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BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD
AALST TIJDENS DE CRISISJAREN 1840-1850
DEEL 3: DE SOCIALE GEVOLGEN
David MANNAERT
Na onze vorige artikels over de linnen- en landbouwcrisis [1],
willen we in een laatste artikel de sociale gevolgen van de midden
19de-eeuwse crisis toelichten. "Les campagnes flamandes nourrissaient un peuple de tisserands-cultivateurs, de tisserands-journaliers et de fileuses-ménagères"
[2]. Op deze manier omschreef
Jacquemyns de verwevenheld van landbouw en linnennijverheid, een
combinatie die een massa Vlamingen een bestaan verzekerde. Terwijl
voorspoed in de linnensector de bevolking een zekere mate van welvaart bezorgde, brachten perioden van crisis diepe ellende met zich
mee. Dit was des te meer het geval in de jaren 1840, toen men ook
nog een aantal misoogsten te verduren kreeg. De werkloosheid, loondalingen en fel stijgende voedselprijzen brachten een schreeuwend
pauperisme met zich mee, een situatie waar de openbare besturen
vrijwel machteloos tegenover stonden.
1. De materiële aftakeling
Het pauperisme
"Il est un. fait déplorable qui se produit en Belgique comme en
Angleterre, en France, en Allemagne et généralement dans la plupart
des pays oû l'industrie a pris Ze plus de dëveloppement:
c'est
i' accroissement incessant de la misère et du paupérisme"[3].
Dit verschijnsel van algemeen voortschrijdend pauperisme gold
niet in het minst voor Vlaanderen. De eerste drie decennia na 1830
leefde een groot deel van de bevolking er in chronische armoede, een
situatie die haar hoogtepunt bereikte in 1845-1850[4]. In welke mate
de armoede zich ook in Aalst liet voelen, wordt voor een groot stuk
(I]

l2J
(3]
[4]

D. MANNAERT, Bijdrage tot de geschiedenis van de Stad Aalst tijdens de crisisjaren
1840-1850. Deel!: De linnencrisis. in: Het Land van Aalst, 56, 2004, p. 3-36; Deel 2.
De landbouwcrisis. in: Het Land van Aalst, 56, 2004, p. 65-78.
G. JACQUEMYNS,
Histoire de la crise économique des Flandres (1845-1850),
Brussel, 1928, p. 65.
E. DUCPÉTIAUX, Le paupérisme en Belgique. Causes et remèdes, Brussel, 1844, p. 5.
J. VERSTRAELEN, "De sociale ontwikkeling", in: M. LAMBERTYen R.F. LTSSENS
(red.), Vlaanderen door de eeuwen heen, I, Brussel, 1951, p. 296.
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weerspiegeld in de evolutie van het aantal ondersteunde behoeftigen
[5].
ONDERSTEUNDE

BEHOEFTIGEN

t.O.V.
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Waar het aantal ondersteunde behoeftigen van 1833 tot en met
1836 rond de 22 % van de totale bevolking schommelde, was er in
1837 een aanzienlijke stijging [6]. Het aantal gesteunden nam toe van
3350 naar 4000 (27 % van de bevolking), waarna het tot 1845 vrijwel
constant bleef. Als gevolg van de linnen- en landbouwcrisis moest in
1846 aan 6075 personen of 35 % van alle stedelingen onderstand verleend worden. Nadien nam de omvang van de behoeftigheid geleidelijk af, met in 1849 - wellicht als gevolg van de cholera-epidemie een kleine toename. Dat de ellende toen zeker nog niet voorbij was,
blijkt uit het feit dat nog steeds 30 % van alle Aalstenaars behoeftig
was, een percentage dat in 1853 opnieuw opliep tot 34 %[7].
Als gevolg van de toename van het aantal behoeftigen kon het
Bureel van Weldadigheid per persoon steeds minder steun verlenen.
De gemiddelde jaarlijks uitgekeerde onderstand verminderde van
8,14 fr. in 1833 naar 6,25 fr. in 1837, met daarna een stijging tot 7,62
[5]

[6]

[7]

SAA, GR, 17, 12/01/1846; SAA GR, 18, 11111/1848.
Uiteraard krijgen we zo maar een benaderend beeld van de ellende, vermits deze cijfers
enkel betrekking hebben op de personen die vast op de rol van het Bureel van
Weldadigheid voorkwamen. Wanneer tijdelijk gesteunden (bijvoorbeeld in de winter)
meegerekend worden, ligt dit aantal heel wat hoger. Zo was er in de gemeenteraadsverslagen van 12 januari 1846 en 11 november 1848 zelfs sprake van meer dan 7000 ondersteunden.
PRAET, "Armoede te Aalst tijdens de 19de eeuw", in: Het Land van Aalst, 41,1989,1,
p. 40; p. 62. Door de harde winters van 1837 en 1838 waren de prijzen van aardappelen,
tarwe en rogge sterk gestegen, met een verarming tot gevolg.
Ibid., p. 43.
Deze nieuwe stijging was niet alleen toe te schrijven aan de stagnering van handel en
industrie maar ook aan de mindere opbrengst van het graan en de aardappelen.
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fr. in 1844. In het crisisjaar 1846 daalde de onderstand tot een dieptepunt van 5,12 fr. De daaropvolgende jaren kenden opnieuw een toename, om vanaf 1850 weer te dalen tot amper 4,75 fr. in 1853. Het
hoeft dan ook niet te verwonderen dat slechts een minderheid van de
behoeftigen op volledige onderstand kon rekenen. De verdeling van
deze onderstand in 1846 wordt weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1: Graad van onderstand in 1846 [8]
Soort onderstand

Aantal

%

Volledige hulp
Hulp voor 1/2 of meer
Hulp voor minder dan 1/2

610
1115
4350

10,0
18,4
71,6

Totaal

6075

100

Wat waren nu de voornaamste oorzaken van de armoede in
Aalst? Het Bureel van Weldadigheid vatte ze als volgt samen: "de
ongeregelde vermeerdering van bevolking, de ongelukken van famitie, de ziekten, het slegt gedrag, de onvoorzienigheid, de tegenkantingen en crisis der nijverheid, landbouw en koophandel" [9].

(8)
[9)

SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1846, GR 08/1111847.
SAA,BVW,4S6,06/0S/1849.
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Tabel 2: Steunverlening naar oorzaak (in %) [10]
Aalst

Oost-Vlaanderen

1845

1846

1848

1845

1846

1848

Groot aantal kinderen
Werkloosheid
Ziekten
Hoge leeftijd
Ongevallen
Slecht gedrag

55.0
19.0
13.5
6,3
3.5
2.7

38.8
40.9
10,3
4.9
3.2
1.9

48.0
23.1
11,4
9.6
4.8
3.1

31.1
28,5
15,3
10.8
9.9
4.4

27.8
33.9
15,6
10.1
8.7
3.9

30,7
31.6
13.0
8.7
11.1
4.9

Totaal

100

100

100

100

100

100

Maar liefst 2485 van de 6075 behoeftigen (41 %) werd om reden van
werkloosheid gesteund. Blijkbaar hadden ook heel wat ouders te lijden onder de grote kinderlast, waardoor ze maar met moeite konden
voorzien in de behoeften van hun gezin en hun toevlucht moesten
zoeken in de openbare onderstand. In Aalst werden relatief meer
mensen om deze reden gesteund dan in de rest van Oost-Vlaanderen,
hetgeen ook blijkt uit volgend overzicht voor 1846 [11].

Tabel 3: Leeftijd van de ondersteunden
Aantal

%

<

6 jaar
6-1 2 jaar
12-60 jaar
60-70 jaar
> 70 jaar

1350
1915
2201
359
250

22,2
31,6
36,2
5,9
4.1

Totaal

6075

100

Leeftijdscategorie

(10)
[11]

[12]

in 1846 [12]

P. PRAET. "Armoede te Aalst... '', p. 42.
Tabel op basis van de stads- en provincieverslagen voor 1845.1846 en 1848.
P. PRAET. "Armoede te Aalst... ... p. 42.
Hoewel de opstellers er waarschijnlijk vaak met de pet naar gooiden. waren werkloosheid en "kinderrijkdorn" zeker de voornaamste redenen van onderstand tijdens deze crisisperiode.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1846. GR 08/11/1847.
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Tabel 4: Ondersteunde behoeftigen naar beroep in 1846 [13]
Aantal

%

Landbouwsector
Dagloners
Landbouwers

1189
115

19,6
1,9

Textielsector
Spinsters
Wevers
Spinners, twijnders, enz.
Naaisters, breidsters en borduursters
Kantwerksters
Kleermakers

715
340
310
302
225
105

11,8
5,6
5,1
5,0
3,7
1,7

Bouwsector
Metsers en dienders
Timmerlui en schrijnwerkers

620
109

10,2
1,8

Ziekelijke oude lieden
Verschillende ambachten
Wasters, strijksters en schuursters
Rapers van mest, as, enz.
Schoenmakers
Lastdragers

920
305
300
230
210
80

15,1
5,0
4,9
3,8
3,5
1,3

Totaal

6075

100

Andere

Wat de werkloosheid aangaat, maakt bovenonderstaande indeling
van de ondersteunden naar hun beroeps activiteit duidelijk welke economische sectoren het zwaarst getroffen werden. Textiel, landbouw
en bouw (met respectievelijk 33; 21,S en 12 % van het totaal aantal
ondersteunden) vormden de crisissectoren bij uitstek. Vooral de
massa dagloners was een triest lot beschoren. Naast de spinsters en
wevers die te lijden hadden onder de crisis in de linnensector, valt
ook het groot aantal behoeftigen in de bouwnijverheid op. Ten dele
kan dit verklaard worden door het steeds weer uitstellen van de aanleg van de spoorlijn Brussel-Gent via Aalst. Als gevolg hiervan nam
men in deze sector namelijk een afwachtende houding aan tot wanneer men in de buurt van het station zou kunnen beginnen bouwen
[14] .

[13]
[14]

SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1846, GR 08/11 fl847.
SAA,GR,17,21/03/1848.
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1.2. Het liefdadig Aalst en de wet van de broederliefde
De gemeentewet van 1836 voorzag dat de gemeenten bijstand
zouden verzekeren aan de noodlijdenden die zich op hun grondgebied
bevonden. Het College van Burgemeester en Schepenen diende te
zorgen voor de oprichting van een Bureel van Weldadigheid en een
Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Waar de Burgerlijke
Godshuizen belast werden met de steunverlening aan allen die in één
of andere instelling verbleven
[IS],
hield het Bureel van
Weldadigheid zich bezig met de hulpverlening aan huis voor "al wat
de uitdeeling der hulpmiddelen aen de behoeftigen betreft, zooals
hulpmiddelen in gelde, in kleeding, in geneesmiddelen, enz." [16].
Beide instellingen stonden onder toezicht van de stedelijke
administratie en werden bestuurd door twee onafhankelijke commissies bestaande uit vijf onbezoldigde leden, een secretaris en een ontvanger. Elk jaar diende één vijfde van de leden vervangen te worden,
hetgeen betekende dat een bestuurslid in regel vijf jaar zetelde. Daar
de uittredende leden herkiesbaar waren, gebeurde het echter dikwijls
dat iemand veel langer in het bestuur zat [17].
1.2.1. Het Bureel van Weldadigheid
Gaan we dieper in op het Bureel van Weldadigheid, dan zien we
dat deze instelling in de eerste plaats verantwoordelijk was voor de
organisatie van de onderstandswoonst. De wetgeving op het "domiciZe de secours" bepaalde dat de arme enkel in zijn onderstandswoonstgemeente - doorgaans zijn geboorteplaats of de plaats waar hij
gedurende een bepaalde tijd woonde - gesteund kon worden. De duur
om een nieuwe onderstandswoonst te verwerven werd van 1 jaar in
de Franse tijd tot 4 jaar in 1818 verlengd [18].
Een behoeftige in nood kon elders wel gesteund worden, maar
deze steun werd dan door het betrokken Bureel van Weldadigheid
teruggevorderd van de gemeente waar de behoeftige zijn onderstandswoonst had [19]. Hierdoor kwam er een geldstroom van het
[15)

[16]
[I7J
[18)
1191

SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1833- J 835, 1850, GR 14/11/1836,04/10/1851;
F.
DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst voorgegaan van eene
historische schets van 't voormalige Land van Aalst, lll, Gent, 1875, p. 148.
De Burgerlijke Godshuizen omvatten te Aalst het burgerlijk hospitaal, het jongens- en
meisjesweeshuis en het oude mannenhuis. Hoewel deze commissie volgens de wet ook
bevoegd was voor het oude vrouwenhuis, bleef clit gesticht (gevestigd in het H.
Gee thuis) tot 1850 onder het bestuur van het Bureel van Weldadigheid. De overdracht
naar de Burgerlijke Godshuizen kwam er op 20 september 1850.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1846, GR 08/1111847.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1840-1841, GR 17/l1/1841, 30/09/1842.
C. LIS, H. SOLYen D. VAN DAMME, Op vrije voeten? Sociale politiek in WestEuropa (1450-1914), Leuven, 1985, p. l75.
SAA, GR, 18,0110311850; SAA. BVW, 457, J5/12/l850.
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platteland naar de steden, vermits de plattelandsgemeenten de eventuele armlastigheid van migranten moesten betalen. Door de klachten
over de toenemende misbruiken in de jaren dertig en veertig werd de
wet in 1845 gewijzigd. De duur om een nieuwe onderstandswoonst te
verwerven werd van vier op acht jaar gebracht. De wet bepaalde ook
dat de elders gesteunde behoeftige op verzoek naar zijn onderstandswoonstgemeente kon worden teruggestuurd. Plattelandsgemeenten
konden zo hun armen terugroepen als de kosten te hoog opliepen en
ze onder strengere controle op het platteland houden [20]. Niemand
was echt tevreden over de wet van 1845. De steden niet omdat ze
vreemde behoeftigen steun verleenden en die vaak niet terugkregen
en de plattelandsgemeenten niet omdat hun armen te gemakkelijk en
te veel steun kregen in de steden [21].
De onderstand van de Aalsterse paupers viel uiteen in twee categorieën: naast de steun in geld - die de voornaamste plaats innam was er ook de steun in natura. "Les secours seront donnés autant que
possible en nature, dans la periode d'hiver et en cas de secours pour
maladie et accident" [22]. De reden waarom het Bureel van
Weldadigheid hiervoor opteerde, vond zijn oorsprong in de vrees dat
de pauper in "zijn gebrek aan spaarzaamheid" zijn steungeld aan nutteloze zaken zou verspillen. Regelmatig werden brooduitdelingen
georganiseerd, terwijl 's winters gratis soep verstrekt werd. Niet
onbelangrijk waren verder de uitdelingen van kleren en slaapgerief.
Tenslotte kan men ook de geneesmiddelen tot de onderstand in natura rekenen. Alle op de armenlijst ingeschreven behoeftigen hadden
immers recht op gratis onderzoek door de geneesheer van hun wijk
en op de nodige medicijnen.
Bij de oprichting van de Weldadigheidsburelen was voorzien
dat bepaalde taksen het leeuwendeel van de inkomsten moesten uitmaken. Meer bepaald ging het om heffingen op vertoningen, bals en
andere feestelijkheden. In werkelijkheid werd de kas echter vooral
gespijsd met de pachtopbrengsten van de gronden die het Bureel in
bezit had, occasionele legaten en giften en tenslotte met de stadssubsidies [23]. Terwijl het pauperisme steeds meer terrein won, bleven
de middelen van het Bureel van Weldadigheid echter dezelfde. Om
toch zoveel mogelijk behoeftigen te kunnen helpen, werd - zoals we
[20)

[211
[22)
[23)

SAA, BVW, 456,30/03/1848.
Zo eiste het College van Burgemeester en Schepenen van Tienen dat twee weduwen die
er hun onderstandswoning hadden, zouden teruggestuurd worden. De onderstand die het
Bureel van Weldadigheid van Aalst in de toekomst nog zou toekennen, zou niet meer
worden terugbetaald. Indien ze nog steun wensten te ontvangen, moesten de betrokkenen dus terug naar Tienen.
V. VAN CONKELBERGE, Het Bureel van Weldadigheid te Gent (1821-1925), I, Gent,
RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
1997, pp. 44-45.
SAA,GR, 18, 13/01/1849.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1840-1841, GR 17/11/1841, 30/09/1842; P.
PRAET, "Armoede te Aalst...", pp. 35-36.
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reeds zagen - bezuinigd op elke bijdrage aan de noodlijdenden.
Verder bleken ook de jaarlijkse stadssubsidies en een aantal besparingen in de administratie broodnodig om het hoofd boven water te
houden [24].

1.2.2. Het Comité van Liefdadigheid
Artikel 92 van de gemeentewet bepaalde dat het Bureel van
Weldadigheid in elke gemeente met meer dan 2000 inwoners diende
te zorgen voor de oprichting van een Iiefdadigheidscomité. Dit comité, dat zou instaan "om de hulpgiften aen de armen in hunne woning
te bedeelen" liet in Aalst lang op zich wachten: pas in 1849 werd het
een realiteit [25].
Het doel van zo'n liefdadigheidscomité was een efficiëntere
steunverlening. Aan de hand van de haar verstrekte rapporten zou het
Bureel van Weldadigheid namelijk beter kunnen bepalen welke aanpassingen er aan de armenlijsten moesten gebeuren. Ook kon men zo
te weten komen wie tijdelijke hulp nodig had of wie niet durfde uitkomen voor zijn armoede. Concreet werden de 5 stadswijken onderverdeeld in een aantal gebuurten en elke gebuurte (S à 6 per wijk) zou
door een armbezoeker bezocht worden. Hoewel men er aanvankelijk
van overtuigd was voldoende vrijwilligers te vinden, ondervond men
al vlug dat niet iedereen stond te springen om bij de armen "op visite te gaan" [26]. Doordat het reglement niet uitgevoerd kon worden
zolang niet alle plaatsen ingevuld waren, bleef het oude systeem van
hulpverlening nog enige tijd van kracht. Pas op 1 november 1849
kwam het reglement in voege [27]. In welke mate het nieuwe systeem
zijn vruchten afwierp, is zeer de vraag. KOlt na de instelling ervan
waren er namelijk al klachten dat verschillende armbezoekers zich
niet van hun taak kweten. Ze bezochten de behoeftigen niet zelf of
deelden de onderstanden ter domicilie niet uit [28].
[24]
l25J
[26]

[271
[28]

SAA, Jaarverslagen
van de stad Aalst 1843-J 845, GR 28/10/1844, 09/10/1845,
30/1 0/1846.
SAA, BVW, 456, 06/0511849; P. LEEMAN, Het Bureel van Weldadigheid te Aalst
(1845-1900), Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
1987, pp. 17-20.
SAA, GR, 18,11/1111848; SAA, BVW, 456, 20/03/1849, 06/0511849.
Zowel bet Bureel van Weldadigheid als het stadsbestuur stelden per wijk/gebuurte een
lijst op van de kandidaten die zij voorstelden als annbezoekers. De meeste "kandidaten"
waren mensen uit de meer begoede klasse, hetgeen verklaart waarom ze niet allemaal
"niettegenstaende hunne verschillende belangrijke bezigheden, hunnen lijd en zorgen
komen aanbieden om lot de verbetering van het droevig lot hunner arme stadsgenoten te
geraken".
SAA, BVW, 456, 13/05/1849,26/08/1849,09/09/1849,24/1011849.
SAA, BVW, 456, 06/0511849, 07/03/1850, 21/0311850.
De onderstand moest gegeven worden "niet elders dan ter woonst en in handen van den
armen zelf. Alzoo zullen wij afschaffen dat bederfelijk voorbeeld van de arme geduerig
op de straet en aen de deuren der armmeester te zien, als zij zullen weten dat daer mede
niets te bekomen is".
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Het reglement van dit "Comité de Charité" bepaalde dat volgende personen het zonder steun verlening moesten stellen: zij die van
bedelen hun beroep hadden gemaakt, in concubinage leefden, zich
overgaven aan drankzucht, zich prostitueerden, hun kinderen weigerden naar een armenschool of werkschool te sturen, hun onderstand in
natura doorverkochten of op onrechtmatige wijze onderstand kregen,
de uitvoerders van het reglement beledigden en tenslotte alle werkonwilligen [29].

1.2.3 . Privé-liefdadigheid
Voor de ondersteuning van de armen werd regelmatig een
beroep gedaan op de begoede stedelingen om "hunne giften op het
altaer der menschlievendheyd te komen neerleggen" [30]. Heel wat
liefdadigheidscollectes brachten aanzienlijke bedragen op, bijvoorbeeld deze gehouden voor de heropbouw van het Heilig Geesthuis
[31]. "Door de liefdadige medewerking van heel wat dames en juffrouwen van de stad" bedroeg de totale opbrengst van de ingezamelde gelden hiervoor 20.751,47 fr. [32]. Verder komen we nog terug op
een collecte in 1846 die 18.500 fr. opbracht en één in 1849 die meer
dan 19.000 fr. opleverde. Ook op kleinschaliger niveau zagen tientallen initiatieven het daglicht [33].
Naast bovenvermelde geldinzamelingen werd nog op andere
manieren aan liefdadigheid gedaan: het uitdelen van voedsel aan de
behoeftigen bijvoorbeeld, een vorm van steunverlening die tijdens de
1ge eeuw een specifiek karakter aannam. Op bepaalde tijdstippen
werd namelijk overgegaan tot "brooddelingen" . Soms werden deze
bekostigd door het Bureel van Weldadigheid, maar in de meeste
gevallen werden ze gefinancierd door buitenstaanders. Soms lag een
testamentaire schenking aan de basis, in andere gevallen ging het om
een prestigeproject van een bepaalde welstellende familie. Ook verenigingen deden af en toe brooddelingen met de opbrengst van één of
andere actie [34].

[29]
[30]
[31]

[32]
[33]
[34]

SAA, GR, 18, 13/0 111849; SAA, Recueil des réglernents de la ville d' Alost, 262, nr. 51.
SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4,13/12/1846.
SAA, GR, 16, 30/07/1840; SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1838, 1840, OR
22/11/l839,17/ll/1841.
Jarenlang was door het Bureel van Weldadigheid geijverd voor de oprichting van een
nieuw tehuis voor de oude behoeftige vrouwen. Aangezien hiervoor echter geen gebouw
kon gevonden worden, werd besloten tot de wederopbouw van het Heilig Geesthuis.
SAA, BVW, 455,10/11/1842.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1833-1835, GR 14/1 lil 836; SAA, BVW, 455,
02/04/1845; SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, 20/06/1847.
p, LEEMAN, Het bureel van Weldadigheid te Aalst, p, 116,
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Brooddelingen waren in Aalst een vrij frequent fenomeen,
getuige volgende voorbeelden. In juni 1847 deelde de Liberale
Alliantie - met de opbrengst van een intekening die om en bij de
8.000 fr. had opgebracht - 9500 broden van anderhalve kilogram uit
[35]. Verder waren er de brooddelingen van het genootschap van de
HH. Cosmas en Damianus, waarvan blijkbaar een voorbeeldfunctie
uitging: "Dit genootschap heeft de hoogst loffelyke gewoonte aengenomen van jaerlyks by 't aenbreeken van 't guere wintergetyde, het
signal van broederliefde te geeven waerdoor andere genootschappen
daedelyk aengespoord, ook hunne spaerkassen aen de arme openen"
[36]. Ook privé-personen waren actief op dit terrein. Zo schonk
Joseph Schepens bijvoorbeeld 6 zakken tarwe aan het Bureel van
Weldadigheid om er brood van te bakken en uit te delen [37] . Bij speciale gelegenheden, zoals huwelijken en overlijdens, gebeurden zo'n
uitdelingen regelmatig. Een voorbeeld hiervan vinden we bij textielbaron Eliaert-Cools die 1200 broden liet uitdelen ter gelegenheid van
het huwelijk van zijn dochter met de heer Leirens, die op zijn beurt
100 frank aan het Bureel van Weldadigheid schonk [38]. Een andere
brooddeling die als "prestigestunt" kan gezien worden, is deze van
375 broden bij de begrafenis van Henri Lefebvre in 1851. In de zomer
van 1856 schonk de stad dan weer 1.000 frank om er, ter gelegenheid
van de komst naar Aalst van Leopold I en de koninklijke familie,
broodbedelingen mee te houden [39].
Een andere vorm van liefdadigheid bestond erin de opbrengst uit
de inkomgelden van concerten en bals (variërend van 0,75 tot 1 fr. per
persoon) af te staan aan het Bureel van Weldadigheid. Sommige verenigingen, zoals de sociëteit "al groeiende bloeiende", gaven zelfs
vrij regelmatig concerten "in profyte van den armen" [40].

1.3. De duurte der levensmiddelen
" ... voor wat de eetwaeren, de mondbehoeften raekt, deeze moeten in
evenredigheyd staen met de dagloonen, want eenen werkman moet
ten allen tyde konnen winnen om te leeven. Men moet dus de eetwa-

[35]
[36]
[37]
[38)
[39]
[40)

SAA, Den Dender-Bode, microfilm IU. 4, 20/0611847.
SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, 23/01/]848.
SAA, BVW, 456, 03/02/1850.
SAA,BVW,456,08/02/1850.
P. LEEMAN, Het bureel van Weldadigheid te Aalst, p. 116.
SAA, GR, 16, 22/06/1843; SAA, GR, 17, 03/06/1846; SAA, GR, 18, 08/03/1849,
09/06/1849; SAA, BVW, 455, 16/02/1841; SAA, BVW, 456, 06/02/1849.
Zo werd de opbrengst van hun concerten van 23/0111848 en 27/02/1848 - respectievelijk 112,12 fr. en 90,43 fr. -in de kas van het Bureel van Weldadigheid gestort. Ook op
14/01/1849 en 28/0111849 hadden twee dergelijke concerten plaats.
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eren aen eenen gemaetigden prys behouden, dien den werkman betaelen kan en ter zelver tyd den landbouw bevoordeeligd" [41].
Eeuwenlang en tot en met de laatste jaren van de 1ge eeuw stonden alle prijzen in een min of meer constante verhouding tot de
broodgranen tarwe, rogge en masteluin. Dat geldt dan zowel voor
groenten en fruit als voor vlees en zuivel, industriële gewassen en
afgewerkte producten. Ook de lonen waren afhankelijk van het prijsverloop van de broodgranen, met dien verstande dat de aanpassingen
zich eerst na een interval van enkele maanden of soms zelfs jaren
voordeden. Het betekent dan ook dat bij bruuske prijsstijgingen en bij
prijsstijgingen over lange termijn de arbeiders en loontrekkenden
altijd gedupeerd waren, daar hun inkomen eerst na verloop van tijd
werd aangepast en opgetrokken. Met een beeldspraak kan men zeggen dat in perioden van hausse de prijzen met de kabellift rechtlijnig
naar omhoog gingen, terwijl de lonen slechts trapsgewijs volgden
[42]. Eenzelfde scenario speelde zich af in de tweede helft van de
jaren] 840: de herhaalde misoogsten gingen gepaard met grote prijsstijgingen, terwijl de lonen - als ze al niet daalden - vrijwel stabiel
bleven. Daardoor werd het voor velen erg moeilijk, zoniet onmogelijk, hun dagelijkse kost te verdienen.
Omdat we maar weinig concrete prijs- en loonaanduidingen
vonden en geen zicht hebben op een aantal factoren als werkloosheid,
het aandeel van vrouwen- en kinderarbeid in het gezinsinkomen, vergoedingen in natura, de precieze bestedingspatronen, ... is het vrijwel
onbegonnen werk een beeld te schetsen van de koopkracht van een
doorsnee Aalsters gezin. De dagloners vormen de enige beroepsklasse waarvoor we over loongegevens beschikken. Aangezien bijna 20
% van de in 1846 door het Bureel van Weldadigheid ondersteunde
behoeftigen als dagloner was tewerkgesteld, vormt hun loon wel een
interessant gegeven [43].
Waar de daglonen in Oost-Vlaanderen en het arrondissement in
de periode 1830-1846 met ongeveer 10 % daalden, bleven ze in Aalst
onveranderd [44]. Doordat de prijzen van de levensmiddelen de
[41]
[42]
(43]

[44]

SAA. Den Dender-Bode. microfilm nr. 4.12/12/1847.
C. v ANDENBROEKE. Sociale geschiedenis .... p. 153.
SAA. Jaarverslag van de stad Aalst 1846. GR 08/11/1847.
De Aalsterse dagloners moeten gemiddeld iets van een 60 (à 90) dagen per jaar als
betaalde werkkracht actief geweest zijn. De rest van het jam moesten zij op een andere
manier zien te overleven. bijvoorbeeld door zelf een klein moestuintje te houden en zich
in te schakelen in de huisnijverheid.
Vooral in de landbouwwijken
Mijlbeke en
Schaarbeke was dit het geval. Een groot gedeelte van het jaar hadden zij dus geen vast
inkomen en waren ze in hoofdzaak afhankelijk van de variabele inkomsten in de linnennijverheid. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de meeste van deze dagloners
er amper in slaagden hun gezin te voeden en dus een beroep moesten doen op de openbare onderstand.
X., Agriculture ... , p. 263; G. JACQUEMY
S, Histoire de Ja crise éeonomique, p. 238,
pp.240-243.
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hoogte in gingen, leidt het evenwel geen twijfel dat ook de koopkracht van de Aalsterse dagloner verminderde. Een concrete aanduiding hiervan vonden we in een overzicht van de broodprijzen tijdens
de 4 trimesters van 1845. Wanneer men er rekening mee houdt dat
een mannelijke dagloner zonder kost en inwoon ongeveer 1 frank per
dag verdiende, wordt duidelijk hoe groot de invloed van de prijsstijging wel was. Een roggebrood, waar hij in het begin van het jaar zo'n
11 centiemen voor betaalde, was aan het einde van het jaar bijna dubbel zo duur!
Brood van 1kg
Half wit brood
Huishoudbrood
Masteluin brood
Roggebrood

1e trimester 2e trimester3e
0,21
0,18

0,14
0,11

0,24

0,20
0,16
0,13

trimester4e

trimeste

0,27
0,23

0,29

0,19

0,21
0,19

0,15

0,25

Tabel 5: Broodprijzen in 1845 (in fr) [45]
Men kan zich terdege voorstellen dat - wanneer de prijzen ook
de daaropvolgende jaren de hoogte bleven ingaan terwijl het loon hetzelfde bleef - het voor vele lieden knap lastig werd in het levensonderhoud van zichzelf en hun familie te voorzien. Om de broodprijs
voor de gewone man toch enigszins betaalbaar te houden, vaardigde
het stadsbestuur op regelmatige tijdstippen broodzettingen uit die de
maximum verkoopprijzen vastlegden.

1.4. De stads kas is leeg ...
De duurte der levensmiddelen had niet alleen gevolgen voor de
portemonnee van de gewone man, maar ook voor de stadskas. De
gewone ontvangsten van de stad waren onder meer afkomstig uit de
opcentiemen op grond- en personenbelasting, belasting op honden, de
opbrengst van de stadswaag, hallen, markten en kaden, opbrengsten
uit onroerende goederen en grondrente, kazerneringsvergoedingen en
het gemeentelijk octrooi. Dit laatste vormde de belangrijkste bron
van inkomsten [46]. Als definitie van octrooirechten gold binnen de
gemeenten: de taksen op de productie en de ontginning van bepaalde
goederen en de zegelrechten op de goederen onderworpen aan de
octrooien. Deze octrooien waren alleen productief en betekenisvol
[45]
[46J

SAA, itgaande briefwisseling van de stad Aalst, J3/03/1846.
SAA,Jaarverslagen
van de stad Aalst 1833-1835, 1840, GR 14/11/1836, 17/11/1841.
Vooral de octrooirechten op dranken, eetwaren en brandstoffen leverden de hoofdbrok
van deze inkomsten.
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voor de stadsinkomsten indien de onontbeerlijke goederen werden
belast: graan, brood, vlees, vis, brandstof, stuk voor stuk takken die
het zwaarst wogen op de werkende klasse [47]. Wanneer de
consumptie van sommige producten - als gevolg van de stijgende
levensduurte - achteruitging, had dit dan ook onvermijdelijk gevolgen voor de octrooi-opbrengsten. Zeker voor "luxeproducten" als
vlees en bier was dit het geval [48].
Wanneer de octrooi-opbrengst in de crisisjaren drastisch terugviel, kwam dit de financiële situatie van de stad allesbehalve ten
goede [49]. Omdat de stadsuitgaven in die periode bleven stijgen,
besloot de gemeenteraad zelfs de zitpenningen van de raadsleden af
te schaffen en de jaarwedden van burgemeester en schepenen te verminderen, dit alles met een totale besparing van 3 .597 fr. tot gevolg
[50] .
In 1845 had de stad een lening van 15.000 fr. afgesloten, waarmee een "agence de pourvoyance" ingericht werd dat - los van de inspanningen van het Bureel van Weldadigheid - tijdens de winter hulp
bood aan de armen. Dagelijks waren er meer dan 1300 bedelingen
[51]. Mede dankzij dit initiatief was het zo dat "la disette qui a si
vivement préoccupé Zepays n' a pas sévi aussi rigoureusement sur les
pauvres d'AZost que Ze concours des circonstances devait Zefaire
craindre"

[52].

Om een degelijke ondersteuning van de armen te kunnen blijven
waarborgen, moest de stad op zoek naar nieuwe financieringsmiddelen. Aangezien een bijkomende lening uitgesloten was, werd in eerste instantie een beroep gedaan op de gegoede ingezetenen [53].
Ook bij de regering werd om steun gevraagd. Tijdens de voedselcrisis waren namelijk twee subsidiewetten gestemd, waarvan Aalst
hoopte een graantje mee te pikken. De wet van 24 september 1845
verleende 2.000.000 fr. ter bestrijding van de algemene armoede in
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[SZ]
[53]

M. VAN AUDENHOVE, Geschiedenis van de gemeentefinanciën
van de nationale
onafhankelijkheid tot het einde van de Eerste Wereldoorlog, 1830-1918, Brussel, 1992,
pp.44-45.
SAA, GR, 18,04/06/1850.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1843-1846, 1848, 1851, GR 28/10/1844,
09/10/1845,30110/1846,08/11/1847,28/09/1849,02/10/1852.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1848, OR 28/09/1849; SAA, Den Dender-Bode,
microfilm nr. 4, 18/0311849.
SAA,GR, 17, IZIOIIJ846.
Het rantsoen werd bepaald op basis van het aantal gezinsleden en omvatte een halve kilo
brood, een liter soep en ZO liter steenkool.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1845, GR 3011011846.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1846, GR 08/11/1847.
Naast de vermelde lening van 15.000 fr. ter ondersteuning van de armen, had de stad
Aalst immers nog andere leningen terug te betalen. In 1846 beliep de totale schuldenberg 175.000 fr., waardoor een nieuwe lening uitgesloten werd. Een vrijwillige inschrijving tot onderstand der armen bracht toen 18.500 fr. op.
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België. Hiervan ontving Vlaanderen 975.689 fr. De wet van 20
december 1846 besteedde 1.500.000 fr. aan de voedselbevoorrading,
waarvan 1 miljoen voor de beide Vlaanderen [54]. In 1845 werd de
stedelijke vraag om subsidie niet gunstig onthaald, dit ondanks - of
juist dankzij - de grote opofferingen van de stad en de openbare liefdadigheid [55]. Aalst werd als het ware gestraft voor haar inspanningen om de armoede in te dijken. Het jaar nadien deed ze opnieuw een
poging om een deel van de overheidssubsidie binnen te halen [56].
Deze keer had de stad meer geluk en ontving ze een subsidie van
8.000 fr. Hoewel de regering dit geld in de mate van het mogelijke
wou gebruikt zien voor het verschaffen van werk aan de behoeftigen,
stortte de gemeenteraad de volledige som in de kas van het "agence
de pourvoyance" om zo de armen te kunnen blijven ondersteunen.
Een belangrijke overweging was ongetwijfeld: "qu 'il existe effectivement encore un grand nombre de malheureux dont l'abandon à eux
mêmes les jetteraient non seulement dans une profonde détresse,
mais occasionnerait parmi ces gens une perturbation très compromettante pour la continuation du calme et du bon ordre dans lequel
nous avons pu les maintenir jusqu'ici et qu'il importe d'ëviter à tout
prix" [57].

1.5. Sociale rust en orde handhaving
Aan de sociale rust werd inderdaad nogal wat aandacht besteed:
"Une grande partie des ouvriers se trouvant encore dans un desoeuvrement à peu près complet et que par l'insuffisance du salaire
actuel de ceux occupés leurs familles ne se trouvant guère dans des
meilleures conditions que les premiers vu la cherté excessive de toutes les denrées alimentaires, il importe de prendre des mesures propres à mettre le comité de pourvoyance à même de continuer pendant
quelque tems encore les distrlbutions journalières de comestibles à
celies des familles reconnues les plus nécessiteuses afin de parvenir
ainsi à maintenir la population pauvre dans les dispositions de traverser la situation difficile oic elle se trouve, avec te calme et te bon
ordre dont elle a donné jusqu' à ce jour les preuves les plus rassurantes; qu'un trop brusque abandon de ces pauvres gens à eux
mêmes serait très compromettant pour la tranquilité publique" [58].
[54]
[55 J
[56]
[57]
[58]

E. SABBE, De Belgische vlasnijverheid, IT, Kortrijk, 1975, p. 475.
SAA, OR, 17,06/0211846,05/05/1 846, 17/11/1846; SAA, Jaarverslag van de stad Aalst
1846, OR 08/1lI1847.
SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4,10/01/1847.
SAA, OR, 17, 01l03/J847, 16/04/J 847.
SAA, OR, 17,21105/1847.
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1.5.1. Bedelarij, landloperij en diefstal
"De bedelary moet, kost wat kost, worden uytgeroeyd. Zy is schrikverwekkende; duyzende bedelaers doorkruyssen daegelyks de twee
Vlaenderen. Zy overvallen voornaemelyk den landman en dorpeling
in zulk getal, dat het hem onmogelyk is hunne behoeftigheyd te lenigen, al ware het maer door de geringste aelmoes, zonder zyn eygen
bestaen te kwetsen. Daerenboven zyn al die bedelaers niet uytsluytelyk ongelukkigen. In den hoop vind men dieven en baenstroopers die,
onder den naem van bedelaers, zonder paspoort of papieren, geheel
de provincie doorzwerven, elkaer ontmoeten, raedpleegen, en, bedelaers in den dag, zich des nagts in dieven benden vereenigen. 't Is
alzoo dat men dagelyks van nagtelyke afpersingen, geweldenaryën en
dief ten met inbraek hoort gewaegen. In der voegen dat den menschlievenden landbouwer nae, in den dag, alles wat hy kan gegeeven
te hebben, des nagts nog bevreesd moet zyn van geplunderd te worden" [59].
Dit citaat maakt duidelijk dat bedelarij, landloperij en diefstal
fenomenen waren die vaak hand in hand gingen. De bestrijding van
de armoede gebeurde dan ook niet alleen uit humanitaire overwegingen, maar vooral met het doel de openbare orde te bewaren.
Om de massa hongerlijders in bedwang te houden, waren er
vroeger reeds "dépöts de mendicité" opgericht. In deze bedelaars gestichten werden de veroordeelden opgesloten, terwijl sommige sukkelaars zich ook vrijwillig kwamen aangeven om toch maar aan wat
eten te geraken [60]. Het opsluiten van de bedelaars en landlopers
loste echter niets op; het was gewoon het probleem verplaatsen. Waar
voorheen het armbestuur de last droeg, werd deze nu door de staat
van de gemeente ingevorderd [61]. Door een. bedelende huisvader
naar zo'n gesticht te sturen, berokkende men de achtergebleven familieleden bovendien nog meer last. Volgend uittreksel uit een brief van
een anonieme bedelaar uit 1843 is hiervan een ontroerende getuigenis: "Dienaengaende, Mijnheer den Borgemeester, kom ik uwe goedheid smeken, op dat het uw lang gekende menschlievendheid doch
zoude believen van mij te slaeken uit het bedelaerswerkhuys alhier,
opdat ik mijne arme en bedrukte vrouwen kind in hunne uyterste
(59]
(60]
(61]

F J. VAN DEN BOSSCHE, op. cit.. pp. 23-24.
SAA, CBS, 185,20/12/1 841; SAA, CBS, 186,06/]]/1843.
M. VAN AUDENHOVE, Geschiedenis van de gemeentefinanciën. p. 98.
De bedelaarsgestichten werden opgericht overeenkomstig het decreet van 5 juli 1808 dat
de uitroeiing van de bedelarij beoogde door de aanhouding van iedere betrapte bedelaar
en zijn overbrenging naar een dergelijk tehuis. Door het KB van 12 oktober 1819 werden hun onderhoudskosten gedekt door de gemeente waar zij hun onderstandswoonst
hadden.
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armoede zouden komen ondersteunen. 't Is waer, Mijnheer den
Borgemeester, ik moet en wil bekennen dat ik met een stuk brood te
vraegen volgens den wet stafbaer was, was het niet beter te vraegen
als te steelen? Geloof mij vrij, Mijnheer den Borgemeester, dat ik van
den bedelary noyt buyten dien keer gebruyk had gemaekt, en belove
U de zelve noyt meer aentevangen. Ik zal, als eerlijk man, op alle
manieren mijne devoiren doen om mijne vrouwen kind hun noodig
onderhoud te brengen ... " [62].
Wie honger lijdt en geen geld bezit, gaat bedelen en wie niet
krijgt wat hij afsmeekt, wordt uit noodzaak tot stelen gedwongen. Het
aantal veroordelingen wegens bedelarij en diefstal steeg in de crisisjaren dan ook navenant.

Tabel 6: PV's voor diefstal, bedelarij en landloperij [63]
Jaar

Diefstal

Bedelarij &
Landloperij

1836
1837
1838
1839
1842
1846
1847
1848
1849
1850

6
10
45
28
17

1
2
6
5
8
30
4
2
1
1

77

37
23
18
16

Vooral 1846 was een piekjaar met maar liefst 77 gevallen van diefstal en 30 van bedelarij en landloperij [64]. Het totaal aantal misdrijven lag ongetwijfeld veel hoger: niet iedere dief liet zich immers op

[62]
[63]

[64]

SAA, Inkomende briefwisseling van de stad Aalst, 17/0111843, geciteerd in: P. PRAET,
"Bedelarij in Aalst tijdens de 19de eeuw", in: Het Land van Aalst, 39, 1987, I, p. 41.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1836-1839, 1842,1846-1850,
GR 14/J 111837,
16/1111838,22/11/1839,29/1
Jll 840,16110/1843, 08/J 1/1847,06/03/1849,28/09/1849,
27/09/1850,04/10/1851.
P. PRAET, "Bedelarij in Aalst.;.", p. 44.
Volgens Praet was 1846 zelfs het jaar met de meeste proces en-verbaal wegens diefstal
tijdens de J9de eeuw.
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heterdaad betrappen [65]. Diegenen waarbij dit wel gebeurde en die
gevangen gezet werden, prezen zich vaak gelukkig voortaan een vast
dagelijks rantsoen te ontvangen! Volgend citaat toont ten volle aan
hoezeer sommigen op dit laatste redmiddel rekenden: "Deze week
kwam eene arme vrouw aen den winkel van M. De Sadeleer, in de
Zoutstraet alhier, verbryzelde eene ruyt, ontvremde eenige katoene
neusdoeken en zette het met deeze op een loopen. M. De Sadeleer, het
gerugt gehoord hebbende, kwam buyten en agterhaelde de vrouw die
verklaerde de diefde begaen te hebben om aengehouden te worden,
want zy niet wist hoe aen den kost te geraeken. Zulke daedzaeken zyn
tegenwoordig zoo gemeen als zy voorheen zeldzaem waren en leveren de klaerste blyk op hoe zeer den voorspoed in ons Belgiën aengroeyt" [66J.
Ook de diefstal van veldvruchten nam in deze periode toe: "Met
hertzeer verneemen wy dat in de omstreeken dezer stad de slegts
gespeende aerdappelen door hongerige of kwaedwillige, met hoopen
worden uytgetrokken. Daer deeze onrype vrugten nadeelig zyn aen de
gezondheyd en bovendien daer derzelver ontydige uytrukking voor de
eygenaers zeer schadelyk zyn, gelooven wy de aendagt der politie
hierop te moeten inroepen" [67].
Om dergelijke praktijken tegen te gaan, stelde het College van
Burgemeester en Schepenen in de gehuchten Mijlbeke en Schaarbeke
een "nachtwagt" in om "de openbare rust te handhaven, de eygendommen te bewaren en de kwaeddoenders, land en nachtloopers aen
te houden". De nachtwachten werden gedaan door de bewoners tussen 18 en 60 jaar, met uitzondering van de steuntrekkende armen. Er
werd gepatrouilleerd tussen 9 uur 's avonds en 4 uur 's morgens. De
wachten mochten gewapend zijn met een piek, sabel, gaffel of
geweer, die ze slechts in uiterst dringende gevallen mochten gebruiken. Het College van Burgemeester en Schepenen zou, ter handhaving van de goede orde en om de bedelarij te beteugelen, de vreemdelingen uit de gemeente mogen verdrijven. Diegene die zijn nacht-

(65]
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G. DE~TECKERE, Historische Kritiek Nieuwste Tijden, I, Gent, RUG, universitaire cursus academiejaar 2000-2001, p. 2.
Bij criminaliteitsstatistieken
moet rekening gehouden worden met het zogenaamde
"dark number": de échte criminaliteit, die niet opgemerkt, geregistreerd, geverbaliseerd,
vervolgd geweest is, en dus geen neerslag heeft gekregen in de bronnen maar er wel wàs
in de realiteit. De gerechtelijke statistieken dienen dus beschouwd te worden als de
weergave van de activiteiten van het gerechtelijk apparaat. De 'realiteit' van het verschijnsel criminaliteit als zodanig kan niet in de statistieken gevonden worden.
SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4,02/05/1847.
SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, 20106/1847,23/01/1848.
Het waren trouwens niet enkel veldvruchten die gestolen werden; ook - in onze ogen banale zaken als "isolatiemateriaal" waren voorwerp van diefstal: "De bewooners uyt de
Nieuwstraet alhier beklaegen zich dat alle nagten het mest of strooy waermede zy hunnen keldervensters stoppen tegen de vorst, gestooIen word. Onnoodig te zeggen dat zy
hier door schade lyden. Berigr aen de nagtwaekers".
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wacht verwaarloosde of de bevelen van de korporaal niet opvolgde,
kreeg een boete van 5 fr., de korporaal zelf een van 10 fr. Deze bedragen werden gestort in de kas van het armbestuur [68].
Om de openbare orde te bewaren, werd daarnaast in 1848 de
burgerwacht heringericht. Alle kiesgerechtigde mannelijke inwoners
van 20 tot 59 jaar werden opgeroepen om dienst te doen. De Aalsterse
burgerwacht telde drie bataljons - elk samengesteld uit 6 compagnieën - met in totaal 934 manschappen [69].

1.5.2. Prostitutie
Ook andere sociale uitwassen, zoals bijvoorbeeld de prostitutie,
werden door de armoede in de hand gewerkt [70]. Het stadsbe-stuur
trachtte reeds jaren door middel van een politiereglement "zoo veel
mogelyk te voorkomen en beletten de verergenissen voor de zeden, en
de schaedelyke gevolgen voor de gezondheyd, welke het bestaen van
publieke huyzen kan voordbrengen" [71]. Naast het indijken van de
prostitutie op zich, had men vooral oog voor het bestrijden van syfilis. Zo werd er een geneesheer aangesteld voor het onderzoek van de
"door de venuskwaal besmette vrouwen". Hij werd betaald met
maandelijks door de bordeelhouders te storten penningen [72].

1.5.3. Fraude met geneesmiddelen
Teneinde het burgerlijk hospitaal te ontlasten, beslisten het
Bureel van Weldadigheid en de administratieve commissie van de
Burgerlijke Godshuizen dat vanaf 1januari 1848 alle dokters en heelmeesters van Aalst bevoegd waren om de zieke armen thuis te verzorgen en hen de nodige geneesmiddelen voor te schrijven. Door de
talrijke misbruiken kon het armbestuur echter onmogelijk blijven
voorzien in de groeiende kosten van geneesmiddelen. Tijdens de eerste 8 maanden van 1848 werden namelijk meer dan 15000 recepten
[68]

(69)

[70)
[71)
[72]

SAA, GR, l7, 12/0 lIJ 846; SAA, Dossier met minuten en losse stukken i.v.m. reglementen en verordeningen, 263, Reglement op de inrigting der nachtwachten der stad
Aelst,
SAA, GR, 17,2110311848; SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1848, GR 28/0911849;
SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, 28/05/1848; W. DE LOOSE en J. DE KEGEL,
Kerksken, de wereld in een dorp, Haaltert, 1999, p. 150.
De burgerwacht stond - samen met de politie - in voor de ordehandhaving, hielp bij grote
rampen en kon worden ingezet tegen vijandelijke aanvallen in oorlogstijd. In september
1832 werd deze para-militaire organisatie als Belgische instelling opgericht en in 1914
werd ze ontbonden.
SAA, GR, 16, 15/0211842; SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, OBIJ111846.
SAA, GR, l6, 15/0411842.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1850, GR 04/1011851.
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in de apotheek van het armbestuur binnengebracht, terwijl er in het
ganse jaar 1847 slechts 7480 voorschriften waren. Daarom wou men,
krachtens artikel 84 van de gemeentewet, opnieuw zo vlug mogelijk
voor elk der 5 secties van de stad een dokter benoemen die uitsluitend
de armen zou bezoeken en hen geneesmiddelen zou voorschrijven.
Op die manier hoopte men mistoestanden te vermijden zoals ze op
dat ogenblik bestonden: "Wy hebben zeer dikwyls ondervonden dat er
arme waren die op twee dagen by dry verschillige geneesheeren liepen!! Alswanneer de medecynen naer den smaek van den zieken niet
waeren, wierden zy uytgegooten, etc. Verder hebben wy meermaels
ondervonden dat er waren die beurtelings by al de geneesheeren der
stad liepen om een recept voor levertraen te verkrygen welken alsdan
ofwel in de lamp verbrand ofwel voor een tiende der waerde verkogt
wierd. Elkeen zal begrypen dat de medicale weerdigheyd hier door
ook gekrenkt werd, terwyl de arme in medecynen, levertraen etc. verkwistten het geen hun in het bureel in geld en kleedingstukken kon
gegeeven worden" [73].

1.6. Initiatieven ter bestrijding van de sociale ellende
"Den armen verwekt de aendagt van alle; men schreeuwt tegen de
duerte der leevensmiddelen .... De eenigsten middel om de armen
weezeniyk te helpen, is hem werk te verschaffen en laeten geld te winnen. Mag hy werken en geld winnen, dan zal de duerte van het brood
en van het zout hem noch hinderen, noch lastig vallen, en moet hy
zonder werk en winst blyven, vrugteloos voor hem zullen de eetwaeren goedkoop ryn" [74].

1.6.1. Openbare werken
Om de crisis tegen te gaan en een deel van de arme bevolking
van een inkomen te voorzien, werden in Vlaanderen heel wat openbare werken uitgevoerd, variërend van steenwegen, over spoorwegen
tot kanalen. Hoewel het Aalsters stadsbestuur zich bewust was van de
veelheid aan mogelijk nuttige openbare werken, liet de financiële toestand van de stadskas het niet altijd toe deze uit te voeren [75].
Daardoor bleven de infrastructuurwerken er in de jaren 1840 - naast

[73]
[74]
[75J

SAA, BVW, 456, 24/10/1848, 05/12/1848; SAA, GR, 18, 1111111848; SAA, Den
Dender-Bode, microfilm nr. 4,10/12/1848.
SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4,13/12/1846.
SAA, GR, 17, 17/11/1846.
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de gebruikelijke herstellings- en onderhoudswerken aan de buurtwegen, de aanleg van voetpaden en rioleringen en enkele bestratingen
binnen de stad - in hoofdzaak beperkt tot de aanleg van een gedeelte
van de steenweg naar Opwijk [76].
Het stadsbestuur dat reeds jaren op een spoorwegaansluiting
hoopte, zag de ongunstige ligging van het bestaande traject als één
van de belangrijkste oorzaken van de ellendige toestand waarin Aalst
was terecht gekomen. Bij tientallen gelegenheden werd dit "onrecht"
aangeklaagd enlof werd er gewezen op "Za position défavorable de
l'isolement que lui a fait l' établissement du chemin de fer dans une
direction autre que ceile que lui indiquait naturellement la topographie du pays" [77].
Aangezien de aanleg van een spoorweg uitbleef, zocht het stadsbestuur naar middelen om dit gemis toch in zekere mate te compenseren. Zo heeft men bijvoorbeeld met succes geijverd voor de oprichting van een Kamer van Koophandel binnen de stad: "Die opregting
moetende in onze stad den koophandel begunstigen en vergemakkelyken en op deze wyze de voortbrenging aenprikkelen welke op hare
beurt aen de manufacturiere nyverheid even als aen den landbouw de
ontwikkelingen en de krachtdadigheid geeft waervoor die vatbaar
zyn" [78]. Met het KB van 29 november 1841 werd de Kamer van
Koophandel van het arrondissement Aalst een feit [79]. De aanleg
van de baan van Aalst naar Opwijk moet eveneens in de optiek van
spoorwegcompensatie gezien worden: " ... la supériorité des facilités
de transport qu'offrent les chemins de fer; il ne nous restait pour y
rémédier, qu' à multiplier autant que nos forces Zepermettaient, nos
communications ordinaires et suppléer ainsi à leur infériorité par le
nombre. C'est dans ce but que nous avons construit la route d'Alost
vers Opwyck" [80].

[76]

[77)

[78]
[79)
[80]

SAA, Jaarverslagen
van de stad Aalst 1841-1843, GR 30/09/1842,
16/10/1843,
28110/1844.
Zowel de provincie als de regering kenden hiervoor in 1844 een subsidie van 12.900 fr.
toe.
SAA, GR, 16,22/09/1840;
SAA, GR, 17,26/02/1845,20/09/1847,21/03/1848;
SAA.
Jaarverslagen
van de stad Aalst 1839-1840, 1842, 1845, 1846, GR 29/1J1l840,
17/11/1841, \6110/1843,30/10/1846,08/1111847;
RAB, Jaarverslag KVK 1846, 15,
15/03/1846.
Een extract uit een brief aan de koning (GR 26/02/1845) werd ter illustratie opgenomen
in Bijlage XI.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1840, GR 17/J 1/1841.
D. PODEVlJN, J. VAN GYSEGHEM en K. BAERT, Van paternalisme naar emancipatie, Aalst, 1991, p. 36.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1845, GR 30/10/1846.
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De eerste spoorweg in het Land van Aalst is er dus slechts na
veel getouw trek gekomen. Den Dender-Bode rapporteerde met de
regelmaat van de klok over de schijnbaar eindeloos durende verwikkelingen. In één van haar artikels had ze het zelfs over het "aepenspel nopens onzen yzeren weg" [81]. Waarom de aanleg van een
spoorlijn - en trouwens ook de kanalisatie van de Dender - zo lang op
zich liet wachten, gaan we hier niet bespreken. Het zou ons immers
te ver leiden hun (vaak ingewikkelde) voorgeschiedenis uit de doeken
te doen [82]. Zeker voor dergelijke grootschalige werken was Aalst
volledig afhankelijk van de goodwill van de staat. Toch hoopte men
dat deze projecten niet langer uitgesteld zouden worden en dat daardoor heel wat werkloze arbeiders aan de slag zouden kunnen: "Er
word ook gesproken van de ontworpene spoorlynen eyndelyk aen te
leggen en van de eerste noodzaekelyke werken onmiddelyk te beginnen. Dit gedagt is ook het onze: de uytvoering diër nuttige werken zal
althans werk en brood verschaffen tydens het aenstaende guere wintergetyde aen een deel van 't onnoemgelyk getal werkelooze doch
neerstige arbeyders die niets vueriger verlangen dan. zich zelve benevens hunne huysgezinnen door 't werk hunner handen te onderhouden" [83].
aast commerciële voordelen die de aanleg van een spoorlijn
en/of de kanalisatie van de Dender met zich mee zouden brengen, zag
een aantal parlementsleden hierin ook werkgelegenheid voor de arme
klasse en aldus een mogelijkheid om het pauperisme in te dijken.
Onder meer volksvertegenwoordiger De Clippele was erg bekommerd om de openbare werken in het district. In januari 1848 vroeg hij
de regering zich zo spoedig mogelijk bezig te houden met de spoorweg der Dendervallei, de kanalisatie van de Dender en de spoorweg
Brussel-Gent via Aalst: "L'arrondissement d'Alost ou le fléau de la
misère et Lemanque de travail se font cruellement sentir; l'arrondissement d'Alost est de toute la Flandre orientale celui qui compte le
plus de pauvres proprement dits. Pour remédier ça, il faut avoir une
plus large part dans la distribution des travaux publies .... Les travaux de canalisation et du chemin de fer ne sant que des moyens temporaires pour venir en aide au pauperisme. J' adjure le ministère de

[81 J
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SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, 12/05/1850.
Volgende werken gaan uitgebreid in op deze problematiek: D. MATTHEEUWS, De
spoorlijn Gent-Brussel via Aalst in de Belgische spoorweg-politiek, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
1997, 172 p.; A. VA LUL, "De eerste spoorweg in
het Land van Aalst", in: Hel Land van Aalst, 2,1950,4,
pp. 147-158; L. DE RIJCK,
"Verkeersinfrastructuur
in de Denderstreek: een gebrekkig overheidsbeleid
(18301968)", in: Het Land van Aalst, 49,1997,4,
pp. 231-264.
SAA, OR, 17,2011111847; SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, 2111111847.
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venir en aide à I'arrondissement. Le chemin defer de la vallée, artère principale, va faire circuler la vie dans toutes les parties du district. La canalisation outre qu'elle favoriserait le commerce et l'industrle, serait une occasion de travail pour notre population affamée" [84].
Ook volksvertegenwoordigers
Van Cleemputte, Cumont, De
Naeyer en Bruneau waren voorstanders van een uitbouw van de verkeersinfrastructuur. Eugène De Smet daarentegen was niet alleen
gekant tegen de mechanisatie van de lijnwaadindustrie; zijn conservatieve zienswijze kwam eveneens tot uiting naar aanleiding van het
spoorwegvraagstuk. Het nut van een spoorwegverbinding zou volgens hem de uitgaven ervan niet compenseren [85].

1.6.2. "Hulpborzen der fabrikanten"
Hoewel de gemeenteraad in haar zitting van 16 april 1847 de
oprichting van een voorzienigheidskas voor arbeiders als een goed
initiatief bestempelde, aanzag ze een dergelijke maatregel - als
gevolg van de grote werkloosheid en de zeer lage lonen - op dat ogenblik als niet haalbaar [86]. Wel kwamen er enkele privé-initiatieven
tot stand. Zo richtten Van Santen- Vandewiel, Cumont en de gebroeders Vandersmissen in hun fabrieken "caisses de prévoyance" op. In
ruil voor een wekelijkse bijdrage van 10 centiemen per persoon werd
aan de arbeiders in geval van ziekte een halve dag loon uitbetaald.
Ook bij Eliaert-Cools werd een dergelijk systeem ingevoerd [87]. In
de jaren 1850 waren er zelfs in het merendeel van de fabrieken kassen voor wederzijdse hulp ("caisses de secours mutuels") actief [88].

2. De fysische aftakeling
2 .1. Demografische gevolgen van de crisis
Statistici toonden aan dat er een correlatie bestaat tussen de
landbouw- en industriële crisissen en de schommelingen in de bevolkingsevolutie, namelijk een stijging van de mortaliteit en een daling
van de geboorte- en huwelijkscijfers. Zoals ondertussen duidelijk is
[84]

[85]
[86]
[87]
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X., Armales parlernentaires 1847-1848,25/0111848,
geciteerd in: E. DE RIDDER-DE
SADELEER en M. CORDEMANS, Verkiezingen en verkozenen in hel arrondissement
Aalst, 1831-1878, Gem, 1968, p. 125.
E. DE RIDDER-DE SADELEER en M. CORDEMA
S, Verkiezingen, p. 109.
SAA, GR, 17, 16/04/1847.
RAB, Zittingen KVK, J, 16/0511847; SAA, BVW, 456, 27/02/1849.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1853, 1855, GR 02/10/1854, 03/10/1856.
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geworden, heeft de crisis ook in Aalst diepe wonden geslagen. Het is
dus logisch dat we ons afvragen welke demografische repercussies
dit met zich meebracht. Daarom bekijken we voor de periode 18311860 de bevolkingsevolutie en gaan we in op zowel mortaliteit, nuptialiteit en nataliteit. Hoewel we ons beperken tot enkele algemene
parameters, geeft dit toch een idee omtrent de impact van de crisis op
de demografie.

2.1.1. Mortaliteit
De mortaliteit in Oost-Vlaanderen vertoonde voor de jaren
1846-1849 een merkelijke stijging, te wijten aan de voedselcrisis en
epidemische ziekten. In het arrondissement liet de crisis zich, met
enkel een uitschieter in 1848, heel wat minder voelen. Voor Aalst zelf
daarentegen was er sprake van een veel hoger sterftecijfer: met een
gemiddelde van 28 %0 per jaar stak de stad in de jaren 1840 ver uit
boven het provinciaal (26 %0) en vooral boven het arrondissementeel
niveau (23 %0) [89].
Dat Aalst tot in de jaren 1840 een echte "ville-tombeau" bleef,
blijkt duidelijk uit de gegevens van de eerste helft van dit decennium.
Hoewel er toen nog geen sprake was van een voedse1crisis of van epidemieën, lagen de sterftecijfers merkelijk hoger dan in het arrondissement. Na het losbarsten van de crisis bereikte de mortaliteit in de
stad ongekende hoogten; als gevolg van de cholera-epidemie liep ze
in 1849 zelfs op tot 48 %0.
MORTALITEIT AALST
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X., Exposé de la situation du Royaume. Période décennaJe de J 841- I 850, Brussel, 1852;
NIS, Mouvement de la population, 1841-1849; SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr.
4,05/0111851.
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Voor 1831-1860 waren er 437 sterfgevallen per jaar, wat overeenkomt met een gemiddeld sterftecijfer van 27 %0. Enkele jaren
springen door de sterke toename van het aantal overlijdens in het oog.
In 1833-1834 eiste een cholera-epidemie veel slachtoffers in de naburige dorpen, hetgeen wellicht het hoog sterftecijfer van 1833 in Aalst
(34 %0) helpt verklaren. Met respectievelijk 31, 35 en 33 %0 waren
1835, 1837 en 1839 ook zware jaren. Vanaf 1840 bleef het sterftecijfer schommelen rond het gemiddelde, om na de verwoestende cholera-epidemie van 1849 (48 %0) tot ver hieronder terug te vallen. In de
jaren 1850 was er dan weer een stijging, o.a. als gevolg van een nieuwe doch veel beperktere choleraplaag in 1854. Enkel 1856 en 1857
stegen nog lichtjes boven de 27 %0, waarna opnieuw een daling volgde.

2.1.2. Nuptialiteit
Ook de nuptialiteit ondervond invloed van de slechte economische toestand. Aangezien ze wegens werkloosheid of geldgebrek niet
in staat waren een gezin te stichten of te onderhouden, stelden veel
jongelui hun huwelijk immers uit. Na de crisis was er gedurende een
korte periode een abnormale toename van het aantal huwelijken,
waarna het evenwicht zich herstelde.
NUPTIALITEIT AALST
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Bekijken we de evolutie van de huwelijkssluiting in Aalst, dan
zien we dat de crisis de nuptialiteit wel degelijk beïnvloed heeft [90].
Waar het gemiddelde Over de ganse periode 7,5 %0 bedroeg, zijn het
inderdaad juist de jaren 1846,1847 en 1848 die hier merkelijk onder
bleven. Met respectievelijk slechts 5,1; 5,2 en 5,8 huwelijken per
1000 inwoners vormden ze een absoluut dieptepunt. Daarna zette
zich een recuperatiebeweging in: vooral in 1850, en in iets mindere
mate in 1851, werden de uitgestelde huwelijken massaal afgesloten.

2.1.3 . Nataliteit
Parallel met de daling van het huwelijkscijfer daalden in 18461848 ook de geboorten [91]. Van 1831 tot 1860 waren er in Aalst
15099 geboorten, een gemiddelde van 503 of 31 %0 per jaar. De
inzinking in 1847 (25 %0) en 1848 (23 %0) is ontegensprekelijk aan de
crisis te wijten.
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2.2. Ziekten en epidemieën
Bekijken we de gezondheidstoestand van de Aalsterse bevolking, dan stellen we vast dat het probleem van de pokken doorheen
onze periode regelmatig opdook; doch meestal betrof het geïsoleerde
gevallen van deze ziekte [92]. Hoewel het stadsbestuur bleef wijzen
op de noodzaak om de kinderen te laten vaccineren, botste het telkens
weer op de vooroordelen, onverschilligheid en zorgeloosheid van de
ouders [93]. Zelfs het feit dat de inentingen (overwegend) kosteloos
gebeurden, kon daar niet veel aan veranderen.
In tegenstelling tot heel wat andere lokaliteiten was er in Aalst
geen sprake van een echte tyfusepidemie, waardoor het aantal slachtoffers dat de ziekte er maakte beperkt bleef [94]. Een mogelijke verklaring hiervoor vonden we in een verslag van de Provinciale
Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaanderen: "Ainsi entächées
de la prédisposition à la fièvre typhoïde, déclarée dans la province en
1846 et 1847, ces populations virent au début la maladie se propager
parmi elles d'une manière effrayante. Celles de la campagne dénuées
de tout, eu rent le plus à souffrir de ses ravages, tandis que celles des
villes et des eentres industriels y échappèrent en plus grand nombre,
et cela à la faveur de plus de ressources dont el/es disposaient" [95].
Dat de angst voor een epidemie nochtans niet onbestaande was,
blijkt uit het jaarverslag van 1846 waarin men zich erg gelukkig prees
over de gezondheidstoestand. Er wordt vermeld dat deze onophoudelijk zeer goed was, "ondanks de twee rampspoedige jaren, die wy
door te worstelen hebben gehad en gedurende welke de duerte en de
slechte hoedanigheid der eetwaren, die byna uitsluitelyk het voedsel
van den arme uitrnaekten, zoo vele verwoestingen elders hebben aengeregt", Hoewel er geen bijzondere ziekten voorkwamen, meldt men
toch dat er sprake was van "eenen zekeren staet van verzwakking
onder de behoeftigen" [96].
[92]
[93]

[94]
[95]

[96]

SAA, Jaarverslagen
van de stad Aalst 1836, 1838-1840, 1850, GR 14/11/1837,
22/11/1 839,29/1111840, 17/11/1841,04110/1851.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1836, 1839, 1848, 1850, GR 14/1 1/1837,
29/1111840,28/09/1849,04/10/1851;
W.H. McNEILL, Mensen en hun plagen. Een
ziektegeschiedenis van de mensheid, Amsterdam, 1996, p. 248.
Het verzet van het grote publiek tegen inenting met pokkenvirus is op het vasteland van
Europa lang blijven bestaan. De tegenstanders bekritiseerden deze gewoonte als een
inbreuk op Gods wil én als zinloze verspreiding van een gevaarlijke infectie onder
gezonde mensen.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst l839, 1843, 1848, GR 29/1 1/1840, 28/10/1844,
28/09/1 849.
RAG, Provinciale Geneeskundige Commisie, 43,06/05/1849,
geciteerd in: G. GADEYNE, "Oostvlaamse medici en parochiepriesters, slachtoffers van de tyfusepidemie, 184748", Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 34,
1980, p. 168.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1846, GR 08/]1/]847.
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Die verzwakking van de bevolking zette zich de daaropvolgende jaren onophoudelijk verder. De duurte der levensmiddelen in combinatie met de daling of - in het beste geval - het stabiel blijven van
de lonen maakte dat de algemene koopkracht achteruitging en de
gewone man het steeds moeilijker kreeg zijn buikje rond te eten.
Bovendien was de voeding erg eenzijdig en waren de levensmiddelen
vaak van twijfelachtig allooi [97]. Die onevenwichtige voeding met
aardappelen en brood als hoofdbe tanddeel , weinig of geen dierlijke
proteïnen, onvoldoende vetten en een gebrek aan bepaalde vitamines,
droeg in belangrijke mate bij tot de lichamelijke aftakeling van de
bevolking. Omkomen door verhongering was misschien een uitzondering; door ondervoeding en fysieke uitputting ging echter de
natuurlijke weerstand verloren en kregen alle mogelijke virussen
"carte blanche" om zich onder de weerloze bevolking te verspreiden.
Des te meer nog was dat het geval, daar met het voortschrijden van
de verarming ook de meest elementaire voorzorgsmaatregelen en
hygiënische stelregels verwaarloosd werden [98].
Het mag dan ook niet verwonderen dat Aalst, net als zoveel
andere gemeenten, getroffen werd door de cholera-epidemie van
1848-1849. De ziekte verscheen in het begin van de maand maart
1849 plotseling in het burgerlijk hospitaal. Na alle wijken van de stad
te hebben "bezocht", verloor ze eind juli aan hevigheid en na een
korte herneming beschouwde men de cholera "als hebbende onze
muren eindelyk verlaten". Vanaf september 1849 was de gezondheidstoestand van de stad opnieuw zeer goed. Op een officieel totaal
van 970 ziektegevallen, vielen er 354 slachtoffers te betreuren [99].

2.3. Maatregelen voor hygiëne en gezondsheidsbewaring
Dat de gemeenten moesten instaan voor het onderhoud van de
voorzieningen voor hygiëne en volksgezondheid hoeft geen betoog.
De schepencolleges waren voornamelijk verplicht te zorgen voor de
(97)

[981

[99)

E. DUCPÉTIAUX,
"Budgets économiques de classes ouvrières en Belgique", in:
Bulletin de la commission centrale de statistique, 1855, pp. 261-440, geciteerd in: P.
SCHOLLIERS, Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België, Brussel,
1993, pp. 25-26.
"La plus grande partie des ouvriers (a une) alimentation grossière et exclusivement
végëtale, qu'elle relève de temps en ternps, une fois par semaine, par I'usage d'une
maigre portion de viande ou de poisson, et encore la viande qu'elle se permet n'est-elle
sou vent que de qualité fort inférieure ou déjà en voie de décornposition".
E. WITTE, Arm Vlaanderen, in: E. WITTE e.a., Geschiedenis van Vlaanderen van de
oorsprong tot heden, Brussel, 1983, p. 189; C. VANDEl'n3ROEKE, Sociale geschiedenis ... , p. 271.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1848-1849, 1854, GR 28/09/1849, 27/09/1850,
28/0911855.
Ook later zou men nog met cholera geconfronteerd worden, bijvoorbeeld tijdens de
maanden augustus en september 1854 toen er 81 overlijdens waren.
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reiniging en de hygiëne der straten, openbare plaatsen en gebouwen.
Verder moesten zij onder meer epidemieën bestrijden, de lokale diensten voor inenting en ontsmetting organiseren, toezicht houden op de
gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde gebouwen en waren ze
bevoegd voor de aanleg en het onderhoud van de begraafplaatsen, ...
De omzendbrief van 1 december 1848 had de provinciegouverneurs ertoe aangezet speciale comités voor volksgezondheid in te
richten. In de meeste grote gemeenten werden dergelijke comités
ingesteld om het lokale bestuur bij te staan en de nodige maatregelen
voor te stellen. Zij moesten de toestanden aanklagen die de volksgezondheid in gevaar konden brengen, maar eveneens de nodige voorzorgsmaatregelen voorstellen onder het driedubbel aspect van de
sanering der straten en woningen, de afwezigheid of ontoereikendheid van de riolering, het gebrek aan water voor het gewoon verbruik
der inwoners of voor het instandhouden van de openbare zindelijkheid [100].
In Aalst werd op 18 januari 1849 zo'n bijzonder comité van
openbare gezondheid bewaring opgericht. Het doel van de instelling
werd als volgt samengevat: "de betrachting van middelen ter gezondmaking der wyken en woonsten, door de werkende klassen bewoond,
en het voorschryven van voorkomingsmaetregelen tegen de verschyning van besmettelyke ziekten [10 1]. Teneinde de fysische conditie
van een groot deel van de bevolking te verbeteren, werden op voorstel van het comité verschillende werken van gezondmaking en luchtreiniging uitgevoerd; waaronder bijvoorbeeld de plaatsing van 2
openbare pompen, de verlenging en het onderhoud van de riolering,
de afbraak van verscheidene ongezonde woningen, de installatie van
"luchtreinigers" in ongezonde woningen, het witten van al de woonsten der armen met "levenden kalk gemengd met een weinig chloruer" ,... [102].
De inspanningen van dit comité ten spijt is men er in 1849 niet
in geslaagd de cholera-epidemie af te wenden. Ook nadat de ziekte
zich geopenbaard had, stelde het stadsbestuur, "zich omringende van
de verlichtheid en de kennissen van het geneeskundig korps dezer
stad:' [103], alles in het werk om haar te bestrijden. Om uitbreiding
te voorkomen, werden bovendien bijzondere maatregelen genomen.
Zo besloot het College van Burgemeester en Schepenen op 10 juni
1849 bij hoogdringendheid tot een politiebevel betreffende de begra[100]
[101]
[102]
[103]

M. VAN AUDENHOVE, Geschiedenis van de gemeentefinanciën., p. 105.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1848, GR 28/09/1849; SAA, CBS, 187,10/01/1849;
SAA, BVW, 456, 09/0111849.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1850, GR 04/10/185l.
SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1848, GR 28/09/1849.
Op 1 januari 1849 telde de stad 6 dokters in de genees- en vroedkunde, I heelmeesteren vroedkundige, 5 apothekers en 3 vroedvrouwen.
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fenis van choleraslachtoffers. Personen gestorven aan deze ziekte
konden hierdoor reeds 6 uur na de vaststelling van het overlijden
begraven worden [104]. Niettegenstaande de slechte financiële toestand van de stadskas werd toch niet geaarzeld alle noodzakelijke uitgaven te doen. Zo werd een bijzonder hospitaal voor de met cholera
besmette zieken ingericht in de school van de Broeders der
Christelijke Lering, waar 80 bedden geplaatst werden. De inrichting
van dit hospitaal bracht een totale uitgave van 19.001,80 fr. met zich
mee. Er moet wel gezegd worden dat het stadsbestuur en het Bureel
van Weldadigheid heel wat hulp kregen van de begoede klasse:
"Indien wy van den eenen kant het lot te betreuren hebben van eene
menigte arme weezen, welkers ouders hun door de schrikkelyke ramp
ontrukt zyn, zoo hebben wy van den anderen kant, de voldoening dat
onze liefdaedige burgers zoo veel mogelyk hebben bygedraegen om
die ongelukkige in hunnen beweenelyken toestand ter hulp te snellen
door milde aelmoessen, kleederen, verschoon en andere verzorgingen die in zulke omstandigheden noodig zyn", Zo was er onder meer
een huis-aan-huiscollecte voor hulp aan de door cholera getroffen
armen. Hoeveel deze precies opbracht, vonden we niet terug; maar
vermits besloten werd met de opbrengst de kosten van het cholerahospitaal (19.001,80 fr.) te betalen en de rest aan het Bureel van
Weldadigheid te schenken, staat wel vast dat het om een aanzienlijke
som ging [105].
Met het oog op hygiënebewaring werden nog andere initiatieven
genomen. Zo werden de straten bijvoorbeeld afgeschuimd door arme
mest- en vuilnisrapers: "Het onderhoud onzer straten en openbare
plaetsen, de volkomen staet van reinheid waerin zy zich altyd in
bevinden, is aen de vryheid te danken, welke aen de werkende klas
gelaten wordt om er ten haren voordeele de vuilnis van weg te nemen.
Deze bezigheid maekt daerenboven eene bron van inkomsten, in
welke vele huisgezinnen een groot deel hunner middelen van bestaen
vinden" [106]. Verder verscheen in juli 1849 een "Policie verordening jegens de gezondheidsbewaring
der Stad Aelst". Deze
machtigde het College van Burgemeester en Schepenen "het bewoonen van huizen, kamers of aenhangsels van wooningen te verbieden
welker morsigheid, gebrek aen licht, aen verluchting, aen genoegzame ruimte, aen bevloering, of om alle andere redenen, de openbare
gezondheid op eene bestendige wyze in gevaer stellen" [107].
De bovenste lagen van de maatschappij beschouwden de predi[104]
[105]
[106]
[107]

SAA,OR, 18, 11/06/1849.
SAA, OR, 18, 11/06/1849; SAA, BVW, 456, 08/07/1849, 28/10/1849; SAA, Den
Dender-Bode, microfilm nr. 4, 01/07/1849.
SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1846, 1850, OR 08/11/1847, 04/1O/l85l.
SAA, Recueil des rëglemenis de la ville d' Alost, 262, nr. 30.
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king van deugden als zuiverheid, netheid en zorgzaamheid als hét
middel bij uitstek om de armoede als dusdanig te bezweren. Arme
gezinnen die het hele jaar door voldoende 'bewijzen van redelijke
huishoudelijke en burgerlijke plicht toonden', ontvingen een prijs
voor reinheid, in de vorm van een premie of medaille [108). In Aalst
werd hiervoor zelfs een heus reglement opgesteld. Artikel I ervan stipuleerde het volgende: "Il sera accordé annuellement à chacune des
cinq sections dont se compose l'administration du bureau de bienfaisance un prix d'une valeur de dix francs au moins et de quinze francs
au plus en objets d'habillements ou autres objets mobilières à la
familie ouvrière qui, dans chaque section, aura donné le plus de soin
à la propreté et à la bonne tenue de son habitation durant l'ennee
écoulée" [109). Om de behoeftigen nog meer te motiveren hun huis
zuiver te houden, werd besloten de beschikbare sommen te verdelen
over verscheidene prijzen [110].

3. De geestelijke aftakeling
3.1 Het toenemend analfabetisme
De weerslag van de sociale ontreddering beperkte zich niet tot
de materiële sector; ook op mentaal vlak kunnen en moeten de repercussies afgemeten worden. Een vrij ideale maar vaak verwaarloosde
meter in verband met de verarmingsprocessen van de late 18de en de
eerste helft van de 19de eeuw vinden we terug in de geletterdheid van
de bevolking. Van zodra een volk elke bestaanszekerheid verliest en
zich jaren na elkaar met ondergang bedreigd ziet, is het evident dat
het alle interesse verliest voor wat haar niet onmiddellijk aanspreekt.
Dat dit in het bijzonder gold voor luxe-activiteiten als schoollopen en
geletterdheid spreekt voor zich [111].
Gedreven door sociaal-economische overwegingen werden de
kinderen van school weggehouden en 'voortijdig' als werkkrachten
ingeschakeld, hetgeen onvermijdelijk resulteerde in een aantasting
van de geestelijke paraatheid. Zelfs de meest eenvoudige handelingen, zoals het voluit neerschrijven van de naam, ging men op de duur
als een prestatie beschouwen. Zo waren niet eens de helft van de

[108]
[109]
[110]

u iu

K. VELLE, Gezondheidsopvoeding
in België in de 19de eeuw, in: Spiegel Historiael 17,
1982, 12, p. 621.
SAA, Recueil des réglernents de la ville d' Alost, 262, nr. 54.
SAA, BVW, 456, 12/07/1850,24/09/1850;
SAA, Jaarver lag van de stad Aalst 1850,
GR 04110/1851.
C. V ANDE BROEKE, Sociale geschiedenis ... , p. 206, p. 27 J .
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mannen en slechts een kwart tot een derde van de vrouwen in staat
hun huwelijksakte te ondertekenen [112].

ALFABETISATIEGRAAD
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De Aalsterse situatie lijkt - enkele nuances niet te na gesproken in dezelfde lijn te liggen als boven geschetst algemeen beeld. Met respectievelijk 37, 29 en 41 % ondertekende huwelijksakten scoren de
vrouwen wel opvallend beter. De resultaten van de mannen schommelen rond de helft, behalve in 1850 met een absoluut dieptepunt van
amper 39 % [113].
De achterlijkheid van het overgrote deel van de Vlaamse bevolking was ontzettend. C. Vandenbroeke gaf de ernst van de situatie als
volgt weer: "Anno 1850 is de kleine man op het platteland in
Vlaanderen dan ook letterlijk en figuurlijk heel klein geworden, met
een IQ dat aan tijdgenoten toeliet hem met stomme lastdieren te vereenzelvigen. Zoals het lastdieren past, was hij in zijn miserie en domheid ook heel braaf en volgzaam, zonder aspiraties en zich ten volle
van zijn minderwaardigheid bewust" [114].
(112]

C. VANDENBROEKE.
Vrijen en trouwen ... , pp. 183-184; C. VANDENBROEKE,
Sociale geschiedenis ...• p. 275, p. 278.
Slechts een kleine minderheid van de jongeren, te schatten op 25 à 30 % volgde de hele
cyclus van het lager onderwijs. In die optiek is het dan ook normaal dat voor velen
slechts een vorming tot het niveau van semi-alfabeet was weggelegd. Enkel de leesvaardigheid kon met de nodige goodwill in die korte tijdspanne ingeoefend worden.
Werd dit later niet regelmatig herhaald of bijgewerkt, dan ging zelfs die beperkte basis
al even vlug opnieuw verloren. Door na te kijken in welke mate men in staat was zijn
naam te schrijven of een handtekening te zetten, onderschatten we naar alle waarschijnlijkheid de leesvaardigheid; omgekeerd overschatten we wellicht de mate waarin het
schrijven ontwikkeld was.
(113] SAA, Huwelijksakten Aalst, 1840, 1850, 1860, microfilms nrs. 60, 61 en 63.
(114] C. VANDENBROEKE, Sociale geschiedenis ... , p. 224.
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3.2. Absenteïsme en kinderarbeid
"Maer nu dat den armen kosteloos kan onderweezen worden, verwaerloost hy schier volkomenlyk de onkosten weLke den staet voor hem
doel te baet te neemen, en waer uyt komt deeze verwaerlooiing?
Eenvoudiglyk omdat tallooze arme kinderen als zy 's morgens opstaen
noch 't eeten noch te drinken noch te warmen vinden, en dat zy zulks
eerst moeten gaen zoeken, hunne ouders, gebrek aen werk, in d'onmogelykheyd rynde aen deere noodwendig heden te voldoen" [115].
Het bovenstaande bevestigt dat een laag per capita inkomen
leidt tot analfabetisme, een geringe belangstelling voor het schoolwezen en een enorme verspreiding van absenteïsme. Nog in de loop
van de jaren 1860 schatte men de gemiddelde duur van het school
lopen in Vlaanderen op slechts iets meer dan 4 jaar [116].
Bij de minder begoeden werd het als vanzelfsprekend
beschouwd de kinderen zo vlug mogelijk in het productieproces in te
schakelen. Het merendeel van de plattelandsbewoners poogde door
dag in, dag uit hard te werken de eindjes aan elkaar te knopen.
Vrouwen en kinderen vormden daarbij onmisbare arbeidskrachten
zowel in de huisnijverheid als voor de bebouwing van een klein lapje
grond dat hen het levensnoodzakelijke bezorgde [117]. Wij zijn echter vooral geïnformeerd over de situatie in het Aalsterse fabriekswezen, waar heel wat kinderen werden tewerkgesteld.
De Aalsterse Kamer van Koophandel, waar nogal wat fabrieksbonzen in zetelden, gaf haar visie over kinderarbeid weer in een bijdrage aan de "Enquête sur la condition des classes ouvrières et SUf le
travail des enfants" [118]. Hoewel de bevindingen in dit rapport met
de nodige kilo's zout moeten genomen worden, geven ze toch een
idee van de toenmalige situatie. Bovendien is het leerrijk om te zien
hoe de Kamer de kinderarbeid in haar rechtsgebied trachtte te legitimeren.

[l151 SAA, Den Dender-Bode, microfilm nr. 4, 08/081J847.
[116] C. VANDE BROEKE, Sociale geschiedenis ... , pp. 277-278; G. VAN BOCKSTAELE
e.a., Het Sint-Maarteninstituut
1881-1980. Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in bet Aalsterse, Aalst, 1980, p. 50.
In 1858 was het aantal schoolgaande kinderen in Aalst nog zeer laag: met amper 1382
op 18564 inwoners of 7,4 % was dit 1,2 % lager dan in de provincie en 3,4 % minder
dan in het ganse land.
[117] R. DE HERDT en B. DE GRAEVE, Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914, Gent,
1979,p.49.
[118] L. DE RIJCK, "Een sociaal onderzoek door de Kamer van Koophandel te Aal t (184648)", in: Het Land van Aalst, 37,1985, 2,pp. 57-59.
Het Aalsterse luik van deze enquête werd door Luc De Rijck behandeld in bovenvermeld artikel. We baseerden ons dan ook hoedzakelijk op zijn werk om deze problematiek te verduidelijken.
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Volgens het rapport werden kinderen alleen ingezet voor karweitjes of voor eenvoudige boodschappen, om zo het rendement van
de volwassen werknemers op een redelijk niveau te brengen. Hoewel
de reële werkduur niet als overdreven werd gezien, beschouwde de
Kamer een werkdag van 12 uur - zowel voor kinderen als volwassenen - toch als een limiet [119]. Nachtwerk van kinderen kwam niet
voor en de zondagsrust werd gerespecteerd, "de sorte qu'il n'y a pas
d'obstacle à l'accomplissement des devoirs religieus".
De Kamer verantwoordde de kinderarbeid door enerzijds te verwijzen naar de specifieke vereisten van de textielnijverheid waar de
volwassen arbeiders "geholpen" werden, en anderzijds naar het
gezinsbudget dat op die manier in evenwicht werd gebracht. Over de
omvang van het kinderloon liepen de antwoorden nogal uiteen. Een
dagloon kon gaan van 10 tot 7S centiemen [120]. Het financiële voordeel daargelaten betekende het inschakelen in het arbeidsproces ook
een nuttige leerschool. Door de instructies van de ouderen op te volgen, leerden de kinderen immers het métier. Een zwak punt was volgens de Kamer een tekort aan schoolse opvoeding en opleiding. Er
werd dan ook gepleit voor een verruiming van de zondagsschool en
de oprichting van "bewaarscholen" [121]. Op die manier wou men
het opvoedingsproces beïnvloeden en bepaalde ongunstige elementen
van het familiaal milieu verhelpen [122].
Inzake de problematiek van de werkongevallen klinken de antwoorden van de Kamer ontstellend luchthartig: het werk in de ateliers
was niet alleen gezond, het verliep ook ordelijk en leverde geen bijzondere risico's op. De kinderen in de Aalsterse nijverheid waren
volgens de Kamer ook behoorlijk gevoed. Aardappelen, brood en
melk vormden de basis; vlees kwam zelden op tafel in het arbeidersgezin en dan alleen nog op zondag.

[119]

R. DE HERDT en B. DE GRAEVE, Kinderarbeid, p. 35.
In 1843 werd in de industrie in Aalst gewerkt vanaf zes uur 's morgens (in de winter
vanaf zeven uur) tot acht uur. Hierop volgde een korte schafttijd. Om halfnegen zette
men opnieuw aan tot 's middags. Daarna ging het van dertien uur in één adem door tot
acht uur 's avonds.
[120] De laagste lonen kwamen voor in de sector van de kantbewerking. waar uitsluitend
meisjes tewerkgesteld waren. In de katoenspinnerijen en weverijen werden alleen jongens ingezet. Op een leeftijd van 9 à 15 jaar verdienden ze tussen de 10 en 25 centiemen
per dag.
[121) RAB,Zittingen
KVK, 1,3010911849.
Door de jonge arbeiders tussen 14 en 18 jaar de kans te geven de zondagsschool bij te
wonen, meende de Kamer dat dit voldoende was om het niveau van onderricht te behouden dat ze kregen tussen 10 en 14 jaar.
[122] C. V ANDENBROEKE, Sociale geschiedenis ... , p. 264.
Niet alleen of niet zozeer had men de verstandelijke ontwikkeling van het volk op het
oog; belangrijker waren de kansen tot moraliserende betogen en indoctrinatie, waarbij
het respect voor de openbare orde, het gezag en het privé-bezit met het nodig omhaal
werden ingelepeld.
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industriestad

verwonderen dat de conclusies van de
na een reeks oppervlakkige en onvolledige
dat Aalst als een rustige, gezonde en
kon worden beschouwd: "La condition

Kamer van
antwoorden
welvarende

des jeunes
ouvriers ne no us parait nëcessiter aucune amélioration
dans notre
ressort, autre que celle qui résulterait de l'institution
d' éeoles gardiennes et de caisses de prévoyance"
[123].

Hoewel het inschakelen van kinderen in het arbeidsproces ongetwijfeld de belangrijkste oorzaak van het grote schoolverzuim was,
speelden ook andere factoren een rol. Zo meenden veel ouders - niet
helemaal onterecht trouwens - dat het naar school gaan de gezondheid van hun kinderen in gevaar bracht. In een tijd waar openbare
gezondheid en medische verzorging nog onvoldoende waren, was het
immers om moeilijkheden vragen wanneer men een groot aantal kinderen in een vuil, nauwelijks verlucht en 's winters koud schoollokaal
samenperste [124].
Op het platteland - zoals waarschijnlijk ook in de landbouwwijken Mijlbeke en Schaarbeke - was er een zeer onregelmatig schoolbezoek, dat in de zomermaanden vaak geheel ophield doordat de kinderen moesten helpen op het veld. In de winter was het schoolbezoek
frequenter, maar dan speelden het weer, de lechte wegen en de
afstand tot de school een negatieve rol: "Ten anderen waer zyn de
liefhebbers die des winters, 20 à 25 minueten verre met eenen hongerigen buyk en half naekt zouden ter schoole gaen?" [125].
In Aalst deed men herhaaldelijk zijn beklag over het feit dat de
minstvermogende en werkende klas onverschillig stond tegenover het
schoolgebeuren, waardoor de kinderen vaak elke kans op kosteloos
onderwijs ontnomen werd. Door het Bureel van Weldadigheid aan te
sporen alle onderstand te weigeren aan diegenen die hun kinderen de
lessen niet lieten volgen, hoopte de stad iets te doen aan het grote
absenteïsme: "Nous devons eependant nous plaindre de l' indolente
insouciance des parents à y envoyer leurs enfants. Nos exhortations
à eet égard restent sans fruits et nous devons le dire, il serait à désirer qu' en faveur de la propension du bienfait de cette instruction gratuite, le Bureau de Bienfaisance refusät tout secours aux parents indigents qui négZigent d'envoyer leurs enfants à l'éeole" [126].

[123] L. DE RIJCK, "Een sociaal onderzoek ...". pp. 57-59.
[124] B. SCHEERLINCK, Analfabetisme in de provincie Oost- Vlaanderen in de XIXde eeuw,
Gent, RUG, onuitgegeven licemiaatsvernandeling, 1984, p. 54.
[125] SAA, Den Dender-Bode,
microfilm nr. 4, 08/08/1847;
B. SCHEERLINCK,
Analfabetisme, p. 55.
[126] SAA, Jaarverslagen van de stad Aalst 1838,1840, GR 221111J839, 17/l IIJ84J; SAA,
Recueil des réglernents de la ville d' Alost, 262, nr. 51.
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Of deze maatregel veel effect gehad heeft, is echter zeer de
vraag aangezien gelijkaardige verzoeken regelmatig herhaald werden. Veelzeggend is bovendien de vaststelling dat, hoewel 1200 kinderen recht hadden op kosteloos onderwijs, er in 1844 slechts 287 (24
%) gebruik van maakten [127]. Dit tegenvallend resultaat schreef
men voor een deel toe aan de kleinheid der lokalen. Ondanks de
oprichting van 2 nieuwe gemeentescholen voor gratis onderwijs en de
talrijke aansporingen
van het College van Burgemeester
en
Schepenen en het Bureel van Weldadigheid, maakte de werkende en
noodlijdende klasse ook de volgende jaren maar weinig aanstalten
hun kinderen naar school te sturen. Hoewel er een zekere vooruitgang
merkbaar was, werden in 1846 toch nog maar 448 kinderen (37 %
van de rechthebbenden) gratis onderwezen. De daarop volgende jaren
bleef dat aantal vrijwel stabiel [128].

Besluit
Zoals onze artikels aantonen werd Aalst - zowel materieel,
fysisch als geestelijk - zeer zeker door de midden 1ge-eeuwse crisis
getekend. Dat de situatie niet nóg meer escaleerde en de gevolgen
relatief gezien binnen de perken bleven, was in belangrijke mate aan
het lokaal (liefdadigheidsjbeleid te danken. In hoeverre werd dit
beleid nu beïnvloed door de wisselwerking tussen lokale, provinciale
en nationale politiek? Hadden ook plaatselijke belangengroepen hier
een stem in? Was de Kerk een speler van betekenis? ... Dit zijn maar
enkele van de vele vragen die omtrent deze problematiek nog onbeantwoord blijven. Maar dat is uiteraard voer voor verder detailonderzoek ...

David Mannaert
Kapelhofstraat 11
9420 Erpe-Mere

[127]

SAA, GR, 17,23/0111844; SAA, Jaarverslag van de stad Aalst 1842, GR 16/10/1843;
SAA, Den Dender-Bode,
microfilm
nr. 4, 08/11/1846;
B. SCHEERLINCK,
Analfabetisme, p. 49; J. DEVOGELAERE, op. cit., pp. 98-99; M. VAN AUDENHOVE,
Geschiedenis van de gemeentefi nanciën., p. 68.
De wet van 23 september 1842 op het lager onderwijs verplichtte elke gemeente ten
minste één lagere school in te richten, waarvan zij de werkingskosten moest dekken.
Artikel 5 stelde dat ze ook moest voorzien in het kosteloos onderwijs van de arme kinderen
1.1281 SAA, GR, 17, 23/0 lil 844; SAA, GR, 18,08/03/1849;
SAA, Jaarverslag van de stad
Aalst 1846, GR 08/1lI1847.
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DE GERAARDSBERGSE OORKONDERS
VAN 25 FEBRUARI 1381 (Deel 6)*
Prosopografische en zegelkundige identificatie-elementen
voor een sociale stratificatie

Marcel COCK
Geert VAN BOCKSTAELE

A. LIJST VAN DE OORKONDERS
51. Scavenberghe,
Scavanbergh) [1]

Boydiin

van (Scanenberghe,

Scauenberch,

De familie 'van Scavenberghe' kent in de eerste helft van de
14de eeuwen in de tweede helft van de 15de eeuw een aantal politieke mandatarissen in de noordelijk van Geraardsbergen gelegen
dorpen Ophasselt en Steenhuize: Adam van Scavenberghe is in 1334
baljuw van Steenhuize; Pieter en Kerstoffel zijn tussen 1457 en 1476
herhaaldelijk schepen van Ophasselt (ABG., 79; SAG., 330; 5MB.,
327,366 en 390).
Boydiin van Savenberghe vertegenwoordigt in de laatste twee
decennia van 1300 als eerste deze familie in het economische en politieke leven van Geraardsbergen [2]. Rij verwerft na 1374 van Jan De
Crudere en Yzebaert van Hasselt een huis bij het kerkhof van de SintCatharinakerk; op het huis rust een rente van 10 schellingen voor het
hospitaal in de stad en ook nog een grafelijke cijns van 6 deniers.
Boydiin zal van middelbare.leeftijd zijn geweest, maar sterft al kort
na 1395; zijn weduwe betaalt de hospitaalrente in 1401 [3] (ROSP.l,
register 4, f" 7r; ARA., 45.283, f"10r).
*
[1]
[2]

l3]

'Deel I' met bronnen opgave en gebruikte afkortingen, en 'Deel 2' tot en met 'Deel 5' van
deze bijdrage verschenen reeds in: Het Land van Aalst, 54, 2002, p. 153-167 en p. 263276; 55,2003, p. 51-69 en p. 132-152 en 56,2004, p. 37-54.
'Schauenberghe' komt in IS71 voor als hoevenaam in Steenhuize (BROUW., p. 91).
Tijdens Boydiins leven verblijft ook Clare van Scavenberghe, misschien zijn zus, al in
de stad. Ze is gehuwd met Louwereins de Preyt (SAG., 215); zie ook reeds 'Deel S', p.
43, noot 23, waar wij echter uit het minder duidelijke regest van de oorkonde (SAG.,
215) verkeerdelijk hebben afgeleid dat Clare de vrouw was van Coil de Preyt.
Het cijnsboek van het hospitaal geeft aan dat de eigendom van Jan de Crudere was
geweest, die zelf het goed verworven had van Jan Turrekins; het hospitaal had een oorkonde van de eigendomsherkomst.
'hier af es een tsaerter' (HOSP. 1, register 1, f" I Sr).
Het cijnsboek van 1374 vermeldt de eigendom nog op naam van Yzebaert van Hasselt
(ARA., 45.282, f" 6v); in het cijnsboek van 1395 is het goed in het bezit van Boydiin
(ARA., 45.283, f" lOr).

Het Land van Aalst, jaargang

LVI, 2004,
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Binnen de groep oorkonders maakt Boydiin deel uit van de fractie der lakenproducenten. Voor overtredingen van de lakenkeure
loopt hij reeds in 1378 en 1379 twee veroordelingen op o.m. voor de
verkoop van ongekeurd laken [4] (ARA., 886 en 890). Alhoewel hij
dus wellicht eerst rond 1374 in de stad woont, is hij er toch op korte
tijd in geslaagd genoeg aanzien te verwerven in de stedelijke sociale
orde om hem te laten optreden als mede-oorkonder in 1381. Toch
blijft, voor zover momenteel bekend, het politieke engagement van
Boydiin beperkt tot zijn deelname aan deze actie.
Met grote waarschijnlijkheid is Symoen van Scavenberghe zijn
zoon. Ook hij is linnenproducent en huurt tussen 1400 en 1421 een
kraam voor de verkoop van laken op de markt (GIERTS, p. 10). Als
ook Jan van Scavenberghe een zoon zou zijn, dan heeft deze 'van
Scavenberghe' in Geraardsbergen toch enig vermogen vergaard. Hij
is wel timmerman en levert in 1397/1398 een wilgenplank om er de
tollen van de stad op te lijmen (ARA., 35.232, :F 38r); bovendien
heeft hij in 1403/1404 de accijns van het pondgeld in pacht en is hij
ook pachter van de accijns op de vismarkt in 1407)1408. Hij heeft
minstens vier eigendommen, verspreid over de stap, en een erf in
Vloerzegem (ARA., 45.283, f" 2r, 12v, 14r, 17r; GÀÜBL., 1950, p.
94; GIERTS, p. 122).
t),
",

52. Schendelbeeke, Gheraert van (Schendelwequè)\
Gheraert van Schendelbeeke behoort tot een a~ttenarenfamilie,
die over minstens drie generaties gedurende één eeuw in de stadspolitiek vertegenwoordigd is. Hij is de zoon van Thonis, ook Thonis van
Schendelbeeke genaamd, die als eerste binnen de familie schepenmandaten vervult in 1320 en 1322 [5] (OPSOM., p<ZI2).
Gheraert, die ook wel Gheraert Thonis(e) en Ghèraert 'die men
seit Thonis' [6] wordt genoemd, moet een hoge .leeftijd hebben
bereikt. Reeds in 1333 geeft hij een huis in de Steenstraat in erfelijke
rente aan Gillis Borreman en nog in 1345 verk~~pt hij aan Jan

[4)
[5)

[6)

De boetes volgens de baljuwrekeningen van Willem Slyp tussernl l januari en 10 mei
1378 en tussen 9 mei 1379 en 9 februari 1380 n.s.
.
De verwantschap blijkt uit een acte van 18 maart 1333 n. S.: 'Gheraert van Schendelbeke
Thonis sone was van Schendelbeke' (ROSP.1, 84) De cijnsboeken van 1374 en 1395
vernoemen ook het voormalige bezit van een niet nader te duiden Gillis Tonis, dat in
handen is gekomen van GiUis Fransoys (ARA, 45.282, f" Iv; 4~·.283, f" lv).
.
De familie heeft geen band met de heren van Schendelbeke (lld.~,- 13de eeuw), die het
kasteel aldaar bewoonden en waarvan de mannelijke lijn bij het einde van de 13de eeuw
ophield te bestaan; zie M. COCK-F. DE CHOU, Schendelbeke·van
Prehistorie over
Scentlabcke tot Heden. Tentoonstellingscatalogus,
Schendelbeke, 1978, p. 18-20.
De regesten (ROSP. 1,245; SAG., 150-151, ABP., 124) geven voor de familienaam
'Thonis(e)' of 'Ton is' ook de foutieve lezingen 'Thomse', 'Toms' eh ook 'Tonus'.
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Mettergans een rente, die bezet is op datzelfde huis [7] (ROSP. 1,8485; SAG., 193). In april 1390 leeft Gheraert wellicht nog, zodat men
moet aannemen dat hij wel een driekwart eeuw in de stad doende is
en in 1381 reeds tot de ouderen in de groep oorkonders behoort [8].
De bezittingen van Gheraert wijzigen nog al eens. Behalve het
aanvankelijke huis in Steenstraat, heeft hij in 1373 zeker ook een
woning in de Overste Hunnegemstraat naast Pieter Leemants [9].
Gheraert en zijn vrouw Clare Selversmet hebben het huis van Jan de
Selversmet, hun schoonvader en vader dus, in hun bezit gekregen
[10]. Gheraert verkoopt het huis, dat hij o.m. belast heeft met een
erfelijke rente van 8 schellingen parisis per jaar voor de abdij van
Beaulieu te Petegem, enkele jaren later, in elk geval vóór 1391/1392,
aan Wouter Steenputte (ABP., 124; ROSP. 1,245).
Het cijnsboek van 1374 geeft deze eigendommen evenwel niet
aan; Gheraert betaalt in dat jaar enkel grafelijke cijnzen van 5 deniers
op de loods in de Wijngaardstraat en van 1 denier op één bunder land
in Schendelbeke. In ] 395 daarentegen betaalt hij wel 12 deniers voor
een woning in de Wijngaardstraat.
maar het land op de
Schendelbekekouter heeft hij verkocht aan Gillis de Meersman
(ARA., 45.282,:F 6r; 45.283,:F 9r). Ook heeft Gheraert nog het leengoed 'ter Couderscueren' bij de Waaienberg, in het hoger gelegen
deel van de stad; in 1390 heft het leenhof van Boelare een erfdienstbaarheid op dat leen op ten voordele van Gheraert en in het nadeel
van Mattheus Coelijns, de meier van Smeerebbe [11] (ABG.,117;
SAG., 196; 5MB., 98 en 148).
Alhoewel Gheraert van Schendelbeke door de schepenambten
van zijn vader Thonis en zijn schoonvader Jan de Selversmet niet
onvertrouwd moet zijn geweest met de stedelijke politiek, start zijn
eigen politieke carrière pas op latere leeftijd. Eerst in 1370/1371 - hij
kan dan wel al zestig jaar oud zijn - vervult hij een schepenambt o.m.
samen met Jan van Planken; in het schepenjaar van 1373/1374
zetelt hij opnieuw en oorkondt hij samen met Symoen de Ruwe, die
gezworene is in dat jaar, zijn eigen -'ende kennet up hem selven' -

[7 J

[8]
[9]
[10]

[11]

Jan Mettergans koopt de rente van 30 schellingen op 14 november 1345 en geeft ze op
18 november door aan Jan Gaffelkin de amman van de stad. Het huis in de Steenstraat
is naderhand eigendom geworden van Gillis Borreman (van den Borre) en Arent de Koe
neemt het in 1390 van Borreman in erfelijke rente over.
Er is op 12 april van dat jaar nog een regeling omtrent een leengoed van Gheraert voor
het bof in Boelare (SAG., 196); zie ook nog infra.
De Overste Hunnegemstraat is de huidige Lessensestraat.
Jan de Selversrnet is o.m. tussen 1330 en 1337 vijfmaal schepen van de stad. Hij heet
ook Jan de Scumere (Scuniere) en is gehuwd met Elisabeth. Het echtpaar heeft een dochter als kloosterzuster, een schoonzus derhalve van Gheraert van Schendelbeeke, in de
abdij van Beaulieu te Petegern (ABP., 106; OPSOM., p. 215).
De leenmannen, die de uitspraak doen, zijn Jan van der Haghen, Jan de Ruwe, Mattheus
van den oekerstocke en Symoen Lonis met baljuw Hendrik van der Haghen.
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renteschenking aan de abdij van Beaulieu te Petegem-Oudenaarde
(SMB., 129; ABP., 124). Dat hij verder toch enig politiek aanzien
heeft, moet blijken uit zijn relatie met Jan de Fosseux, de heer van
Boelare; de Fosseux noemt Gheraert 'onsen lieven ende gheminden
vriend' en hij verkoopt hem op 31 december 1369 een rente van 8
pond 4 schellingen en 6 deniers parisis [12] (ROSP. 1,223). Als leenman in het leenhof van Boelare zetelt hij samen met Zegher de
Meyere,Jan van Planken en Jan Vranxs; ze nemen in januari 1373
n.s. acte van de regeling van het leen, dat priester Thomas Betthe van
de heer van Boelare houdt (ROSP. 1,223; 5MB., 138).
Een beroepsactiviteit is noch van Gheraert, noch van andere
familieleden
uitdrukkelijk
bekend. Joes van Schendelbeeke,
Gheraerts zoon, is evenwel in 1416 deken van de Sint-Jansgilde, de
invloedrijke lakengilde in de stad (GIERTS, p. 51). Zo mag er van de
familie enige activiteit in die sector worden verondersteld. En derhalve moet het vermogen van Gheraert toch niet onbelangrijk zijn
geweest en horen de 'van Schendelbeeke's' minstens bij de subtop
van de stedelijke ambtsadel. Naast de al vermelde rente verkoop van
1333 en de rente aankoop van 1369 heeft Gheraert in 1356 ook al een
lijfrente van 5 pond grooten uit de 600 pond parisis, die Lodewijk van
Male aan de stad verkoopt; Gheraert deelt deze rente met Gioet van
Schendelbeeke, mogelijk zijn broer [13]. En drie jaar later koopt hij
20 schellingen van een rente, die Gillis Maldereyen voor een woning
van Frans Plasscaert in de Dutsstraat betaalt [14]. Bovendien geeft de
vermogende Gheraert in de al vermelde renteschenking aan de abdij
van Beaulieu in 1373 niet minder dan vijf renten aan broeder Symoen
Rabotte [15] (ABP., 104 en 124).
Gheraert overlijdt nog vóór 1391/1392; Wouter Steenputte
verklaart in die tijd dat hij aan Gheraerts weduwe Clare en haar kinderen een jaarlijkse rente schuldig is van 6 schellingen parisis [16]
(ROSP. 1,245). Nog op vraag van zijn moeder Clare erkent Joes van
[12)

[13]
[14]

[15)
[16]

Het bedrag van de rente was aan de Fosseux toegekomen door het overlijden van Jan de
Haec, een bastaard, die op jeugdige leeftijd ('onghedeghen') gestorven was. Het regest
van de acte vernoemt slecbts een bedrag van 8 pond en 4 stuivers en geeft met 8 december i.p.v. 31 december ('achtersten december') ook een verkeerde datering aan (HOSP.
1,223).
De renteverkoop bij T. DE LIMBURG-STlRUM, Cartulaire de Louis de Male, Il, p. 461.
Gillis Maldereyen betaalt aan Frans Plasscaert een jaarlijkse rente van 45 schellingen en
I denier. Frans Plasscaert (van de Plassche) zelf is tussen 1311 en 1317 viermaal schepen van de stad (OPSOM., p. 216).
Mattheus van den Noekerstocke is een van de schepenen, die getuigen zijn bij de verkoop. De Duststraat is een deel van de huidige Grote straat.
De erfelijke renten zijn gehypothekeerd op eigendommen in Schendelbeke; een jaarlijkse
erfelijke rente van 8 schellingen is ook bezet op zijn huis in de Overste Hunnegemstraat.
De acte draagt als datum 4 april 1391. Het paasjaar 1391 loopt echter van 26 rnaart 1391
tot 14 april 1392, zodat de datum van de acte 4 april 1391 of 1392 kan zijn. Alhoewel
Gheraert dus in de lente van 1391/1392 al overleden is, velmeldt het grafelijk cijnsboek
van 1395 hem nog steeds als cijnsplichtige (ARA., 45.283, f" 9r).
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Schendelbeeke in 1403 voor Claus Neeten en Jan Vranxs als schepenen dat hij een jaarlijkse rente van 12 schellingen schuldig is aan
de Sint-Adriaansabdij in de stad; de rente is bezet op de loods in de
Wijngaardstraat, die ook zijn vader al in eigendom had [17] (SAG.,
216). Joes bouwt trouwens een belangrijke politieke en sociale loopbaan uit. Zijn reeds vermelde dekenjaar in de Sint-Jansgilde van
1416/1417 lijkt een aanzet te zijn geweest tot een drievoudig schepenambt in 1417,1420 en 1423. Hij is verder ook nog wijnkoopman
en kerkmeester van de kerk op de Markt (GIERTS, p. 122).
53.
Scoudeharinc,
Jan
(Scaudharinch,
Schoudheerinc,
Scondeharinc, Scoudeherinc, Scoutharinc, Stoudeharinc) [18]
De familie' 'Scoudeharinc'
is een oud schepengeslacht in
Geraardsbergen. Jan I is al schepen in 1310/1311 en Gheraert I, zijn
zoon?, is schepen in 13l7/1318 en 1323/1324. Ook Daneel zet als
schepen de familiedynastie verder in 1356/1357 (OPSOM., p. 216).
Verder in de tweede helft van de 14de eeuw taant de politieke invloed
van de familie en vervullen haar leden geen topfuncties meer.
Generatiegenoten van Daneel zijn nog 01ivier (Firine, Phierijn)
en Amold (Arent) Scoudeharinc. Beiden hebben enige binding met
de religieuze wereld. Voor Olivier blijft die binding slechts beperkt
tot het bezit van een rente op een goed, dat zijn vader vóór 1338 aan
de pastorie van Sint-Martens-Lierde
heeft geschonken
[19].
aderhand in 1354 verwerft Olivier ook nog een rente op een hof bij
de Hunnegemmeers (HOSP. 1,159,163 en 181). Enig optreden in het
openbare leven in de stad is er van Olivier echter niet bekend. Arnold
daarentegen is kapelaan in de Sint-Catharinakerk te Geraardsbergen
en verder sticht hij ook in het hospitaal van de stad in 1335 een aantal diensten [20] (HOSP. 1, 140). Samen met zijn vrouw, Allise van
den Bossche, heeft hij in 1356 één pond grooten gekocht van de gra-

[17]

. [l8]
[19]

[20]

De loods is in de verklaring van Joes niet zozeer een werkplaats, maar eerder een huis
en erf, dat men heet 'ter loets'; zie ook M. FRANCQ, Toponymie van Geraardsbergen
tot 1600, Gent, 1979, p.164. Ook Adriaen de Ruwe had belangen in de loods; zie reeds
'Deel 5', p. 47, noot 34. Ook in de Gaffelstraat is er in 1395 een 'scuerstede die men heet
de loets' (ARA., 45.283, f" 12v) .
A. Schrever (SCHREV., J, p. 51) rangschikt de naamdragers van deze familie onder de
naam 'Schoudeharinck'. De spelling 'Scondernic' (HOSP. 1, 140) is een verkeerde lezing
voor 'Scoudherinc'.
Het gaat over een rente van 20 schellingen, waarvan Jan van Remacourt in 1338 10
schellingen en 6 deniers koopt en die achteraf in 1346 verder verkoopt aan Jan vander
Crommerhagben (SMB., 87 en 95).
De fundatie volgens een acte van Guido, de bisschop van Kamerijk, van 5 juli 1335 is
vermeld in een vidimus van 9 oktober 1345 van Willem Pape, de abt van de
Geraardsbergse Sint-Adriaansabdij.
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felijke rente [21]. Het echtpaar heeft een huis bij de SintCatharinakerk en het kerkhof aldaar; in 1376, - Amold moet dan
overleden zijn, - is het goed gedeeltelijk belast met een rente, die Jan
van der Haghen bij testament aan het hospitaal schenkt [22] (HOSP.
l, 140,232 en 233).
Nu had Arnold ook nog wel goederen in de Gasthuisstraat, in de
Nieuwstraat en op het Solleveld [23]. Vooral zijn eigendom op het
Solleve\d blijft nog minstens een eeuw lang in de familie en is dus
een vast deel van het familiepatrimonium. In 1374 en in 1395 wordt
de cijns voor de eigendom op het Solleveld betaald door de broers Jan
11 en Gheraert 11 Scoudeharinc, wellicht Amolds zonen dus, en een
niet nader genoemde juffrouw Scoudeharinc heeft er in 1426 een erf
[24] (ARA., 45.282, f' 14v; 45.283, f' 22r; GAUBL., 1951, p. 219).
In de tweede helft van de 14de eeuw leven er in de stad minstens
twee inwoners met de naam Jan Scoudeharinc.
Een ervan, de zo-even genoemde Jan 11, broer van Gheraert,
woont in 1358 en in 1366 zeker al in de Peinstraat naast Jan Zoetiin.
Volgens het cijnsboek van 1374 betaalt een Jan Scoudeharinc de
Jonghe in de Peinstraat naast de eigendom van Jan Zoetiin een grafelijke cijns van 6 deniers; het cijnsregister van 1395 lokaliseert
dezelfde Jan met nieuwe, na 1374, verworven eigendommen in de
Steenstraat en aan de Overpoort nog steeds in de Peinstraat [25]
(ARA., 45.282, f'15r; 45.283, f" 22r). Jan heeft het erf in de
Steenstraat eerst in 1388 in erfelijke rente genomen van Jan de
Vaech en Jan Tsoncke, de dekens van de Sint-Jorisgilde, voor niet
minder dan 44 schellingen (SMB., 142). Samen met zijn broer
Gheraert betaalt hij tweemaal per jaar nog een andere rente van 7
schellingen en 6 deniers aan het hospitaal in de stad op het huis van
[21]

[22]

[23]

[24]
[25]

Voor de renteverkoop nogmaals T. DE LIMBOURG-STIRUM,
Cartulaire, n, p. 460.
Jan Gheylinch, de stichter van de kartuize in Sint-Manens-Lierde
schenkt in zijn testament van 21 september 1333 o.m. aan 'Allise de Bossche' 10 schellingen (RAGent,
Fonds de Ghellinck, 15).
Het testament van 11 maart 1376 n.s. vermeldt o.m. 'Item ad et supra semipossessionem
et heriditatern quiusdam amoldi schoudheerinc , sitam iuxta atrium beate katherine geraldimentensis quattuor solidos dicte monete' (RAR., Hospitaal, 232).
Jan van der Haghen is deken van Geraardsbergen en kapelaan van de kapelanij in het
kasteel van Boelare te Nederboelare 'Johannes de hagha, presbyter capellanus perpetue
capellanie castri de boulario inferiori iuxta geraldimontem'
Volgens het cijnsregister van 1374 zijn de goederen in de Gasthuisstraat en in de
Nieuwstraat reeds in het bezit van Gillis de Honten van Gillis de Cos ter; alleen de eigendommen op het Solleveld en in Sint-Mattens-Lierde
staan nog op naam van Arnold; de
grafelijke cijns van 3 deniers, die voor het Solleveld wordt betaald, staat echter ook al
bij Gheraert Scoudeharinc aangerekend (ARA., 45.282, f' 1v, Sr, 14v en 18r).
Jan II en Gheraert II zijn broers volgens het renteboek van het hospitaal in de stad
(HOSP. 1, register 4, f' 9v).
Ook Gheraert, Jans broer woont in 1374 en 1395 in de Peinstraat (ARA., 45.282, f" 14v;
45.283, f' 22r).
De eigendom aan de Overpoort is een elf, dat Jan overnam van Amelryc van Mijlbeke;
het goed in de Steenstraat was ooit van Gillis Hoets (Hoots). De grafelijke cijns op de
eigendom bij de Overpoort is aanzienlijk en bedraagt 14 deniers.
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Jan van der Berekouteren in de straat van de ieuwe Brug naar de
Overpoort, (ROSP. 1, register 4, f' 9v). Vooral het samengaan van de
ruimtelijke (de Peinstraat, de Steenstraat en de Overpoort) en de persoonlijke identificatie-elementen
(o.m. de mede-oorkonders Jan
Zoetiin en Jan van der Berckouteren)
maakt van deze Jan
Scoudeharinc II de oorkonder van 1381.
Er moet echter wel worden vastgesteld dat Jan 1I, evenmin als
zijn broer trouwens, nauw bij het politieke leven in de stad betrokken
is. Ook de enige verwijzing naar Jans mogelijke beroepsactiviteit is
slechts een korte vermelding in 1397 en 1398 van een Jan
Scoudeharinc, die een lakenkraam huurt op de wekelijkse markt
(GIERTS, p. 10).
Volgens de stadsrekening van 1392/1393 behoort er tot het
stadspersoneel echter ook nog een Jan Scoudeharinc lIl, die vanaf de
3de week van maart tot de lste week van juni 1393 als 'cnape' van
de stad het ambt van meestergast-conducteur vervult bij de openbare
werken [26] (ARA., 35.231,:F 25r e.v.). Mogelijk is hij de zoon van
Olivier, die tussen 1374 en 1395 een goed van Jan de Keyser in de
Gaffelstraat heeft gekocht (ARA., 4S .282,:F 8r en 8v; 4S .283,:F 12r).
Van deze Jan lIl, de stadsambtenaar, ontbreken verder ook andere
vermeldingen om zijn plaats te duiden in de stedelijke bevolking. Rij
moet wel van jongere leeftijd zijn geweest en betaalt nog de grafelijke cijns in 1417 (ARA., 45.284,:F 18v).
54. Scueren, CornuJlis van der (Schueren)
In de 14de eeuw zijn er op zijn minst drie familietakken 'van der
Scueren' in het Geraardsbergse, waarvoor een mogelijke familieband
niet meteen is aan te wijzen: in Sint-Martens-Lierde is er een familietak rond Jacob, schepen aldaar in 1378 en 1394, en Claus, schepen
in 1408 en 1416; in Ophasselt zijn er naamdragers van de familie vertegenwoordigd in de persoon van Comullis in 1364 en Adam, de
meier van Ophasselt, in 1416; in Geraardsbergen met de aangrenzende dorpen Goeferdinge, Nederboelare, Overboelare en Zarlardinge
woont er een familietak met Maes van der Scueren, schepen in 1326,
en nog een andere Claus in 1330 (SAG., 133; 5MB., 102, 103, 145,
157, 177, 196 en ] 99; GAUBL. 1950, p. 167). De oorkonders
Cornullis en Symoen (Moenin) van der Scueren moeten, gelet op
enige continuïteit in het bezit van vastgoed in de familie, tot deze
laatste groep hebben behoord. Het cijnsboek van 1374 vermeldt niet
[26)

De werken omvatten o.m. de bestrating van de ieuwstraai, Schoolstraat, Peinstraat,
Bokerstraar en Overpoort en de werken op de Markt voor hel herstel van de Marbel, de
marktfontein. Deze Jan Scoudebarinc stelt trouwens ook na afloop van de werken de pijpen van de fontein in werking.
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minder dan vier cijnsplichtigen en hun (voormalige) eigendommen in
Goeferdinge uit de familie 'van der Scueren': Claus, gevolgd door
Cornullis, is daarvan, althans volgens de cijnzen, de belangrijkste;
Symoen en Maes hebben hun cijnsgoed dan al overgelaten aan derden (ARA., 45.282, f' 2lr en 21 v). Omdat het cijnsboek van 1395
bovendien Claus als overleden opgeeft en de cijnsplicht op zijn niet
nader genoemde erfgenamen legt, is hij mogelijk de broer van
Symoen en Maes en de oom van Cornullis (ARA., 45.283, f' 32v).
In 1330 verblijft er reeds een Cornullis I van der Scueren, de
grootvader van Cornullis Il, de oorkonder ?, in de stad. Hij woont in
de Sint-Katelijnestraat, - niet toevallig de buurt waar later ook
Cornullis II woont, - en is lid van de gilde der schoenmakers [27]
(GAUBL., 1950, p. 167). Cornullis Il de oorkonder verblijft zeker al
sinds 1374 in de stad. Hij heeft dan twee kleine eigendommen in de
straat van de Nieuwe Brug naar de Dutse en ook nog een goed in
Goeferdinge, waarvoor hij aan de graaf een totale cijns van 6 deniers
betaalt (ARA., 45.282, f' 6v, 7r en 21 v). In de twee volgende decennia is Cornullis, ondanks de woelige oorlogsjaren en zonder dat er
daarvoor onmiddellijk voldoende verklaringen zijn, vooral actief in
de aankoop van onroerend goed. Weliswaar komt een weide van hem
op de Gaver in die tijd in handen van Willem van Hoven l28].
Volgens het cijnsboek van 1395 heeft Cornullis echter niet alleen in
de stad het goed van zijn buurman Gillis Paddepoel overgenomen
[29], maar heeft hij zijn bezittingen in hoofdzaak in Goeferdinge, de
bakermat van de familie ?, uitgebreid met wel vier nieuwe eigendommen [30] (ARA., 45.283, f' 28v en 32v).
Vóór 1381 heeft Cornullis Il van der Scueren nog niet aan het
politieke leven in de stad deelgenomen. Eerst na de Zesjarige Oorlog
begint samen met zijn economische opgang zijn echte politieke loopbaan en treedt hij volop toe tot de stedelijke elite. Men mag dus veronderstellen dat hij tot de jongere groep der oorkonders behoort. In
1392 moeten hij en zijn vrouw minstens veertig jaar oud zijn; ze

[27)
[28]
[29]

[30]

De Sint-Katelijnestraat
of de (huidige) Wijngaardstraat, een straat aansluitend bij de
straat van de Nieuwe Brug naar de Dutse.
De weide van Cornullis in de Gaver. de weiden in de alluviale vlakte van de Dender te
Onkerzele, was een half bunder groot.
Volgens een ac te van 1358 heeft Marie, de vrouw van Gillis Paddepoei, een huis in de
Sint-Katelijnestraat,
een straat in de buurt van de straat van de Nieuwe brug naar de
Dutse (ARA., 45.283, f" 9v; ABG., 121).
Op de in Goeferdinge verworven eigendommen werd er in 1374 o.m. cijns betaald door
Claus van der Seueren, Gillis de Tant, Heyle Baddijns, de vrouw de Meyere, Jan Baert
en Jan de Wannemakere.

276

behoren dan al tot de lijst van de Iijfrenteniers, die deze minimumleeftijd moeten hebben [31]. In 1386/1387 zetelt hij in de schepenbank;
tot datzelfde college behoren ook de rnede-oorkonders van aanzien
Heinrie Bosseaert, Gheeraert Pinte, Raesse van Bulleghem en
Goesiin Waeytop (ROSP. 1,241 tot 242; SAG., 188; COCK, p. 42).
Na dit eerste mandaat in de stad neemt hij bijna twintig jaar schepenambten waar in de aangrenzende dorpen Nederboelare (in 1392 o.m.
met Jan Zoetiin en 1403) en Overboelare (in 1406). Daarna volgen er
nog twee belangrijke mandaten in de stad: een schepenzetel in
1407/1408 samen Jan de Haghemutere, Claus Neeten en Jan de
Vaeeh en een ontvangersambt in het daaropvolgende jaar (ABP., 139;
SAG., 218; 5MB., 154, 166; GIERTS, p. 116).
Enige beroepsactiviteit is er van Cornullis niet bekend. Niettemin
moet hij toch over een Vlij aanzienlijk familie kapitaal beschikt hebben.
De stadsrekeningen van 1392/1393 en volgende vernoemen hem en zijn
vrouw als lijfrenteniers van de stad: ze krijgen ieder jaar op 24 juni
(Sint-lans-mis) en op kerstavond een jaarlijkse rente van 8 pond parisis.
(ARA., 35.231, f' 8r). Uit zijn ontvangersambt van 1408/1409, waarbij
hij geld leent aan de stad, blijkt overigens nog duidelijker zijn financieel sterke positie [32] (GIERTS, p. 116).
Gheraert van der Scueren, die in 1417 en 1421 ook schepen van
Overboelare is, kan Cornullis' zoon zijn (SMB., 206 en 225). Cornullis
zelf zou op 10 november 1413 gestorven zijn (GIERTS, p. 116).
55. Scueren, Symoen van der
Symoen (Moenin) van der Scueren is misschien de vader van
Cornullis. Ook hij is in 1392/1393 al lijfrentenier in de stad en dus al
zeker veertig jaar oud (ARA., 35.231, f' 7r). Dat hij een generatie vóór
Cornullis kan hebben geleefd, moet hieruit blijken: zijn huis, een herberg [33], in de Peinstraat naast Jan Willeberch wordt al vernoemd in
1359 en 1361 en hij heeft een zoon Jan, die huwt in 1393 [34] (ABP.,
102 en 106; ARA., 35.231, f' 21v).
[31]

[32]

[331

[34]

De stadsrekening van 1392/1393 vermeldt deze minimumleeftijd voor de renteniers niet
(ARA., 35.231, f7rO); de stadsrekening van 1397/1398 vermeldt voor deze lijfrenteuiers
echter duidelijk wel 'Ontfanch ghedaen bij den voersrevene ontfanghers van vercoep van
lijfrenten tenen live alsoet blijcht by opinen brieven van ortroeyen ende out zinde de persoene .xl. jaer ende daer en boven' (ARA., 35.232, f" 6r).
De stadsontvangers in Gent bv. als lid van de politieke en financiële stadselite o.m. bij
M. BOONE, Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453).
Verhandelingen
der Maatschappij
voor Geschiedenis
en
Oudheidkunde te Gent, 15, 1990, p. 202 e.v.
De naam van de herberg is ons niet bekend. Dat er in de Peinstraat in de 13de en 14de
eeuw meerdere herbergen zijn geweest blijkt uit het overzicht van de huisnamen bij M.
FRANCQ, Toponymie van Geraardsbergen tot 1600. Gent, 1979, p. 146 e.v.
Jan krijgt 'te siere feeste ende brulochte' een half mud wijn 'omme dat hi der poert dienere es'.
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Ook Symoen heeft een met grafelijke cijns belaste eigendom in
Goeferdinge gehad, maar vóór 1374 heeft hij die al aan Mertin de Cat
overgelaten en hij verwerft er nooit meer andere bezittingen. In de
stad daarentegen nemen zijn eigendommen tegen het einde van de
eeuw af. Symoen behoudt in de Peinstraat wel een huis, waar hij herberg blijft houden, maar laat er twee andere huizen over aan Gillis
Bouchout en Gheraert, de broer van Jan Scoudeharinc. Ook in de
Gheetstraat doet hij een eigendom van de hand ten voordele van
Wouter van Heylborre. Zijn herberg in de Peinstraat is in 1374 belast
met een grafelijke cijns van 1 denier (ARA., 45.282, f" 14v en 21r;
45283, F' 2] ven 23r).
Symoen heeft zich behalve dan bij de oorkonde van 1381 op
geen enkele andere actieve manier ingelaten met politieke besluitvorming in de stad. Men kan enkel een passieve aanwezigheid als herbergier vaststellen bij een aantal topmomenten uit het stedelijke politieke en sociaal-culturele leven [35].
Zo hebben meester Heinric van den Alboeme, een loodgieter
van Brussel, en zijn knecht, die in de eerste week van 1393 in de stad
zijn voor het leveren van de loden waterleidingen
van de
Marbelfontein op de Markt, logies bij Symoen; in september 1398
zijn de Brusselse meester en zijn helper nogmaals bij Symoen te gast
tijdens de voortzetting van de werken aan de waterleidingen [36]. In
februari] 398 komt de nieuwe hoofdbaljuw van het Land van Aalst,
Robbrecht van Capelle, zijn geloofsbrieven tonen en de eed afleggen
en hij komt met de schepenen in Symoens herberg [37]. In dezelfde
herberg zijn bv. in het voorjaar van 1399 ook de hoogbaljuw en de
schepenen samen voor hun jaarlijkse vergadering van Vastenavond
(ARA., 35.231, f? 26v; 35.232, f" 21v en f" 32r; 35.233, f" 23v).
Zoals Cornullis moet men ook Symoen in enigermate bij de
financiële toplaag van de stad rekenen. Hij heeft vóór 1392 aan de
stad 24 pond parisis geleend en krijgt daarvoor elk jaar op 1 oktober
(bamesse) en op 1 april een lijfrente van 8 pond (ARA., 35.231, f"
7r).
[35]

[36]
[37]

Omdat dergel ijke momenten slechts af te lezen zijn uit de hiermee overeenstemmende
onkostenposten in de stadsrekeningen. die eerst vanaf 1392/1393 beschikbaar zijn, situeert de belangrijkste informatie over Symoens activiteit in de stad, die er ook vóór 1381
moet zijn geweest, zich uiteraard na 1381.
Doorgaans heet de loodgieter kortweg 'meester Heinric'; de stadsrekening
van
1397/1398 (f" 32r) vermeldt zijn volledige naam.
Robbrecht van CapeJle (Cappies) werd hoogbaljuw op 13 december 1397 en bleef in
functie tot 14 juli 1399. Hij was o.rn. ook grafelijk ontvanger in de kasseirij van SintWinnoksbergen van 1383 tot 1386 (J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt in
Vlaanderen tijdens de Boergondische periode. Verhandelingen
van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België.
Klasse der Letteren. 62, Brussel, 1967, p. 615; T. SOENS, De rentmeesters van de graaf
van Vlaanderen. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks, 9, Brussel, 2002, p. 314-315).
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Symoens zoon Jan speelt in tegenstelling tot zijn vader wel een
actieve rol in het openbare leven van de stad. In zijn korte loopbaan, hij sterft al op 12 juli 1405 en laat dan twee minderjarige dochters na, is hij H. Geestrneester in 1399/1400 en stadsontvanger in 1400/1401
(GIERTS, p. 116-117). Ook hij heeft een lijfrente van twee jaarlijkse
schijven van 40 schellingen op de stad (ARA., 35.231, f" 9v). Het is
wellicht ook deze Jan die lakenkoopman is en die tussen 1397 en 1404
een kraam huurt op de wekelijkse markt (GIERTS, p. 10). Hier kan dus
een vene verwijzing schuilgaan naar enige beroeps activiteit binnen de
familie naast het beroep van kastelein van Symoen. Binnen deze context
moet hier ook de verkoop in 1398/1399 van paars en groen laken aan de
stad voor de officiële kledij van de stadsknapen en de kerkbaljuw door
een Jan van der Scueren worden aangehaald (ARA., 35.233, f" 27r).
56. Soymans, Pieter (Suymans, Xuman) [38J
Pieter Soymans behoort tot de jongere oorkonders. Pieter en
Adriaen, die wellicht zijn zoon is, zijn in het laatste decennium van de
14de eeuwen de eerste helft van de 15de eeuw bedrijvig in de lakensector. Pieter huurt tussen 1397 en 1409 een kraam voor de verkoop van
laken op de stedelijke marktdag en Adriaen Soyman is 1433-1434
deken van de invloedrijke Sint-Jansgilde van de wevers (GIERTS, p. 10
en 51).
Van Pieter zijn er geen eigendommen in de stad bekend. Alles
wijst erop dat zijn mogelijke woonplaats in het naburige Deftinge ligt,
waar hij drie deniers aan grafelijke cijnzen betaald voor half bunder land
in Wasterebbe [39]; hij had het land al vóór 1374 van Jan van
Boeterdale overgehouden. Zelf had hij een ander goed in Sint-MartensLierde ook al vóór dat jaar overgelaten aan Jan van den Essehe, een
inwoner aldaar [40] (ARA., 45.282, f" 21 v en 23r; 45.283, f" 36r).
Een en ander zou hier dus ook betekenen dat Pieter mogelijk een
voorbeeld is van een niet stedelijke lakenproducentllakenverkoper; hij
en na hem ook zijn zoon zouden dan vertegenwoordigers zijn van de in
oorsprong landelijke lakenproductie in de stedelijke economie [41].

[38]
[39]
[40]
[41]

Leden van deze familie kunnen ook nog de naamvarianten 'SooOO05, Sooimans en
Sooi(s)' dragen (SCHREV., I, p. 54-55).
Wasterebbe, als toponiem in Deftinge, reeds in 1142 vermeld (SAG., 7).
Leden van de familie 'van den Essehe' te Sint-Martens-Lierde, zijn o.a. Jan als schepen
in 1408 en 1410 en Artuer als procurator van de kartuize Sint-Martens-Bos in het dorp
(SMB., 177).
Over de verhouding tussen deze landelijke en de stedelijke lakenproductie. zie P. STABEL, De kleine stad in Vlaanderen. Bevolkingsdynamiek
en economische functies van
de kleine en secundaire stedelijke centra in het Gentse kwartier (14de-16de eeuw).
Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België. Klasse der Letteren, 57,1995, nr. 156, Brussel, p. 138 e.V.
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Misschien in het spoor van zijn handelsactiviteit als lakenkoopman loopt Pieter Soyman in 1375 een aanzienlijke boete van 120
pond par. op; hij heeft valse grooten in het land binnengebracht; de
baljuw is nochtans eerst van mening dat Pieter vrijuit zou mogen
gaan, omdat de stukken niet gangbaar waren [42].
Een generatiegenoot van Pieter is nog Gheraert Soymans. Hij is
bakker en heeft tussen 1374 en 1395 in de stad goederen in de straat
van de Oude Brug naar de Dutse en op het Solleveld. Gheraert is
bovendien ook renteplichtig aan de Sint-Adriaansabdij in de stad
[43]. Een duidelijke verwijzing naar enige verwantschap met Pieter is
er niet. Er zijn slechts vage vermoedens in die zin: Gheraert heeft zijn
eigendom in de straat naar de Dutse in 1395 reeds overgelaten aan
Joes van Wasterebbe, die vermoedelijk banden heeft met Deftinge, en
hij heeft na 1374 een cijns van S viertelen haver op land in het
Solleveld overgenomen van Willem Noyts, die tot een familie in SintMartens-Lierde behoort [44] (ARA., 45.282, f" 1v, Sr en 24r; 45.283,
f' 2r, 7v en 37v).
57. Steckaert, Jacop
Jacop Steckaert blijft een vrij onbekende oorkonder. Behalve
zijn inbreng in de besluitvorming van de onderwerping aan de graaf
in 1381 bewaren de bronnen van hem geen verdere verwijzingen naar
politieke tussenkomsten of sociale activiteiten. Toch wijst zijn rangschikking in de lijst der oorkonders, - hij bekleedt er de 21ste plaats
op de 69 personen, - dat hij, om welke reden dan ook, in enigermate
in aanzien staat bij de groep.
Jacop is reeds vóór 1374 in de stad. Hij heeft een onroerend
goed in de Steenstraat, waarvoor de grafelijke ontvanger hem met 11
deniers aan cijnzen belast. Verder is hij aan de graaf ook nog cijnsplichtig voor 2 deniers op een huis aan de Ingelse Beke en voor een

[42)
[43]
[44]

De veroordeLing in de rekening van 7 mei tot 17 september 137S van baljuw Jan Loenys
(ARA., 878).
Het renteboek vernoemt 'gerardus suymans, pistor' als renteplichtige (RAR., SintAdriaansabdij, inv. 265, f" 31r).
Tot de familie 'Noyts' in Sint-Manens-Lierde
behoort in 1369 o.m. Jan de Noyt, de baljuw van de abt van de Sint-Adriaansabdij (SAG., 179).
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havercijns
van 2 razieren en 1 vat op een half bunder land in
Coppenhole [45] (ARA., 45.282, f" 191'en 241'). In 1392/1393 verkoopt Jacop aan de Ingelse Beke twee kleine stukken erf, die hij in
leen hield van de H. Geesttafel; hij betaalt voor deze verkoop 8 schellingen parisis issuerecht aan de stadskas (ARA., 35.231, f" 3v). Ook
de Sint-Adriaansabdij in de stad heeft in 1382 Jacop al belast met
toch aanzienlijke renten: hij heeft een rentelast voor niet verder gelokaliseerde goederen in Onkerzele - Atembeke van 6 schellingen, 7
deniers en 3 kapoenen en nog ergens in Galmaarden, Moerbeke of
Viane van 38 deniers aan de abdij [46].
Tegen het einde van de 14de eeuw wisselen de bezittingen van
Jacop - misschien overlijdt hij rond 1395 - in die mate dat er nog
slechts een deel van de havercijns of 1 vat op zijn naam bekend staat.
Zijn goed in de Steentraat is met Godevert van Score en Cornullis van
de Putte in handen van twee nieuwe eigenaars en ene Jan Reguwaert
heeft het huis aan de Ingelse Beke in zijn bezit [47] (ARA., 45.283,
f' 28v, 33v en 371').
In de zomer van 1390 loopt Jacop Steckaert een veroordeling
op. Het misdrijf is niet zomaar te achterhalen, maar in elk geval is er
een vorm van schriftvervalsing in een rechtszaak bij betrokken.
Baljuw Olivier van Halewin veroordeelt hem tot een boete van 45
pond parisis [48] (ARA., 13.546).
Een mogelijke broer van Jacob is Willem, die echter voor het
overige ook onbekend blijft en die wellicht al in 1395 overleden is.
Ook hij betaalt in 1374 een grafelijke cijns van 2 razieren haver op 3
drie dagwand land in Coppenholle [49] (ARA., 45.282, f? 24 r;
45.283, f" 37r).
[45]

[46]

[47]
[48]
[49]

De plaatsnaam 'ter Ingelscher Beke' ligt op het grensgebied van Onkerzele-Atembeke
(Moerbeke); de cijnsplichtigen aldaar worden gerangschikt na de inwoners van
Goeferdinge en vóór de inwoners van Sint-Martens-Lierde
(ARA., 45.282, f" 2l v).
Jacop Steckaert heeft deze cijns ooit overgenomen van Beatrijs Caleis. Het cijnsregister
van 1374 vermeldt deze cijns dubbel: onder het item 'ter Inghelscher Beke' staat nog
Beatrijs CaJeis aangegeven als cijnshouder; dezelfde cijns staat echter ook reeds op
naam van Jacop bij de haverrenten 'Item .ij. deniers was baten kalesgheke' (ARA.,
45.282, f' 21 ven 24r).
Coppenhole is te itueren in Moerbeke, ten zuidoo ten van de stad, waar de SintAdriaansabdij al vóór 1302 een pachthoeve, het hof te Coppenholle, had (E. SOENS, De
abdij van Sint-Adriaan te Geeraardsbergen. Haar pachthoven en molens, Aalst, 1914, p.
123 e.v.; G. VAN BOCKSTAELE
(red.), De Sint-Adiaansabdij.
900 jaar te
Geraardsbergen. 1250 jaar in het Land van Aalst. Bijdrage tot de geschiedenis van het
Benedictijns Monachisme in Vlaanderen, Geraardsbergen, 1981, p. 39-40.
Ook Onkerzele en Aternbeke, grenzend aan Moerbeke, liggen ten zuidoosten van de
stad. Het renteboek (RAR., Sint-Adriaansabdij , inv. 265) maakt o.m. afzonderlijk melding van de renteplichtigen in Onkerzele 'rarenbeke' (f" 37v) en te 'Moerbeke, Vyane et
Ghalmarden' (f" 39r).
De havercijns ligt volgens het cijnsboek nu op een half bunder land op de 'leienberch',
wellicht de 'langhenberch' ten noorden van het hof te Coppenhole.
De boete staat in de baljuwrekening van 8 mei tot 19 september 1390 en vermeldt o.m.
'que il (Jacoud Steckard) estoit diffamez de faiere fautes lettres accord devant jugement'.
Hel cijnsboek van 1395 geeft de cijns van de haver aan op naam van Raesse de Broedere.
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58. Steekere, Jacop de (Steker)
Jacop de Steekere behoort tot een tweede generatie van de familie 'de Steekere' in Geraardsbergen. Wouter de Steekere is in de 1ste
helft van de 14de eeuw in de stad en woont in de omgeving van de
Markt. Zijn weduwe en erfgenamen zijn in 1382 renteplichtig aan de
Sint-Adriaansabdij [50]. Voor het overige zijn de 'de Steekeres' een
vrij nieuw geslacht in de Geraardsbergse stedelijke elite. Jacop zelf
en zijn mogelijke familieleden Jan, Godevert en Kateline verschijnen
eerst vanaf het laatste kwart van deze eeuw in het politieke en economische leven van de stad.
Jacop is lakenproducent en zijn nog recente activiteit in de stad
plaatst hem bij het samenstellen van de groep der 69 oorkonders van
1381 eerst op de 41ste plaats. Hij moet bovendien tot de jongeren in
de groep behoren. Hij is al wever vóór 1376 en in de vijf jaar, die aan
zijn optreden als oorkonder in 1381 voorafgaan, loopt hij niet minder
dan 11 veroordelingen op wegens overtredingen op de stedelijke
lakenkeure [51] (ARA., 882 tot 890).
Na de Zesjarige Oorlog kent Jacop een aardige politieke carrière, die zijn aanzien en financiële macht dan duidelijk maakt. In
1392/1393 is hij samen met Jan Vranxs stadsontvanger. Op 25
augustus 1392 reist hij in die functie naar Brussel om er de lijfrenteverkoop van de stad te organiseren; op 14 oktober gaat hij er terug
voor een onderhoud met de kandidaat-lijfrenteniers. In januari 1393
zorgt hij ook voor een lederen zak en twee zakken van kemp om er
het aandeel van de stad in de vorstelijke bede van augustus 1391 naar
Rijsel mee te voeren [52] (ARA., 35.231, f' 16r, 17r en 30v).
Zijn financiële positie is verder ook duidelijk uit zijn rentehandel. Jacop heeft al vóór 1392 een lijfrente op de stad. Hij heeft de
rente van 16 pond ooit overgenomen van Raesse de Bode en zijn
vrouw (ARA., 35.231, f' 14r). In december 1388 koopt Jacop nog een
jaarlijkse rente van 15 pond, twee ganzen en drie kapoenen van
Kateline van Waesberghe, de moeder van Jan van der Gracht. Na
[50]

[51)

1.52)

Het renteboek rangschikt de 'relicta et heredes walteri stekers' in de stad 'infra forum' en
in de 'penstrate' (RAR., Sint-Adriaansabdij, inv. 265, F 27v). Ook de grafelijke cijnsregisters van 1374 en J 395 geven op de Markt Arnout Truden aan als bezitter van een land
'dat stekers' was (ARA., 45.282, F 12v; 45.283, f" 19r).
De overtredingen zijn o.m.: het laken ongescheerd op de markt brengen, de toegelaten
hoeveelheid te weven laken overschrijden, het achterhouden van laken op de keuring en
het gebruik van een verkeerde verftechniek. De boetes lopen over een periode van 27
september 1376 tot 9 januari 1380 n.s. en worden opgelegd door Willem Slyp, de hoogbaljuw van het Land van Aalst.
De bede van 45.000 nobels werd definitief aan Filips de Stoute toegekend in september
1391; Geraardsbergen betaalde het aandeel van de stad en het omliggende op 14 januari 1393 (ARA., 35.231, F 18r). Zie voor deze bede verder ook W. PREVENlER, De
beden in het graafschap Vlaanderen, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en
Geschiedenis, Brussel, 1960, p. 352-353.
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Jacops dood in 1402 verkopen zijn weduwe en zijn kinderen dezelfde rente door aan Kateline , de weduwe van Heinric Rebbe (SMB.,
150 en 164).
Naast zijn topfunctie als ontvanger blijft Jacop echter ook actief
in de lakenindustrie. Onverminderd tussen 1394 en 1400 blijft hij
boetes oplopen voor overtredingen tegen de stadskeure op het weven
[53] (ARA., 13.546 en 13.547). Het schepenjaar van 1397/1398
levert naast de stadsontvangerij van vijf jaar vroeger nog een ander
voorbeeld van Jacops kapitaalkrachtige positie in de stad: hij pacht
met zijn vennoten de lakenaccijns voor een bedrag van 808 pond
parisis en hij is aldus voor Geraardsbergen een zeldzaam voorbeeld
van een lakenproducent die ook pachter van de accijns in zijn branche is [54] (ARA., 35.232,:F 1v). Wellicht in verband met deze pacht
is Jacop de Steekere in 1398/1399 te Brugge in een verder onduidelijke (rechts)zaak betrokken [55] (ARA., 35.233, f' 31r).
Ook de evolutie van zijn onroerend bezit in de stad maakt duidelijk dat Jacop de Steekere pas na de Zesjarige Oorlog opgang
maakt. Zijn bezittingen situeren zich binnen de stadsmuren vooral in
het noordwestelijk deel van de stad. In 1374 taxeert de grafelijke ontvanger hem voor 5 deniers op een eigendom in de Ham. Twintig jaar
later is die eigendom wel in het bezit van Raesse van der Lest, maar
heeft Jacop in de Ham en in de onmiddellijke buurt minstens vijf
andere onroerende goederen verworven: van Louis van Aspelaer
(Haspelaer), een collega-wever, heeft hij in de Ham een groot goed
met een cijnswaarde van 12 deniers; van Claus en Maes Baert in de
Gaffelstraat koopt hij een nog grotere eigendom, getaxeerd op 21
deniers en 1 obool, van Claus van Zareldinghen verwerft hij aan de
Hoek nog een erf (cijns van 2 deniers) en van Gillis Raes koopt hij
een stuk land op de Lierdekouter (cijns van 1 denier). Tenslotte is er
(53]

(54]

(55]

Het gaat over boetes in de rekeningen van Claus Seaeek, Robert van Capelle en Willem
van Halewijn , de hoogbaljuws van het Land van Aalst, tussen 21 september 1394 en 12
januari 1400.
Het samengaan van beroepsactiviteit en pachter van de daarmee samenhangende accijns
komt in de stad meer voor bij de leerlooiers en vleeshouwers; voor de samenhang in de
textiel sector zijn er in de I ste helft van de 15de eeuw slechts twee voorbeelden; zie ook
GIERTS, p. 47-49.
De post in de stadsrekening luidt: 'Item ghegheven den kolvedragher die Jacob den steker te brugghe aresterde van sontfanghers weeghe viij seh.'. Het is uit de andere posten
van de stadsrekening, waarin nergens een reis van Jacop naar Brugge of enige
(rechts)zaak van hem wordt vermeld, niet op te maken wat er juist gebeurt. Het is
immers niet duidelijk of het werkelijk over een aanhouding gaat, waarop de aanwezigheid van de gerechtsdienaar (kolvedragher) kan wijzen, dan wel over het afhandelen van
een financieel-technische
zaak in verband met laken tol of lakenaccijns voor de ontvanger, waarop de term 'arresteren'( = de goedkeuring van iemands krediet) of 'arrest' ( = de
opgemaakte of afgesloten rekening) kan betrekking hebben; in de laatste interpretatie
kan de bedoelde ontvanger Jan Beurse zijn, een hostel ier uit Brugge, die in die periode
ontvanger is van de grafelijke taks op de doorvoer van Engelse wol via Vlaanderen naar
Italië; zie ook T. SOENS, De rentmeesters van de graaf van Vlaanderen. Beheer en
beheerders van het grafelijk domein in de late Middeleeuwen, p. 139.
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ook zijn aankoop van een huis op de Markt, waar hij door overname
van het goed van Raesse van Bulleghem (cijns van 3 deniers) met
zijn onroerend bezit doordringt in het centrum van de stad (ARA.,
45.282, f' 7v; 45.283, f' lOven 18r). In juni 1399 verkopen Jacop en
Kerstine, de weduwe van Wouter Gaffelkin, een erfelijke rente op
een huis aan de Hoek aan Geldhof van Brabant (SAG., 209).
Buiten de stadsmuren heeft Jacop nog in Overboelare een half
bunder landbouwgrond, dat grenst aan de Duitsenbroek en dat hij
heeft overgehouden van Mattheus van den Noekerstocke; op de
Dutskouter zelf in de buurt van het hof te Huenbeke aan de weg naar
Deftinge heeft hij nog een akker, die naast de percelen van Adriaen
de Blauwere, Symoen de Crane en Cornullis de Preyt ligt (HOSP.
1, register 1, f' 33r).
Jan de Steekere, wellicht Jacops broer, is eveneens een lakenproducent en maakt tevens carrière in de stedelijke politiek. Hij is
o.m. gezworene in 1396 en schepen in 1398/1399. Ook hij is pachter
van de lakenaccijns in 1396 en bezit eigendommen in de Ham en de
Gaffelstraat. Godevert is de broer van Jan en dus misschien ook van
Jacop [56]. Hij is pachter van de wijn- en de bieraccijns in 1404/1405
en is ook wijnhandelaar. Als gegoede inwoners hebben Jan, Godevert
en ook Kateline de Stekere, hun zus?, al vóór 1392 samen al voor
meer dan 110 pond parisis aan de stad geleend (ARA., 35.231, f' 7r
en 9r; 35.232, f' l lr en 14r; GIERTS, p. 97-98).
59. Steenbeeke,

Willem van (Steebeke)

Alhoewel Willem II van Steenbeeke, als vierde belangrijkste in
de rij oorkonders en als drager van een prachtig wapenzegel, zeker
een invloedrijk iemand moet zijn geweest, is daarvan nauwelijks
enige aanwijzing te vinden in het bewaarde bronnenmateriaal. Hij
kan de zoon zijn van Willem I, die in l330 buiten de Overpoort
woont en tot de brouwersgilde behoort (GAUBL., 1950, p. 167).
Vóór 1381 bekleedt Willem II geen enkel politiek mandaat en is
er geen spoor van enige administratieve, parochiale of economische
betrokkenheid. Na de Zesjarige Oorlog stelt hoogbaljuw Olivier van
Halewin in het voorjaar van 1389 vast dat Willem II is ingegaan
tegen een verder onbekend vonnis van de schepenbank; van de officiële boete van 60 pond pari sis op dergelijk vergrijp moet Willem II
uiteindelijk 18 pond betalen [57]. Drie jaar later maakt het stadsbestuur een overeenkomst met hem over de helft van de erfenis van
[56]
[57]

Het renteboek van het hospitaal in de stad vernoemt 'jan de steker ende godevert siin
broedere' (HOSP. I, register I, f" 20v).
De boete staat vermeld in de baljuwrekening van 9 januari 1389 n.s. tot 10 mei 1389
(ARA., 13.546).
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priester Alaemse van den Steenputte; tot in september 1394 zal de
stad hem in vijf tweejaarlijkse betalingen 2 pond lichte grooten uit
betalen [58] (ARA., 35.231, f'lOv en 33r). Eerst in 1400/1401 zetelt
Willem in de schepenbank samen met Heinrie Bosseaert, Jan de
Vaeeh, Claus Neeten en Jan van Planken, zijn medestanders van
1381. Het jaar daarop zijn hij en Claus Neeten de stadsontvangers
(GIERTS, p. 123).
Het is bij dit alles niet eenvoudig zich een beeld te vormen van
de leeftijd van Willem II van Steenbeeke. Volgens zijn rangschikking
in de rij der oorkonders moet men toch reeds in 1381 iemand van
middelbare leeftijd veronderstellen. Een en ander zou dan meebrengen dat Willem II pas op oudere leeftijd en eerst twintig jaar nadat hij
de oorkonde van 1381 mee heeft gezegeld, de topambten van schepen en stadsontvanger bereikt.
Hoe dan ook, de woning van 'stamvader' Willem I aan de
Overpoort blijft deel uitmaken van het familiepatrimonium. In 1374
betaalt Willem 11 één obool grafelijke cijns voor zijn goed aan de
Overpoort en ook een Jan en Claus van Steenbeeke hebben daar grafelijke eijnsgoederen [59]. Twintig jaar later is Willem 11in het stadscentrum komen wonen: hij heeft vóór 1395 het huis van Heinrie
Bosscaert in de buurt van het Sint-Janshuis bij de Dender gekocht
[60].
Jan van Steenbeeke, die de zoon is van Willem, zou dan de broer
zijn van Willem IJ [61] _Hij is wolkaarder en bezit in het laatste kwart
van de 14de eeuw behalve zijn goed aan de Overpoort ook nog eigen[58]

[59]

[60]

[61]

De mede-erfgenaam is Joes van den Noekerstocke, met wie de stad eveneens een overeenkomst maakt (ARA., 35.231, f" llv).
Over Alaemse van den Steenputte. zie verder ook reeds de bespreking van oorkonder
Jan van der Gracht in: Het Land van Aalst, SS, 2003, p. 52-53, noot 6 en van oorkonder Wouter Steenputte, infra nr. 60.
De woning aan de Overpoort ligt in de omgeving van de Oudenberg. Vóór 1395 beeft
Jan van Steenbeeke er een deel van zijn bezittingen overgelaten aan Jan van Marcbrouc;
deze laatste geeft in 1407 zijn huis gelegen 'ten oudenberghe' als onderpand voor een
rente, die hij aan de kartuizers van Sint-Martens-Bos in Sint-Marrens-Lierde
schenkt
(SMB., 175; ARA., 45.282, f" 20v; 45.283, f" 301').
Volgens hel cijnsregister van 1374 heeft Heinric Bosscaert in de straat van de Oude
Brug naar de Dutse een woning, waarop hij 11 deniers cijns aan de graaf betaalt; volgens het cijnsregister van 1395 evenwel woont Willem IJ van Steenbeeke in dat huis
(ARA., 45.282, f" Iv; 45.283, f" lv). Het renteregister van bet stadshospitaal (einde
14de eeuw) vermeldt in 'de strate van den gasthuse tot den borch' (= de huidige
Begijnhofkaai) tevens 'Willem van steenbeke fuit peeters van der molen 6 deniers op een
erve jeghen sente jans coer' (HOSP. 1, reg. 1, f" 15r); wellicht gaat het over hetzelfde
huis, dat dus oorspronkelijk eigendom was van Pieter van der Muelen. Pieter van der
Muelen heeft in de dezelfde buurt, met name in de Sint-Katelinestraat, ook nog het voormalige Sint-Katelineconvent
(ARA., 45.283, f" Sv).
Het Sint-Janshuis voor de opvang van armen en bejaarden lag bij aan de hoek van de
huidige Grote Straat en de Begijnhofkaai. Daarvoor ook G. VAN BOCKSTAELE, A.M. V ANDEN HERRWEGEN en L. DE COCK, Van scholaster tot principaal. Het SintCatharinacollege en zijn voorgeschiedenis (1434- J 989), Geraardsbergen,
1990, p. J 314.
Jan van Steenbeke krijgt ook wel de toevoeging 'die men heet willems' achter zijn naam
(ARA., 45.283, F 6r en 28r).
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dommen in de Overste Hunnegemstraat en in de Steenstraat [62]
(ARA., 45.282, :F 41'; 45.283, :F 281'). Jan en ook Claus van
Steenbeeke, een derde broer?, die samen op de eigendom bij de
Overpoort door de grafelijke ontvanger worden belast, zijn politiek
niet bedrijvig geweest.
60. Steenputte, Wouter (Steenputte, van den; Stenputte) [63]
De identificatiegegevens van Wouter Steenputte blijven beperkt
tot enkele sociaal-economische items, zonder ook maar te kunnen
achterhalen met welke beroepsactiviteiten hij zich ingelaten heeft. Er
is in de 1ste helft van de 14de eeuw wel al een Claus Steenputte,
Wouters vader/oom?, in de stad, die leerlooier is (GAUBL., 1950, p.
167). Voor Wouter mag men bij het zegelen van de oorkonde in 1381
een middelbare leeftijd veronderstellen.
Op geen enkel ander moment dan op 25 februari van dat
bewuste jaar 1381 lijkt Wouter betrokken te zijn geweest bij de politieke bestuursvormen in de stad. Het is best mogelijk dat hij zijn
plaats bij de oorkonders van 1381 deels verworven heeft door het
aanzien van zijn mogelijk ander familielid, Alaemse (van den)
Steenputte, zijn vader/oom ?, de graafgezinde priester, die tijdens de
onlusten in de Zesjarige Oorlog de stad ontvlucht is en zich in
Henegouwen heeft schuilgehouden en die overlijdt in 1392 [64].
Wouter Steenputte heeft in 1391 in de Overste Hunnegemstraat
een huis, waarop Clara Selversmet, de vrouw van Gheraert van
Schendelbeeke, 6 schellingen parisis heeft. 10januari 1401 n.s. koopt
Wouter zelf 16 schellingen van Jan van der Haghen op een huis bij
de Hunnegernkerk [65] (HOSP., 1,245 en 257 bis).
De familie 'Steenputte' mag anderzijds wel tot de vermogende
inwoners van de stad gerekend worden. Wouter heeft reeds vóór
1392, zoals Alaemse trouwens, om 24 pond parisis lijfrenten op de
stad gekocht en dat is ook zo voor Margriet Steenputte , een zus?, die
12 pond kocht (ARA., 35.321,:F 7v en 8v). Alaemse en Beatrijs, de
vrouw van Jan Steenputte hebben ook al in oktober 1356 voor 1 pond
grooten ingeschreven op de renteverkoop van graaf Lodewijk [66].
[62]

[63]
[64]

[65]
[66]

In 1376 geeft Jan van Melsele ook nog een huis buiten de Overpoort in rente aan Jan van
Steenbeeke (HOSP. 1,236). Het goed in de Steenstraat hield Jan over van Willem Vos.
Het huis was belast met een erfelijke rente, die Willemine Vos in 1388 voor een deel
doorverkocht aan Heinric Rebbe (SMB., 149).
Het toponiem 'Steenputte' komt o.m. voor in Sint-Maltens-Lierde
(SMB., 201).
Zie over 'her' Alaemse (van den) Steenputte, met eigendommen in de Gaffelstraat en
renteplichtig op de grafelijke watermolen in de stad en aan de Sint-Adriaansabdij
(ARA., 45.282, f' 8r; HOSP. 1, 190; RAR., Sint-Adriaansabdij, inv. 265, f" 29v) ook
nog noot 58.
Het is niet uit te maken of het over dezelfde huizen in de buurt van Hunnegem gaat.
De renreverkoop bij T. DE LIMBURG-STJRUM, Cartulaire de Louis de Mate, Il, p. 460.
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B. ZEGELKUNDIG

ALBUM [67]

51. Scavenberghe,
Scavanbergh)

Boydiin van (Scanenberghe,

Scauenberch,

Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 23 mm.,
behalve de legende ongeschonden.
Voorstelling: in het ronde zegel veld drie vogels met een schuinstaak
over alles heen.
Legende: SI BODYN [VAN SCA]VANBERGH [68]

52. Schendelbeeke, Gheraert van (Schendelweque)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 20 mm.,
geschonden in de rechterhelft.
Voorstelling: in het ronde zegelveld een vierpas met een binnenzoom
van bloemknopjes; daarin een wapenschild bezaaid met vijfpuntige
sterren en een barensteel met vijf hangers.
Legende: S' GHER [... ] VAN SCHENDELBEKE

[67]

r681

De afbeeldingen van de zegels dragen de nummers 4601 tot 4609 van het Centre Historique
des Archives Nationales. Atelier de Phorographie van de afdeling 'Sigillographie' van de
'Archives Nationales' in Parijs, waar het copyright van de foto's berust.
G. DEMA Y (lnventaire des sceaux de la Flandre, II, p. 50 l) twijfelt bij zijn zegelbeschrijving aan de voornaam van Boydiin en leest 'Scavenberghe (Georges? van)'.
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53. Scoudeharinc, Jan (Scaudharinch Schoudheerinc, Scondeharinc,
Scoudeherinc, Scoutharinc, Stoudeharinc)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 21 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het doorbroken ronde zegelvelcl een driepas met
gedeeld wapenschild; de rechterhelft effen onder een schildhoofd; de
linkerhelft gevierendeeld, effen en bezaaid met blokjes.
Legende: S' IAN SCOUDHARINCH

54. Seueren, Cornullis van der (Schueren)
Het Centre Historique des Archives Nationales bezit geen foto van
een zegel van Cornullis van der Scueren. G. Demay beschrijft het
evenmin [69].
55. Seueren, Symoen van der
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 22 mm.,
geschonden bovenaan links.
Voorstelling: in het ronde zegelveld een wapenschild met een anker.
Legende: * S' SIMOEN VAN DER SCUEREN

[69J

Zie daarvoor G. DEMAY, Inventaire des sceaux de la Flandre, TI, p. 502. Wij zijn niet
in de mogelijkheid geweest om te onderzoeken of het zegel van Cornullis. die nochtans
als oorkonder in de akte van 25 februari 1381 n.s. bij name wordt vernoemd, aan deze
oorkonde ontbreekt.
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56. Soymans, Pieter (Suymans, Xuman)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 22 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het ronde zegel veld een wapenschild met naakte
mensenfiguur en een tak in beide handen.
Legende: * S' PIETER XUMAN

57. Steckaert, Jacob
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 17 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het doorbroken ronde zegelveld een paard gaande
naar rechts, voor een boom.
Legende: IACOB STECKAERD
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58. Steekere, Jacob de (Steker)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 18 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: een huismerk vrij in het doorbroken ronde zegel veld
geplaatst.
Legende: * IACOP STEKER

59. Steenbeke, Willem van (Steebeke)
Zegel: zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 24 mm., ongeschonden.
Voorstelling: in het doorbroken ronde zegelveld een zeslobbig veld;
daarin een wapenschild, hellend en met drie rozen en een zespuntige?
ster in het hart; het schild getopt met een helm, getralied en gehecht;
als helmteken twee hoornen rond een roos en omgeven door parels;
als schildhouders twee leeuwen.
Legende: S' WILLEM VAN STEEBEKE

290

60. Steenputte, Wouter (Steenputte, van den; Stenputte)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, ] 8 mrn.,
ongeschonden.
Voorstelling: in een vierpas een wapenschild geschaakt van blokjes
beladen met drie bezanten of penningen en een barensteel met drie
hangers.
Legende: SI WOUTER STENPUTTE

M. Cock
Pijlekaart 103
9506 Schendelbeke

G. Van Bockstaele
Bevegemstraat 14
9620 Zottegem
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KAPEL REKENINGEN VAN DE
SINT-MARTINUSKERK TE LEDE (1717-1793)
Bart VAN LANGENHOVEN

Inleiding
Bij ons onderzoek naar de herkomst van sommige schilderijen
van de jezuïetenbroeder Quartier, die in de Sint-Martinuskerk van
Lede hangen, vonden we in het gedeeltel.ijk geïnventariseerd kerkarchief een 19de eeuws stokregister . Op zich stelt deze vondst niets voor,
ware het niet dat zich achteraan dit register de kapelrekeningen
bevonden van de Sint-Martinuskerk voor de periode 1717 tot en met
1793, goed voor 115 genummerde pagina's. De kapelmeesters waren
aangestelde personen die instonden voor het onderhoud en de goede
gang van zaken in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven
Weeën in de Sint-Martinuskerk te Lede, waar het gelijknamige beeld
vereerd werd [1]. Blijkbaar moeten de kapelmeesters nauw samengewerkt hebben met de kerkmeesters want regelmatig duiken er gedeelde kosten op die door beide groepen werden betaald voor onderhoud
en herstellingen aan de kerk. Dit kon gaan over de herstellingen van
de glasramen, over de onkosten voor het "stellen van de orgels", tot
het drukken van de bedevaartvaantjes.

1. Markiezin Maria Thérésia de Bette staat op haar strepen
(1717)

Van bij de aankomst in 1414 in Lede van het beeld Onze-LieveVrouw van Zeven Weeën, beter gekend als de 'Zoete Nood Gods',
kende daar de Mariaverering een grote bloei. Door die verering deden
heel wat personen schenkingen ter verfraaiing van zowel het buitenals het binnenzicht van de kerk. Dit nam zulke proporties aan dat de
plaatselijke heer, als opperproviseur van de kerk, zich ook ging mengen in deze aangelegenheid met als gevolg dat het her en der processen werden gevoerd, verschillende reglementen werden opgesteld en
eindeloze discussies ontstonden. Op het einde van de 17dc eeuw nam
markiezin Maria Thérésia de Bette het "regentschap" waar van haar
[I]

Voor de geschiedenis van deze verering, zie B. VAN LANGE
processie: "Een beeld van Lede", Lede, 2004.

Het Land van Aalst, jaargang LVI, 2004, nr. 4
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broer die voor zijn militaire verplichtingen meestal in Spanje vertoefde [2J.
In 1717 stelde Maria Thérésia de Bette een reglement op om
meer controle te krijgen op de rekeningen van de kapelmeesters. Het
was haar immers opgevallen dat de laatste 20 jaar "genen particulieren rekeningen en is gedaen ende dat de penninghen sijn geimpoijeert
ende gedistribueert van hant tot hant soo in payementers van de pensionen der priesters, tractementen van de bichtvaders, betaelingen
van de doeken, 't maecken van den nieuwen autaer van Sinte Anna
ende' t marbeleren van diere oock int coopen van het wasch, medaillen ... "[3J.
Daarenboven was er in l714 het 300-jarig jubileum van de
komst van het Mariabeeld gevierd waarbij er een nieuw altaar werd
besteld en " 't witten ende sereren van de kercke ende int betaelen van
de scilden soo vande kercken als van de cappelle". Dit allemaal
omdat door "het doens van geen pertinente rekeninge sou den come
ghissere, abuysen soo ist dat wij daerinne willende voorzien hebben
geordonneert soo".
Als eerste eis werd gesteld dat alle inkomsten van de verkoop
van de waskaarsen en medailles "inde casse ordinair" zou worden
gebracht. In een tweede eis werd gevraagd dat op de negende dag van
de ommegang de inkomsten zouden moeten voorgelegd worden aan
de baljuw of aan Pieter Baetselier die zich hiervoor moest verantwoorden aan de pastoor en de kerkmeesters. Verder voorzag het
reglement in de aanschaf van een handboek zodat men de rekeningen
kon inschrijven [4]. In een vierde punt werd geëist dat de kapelmeesters in dit handboek een rubriek van inkomsten en een rubriek
van uitgaven moesten bijhouden. Als vijfde punt werd aangehaald dat
de kapelmeesters geen uitgaven van 12 gulden zouden mogen doen
zonder de toestemming van de hiervoor benoemde afgevaardigden of
van de markiezin de Bette. Het voorlaatste punt stipte aan dat men
alle binnenkomende rekeningen zou kunnen terugvinden via de verschillende rubrieken, waaronder een rubriek van herstellingen aan de
kerk en de kerkhuizen. Als laatste punt mochten er geen herstellingen
gebeuren aan de kerk of kerkhuizen zonder toestemming van de markiezin of de kerkmeesters [5].
[2)

[3)
[4)
[5)

Maria Thérésia de Bette werd geboren als het jongste kind van markies Ambrosius de
Bette en Dorothea de Croy-Solre. Zij was gehuwd geweest met Franciscus Claudius
Coloma, graaf van Bornem (+ 1704, zonder nakomelingen). Zij overleed in 1737 en
werd te Brussel begraven als kanunnikes van het koninklijk kapittel van Sint Waltrudis
van Bergen. CfT. 1. DE BROUWER, Geschiedenis van Lede. Dorpsleven, het parochieleven, het volksleven, Lede, 1983, p. 39.
Kerkarchief Lede (KAL), kapelrekeningen (Kr), p. 1.
KAL, Kr, p. 2.
KAL, Kr, p. 2-3.
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Kerk van Lede met rechts de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Fragment van
figuratieve kaart, opgemaakt door Joos Goethals in J673 (Famiiiearchief Demonie).
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2. Overzicht van de rekeningen (1717-1793)
Eén van de eerste rekeningen vermeldt op 19 december 1717 de
verdere betaling van de aankoop van de standaard van Sint-Elooi "tot
voldoen vande reste vande becostinge van standaert van Sinte Looy,
somme van 19 guldens" [6].
In 1723 is vermeld dat nieuwe flambeeuwen werden aangekocht
"over leveringhe van waschlicht ende 't maecken van flambeeuwen, de
somrne van 9 guldens 6 stuyvers, 8 groot" [7].
In de rekeningen van 1727 en 1728 is een overeenkomst opgetekend die opgesteld werd tussen markiezin de Bette en pastoor Carolus
Van Mulders. Deze overeenkomst bevat een regeling aangaande het
aantal priesters (voornamelijk als biechtvader) die in dienst werden
genomen voor de kerk en voor de kapel van Onze-Lieve-Vrouw. Zij
logeerden in de pastorij en werden vergoed door de markiezin. De lijst
gaat als volgt: Op de vrijdag vóór de Goede Week werden 8 biechtvaders, 2 karmelieten, 4 jezuïeten en 2 kapucijnen ingeschakeld. Op H.
Drievuldigheidszondag: 2 kapucijnen; op Sacramentsdag: 6 religieuzen;
op Octaafdag: 8 biechtvaders waarvan twee van de avond tevoren. Op
de zaterdag na de Noveen werd er 1 religieus verwacht net zoals op het
feest Mariabezoeking. Op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart verwachtte
men 3 biechtvaders van de avond tevoren. Twee biechtvaders deden
dienst op het Feest Maria Geboorte. Op de zondag onder het octaaf van
het Heilig Kruis: 1 biechtvader. Voor Allerheiligen, Allerzielen, OnzeLieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen en Kerstdag werd er 1 karmeliet
verwacht. Op 2 februari verwachtte men 1 religieus en op 25 maart 2
religieuzen van de dag tevoren [8]. Deze overeenkomst werd op 18
oktober 1727 ondertekend door de markiezin, August Steenhoudt,
pastoor Van Mulders en Franciscus Jacobus Van der Straeten, griffier.
Opvallend in de rekeningen zijn de vermeldingen van het drukwerk.
Blijkbaar lag Jacobus Du Caju goed in de markt want zijn naam duikt
regelmatig op. Zo is dit in 1746 "aen Jacobus Du Caju over het drucken en leveren 2000 vaentjens, 3 pont 1 schelling 4 grooten" [9]. Verder
werd hij vermeld in 1753 voor het drukken van het reglement van het
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Lede. Hiervoor ontving hij
29 gulden [10]. In hetzelfde jaar mocht hij nog eens 1950 vaantjes leve[61'
[7]
[8]
[9]

[10]

KAL,Kr,p.5.
KAL, Kr, p. 16.
KAL, Kr,p. 27-31.
KAL, Kr, p. 67. Voor de figuur van Jacob Jan Dll Caju (1707-1783), zie D. D'HERDT,
De boekhandel en het boekdrukkersbedrijf in Aalst van 1700 tot 1830 (2), in: Het Land
van Aalst, 48, 1996, p. 228-232. Voor een geschiedenis van hel bedevaartvaantje, zie
E.H. VAN HEURCK, Les drapelets de pèlerinage en Belgique el dans les pays voisins,
Antwerpen, 1922, p. 241-245; J. DE BROUWER, Bedevaartvaantjes te Lede, in: Het
Land van Aalst, 5,1953, p. 284-289 en R. VAN DER LINDEN, Bedevaartvaantjes.
Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes, Brugge, 1986.
KAL, Kr, p. 78.
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ren voor de som van 18 gulden 9 stuiver [11].
Niet alleen de bedevaartvaantjes werden verkocht, ook zilveren
medailles werden verhandeld. Zilveren ringen en medailles werden
geleverd door B. Fr. Willickx, zilversmid te Aalst. Hij duikt dan ook
regelmatig in de rekeningen op [12].
In de periode 1753 - 1754 werden grondige werken uitgevoerd aan de
Grote Kapel. Zo rekende Joannes Van Pamel voor het leveren van
het ijzerwerk de som van 3 gulden 11 stuivers. Pieter De Pappe leverde voor de 27 gulden het ronde getal van 2000 schalies. Het timmerwerk werd gedaan door Joseph Van Geert en rekende hiervoor 8 gulden aan. Pieter Michiels en Andries De Lannoy leverde elk de arduin
en rekende hiervoor respectievelijk 6 gulden en 18 gulden en 2 stuiver aan. Het metselwerk werd gedaan door Joannes Van de Sijpe die
hiervoor 4 gulden 10 stuivers ontving. Judocus Moens leverde "steen
ende calck" en ontving hiervoor 8 gulden. Het leveren van een nieuwe deur en het "maecken vande cappelle boven het H. Graf" bracht
voor Joseph Van Geyt 11 gulden op. Tenslotte zouden Pieter Baetens
en Joannes Van Parnel "het cruys steeken boven de groote capelle"
voor de som van 11 gulden [13].
In de periode 1753-1754 investeerden de kapelmeesters ook in
de aanschaf van nieuwe kleren voor de processie. Zo werden bij
Jaspaer Van der Maesen "7 nieuwe engels cleeders met de garnituren" aankocht voor de som van 292 gulden 6 stuivers 4 oorden [14].
In deze periode had men ook aandacht voor het inwendige van de
Grote Kapel. Zo werd er in 1753 de opdracht gegeven aan beeldhouwer D' Huyvetter "over sneyden de drij beelden aen de Grote Kapel"
voor de som van 150 gulden [15].
In 1755 werd er door de kapelmeesters aan een zekere Rue1ens
een gedeelte van de onkosten betaald voor het maken van een nieuwe hemel. De kosten bedroegen hiervoor 44 ponden [16].
In de periode van 1758 tot en met 1760 werden kosten noch
moeite gespaard om de kerk te verfraaien. "eenighe nieuwe wercken
als te weten het maecken van nieuwe trappen aende altaeren van
Onze-Lieve- Vrouw, Sinte Anna, 't kuyssen der altaeren, ten deel
betaelt de biechtstoelen". De kapelmeesters betaalden daarin hun
deel. Men betaalde voor deze werken 86 pont 8 stuivers [17]. De
werken aan de trappen werden uitbesteed aan J.B. Caste1ijn uit
Dendermonde. Ook de kerkmeesters stonden in voor de betaling van
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

KAL, Kr, p. 79.
KAL, Kr, p. 77.
KAL,Kr,p.74-80.
KAL, Kr, p. 75.
KAL, Kr, p. 78.
KAL,Kr,p.82
KAL, Kr, p. 84.
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Bedevaartvaantje

van eind 18'" eeuw met voorstelling

van Onze-Lieve-Vrouw

van Zeven

Weeën, genaamd de Zoete Nood Gods, omringd door bedevaarders met op de achtergrond de
kerk van Lede. Onderaan rechts werd een monogram F.D.C. (vermoedelijk Frans Du Caju,
drukker te Dendermonde, kleinzoon van Jacobus) aangebracht. Houtsnede, 16,5 x 31 cm (Marc
Schockaert, Lede).
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140 pond [18].
Bij het jubileum van 350 jaar in 1764 werd de kerk niet alleen
geschilderd maar werden er ook betalingen gedaan betreffende "de
amblissementen, frayigheden, stellen van archen triompfael ... ''.
Omwille van het jubileum werden ook heel wat giften gedaan door de
parochiale bedevaartgroepen van verschillende gemeenten en steden.
Zo kwam uit Aalst de confrerie van de Huppelpeerden met "een borseken geldt". De parochie van Nieuwerkerken gaf een velum en
Wichelen bracht "een schoon groot silveren hert in een liste vergult"
mee. Gijzegem offerde twee zilveren potten en "de schole van
Gysegem van Mre Van de Voorde een silveren hert". Mere en Impe
brachten twee zilveren bloempotten mee. Appels en Serskamp offerden elk een zilveren hert. Ook Oordegem offerde eveneens een zilveren helt maar deze was "met seven sweerden gegarniert". Verder
gaven "de oude maegden van Lede een verguit hert". Schellebelle
offerde net hetzelfde. Een inwoner van Schellebelle, Jacobus
Vermeulen, gaf eveneens een hert. Uit Haasdonk kwamen "2 silveren
herten met een lammeken" en de confrerie van Halle in Aalst gaven
een lamp. De parochie van Erpe gaf geld en deze van Erondegem een
zilveren schotel. "De school van Mre Hoorebeke, schoolmeester tot
Aelst, van sijn schoolkinders een silveren hert met twee silvere pennen". Tenslotte offerde de parochie van Denderbelle "een schoon silveren hert" [19].
Vanaf 1765 tot en met 1793 werden rekeningen aangetroffen die
een globaal bedrag vermelden van de ontvangsten en uitgaven zonder
een gedetailleerde verantwoording.

Bart Van Langenhoven
Overimpestraat 90
9340 Lede

[18)
[19)

J. DE BROUWER,

Geschiedenis
KAL, Kr, p. 87 - 88.

van Lede, p. 455.
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WONDERLIJK GECONSERVEERD LIJK VAN DE
PASTOOR VAN HELDERGEM: EEN MARKTLIED
(1893)
W.L. BRAEKMAN

Heldergem, een dorpje dat in het laatste kwart van de negentiende eeuw een duizendtal inwoners telde, is - zoals bekend - gelegen tussen Ninove en Zottegem op slechts enkele kilometers van
Aalst. Dit dorp is nooit het toneel geweest van gebeurtenissen die ook
maar even tot ver erbuiten bekend geraakten. Met één uitzondering
weliswaar en daarover willen we het hier hebben [1]. Op 26 september 1893 verscheen een gedetailleerd verslag in de te Ninove verschijnende krant Klokke Roeland over wat daar "Het wonder van
Heldergem" wordt genoemd. We ontlenen er het volgende aan.
In Heldergem overleed op 2 september 1874 Jean-Baptist De
Mayer die er gedurende bijna een halve eeuw pastoor was geweest.
De teraardebestelling had plaats op 4 september. Zijn graf werd op
het kerkhof gedolven ten oosten van de kerk, achter het hoogaltaar.
De bloedverwanten van de overledene hadden zelf de kosten van de
begrafenisceremonie moeten op zich nemen. De overledene bezat
immers slechts enkele eenvoudige meubels, die pachter De Smet op
een boerenkar naar Heldergem had gebracht toen De Mayer er tot
pastoor was benoemd, en twee flessen wijn die hij tijdens zijn ziekte
waarschijnlijk had gekregen. Op het graf werd geen steen of ander
gedenkteken geplaatst. De pastoor was zeer geliefd en stond bekend
om zijn liefdadigheid. "Hij zou het al weggegeven hebben", vertelden
de dorpelingen over hem.
Vele jaren verliepen en tenslotte wist men alleen nog maar vaag
waar het graf van de vrome pastoor zich bevond. Ondertussen stierven op het dorp de ouders van de kinderen D'Haeseleer. Ze werden
begraven naast De Mayers graf, zo men dacht. Bij die gelegenheid
kwam Katharina, een van de kinderen D'Haeseleer, op de gedachte
om ook op het graf van De Mayer een kruis aan te brengen om aldus
het aandenken aan die pastoor in stand te houden. Bij vergissing werd
het kruis op diens graf echter naast de grafkuil van de pastoor
geplaatst en niet erop.
III

Gazette van Gent, 22 en 23 september 1893 en Klokke Roeland overgenomen
De Gentenaar 15de Jrg .. nr. 225 (26 sept. 1893).

Het Land van Aalst, jaargang LVI, 2004, nr. 4
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In het begin van september 1893 overleed Thomas, de broer van
Katharina D'Haeseleer. De grafmaker dolf een graf naast het kruis
voor pastoor De Mayer. Hij kwam daarbij echter juist op de rustplaats
van deze laatste terecht. Een slag met de spade en het deksel van de
kist brak. En toen zag de verbaasde grafmaker wat Klokke Roeland
beschrijft als "het wonder, dat nu (26 sept.) sinds tien dagen door duizenden menschen is aanschouwd". Bij het openen van de goedkope,
canadahouten kist zag men het lijk van de pastoor bedekt met een
laag zwart stof, het overblijfsel van de "soutane", waarvan de knoopjes nog intact waren. Onder dit stof kwam het goedbewaard lichaam
te voorschijn.
De anonieme verslaggever van de krant beschrijft het als een
hol, zwart-grauw plaasteren beeld. "Gansch het lichaam heeft zijnen
natuurlijken vorm behouden en is gansch versteend". Hij vraagt zich
af hoe het lijk van De Mayer na bijna twintig jaar ontsnapt is aan de
gewone gang van zaken. Deze vraag is volgens hem terecht, daar alle
andere lijken in deze vochtige kleigrond van het kerkhof geheel verteerd zijn, niettegenstaande ze soms in een hard-houten kist zaten. Hij
stelt de vraag, maar laat het antwoord in het midden. De wetenschap
en de kerk moeten in deze zaak het laatste woord hebben, zo besluit
hij zijn verslag.
Maar onmiddellijk verspreidde het nieuws zich als een lopend
vuurtje door de streek. Na enkele dagen, vooral vanaf zondag 17 september, begon te Heldergem een ware begankenis. Men schatte dat
meer dan tienduizend op sensatie-beluste mensen het open graf en het
quasi-gemummifieerd lijk zijn komen bekijken. Velen beschouwden
het gebeurde als een mirakel, een teken van de hemel wegens de
vroomheid en liefdadigheid van wat al vlug een 'heilig' man
genoemd werd.
Toch bleek niet iedereen deze mening toegedaan. In de nacht
van 20 op 21 september probeerde een bende vandalen de overblijfselen van de pastoor te vernietigen. Gelukkig was men op het dorp zo
voorzichtig geweest bewakers van het graf aan te stellen. Die sloegen
alarm, de noodklok op de kerktoren werd geluid en de daardoor wakker geworden inwoners zaten de vandalen achterna. Die konden echter in de richting van Zottegem ontkomen.
Geleidelijk verminderde de toeloop van nieuwsgierigen en viel
Heldergem terug in de gewone, alledaagse sleur van het leven in een
klein boerendorp, waar ook nooit wat gebeurt. Wat er verder met het
lijk van De Mayer is gebeurd, blijft onbekend. Wellicht verpulverde
het al vlug door blootstelling aan de lucht en werd de as alsnog een
tweede keer aan de aarde toevertrouwd.
Het aspect van deze zaak dat ons hier vooral interesseert en
waarvoor de bovenstaande achtergrond de aanleiding schetst, is dat
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een marktzanger uit Gent dit voorval heeft aangegrepen voor een lied.
Het is waarschijnlijk dat dit lied in grote haast is ontstaan en dat het
te Heldergem op het kerkhof werd ten gehore gebracht en verkocht
aan de op sensatie beluste nieuwsgierigen, die van heinde en vene
waren komen kijken naar het goedbewaarde lijk.
De zanger en dichter van het lied, dat samen met nog enkele
andere bewaard is op een uniek blaadje in de Universiteitsbibliotheek
te Gent (G.l9069), is Alois Van Peteghem, een zeer productief zanger van wie verscheidene liederen bewaard zijn. Over zijn leven is
alleen geweten dat hij op vele adressen te Gent en omgeving heeft
gewoond [2]. Vermelden we nog dat het liedblaadje gedrukt werd bij
Sansen-Decorte te Poperinge. Dit wijst erop dat een onbekende WestVlaamse zanger de tekst van de Gentenaar Van Peteghem heeft overgenomen en zelf gezongen. Blijkbaar was de inhoud van het
Heldergemse lied zo bijzonder dat men hoopte dat er ook in WestVlaanderen voldoende belangstelling voor bestond. We laten dan eindelijk de zanger zelf aan het woord.

W.L Braekman
Eeklostraat 69
9030 Mariakerke

[2]

St. Top e.a., Komt Vrienden, Luistert naar mijn lied. Aspekten van de marktzanger in
Vlaanderen 1750-1950 (Tielt, 1985), p. 186.
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SIGNALEMENT

SINT -LUCAS ARCHITECTUUR IN WOORD EN
BEELD (1919-1974)
Dirk VAN DE PERRE, Op de grens van twee werelden. Beeld van het
architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode
1919-1965/1974,
Gent, 2003 (uitgave provinciebestuur
OostVlaanderen)
Op 28 februari 2004 werd onder grote belangstelling dit boek, uitgegeven door de Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium van
de provincie Oost-Vlaanderen, gepresenteerd op het Gentse SintLucasinstituut. De auteur, dr. Dirk Van de Perre, is hoofddocent aan het
Departement Architectuur van het voormelde instituut.
In Op de grens van twee werelden wordt een beeld geschetst van
het architectuuronderwijs aan het Gentse Sint-Lucasinstituut in de periode 1919-1965/1974. Tijdens het interbellum verlaat Sint-Lucas voorzichtig het neogotisch kunstproject dat in 1862 aan de basis van zijn
stichting lag. De school gaat de dialoog aan met het 'modernisme' zonder evenwel de verworvenheden van de eigen traditie op de helling te
zetten. Naast de directeurs br. Denis (1919-1926) en br. Alfred (19261948) is het vooral br. Urbain (1948-1974) die de ganse periode intelllectueel overheerst. Ononderbroken, van 1921 tot aan zijn dood in 1984,
verbleef hij in de Gentse communauteit, eerst als student-ingenieur aan
de Gentse rijksuniversiteit, dan als docent in de twee hoogste jaren en
vervolgens als directeur en eredirecteur. Zijn persoonlijkheid, zijn rusteloze zoektocht naar het wezen van de architectuur en zijn poging om
christelijke traditie en moderne architectuur te verzoenen vormen de
rode draad in deze studie.
Sint-Lucas Gent heeft een bijzondere band met het Land van Aalst,
alleen al omdat de stichter br. Mares (Karel-Ledewijk De Pauw) van
Zottegem afkomstig is. Maar ook br. Denis (Alfons De Schepper uit
Haaltert) had sterke banden met onze streek en br. Urbain (Louis Van
Mechelen) was zowat de huis architect van het Onze-LieveVrouwziekenhuis van Aalst tijdens het interbellum (verpleegsterschool,
kapel, huis directeur) en direct na de oorlog (nieuwe vleugel ziekenhuis). De Sint-Lucasarchitect Willy Valcke (stage bij Le Corbusier)
bouwde in 1936 het nieuwe zwembad van Aalst en Adrien Bressers
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Eigen woning architect Albrecht Lievens te Erembodegem

(1939)
(foro D. Van de Perre)

Kapel Kerselare (Edelare) van arch. Juliaan Lampens en Rutger Langaskens (1962-1965)
(joto D. Van de Perre)
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tekende zowel voor de nieuwe klaslokalen van het Jezuïetencollege in
1937 als voor de nieuwe kerken van Erembodegem en Bevegem
(Zottegem). Ook Albrecht Lievens uit Erembodegem, jaargenoot van
Willy Valcke, was net voor WO II een belangrijk modernistisch architect. Na WO II kregen o.m. Walter Van Herreweghe (CC Aalst) en Luc
Van den Broeck (eigen woning in Affligemdreef te Aalst en kerk
Kerksken) hun opleiding aan het Gentse Sint-Lucasinstituut. In de
moderne kerkenbouw is de betonkerk van Juliaan Lampens te Kerselare
(Edelare) een realisatie van Europees niveau.
Het boek bevat eveneens een lijst van alle afgestudeerde architecten van Sint-Lucas Gent vanaf 1900 tot 1965. De studie van Van de
Pene loodst ons door het moderne architectuurlandschap
van
Vlaanderen in de jaren 1919-1974, brengt belangrijke verwezenlijkingen van Gentse Sint-Lucas architecten in beeld en legt verbanden met de
tijdgeest. Dit werk van 200 pp. is rijkelijk geïllustreerd met vaak origineel tekenmateriaal uit het Sint-Lucas archief. Het is zeer leesbaar
geschreven en verzorgd uitgegeven.
Luc Robijns

Het boek kost € 20 en is te bestellen of te koop bij de Dienst Cultuur en
Monumentenzorg van de provincie (tel. 0926772 25), aan de balie van
de bibliotheek van het Sint-Lucasinstituut te Gent en via de auteur (tel
054 33 73 27.).
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LIJST VAN DE BESCHERMENDE
LEDEN 2004

EN STEUNENDE

Beschermende Leden (33 € of meer)

Herzele, De Meyer Herman

Aalst, Backeert Olivier
Brakel, De Lange Sylvain
Denderwindeke, Callebaut Antoine
Geraardsbergen, 1mbo Fernand
Lede, Cool Hilda
Mariakerke, Vekeman Herman
Meerbeke, Smet-Blancke Robert
Ninove, De Saedeleer Eric
Opwijk , De Cooman Gaston

Hofstade, Gielens Marc
Hofstade, Lievens Johan

Steunende Leden (22 € of meer)

Meerbeke, Mattens-Duville

Aalst, Cherreté-De BJock
Aalst, De Ridder E.
Aalst, Eeman Rodolphe
Aalst, Fosselle Leo
Aalst, Gheeraerdts Gustave
Aalst, Menens Luc
Aalst, Sint-Jozefscollege
Aalst, Temmerman Willy
Aalst,Van den Bremt

Meldert, Robijns Luc

Hove, Van Bockstaele Paul
Koksijde, Uyttendaele Roger
Kortrijk, Hendrickx Dirk
Lede, Van Langenhove

Ban
W&L

Merelbeke , Van Acker K.G.
Moerbeke, De Rijst Pierre
Ninove, Cassimons Jozef
Ninove, De Klerck Pascal
Ogy, Van Der Poorten Willy

Anderlecht, AMP S.A.
Oudenaarde,

De Clippele Steven

Aspelare, De Latte Guido
Pollare. Pleti nckx Jean Pau I
Pollare, Van de Perre Dirk

Berlare, Thibau V.
Brussel, Courteaux Willy
Brussel, GalJe Elyane
Brussel, Van Lil Elisabeth

Schendelbeke,

Cock Marcel

Schoonaarde,

Willerus Hubert

Denoerleeuw.
Denderleeuw,
Denderleeuw,

Sint-Gillis-Dendermonde,

Daneels Raphaël
Van der Perre Wilfried
De Ridder Marcel

Erembodegem,
Erembodegem,
Erembodegem,
Galmaarden,

Claus G.
Daelman Marcel
Van Bockstaele Marc

Nys Roger

Geel, Tanghe Christine
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,

De Chou Freddy
De Meeneleer Hilde
François Herman
Paelernan Frans
Rampelberg Emiel
Van Bockstaele Raf
Van Der Maelen Pascal

Gijzegem, Vanderhaegen
Grimminge,

Wichelen, Haerens Herman
Wieze, Van Driessche Luc

Diest, Jacobs Roger

Joseph

Pauwels Etienne

Cordcmans Antoon
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Vernieuwing lidgeld en abonnementen voor 2005
Abonnementen worden geacht door te lopen, tenzij ze telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Spaar ons
administratieve rompslomp. Vernieuw onmiddellijk uw abonnement met het bijgevoegd overschrijvingsformulier. Het verleden getrouw blijft ook voor 2005 Het Land van Aalst een
tijdschrift waarin kwaliteit en variëteit van de inhoud voorop
staan.
Onze lidgelden blijven ongewijzigd:

€ 15 gewoon lid
€ 22 steunend lid
€ 33 beschermend lid
De lijst van de beschermende en steunende leden worelt in nr.
4 van de jaargang afgedrukt. Wij danken alle steunende en
beschermende leden voor hun extra financiële steun!
Elk nieuw lid ontvangt gratis onze gekleurde Sanderuskaart
(1644) van het Land van Aalst (af te halen bij de bestuursleden).
Opgelet, vanaf december 2004 hebben wij
ningnummer en een nieuw adres voor het
en de ledenadministratie. Stort op het nieuwe
vermeld is op het bijgevoegde voorgedrukte
formulier:
393-0303276-46
Geschiedkundige Vereniging
Het Land van Aalst
Brouwerijstraat 39
9300 Aalst

een nieuw rekefinancieel beheer
nummer, dat ook
overschrijvings-
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INHOUDSTAFEL

JAARGANG LVI-2004

Artikelen
D. MANNAERT, Bijdrage tot de geschiedenis van de Stad Aalst tijdens de crisisjaren 1840-1850. Deel 1: De linnencrisis
3-36
M. COCK en G. VAN BOCKSTAELE, De Geraadsbergse oorkonders van 25 februari 1381 (Deel 5). Prosopografische en zegelkundige identificatie-elementen voor een sociale stratificatie
37-54
M. UYTTERSPROT,
1927)

Hongaarse kinderen in Hofstade (ca. 192455-64

D. MANNAERT, Bijdrage tot de geschiedenis van de Stad Aalst tijdens de crisisjaren ] 840-1850. Deel 2: De landbouwcrisis
65-78
S. DE LANGE, De grote pachthoeven van Opbrakel. Het Hof ter
Bruggen
79-129
D. VAN DE PERRE. De bouw van het schip van de kerk in 1749]750 en nieuwe gegevens over de romaanse kapittelkerk te Meerbeke
130-142
G. VANDE WINKEL en W. VERNAEVE, Bibliografie van de
geschiedenis van het Land van Aalst 2003 (met aanvullingen uit vorige jaren)
145-221
D. VAN DE PERRE, Nogmaals de oudste heren van Erpe

222

K.G. VAN ACKER en D. VAN DE PERRE, De burcht te Aalst:
gelegen in Vlaanderen of in Brabant? Twee stellingnamen 223-232
D. MANNAERT, Bijdrage tot de geschiedenis van de Stad Aalst tijdens de crisisjaren 1840-1850. Deel 3: De sociale gevolgen
233-267
M. COCK en G. VAN BOCKSTAELE, De Geraardsbergse oorkonders van 25 februari 1381 (Deel 6). Prosopografische en zegelkundige identificatie-elementen voor een sociale stratificatie
268-290
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B. VAN LANGENHOVE,
Kapelrekeningen
Martinuskerk te Lede (1717-1793)

van

de Sint291-297

WL BRAEKMAN, Wonderlijk geconserveerd lijk van de pastoor
van Heldergem: een marktlied (1893)
298-301

Signalement
J. OCKELEY, Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752,
Algemeen
Rijksarchief
en Rijksarchief
in de Provinciën.
(Cartografische en iconografische bronnen voor de geschiedenis van
het landschap in België, VIII), Brussel, 2003 (L. DE MECHELEER)
143-144
D. VAN DE PERRE, Op de grens van twee werelden. Beeld van het
architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode 1919-1965/1974, Gent (uitgave Provincie Oost-Vlaanderen),
2003 (L. ROBIJNS)
302-304

Mededelingen van het Bestuur
Lijst van de beschermende en steunende leden 2004
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Inhoudstafel Jaargang LVI-2004

307-308
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GESCHIEDKUNDIGE
VERENIGING"
HET lflND VAN AAlST

LOSSE NUMMERS - OUDE JAARGANGEN

- PUBLICATIES

Los nummer: € 5
Volledige jaargang: € 16
Niet alle jaargangen en nummers zijn nog in voorraad.
H. VAN ISTERDAEL, e.a., Bibliografie van de Gemeenten van het Land
van Aalst (1950-1983), 2 banden - 915 blz.: € 30
G. VANDE WINKEL, W. VERNAEVE, Systematisch register op de jaargangen 1 - 50 van het geschiedkundig tijdschrift Het Land van Aalst 1949
-1998, Aalst, 1999 - 158 blz.: € 6
Kaarten van het voormalige "Land van Aalst" - kleurendruk:
- Horenhault (1596), 1988: € 24
- Sanderus, 1998: € 5
5 Reproducties van Sanderusprenten - kleurendruk - 1998-2000
- Waterkasteel - Moorsel
- Kasteel - Zandbergen
- Abdij Ten Roosen - Aalst
- Miniemenklooster - Geraardsbergen
- Kasteel -Idegern
per stuk: € 2,5
volledige reeks in mapje: € 10
De prijzen zijn te verhogen met de portonkosten. Vooraleer te bestellen,
neem eerst contact op met Marc Uyttersprot : tel. 053 70 21 79.
e-mail: marc.uyttersprot@belgacom.net
De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 422-4072681-04 van Het Land van Aalst, Oude jaargangen,
Tulpstraat 1,9308 Aalst-Hofstade.

Crl

../'1997

Nukerkeplein 9 • B-9681 Nukerke
Tel. 1055) 21 14 04 • Fox (055) 21 20 00 • ISDN (055) 20 65 99
e-moi : info@deriemoecker.be
• website- hnp:/ /www.deriemoecker.be

Op de kaft is de penning van "Het Land van Aalst" (1617) weergegeven. Op de voorzijde staat
het wapenschild van de twee steden Aalst en Geraardsbergen, op de achterzijde dat van de vijf
baronieën Rode, Gavere, Zottegem, Boelare en Schorisse.
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D.MANNAERT
Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Aast tijdens
crisis 1840-1850 Deel 3: De sociale gevolgen

233-267

M.COCK
G. VAN BOCKSTAELE
De Geraardsbergse oorkonders van 25 februari 1381
Deel 6

268-290

B. VANLANGENHOVEN
Kapelrekeningen van de Sint-Martinuskerk

291-297

te Lede

WL BRAECKMAN
Wonderlijk geconserveerd lijk te Heldergem

298-301
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