
vlekt Hart van Maria op 17 sept. 1871 (27). Deze kunnen heel
goed de schilderijen geweest zijn die resp. in 1864 en 1879 aan
Lede werden geschonken. Waren de overige afbeeldingen schilde-
rijen van Quartier? Ze kunnen bezwaarlijk betrekking hebben op
de vrij grote medaillons die in de kerk hangen, ofschoon deze wel.
volgens een recent mondeling getuigenis van Lueien De Mette dat
steunt op de verklaringen van zijn vader Karel, zoon van Modeste,
een vriend van Quartier, door Quartier geschilderd zijn. - Ten-
slotte werden nog werken van Quartier gesignaleerd in Engeland,
verder in ons land te Aalst bij de families Van Cauwenbergh en
Roosen, te Brugge bij Maurits De Vidts, te Brussel en te Affligem
(28).

Te Aalst was Quartier zeer bevriend met drie schilders: we
vermeldden reeds Meganck door wie Quartier op een van zijn
doeken werd uitgebeeld en Modeste De Mette. We moeten er nog
Pieter Carael aan toevoegen die zeer gehecht was aan Quartier en
het wellicht aan die vriendschap te danken had dat hij de opdracht
kreeg om voor het hoogaltaar van de collegekerk een Kersttafereel
te schilderen naar een tekening van Gustave Doré. Het schilderij is
bewaard en wordt, afwisselend met de Vlucht naar Egypte door
Quartier , nog steeds tentoongesteld boven het hoofdaltaar.

Op 12 maart 1883 werd Quartier ziek, 's anderendaags ont-
ving hij de Laatste Sacramenten en op woensdag 21 maart over-
leed hij. Het is wel uitzonderlijk dat de uitvaart plaats vond op
Goede Vrijdag 23 maart, te 16 u. 30. Daar een Eucharistieviering
uiteraard niet mogelijk was, moest men zich beperken tot de Ves-
pers van de Overledenen, het Libera en het De Profundis. De leer-
lingen van het college woonden de plechtigheid bij en zongen.

(26) Aurograf. Lilt. Ann. 1882-83, blz. 2.
(27) Het eerste in het Diar. Coll., het tweede in het Diar. Templi.
(28) P. Van Nuffel. Jozef Meganck en zijn werken, Aalst 1907, blz. 171; ld., In 't

Sint-jozefscollege te jare 1858, Aalst 1939, blz. 3. Wat India betreft: we
weten dat de Rector van Aalst, P. Ingels, bij zijn aankomst in India onmiddel-
lijk minister werd in St. Xavier' School te Calcutta. Ook P. Carette kwam
daar terecht. Het aan Quartier gevraagde werk (of werken) was wellicht hier-
voor bestemd.
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Toevallig lag een dergelijke uitvaart op Goede Vrijdag wel in de
lijn van Quartiers leven. Het autografisch necrologium beschrijft
hem immers als iemand die streng voor zichzelf was, ascetisch
leefde (stond hij niet elke morgen kort na halfvier op, een klein
halfuur voor de anderen?) en een bijzondere voorliefde had voor
de overweging van Christus' lijden: dit laatste wordt treffend geïl-
lustreerd door de mededeling dat hij een doornenkroon op zijn
hoofd zette, telkens hij een nieuwe compositie voor een religieuse
schilderij moest uitdenken, en op zijn borst een puntig ijzeren
kruis als boetewerktuig onder de klederen droeg. In het gedrukt
necrologium werd dit niet overgenomen: vond men dit te persoon-
lijk of te streng? (29).

Welke waarde heeft Quartier als kunstenaar? Hij is nooit
boven het provinciaal niveau uitgestegen of in wijdere kunstkrin-
gen bekend geraakt. Bekendheid zocht hij trouwens niet, aan ten-
toonstellingen heeft hij nooit deelgenomen. Wel valt een aandach-
tig beschouwer van zijn werk op dat hij een bijzonder goede vak-
kennis bezit: hij kan vaardig tekenen, zijn komposities vooral zijn
dikwijls technisch goed bestudeerd en geven een verantwoord
evenwicht aan zijn taferelen, de diagonalen spelen hierbij een
grote rol. Hij kreeg zijn artistieke opleiding toen de Romantiek
doorbrak en enkele decennia later leefde hij in het tijdperk van het
Realisme. Toch moet zijn werk gesitueerd worden in de stroming
die aan de Romantiek voorafgaat: het Neoclassicisme, waar
Rafaël de grote meester was naar wie men opkeek. Vandaar de
klassieke aanpak bij Quartier, vandaar ook dat veel Madonna- en
heiligengezichten een zachte maar iets afstandelijke schoonheid
vertonen. Daar komt dan vaak het clair-obscur van de Barok bij
en een voorliefde voor de kleine putti-kopjes van de 17 e eeuw of
ook voor grotere engelenfiguren. Het zachte, zij het nog beheerste
sentiment staat wel vaak een diepere en viriele vroomheid in de
weg, en de gebaren en oogopslagen zijn dikwijls te nadrukkelijk.
Meestal geeft Quartier aan zijn taferelen weinig diepte, wat zijn
goed recht is, en aan de natuur schenkt hij geen aandacht, wat er
eens te meer op wijst dat hij niet veel op had met de kunststromin-
gen van zijn tijd, de Romantiek en het Realisme. Wel zien we in-
vloed van de Romantiek in enkele doeken na 1870, zoals Petrus
Faver en Ignatius met alle heiligen van de Sociëteit, in de indruk-
wekkende lyrische allure die hij aan deze taferelen geeft en de ster-
kere gevoelsuitingen. Zijn beste schilderijen zijn echter die werken
die meer in sostenuto zijn uitgevoerd, zoals St. Ignatius van 1856

(29) Autograf. Litt. Ann. 1882-83, blz. 2.
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te Lede, en Petrus Canisius voor zijn studeertafel van 1864, twee
doeken die te Aalst gemaakt werden.

Aangezien een aantal werken her en der op onbekende plaat-
sen verzeild zijn geraakt, moet onze blik enigszins beperkt blijven.
Het was echter de moeite waard even terug te kijken naar het werk
van een bescheiden kunstenaar die vijfentwintig jaar met hart en
ziel te Aalst heeft gewerkt, en deel uitmaakt van een kleinere
negentiendeeuwse kunstperiode die thans aan een herwaardering
toe is.

D. Butaye s.j.

loannes Roothaan S.J. (1785-1853) "Detail"
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UITZICHT VAN GERAARDSBERGEN
EN ZOTTEGEM IN 1659.

Inleiding
Vóór 1796 werden in de meeste dorpen van het Land van

Aalst de directe belastingen uitsluitend betaald door de grond be-
werker. Niet de eigenaar doch de gebruiker van de grond diende
de belasting op te brengen.

De belastingsheffing, eenvoudig voorgesteld, ging toen als
volgt. Het bestuur van het Land van Aalst kreeg bericht van de
Staten van Vlaanderen over de grootte van de som die zij moesten
betalen. Daarnaast had het Land van Aalst eigen kosten b.v. voor
de administratie, voor het betalen van renten, etc ... die eveneens
over de dorpen werden omgeslagen. Dit gebeurde volgens een
schaal "de transport" genoemd.

leder dorp kreeg bericht hoeveel zij in deze sommen moesten
betalen en binnen het dorp stelden de pointers en zetters ieders
deel in het bedrag vast nadat ook de eigen kosten van dat dorp
waren bijgevoegd. Meestal namen de pointers en zetters slechts de
bewerkte oppervlakte in aanmerking. Handel en nijverheid wer-
den dus niet belast.

Welke maatstaf hanteerde het bestuur van het Land van Aalst
om ieder dorp rechtvaardig te belasten of met andere woorden:
hoe werd de transport opgemaakt?

Voor. het Land van Aalst zijn verscheidene transporten
bewaard gebleven namelijk van 1317 (1), 1418 (2), 1517 (3) en
1667 (4). Van de transporten van 1517 en 1667 zijn we nauwkeu-
rig ingelicht over de manier van het opstellen ervan. Er werden
commissarissen aangesteld die ieder dorp moesten waarderen naar
welstand van de inwoners, handel, nijverheid, kwaliteit van de
grond, enz ...

Van de herziening van de transport van 1667 bleven de ver-
slagen van de werkzaamheden bewaard (5).

De gemeenten hadden er alle belang bij om hun toestand zo

1) Stadsarchief Aalst nr. 1 Peysbouc fo 130-132 en Rijksarchief Gent, fonds
Land van Aalst, nr. 458.

2) R.A. Gent, fonds L.v.A., nr. 458 en ook Algemeen Rijksarchief, fond Reken-
kamer nr. 1244 fo 7-29. We danken de heer Buntinx W. voor deze inlichtin-
gen.

3) Placcaerren van Vlaenderen, Deel I, p. 559.
4) ld., Deel UI p. 381.
5) R.A. Gent, fonds Land van Aalst, nr. 3087-3088.



76

slecht mogelijk af te schilderen om zo weinig mogelijk te moeten
betalen. Met dit voor ogen kunnen we de verklaringen van de
plaatselijke wethouders moeilijk voor waarheid nemen en moeten
de gegevens getoetst worden aan andere bronnen.
Doch in dezelfde bundel zitten een paar ooggetuigenverslagen
over de toestand van Geraardsbergen en Zottegem. Deze versla-
gen geven we hier weer daar ze erg betrouwbaar zijn. De commis-
sarissen noteerden ze immers ter plaatse en vergewisten zich met
eigen ogen over de toenmalige toestand van deze plaatsen.

Dergelijke verslagen zijn zeldzaam en hebben een uitzonder-
lijke waarde omdat ze ons een beeld geven van de leefomstandig-
heden in die periode.

Geraardsbergen was een van de plaatsen die erg op de herzie-
ning van de transport had aangedrongen omdat het naar hun
mening veel te hoog belast werd in de vorige transport.

De herziening van de transport begon in 1658. Op 14 augus-
tus 1658 zijn de commissarissen in de stad (6).

De ontvanger brengt zijn rekeningen voor en daaruit blijkt
dat er te Geraardsbergen op dat ogenblik 630 huizen zijn. Dit zou
ons voor het aantal inwoners een totaal van 2879 geven (7). J. De
Brouwer berekende voor de periode 1646-1655 het aantal inwo-
ners op 2583 (8). De huizen worden volgens hun waarde belast.
Deze last varieerde van 2 rot 700 gulden!

Om de commissarissen een beeld te geven van de werkelijke
toestand van de stad verzoeken de burgemeester en de schepenen
van Geraardsbergen om samen de stad te bezichtigen.

Verslag
Op 14 augustus, in de namiddag, maken ze met zes personen,

waaronder de burgemeester, hun rondgang.
De commissarissen merken op dat in de bezochte straten de

huizen, huizekens en erven zeer "luttelkens" zijn. Daarenboven is
de ene helft van de stad verwoest en onbewoond. Voorts is een
groot aantal huizen afgebroken.
De burgemeester en de schepenen vragen hun gasten dit onmiddel-
lijk te willen noteren.

6) ld., nr. 3087, p. 147-152vo.
7) Omrekeningsvoet: 4,57 leden per huishouden. Zie C. Vandenbroeke, Pros-

pektus van het historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen. In: Hande-
lingen van het genootschap voor geschiedenis, gesticht onder de benaming
"sociéré d'érnulation" te Brugge, jg. CXIII, 1976, p. 8.

( 8) De Brouwer J., Demografische evolutie van het Land van Aalst 1570-1800.
Pro Civirate, historische uitgaven, reeks in 8, nr. 18, 1968.
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Op 15 augustus zetten ze hun tocht voort. Nu staat hun reis-
weg aangeduid. We nemen de namen van de straten over in hun
oorspronkelijke spelling en daarnaast geven we de huidige straat-
naam (9).

merct
brughstraete
cloosterstraete
steenstraete
begijnhofstraete
den ham
gaffelkensstraete
quaetstraete
vlieghuuytstraete
opperhuneghemstraete
nederste huneghemstraete

markt
brugstraat
abdijstraat
steenstraat
begijnhofkaai (?)
karmelietenstraa t
gaffelstraat
kleine karmelietenstraat
gentse straat
lessense straat
gasthuisstraat of hunnegemstraat

Daarna trekken ze de Oudenberg op vanwaar ze de hele stad kun-
nen overschouwen (l0).
Het besluit van deze tocht is nog indrukwekkender: drievierde van
de stad is onbewoond en verlaten!

Hoe Geraardsbergen in deze benarde toestand geraakt was
kunnen we lezen bij Fris V. (11). Besmettelijke ziekten en oorlo-
gen hadden een zware tol geëist van de inwoners van de stad.

Dit verslag van 14-15 augustus 1658 was vlug verouderd. In
de maanden oktober-november van datzelfde jaar plunderde het
Franse leger te Geraardsbergen. Op 13 mei 1659 werden de vijan-
delijkheden tussen Fransen en Spanjaarden gestaakt.

De commissarissen kwamen hun rapport herzien op 1 sep-
tember 1659. Ongeveer één jaar was verlopen. Gedurende dat
jaar was de stad nog verder verwoest en in de miserie gebracht.
Hier volgen dan hun nieuwe vaststellingen.

De twee bruggen nl. de brug beneden het manneken-pis en de
nieuwe brug zijn afgebroken (12). Men heeft er enkele "houten"
met planken gedekt. Het overschrijden van deze noodbruggen is
slechts mogelijk als men grote risico's neemt (13).

( 9) Fris V., Geschiedenis van Geraardsbergen. Gent, 1911. p. 477-478.
(10) Spijrig genoeg is dir rhans nier meer mogelijk. Hoge boom groei beier een

prachrig uitzicht over de stad en de Dendervallei.
(11) Fris V., o.c., p. 198-205.
(12) "sijn ghebroken ende doorghesmeren ligghende".
(13) "die niet passerelick en sijn sonder groor achrerdincken van ongheluck"
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In de "gasthuysstraete" zijn er sinds vorig jaar opnieuw 5 huizen
afgebrand en één huis is afgebroken.
Achter het gasthuis, in de "bleeckerie" zijn 2 huizen afgebroken.
In de "opperste hoeleghemstrate" idem.
In de "sollenierstrate" 3 idem.
In de "d'uytstrate" 3 idem.
Bij de paters Miniemen is een huis afgebrand.
Aan de hoek van de "wijngaertstraete" 4 huizen "afgetrokken".
Aan de "ghendsche poorte" 4 huizen afgebrand.
In het "gaffelstraetken" 4 idem.
In de "nieuwe strare" 2 huizen afgebroken.
Op de "loeverdye" 3 idem.
In de "denderstrate" 3 idem.
In de "gheetstrate" 3 idem.
In de "cloosterstrate" 1 idem.
Buiten de "brusselsche poorte" zijn langs beide zijden van de straat
in totaal 16 huizen afgebrand en 3 huizen afgebroken.
In de "steenstraat" is 1 huis afgebroken.
De twee doelhuizen van de Sint joris- en Sint Sebastiaangilde zijn
afgebroken, evenals het gildehuis van Sint Andries.
Op de "peerdemerct" achter de kerk zijn 3 huizen afgetrokken.
Dit geeft een totaal van 69 huizen en 2 bruggen die gedurende dat
gedenkwaardig jaar verdwenen zijn. Van de nog resterende huizen
waren er dan nog een groot aantal die van binnen verwoest waren
door het uitbreken van de zolderbalken en de zolderingen.
Tot hier het verslag van Geraardsbergen.

Zottegem, eveneens in het Land van Aalst gelegen, had ook
in datzelfde jaar 1658 veel te lijden van het oorlogsgeweld.
Men nodigde de commissarissen uit om de stad te komen bezichti-
gen en de schade te schatten om die dan in aanmerking te nemen
bij de aanstaande vernieuwing van de transport (14).

Op 2 september 1659 bezoeken ze de stad Zottegem.
Ze stellen vast dat de stad helemaal is verbrand (15). Te beginnen
van bij het kasteel tot bijna aan het einde van de "hoochstrate",
het stadhuis inbegrepen, zijn langs beide zijden de huizen afge-
brand. Hetzelfde gebeurde met de huizen op de markt, degene
daarrond gelegen en in het gehele schependom.

Tenminste 125 huizen, tezamen met de kerk, zijn daardoor
verloren gegaan. Over de kerk stippen ze nog het volgende aan: de
hele kerk is verbrand uitgezonderd het gewelf van het koor (16).

(14) Fonds Land van Aalst, nr. 3087 p. 45vo-46.
(15) " ... generalick is verbrant"
(16) "de vaute van den choor"
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De brand was zo hevig-dat al de arduin, schaliën en andere ma-
terialen onbruikbaar waren voor de eventuele restauratie. Negen
klokken waren gesmolten. De inwoners hadden zich voorlopig
beschut tegen de weersomstandigheden met enige bouwsels,
gedekt met·stro, waarin zij zich bewogen als mieren in de aarde
(17).

De wethouders verzoeken om de grond, waarop de verbrande
huizen staan, niet in aanmerking te nemen voor de vaststelling van
hun aandeel in de komende transport.

De precieze oppervlakte zou later door de schepenen moeten
medegedeeld worden aan de commissarissen.

Epiloog
Beide verslagen geven een schrikwekkend beeld van wat de

oorlog betekende voor de gewone man in de 17e eeuw.
In de koele opsomming van de verwoestingen komt slechts

één maal een verwijzing voor naar de levensomstandigheden van
de bevolking. Dit mag ons niet verhinderen tussen de lijnen van dit
rapport te lezen wat een leed die verwoestingen veroorzaakten op
menselijk vlak.

De vernietiging van de huizen hield ook het teloorgaan in van
de inboedel, wanneer die niet reeds geroofd was. Dit betekende
een complete ruïnering, in een tijd zonder verzekering tegen derge-
lijke rampen. Naast dit aspect komt dan nog het leed veroorzaakt
door epidemieën. Legers waren meestal vergezeld van ziektekie-
men die in de bezette, geterroriseerde en hongerlijdende bevolking
een goede teeltbodem vonden.

Afsterven van familieleden, bezitloos worden, honger lijden,
vluchten, ... waren afschrikkingen die elke oorlogsrnare voor de
geest riep. In deze al zo benarde tijden kreeg de overbelaste bevol-
king nog een hogere fiscale last te dragen. Beide legers bevoor-
raadden zich immers ten koste van de streek waar ze kampeerden.

Wanneer we slechts de tweede helft van de 17e eeuw bekij-
ken, dan kunnen we de volgende oorlogsperioden met een weer-
slag in het Land van Aalst noteren: 1655, 1659, 1667-1668,
1673-1678, 1683-1684, 1689-1697. De mensen hadden het in
normale tijden reeds moeilijk om in hun levensonderhoud te voor-
zien. Schulden maken was meestal het enige alternatief om in
leven te kunnen blijven. Deze schulden wogen dan nog jaren op
hun budget en dat van hun kinderen.
Wie zei daar ook weer: "In de goede oude tijd ... "

Van Isterdael H.
(17) "dat de ghemeenten hemlieden wat beghinnen te helpen met eenighe af trec-

ken, ghedect met wat straat daeronder ijlieden sijn schuylende ende cruy-
pende als mieren in de aerde",
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HERBERGEN. TE AALST (Begin 19de eeuw)

In de dossiers der bouwaanvragen vonden we voor de periode
1803-1816, een zestigtal brieven, waarin herbergiers aan het Aals-
terse Schepencollege de toelating vragen om een herberg te ope-
nen. Sommigen vermelden hierbij de preciese vestigingsplaats,
anderen weer niet. Wel vermelden alle vraagstellers de benaming
van het nieuw te openen drankhuis.

Wat nu volgt zijn vooreerst twee plastisch geschreven brie-
ven, in de Nederlandse taal opgesteld (de enige overigens).
naast geven we in chronologische volgorde de voornaamste ele-
menten uit alle brieven t.t.z. naam van de herbergier, plaats van
vestiging, benaming van het drankhuis, af en toe wat supplemen-
taire gegevens, ons verstrekt door de aanvrager zelf. Het geheel is
wel typisch voor onze stad tijdens de Franse periode.

Aen de Edele Gestrenge heeren Burgemeester en Schepenen
der stad Aalst. Vertoont met ootmoedigen en onderdanigen eer-
bied, Bernardus Van der Biest, kuiper, woonende binnen de stad
Aalst, Korte Nieuu/straat, den welken van voornemen is, het
beroep van tapper uit te oeffenen. Ten dien einde smeekt hij Uwe
Edele Gestrenge, hem toe te staan van boven zijn deur ter straat,
voor kenmerken van zijn huis een uitsteekbort met kenspreuk: In
Weenen, ter plaatsen: zonder dat het zelve, het minste nadeel aan
den voorbijgaan van rijtuigen als anderzins zal bijbrengen.

Het is de vraag
Bernardus Van Der Biest (± 1806)

Anna Catharina de Waegenaere actuelijk bewoonende het
huys competerende aen P.j.D. Rogghe gestaen ende gelegen in de
Roozemarijnstraet binnen Aelst sub Litt.E n° 14 altijd bekent
onder den naem van het Roozemarijntje verzoekt aen den heere
eersten adjoint der meyerye van Aelst tot winning van ha er brood
en tot voldoening van alle haere lasten daer te mogen houden eer-
lijke en treffelijke herberg gelijk zij reeds sedert negen jaeren
geexerceert heeft binnen Gend zoo in het bargie-huys buyten de
Brugsche pootte als in de Drij Fontijnen op de Graslije; dite alhzer
onder den titel van het selve huys In den Roozemarijn P.j.D.
Rogghe - voor A.C. de Waegenere niet konnende schrijven.
(31 oktober 1816).
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6/ 4/1803, Jean Van Vaerenbergh , Gentsestraat,

"Le Bonheur".
21/ 6/1803, Pierre de Mey, "Le Rozier".

8/11/1803, François Moerman, Botermarkt, "de nieuwe bot-
termerckt" .

27/ 9/1803, Pierre Van De Meersche, Veemarkt, "Le sac à hou-
blon (hopsack)".

2/ 1/1804, François Goossens, Zoutstraat, "Duc de Brabant".
24/ 1/1804, P.].D. Rogghé, Kattestraat, "Les trois escaliers".

8/ 2/1804, Charles du Bois, Grote Markt, "La Bourse d'Am-
sterdam".

20/ 3/1804, Andre du Fonteny, Zoutstraat 114, "Le Cheval
Vert".

9/ 5/1804, François Van Bever, Brusselse straat, "La Ville de
Cologne".

6 / 11 /1805, François Goosens, Zoutstraatpoort, "Le Chandron
D'or".
Bernardus Van Der Biest, Korte Nieuwstraat, "In
Weenen".
François Wolf, Gentsepoort, "A la ville de Lou-
vain".
François janssens (afkomstig van Berlare), Katte-
straat "Au Colporteur".
Pierre de Haeck, op de Dam, "het Bierschuyt".
Gillis Schellinck, op de Kat, "La charette à bierre
(bierkarre)".
Jacobus Bicque, op de Kat, "la negrisse".
Sebastien VerhuIst, op de Kat, "le negre" .
Jean Verbeken, op den Dam, "En Egypte".
Corneil Coppens, Achterstraat, "le Robinet".
Corneille Van Der Perren, Achterstraat, "La Boîte
(bus)".
Josse De Schrijver, op Schaarbeek (Geraardsbergse
Steenweg), "le mont-joyeux".
Petrus Van Der Keulen, "Le Ced".
Josse De Kegel, Babbelaarstraat, "Le jeu de
quilles" .
Andre van Pottelberg, op Mijlbeke (Brusselse
Steenweg), "La T ruelle".
Jean de Haeck, op de Dijk, "Au Matelot".
Jean Prieur, Lange Ridderstraat, "Le Perroquet".
Chretien De Meeter , op Schaarbeek (Geraards-
bergse Steenweg), "La Bonne Femme".
Emile, weduwe Hanniquart, Bisschopstraat. "A la
Carpe".

± 1806,

5/ 5/1806,

4/ 3/1806,

23/ 5/1806,
23/ 5/1806,

23/ 5/1806,
24/ 5/1806,
24/ 5/1806,
27/ 5/1806,
28/ 5/1806,

29/ 5/1806,

29/ 5/1806,
29/ 5/1806,

29/ 5/1806,

30/ 5/1806,
30/ 5/1806,
30/ 5/1806,

30/ 5/1806,
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31/ 5/1806, Emanuel Van Lierde, op Schaarbeke, "Le Jardi-

nier"."
Louis Hyacinte Breckpot, Kapellestraat, "Le Pay-
san".
Andre Cornelis, op Mijlbeke, "Les sept éroiles
(zeven sterre )".
Pierre de Bievre, Roosmarijnstraat, "la Bergère".
Constant Van Der Meulen, Stoofstraat, "La Vic-
toire".
Pieter Maeyerman, op Mijlbeke (Brusselse Steen-
weg), "La Souris".
Jean De Mater, Kattestraat. "Au Petit Hofstade".
Ambroise Capiau, herbergier op de Vismarkt,
wenst in de Kattestraat in .het huis van Corneil
Hendricx "la tête de boeuf" te beginnen.
J. Bapt. Schouppe, op Schaarbeke, "l'Heliotrope".
Antoine Tack, Brusselsestraat, "Le Saumon".
Ch. Keymeulen, Lange Riddestraat, "Le Chat".
Jean Arents, Kattestraat, "Le Pelican".
P.J. Coucke, omgeving St. Martinuskerk, "La tête
d'Or". (geen herberg, wel winkel van specerijen).
François Fieremans, Kerkstraat, "La Ruche".
Jean Baptist Beirens, kleine Karmelietenstraat,
"Le Laboureux".
Pierre de Saedeleer, St. Sebastiaanstraat, "Le Fai-
sant d'Or".
Ignace Colpaert, Gentse Steenweg, "La Sablière".
Jacques Verleysen, Achterstraat, "trois Matelots".
Antoine Henri Appelmans, "La Clef",
François Geeroms verlaat een herberg aan de Kat-
testraatpoort om er een te beginnen in de Stoof-
straat met name "le lièvre etuvé (gestoefden haes)".
Marin Sterckx, Nieuwstraat, "Le Roi de Westpha-
lie".
Marie Standaert, weduwe van Bruno Abeel,
"L'Ecusson de France".
Ignace Caudron, Lange Ridderstraat, "Jardin des
Plantes" (volgende argumentatie in de tekst: ... par
suite de ses infirmités incapable d'exercer sa profes-
sion d'avocat),

3/ 3/1813, Josse Merckx, Nieuwstraat, "La ville de
Lockeren".

10/12/1814, Emanuel François Michiels, Katrestraat. "Au
Mont Parnasse".

31/ 5/1806,

9/ 6/1806,

11/ 6/1806,
11/ 6/1806,

19/ 6/1806,

26/ 6/1806,
26/ 6/1806,

2/ 7/1806,
3/ 7/1806,
3/ 7/1806,

16/ 8/1806,
22/ 8/1806,

15/10/1806,
16/10/1806,

28/11/1806,

29/11/1806,
4/ 4/1807,

21/ 9/1807,
29/ 9/1807,

15/10/1807,

25/ 6/1810,

71 9/1813,
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2/ 4/1814, Pierre Jean De Haeck, Achterstraat, "Au vaisseau

la bonne ësperance".
6/ 3/1815, Jean Baptiste D'Haese, woont aan de Vismarkt en

wil het huis van Marie De Doncker huren, gelegen
op de Grote Markt naast "1'H6tel le Miroir", en
koos als benaming "Le Prince d'Orange".

26/ 9/1815, Henri Van Der Cruyen, gaat een huis betrekken
van notaris Evit in de Brusselse straat en koos "La
Croix blanche".

28/11 /1815, j.a. Siron, Nieuwstraat nr. 257, een hotel "Au Duc
de Wellington".

24/ 2/1816, François De Wolf, Babelaarstraat (eigendom van
notaris Evit), "La Bouche ou verte".

3/ 6/1816, Ferdinand François Heynderickx, Nieuwstraat 16,
"Heerrondeghem" .

31/10/1816, Anna Catherina de Waegenaere, Rozemarijnstraat
nr. 14 "In den Roozemarijn".

K. Baert
Stadsarch ivaris.
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Oproer te Brugge Hongersnood In 1711

23.7.1772

Pieter Hendrickx, zn. van Jacob, bijgenaamd Schelen Pier, arbei-
der, 37 jaar oud, wonende te Brugge, leidde op 19.10.1771, tussen 2 en
3 uur in de namiddag op de Graanmarkt, een hoop volk, «welcke clae-
gende van de dierte van de graenen, overluyt was roepende onder
vehement vloecken, ende sweiren, het en is niet levelyck voor aerme
menschen, laet ons t hoop loopen, laet ons de saecken open ripper»
enz.

De groep trok naar de Burgemeester van Brugge om zich te bekla-
gen, keerde terug naar de Graanmarkt waar de burgemeester, die te-
vergeefs het volk trachtte te bedaren, werd ingesloten.

De groep trok verder naar de herberg de Coorenblomme, waar de
lui tenant van de proost van het hotel van hare majesteit Jooris verbleef,
roepend: «wij moeten naer Jooris gaen, wij moeten hem om hals brin-
gen, joeris moet er aen», waarna hij naar de markt en opnieuw naar de
Coorenblomme terugkeerde, waar soldaten, die door de groep werden
uitgejouwd en met stenen bekogeld, u op afstand hielden. Hetzelfde
lot viel jonker van Huldenbergh vanden Borch te beun «die verscheide
steenen op zijn hooft ende borst gevat hadde» ; tenslotte heeft, onder
het geweld, de voordeur en de vensters begeven en drong het volk tot
op de «achterplaetse van de herberghe», terwijl door andere ver-
scheidene meubelen werden vernield. Intussen van J ooris, onder de
bescherming van een detachtechernent soldaten van het garnisoen van
Brugge, gevlucht naar de burcht, gevolgd van de oproerige massa.

Pieter Hendrickx wordt veroordeeld om opgeknoopt te worden
op Sint Veerleplein, waarna het lichaam wordt en blijft opgehangen op
de gewone plaats, terwijl zijn goed wordt verbeurd verklaard (p. 187 r
- 188 r").

Ook de medeplichten moeten boeten Guillaume Goothaes, zoon
van Guilleaume, 22 jaar oud wordt veroordeeld om «met den bast aen
den hals door den scherprechter ~p sijnen blooten rugghe met scherpe
roeden tot loopenden bloed gegeesselt te worden ende daernaer daerop
oock gebrantmerct te worden, tevens verbanning uit het land van hare
majesteit en verbeurdverklaring van al zijn goederen (p. IgS r? - 189
rO).

Marie van Strecke, dochter van Cornelis en echtgenote van Frans
de Munck, 50 jaar oud, wordt veroordeeld tOt dezelfde straf als
Goothaes (p. 189 r? - 190 r").

Philippus Brilleman, zoon van Jozef, slachter, werd veroordeeld
om «op Ste Pharaildis plaerse aen eene potence in effigie gexecuteert te
worden met de coorde» en verliest al zijn goederen (p. 190 r" - 191 r").

Joseph de Vos, zoon van Joseph, 27 jaar oud, geboortig van
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Koolkerke en wonend te. Brugge wordt veroordeeld tot dezelfde straf
als Goothaes (p. 191 r? - 192 r").

(R.A.G., Fonds Raad van Vlaanderen, Register van Criminele
Senrencieën, nr. 8596).

J.D.B.

Ook die van Ottergem moeten braaf zijn .' 1773

Egidius Bayens, zoon van Judocus, wonende te Ottergem, werd
wegens wederspanningheid aan de verordeningen van het hof, veroor-
deeld om aldaar te verschijnen met ontbloot hoofd «op sijne gebogen
knien» vergiffenis te vragen + de proceskosten te betalen, vooraleer de
gevangenis te mogen verlaten. Dit vonnis moet gepubliceerd worden te
Ottergem op de «eerst commende sondagh naer het eyndigen van den
goddelijcken dienst».

(R.A.G., Fonds Raad van Vlaanderen, Register van Criminele sen-
tenciën, nr. 8596, p. 211).

J.D.B.

Onruststokers te Ronse. 21.9.1782

Denijs Hooreman, zoon van Gillis, metsersknaap, Hypolire Frans
Malingriau, zoon van Aernout, garentwijnder, Emanuel Jouret, zoon
van Joannes, wever, Augustijn [oseph Luber, zoon van Augustine, bij-
genaamd Gedaeghde, Jan-Baptist Foucart, zoon van Aimable Ema-
nuel, garentwijnder, allen wonende te Ronse, en Joannes-Baptist van
den Vrije, zoon van Frans, voorheen wonende te Ronse, nu soldaat in
het regiment van generaal Clairfayt, ten dienste van zijne keizerlijke
majesteit.

De beschuldigden werden veroordeeld om met onbedekt hoofd
op beide knieën vergiffenis te vragen en gedurende 3 jaar opgesloten te
worden in de gevangenis «te waeter ende te broode» + de proces-
kosten; verder wordt «den heer der stede ende baronie van Ronsse
sijne vangenisse aldaer door eenen cypier behoorelijek te doen be-
waeren ende van dies te doen consturen aen de Raeden fiscaelen
binnen den tijdt van een rnaent». Het vonnis dient van op de kerk-
srickel te Ronse gepubliceerd te worden.

R.A.G., Fonds Raad van Vlaanderen, Register van Criminele Sen-
rencien, nr. 8596, p. 218 v'", 219 r").
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DE BOUW VAN EEN OLIEWATERMOLEN

TE VIANE, KORT NA 1293.
Op 4 juni 1293 verkochten Geraard, Heer van Via ne en

Ophasselt, en zijn vrouw Maroie, aan de abdij van Sint Clara te
Gentbrugge, het belangrijk goed te Kouden berg onder Viane.
Deze eigendom was 63' bunder (95 ha) groot. Een kloosterzuster
had de enorme koopsom van 100 pond aan haar klooster gegeven.

In deze Nederlandstalige oorkonde komt de volgende interes-
sante zinsnede voor.
"Ende op den viver ten Coudenberghe hebben we gheorloft der
abdtdessen ende den convente ... dat si moghen setten eene slach-
molen ... " (1).

De abdij van Gentbrugge was dus van plan te Viane een slag-
molen of olie-watermolen te bouwen, wat dan ook wellicht kort
daarna gebeurd is.

Het bouwjaar van deze watermolen is ons echter niet bekend.
Deze oliewatermolen wordt nog vermeld in 1575 (2). Dit groot
pachtgoed heet dan Hof van Cauwenberghe.

In deze oorkonde wordt waarschijnlijk de term "slagmolen"
voor het eerst geattesteerd. Vóór 1300 komen geen andere
Vlaamse vermeldingen voor. Daarenboven blijkt uit deze oor-
konde dat zelfs tot in de kleinste dorpen, het bouwen van een olie-
watermolen toen zeker geen uitzonderlijke zaak was (3).

De oudste ons bekende vermelding van een oliewatermolen in
onze streken is deze van de abdij van Park te Heverlee, gebouwd
in 1280 (4). Gewoonlijk veronderstelt men dat de watermolens tot
ongeveer 1250 steeds graanwatermolens zijn geweest.

Verder exhaustief archiefwerk is echter nodig, om uit te
maken wanneer de eerste industriële watermolens in Vlaanderen
en Brabant zijn gebouwd.

Dr. Luc Goeminne.

( 1) Gysseling M.: Corpus van Middelnederlandse teksten tOt 1300. Reeks I:
Ambtelijke Bescheiden, deel 1 - 3, p. 1913. Slagmolen = oliemolen. Deze
kan een oliewater - of oliewindmolen zijn.

2) De Brouwer.J.: De Molens in het land van Aalst omstreeks 1575. Voorlich-
tingsreeks n? 24. Gent 1959, p. 25.

3) Viane: Oost-Vl. 5 km ten Z.-O. van Geraardsbergen. Opp. 506 ha. 1.191
inwoners in 1816. Waterlopen de Marck, bijriviertje van de Dender en de
Weyersbeek. Dit klein dorp had in 1575, naast een watermolen, ook reeds
een graanwindmolen.

4) Van Waefelghem R.: Status monasreriè Pareensis (1280-1329). Bulletin
Comm. Roy. Hist. 1923, p. 312.
"Anno ]280 cepit edificari apud Heverlis molendina fullonum er ol ei ad
unam rotam ".
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Algemeen:

M. DEVOS, H. RYCKEBOER, J. TAELDEMAN, W. PEE,
Woordenboek van de Vlaamse Dialekren.
Inleiding.
138 blz., 60 kaarten. Uitgever: Seminarie van Vlaamse Dialekrologie R. Universi-
teit Gent, Blandijnberg 2. 9000 Gent. 1979.

Aan de Rijksuniversiteit te Gent is sinds enkele jaren een nieuw Vlaams dia-
lectwoordenboek in de maak. Het project startte in 1972 op initiatief van prof. dr.
Willem Pée. Het wordt gefinancierd door een krediet van het Fonds voor Kollektief
Fundamenteel Onderzoek en, sedert 1980, ook door de provinciebesturen van
Oost- en West-Vlaanderen. De redactie is in handen van de wetenschappelijke
medewerkers Magda Devos en Hugo Ryckeboer, en sedert 1980 ook J. Van Key-
meulen, maar hun materiaal wordt hun bezorgd door een paar honderd vrijwillige
medewerkers.

De wetenschap kan maar inzicht en verklaring verschaffen als ze de dingen in
hun conctinuïteir en hun evolutie door de tijd kan varren. Welnu, het dialect en de
dialectwoordenschat is in Vlaanderen aan ingrijpende verandering, verschuiving
en gedeeltelijk aan verdwijnen roe: het is daarom evident dat bij hoogdringendheid
opgetekend moet worden wat dreigt verloren te gaan.

Het "Woordenboek van de Vlaamse Dialekten" verzamelt de dialecten gespro-
ken in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en in het deel van het Déparrernenr
du ord in Frankrijk waar het Vlaams nog in gebruik is. Bovendien is het een
modern woordenboek: geen verzameling rariteiten, maar een waarheidsgetrouwe
weergave van de woordenschat die sinds het einde van de vorige eeuw in de volks-
mond leeft. Hierdoor is het een voortzetting en een aanvulling van de bestaande
werken.

Ten slorte heeft het woordenboek nog een specifieke betekenis voor Frans-
Vlaanderen. Hoezeer er ook een vernieuwde belangstelling is voor het Vlaams bij
enkele jongeren ter plaatse en hoezeer het ook de plicht is van ons, Vlamingen en
Nederlanders, om de Frans-Vlamingen in de culturele en taalkundige herkenning
van zichzelf te helpen, het valt objectief gezien toch te constateren, dat de kennis
van het Vlaams dialect er bestendig achteruitgaat en men kan vrezen, dat het vroeg
of laat zal verdwijnen. Daarom is het zo belangrijk, dat het Vlaams van de Franse
Westhoek nu opgetekend wordt. Bovendien blijkt steeds opnieuw, dat dit archa-
ïsche en geïsoleerde Westvlaams met veel meer schakels met het oudere Nederlands
van onze gewesten verbonden blijft.

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten wordt niet als één groot afge-
werkt boekdeel aangeboden, maar verschijnt in afleveringen. Deze afleveringen
bevatten geen alfabetisch geordende opsommingen van woorden, maar bestaan uit
een reeks artikels (in de eerste aflevering zijn dat er 247), die telkens gewijd zijn
aan één bepaalde zaak, handeling, toestand, kenmerk enz. van het behandelde
stuk werkelijkheid. Het reeds verschenen deeltje heeft uitsluitend hetrekking op de
begripsvelden "akkerland" en "weiland". Het Woordenboek van de Vlaamse Dia-
lekten is dus een systematisch woordenboek en kan derhalve worden beschouwd
als een "leesboek".

Voor de systematische indeling werd het dagelijkse leven van de dialectspreker
zelf rot richtsnoer genomen. In die praktijk van elke dag neemt de beroepsbezig-
heid van de mens een centrale plaats in; vandaar dat een eerste grote classificatie
werd gemaakt naar beroepen en bezigheden. Voorrang wordt daarbij verleend aan
die bedrijvigheden, waarvan binnenkort de vaktaal niet meer te achterhalen zal
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zijn. Dit geldt vooral voór de traditionele landbouw, maar ook voor tal van oude
ambachten.

Men is met de landbouw begonnen, omdat tot voor enkele tientallen jaren de
meerderheid van de Vlaamse plattelandsbevolking er bij betrokken was.

De volgende aflevering zal handelen over het woonhuis, de stallen, de schu-
ren, de bergruimten en het boerenerf. Ook voor het derde deel zijn de opvragingen
i.v.m. het rund reeds afgesloten.

De voornaamste bron voor de materiaal verzameling van een modern Vlaams
dialectenwoordenboek is uiteraard de dialectspreker zelf. Hij is het die de hoofd-
brok van de bouwstoffen levert. Daarom moet hij bereikt kunnen worden. Direct
of indirect is men daarin geslaagd. Honderden plaatselijke correspondenten heb-
ben zich ertoe verbonden op geregelde tijdstippen een vragenlijst in te vullen, ZO

nodig met de hulp van een ter plaatse geboren zegsman, die de terminologie kent.
Deze medewerkers behoren tot de meest uiteenlopende beroepsgroepen: landbou-
wers en leraars, pastoors en arbeiders, huisvrouwen en dokters ... Een dergelijke
samenwerking tussen liefhebbers en wetenschappelijke werkers is een gelukkige
vorm van socialisering van de cultuur. Op die manier ook worden de talrijke heem-
kundige en geschiedkundige kringen in Vlaanderen creatief betrokken bij de taal-
wetenschap. Uit de globale verwerking van hun gegevens kunnen volkskundigen
en geschiedkundigen dan zelf weer een beter overzicht en inzicht krijgen in de door
hen bestudeerde onderwerpen.

o

M. DEVOS en H. RYCKEBOER, Woordenboek van de Vlaamse Dialekten.
Deel I: Landbouwwoordenschat.
Aflevering 1: Akkerland en Weiland.
12 + 240 blz., 154 kaarten, 30 illustraties. Uitgever: Seminarie voor Vlaamse
Dialektologie, R. Universiteit Gent, Blandijnberg 2, 9000 Gent, 1979. Prijs 380
Fr.
(Zie voorgaand nummer).

M. DEVOS en H. RYCKEBOER, Wetenschappelijk apparaat bij de le aflevering.
240 blz. Uitgever: Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, R. Universiteit Gent,
Blandijnberg 2,9000 Gent, 1979. Prijs 365 Fr.
(Zie voorzaand nummer).

CORRIGENDA
Jaargang 1980, nummer 4: in feite 5-6.
Op p. 267 zelfde nummer - bibliografie, leze men Ghislain
(i.p.v. Chris) WILLEMS.



HET LAND VAN AALST -
REEDS VERSCHENEN JAARGANGEN.

Reeds verschenen jaargangen worden slechts verkocht per
volledige jaargang à 400,- fr.ls de jaargang niet meer volledig in
voorraad dan wordt 75,- fr. per nummer aangerekend.

De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde
bedrag op rekening nummer 001-0561340-77 van "Het Land van
AaH, Oude Jaargangen" Eikstraat 50, 9300 Aalst.

Alle jaargangen zijn nog in voorraad, uitgezonderd de onder-
staande, waarvan nog slechts de aangeduide nummers beschik-
baar zijn:
1949 ( 1): nummer 6
J 950 ( 2) : nummers 1-2-3
1951 ( 3) : nummer 6
1953 ( 5) : nummers 2-3-5
1954 ( 6J : nummers 2-3-4-5-6
1959 (11) : nummers 3-4-5
1961 (13): nummers 2-3-4-5-6
1976 (28): nummers 1-3-4-5-6

Volgende overdrukken zijn nog beschikbaar:

Agnes D'Hoker-Claeys : De omwenteling van 1789-1790 in het
oosten en zuid-oosten van de provincie Vlaanderen -
1972 - 75,- fr.

Frans Couck: Familie Sonck te Denderleeuw en aanverwante
Families - 1960 - 25,- fr.

J. Melckenbeeck : De Gemeentewapens van het Land van Aalst -
1954 - 100,- fr.

H. Vangassen : De Honger van Ninove - 1953 - 25,- fr.
Frans Couck: Buitenpoorters van Aalst ~ Periode 1552-1596 -
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