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DE GROTE PACHTHOVEN VAN OPBRAKEL
HETHOFTEFRANSBEKE

(vervolg)!

Sylvain DE LANGE

7. In Geraardsbergse handen

Na het vertrek van Filip Spanoghe, die waarschijnlijk naar Asse is
teruggekeerd, heeft Johan Verspecht, de nieuwe eigenaar, het Hof
te Fransbeke verpacht aan Nikolaas Vande Pene. Het hof was toen
gekrompen tot 21 bunder 375 roeden; de overige gronden, bijna het hele
Robbeersveld en de 2 perceeltjes op de Grote en de Kleine Vaanbuik,
bleven aan andere boeren verpacht? Pachter Vande Pene heeft maar
3 jaar het Hof te Fransbeke uitgebaat, op Kerstdag 1723 werd hij
opgevolgd door Hermes De Wever.

Deze laatste was helemaal geen onbekende voor meester Verspecht.
Hermes De Wever had immers reeds vanaf 1717 een akker van 2 bunder
op het Robbeersveld in pacht en bovendien had hij van meester Verspecht
op 24 juli 1723 volmacht gekregen om in diens naam het verhef te
doen van het Robbeersveld, wat hij pas 2 jaar later zou doen: "Opden
21 septembre 1725 heeft Hermes de Wever over ende den naeme van
meestre Joannes verspecht soo over hem sterckmaeckende over sieur
petrus verspecht sijnen broeder, ende in qualiteijt van vooght van sijne
minder jaerighe broeders verheven het voerenstaende leen ... "3

Hermes De Wever, die op een boerderij aan de Leinstraat woonde,
had tussen 1717 en 1723 op de naburige Lindekouter, Wallekouter,
Steenpaal, Ketelbuisersveld en Dure Kost ruim 9 bunder land in pacht
gekregen. Vanaf Kerstdag 1723 betrok hij het Hof te Fransbeke, zodat
zijn bewerkte gronden meteen stegen tot een totaal van ongeveer 30
bunder. Eigenaardig genoeg werden op Kerstdag 1724 van de 900
roeden, waarop de hoevegebouwen stonden, ruim 694 roeden in pacht
gegeven aan een zekere Pieter Solomé. Van eind 1723 tot zijn overlijden
in 1733 heeft Hennes De Wever het Hof te Fransbeke en enkele nabij

1 Voor het eerste deel, zie Het Land van Aalst, 61,2009, nr. 1, p. 43-80.
2 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 5, f" 281'°,
3 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakei ,nr. 58, f" 66ro.
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gelegen gronden, te samen 29-30 bunder groot, in pacht gehouden."
Ten hoogste één jaar na zijn overlijden, op 24 augustus 1734,

legde Livine De Wolf, weduwe Hermes De Wever maar intussen
hertrouwd met Johan Van Assche, aan de schepenen van Opbrakel
de erfenisregeling voor haar mindeljarige kinderen uit haar eerste
huwelijk voor. Volgens de Staat van Goed, opgemaakt na het overlijden
van Hermes De Wever en op deze 24ste augustus door de schepenen
goedgekeurd, was er een overschot van 2451 pond. De twee derden
van dat bedrag en van de eigendommen van de overledene, waaronder
de hofstede aan de Leinstraat en enkele percelen grond (samen ruim 4
bunder), moesten aan de weeskinderen voorbehouden blijven.' Op het
Hof te Fransbeke liep de pacht gewoon door met Johan Van Assche als
de nieuwe pachter."

Intussen had zich een paar tientallen jaren eerder in Opbrakel een
eigenaardig fenomeen voorgedaan. Telkens een stuk bos of een ander
slecht gelegen perceel grond in de omgeving van Fransbeke te koop kwam,
werd het opgekocht door Pieter van Bochoute uit Geraardsbergen. Deze
edelman was een hooggeplaatste ambtenaar in de fiscale administratie
van Vlaanderen en als zodanig ook geen onbekende in Opbrakel. Op
18 mei 1713 kocht "Sieur Pieter van bochoute admodiateur vande
provintiale rechten ofte impositien van Vlaenderen woon ende binnen
de stede van geeraertsberghe" van Steven Vanden Abeele 262 roeden
bos, "den coninckbrouck",op 23 februari 1714 van Barbara Mahieu
300 roeden bos, "het brouck ten berghe", op 28 september 1714 van
Marten en Antonette De Tant een strookje beboste broek van 90 roeden
in de Wallemeers en op 26 october 1715 van de erfgenamen Jan Van
Wienendale 2 partijen bos, samen 3,5 bunder groot, nl. het Hedeken en
de Laaistok.'

Als gevolg van deze aankopen bezat Pieter van Bochoute te Opbrakel
in 1718 reeds 6 bunder 100 roeden bos en meers.ê Bovendien was hij gul
met het uitgeven van leningen: volgens een parochierekening van 1720
had Opbrakel bij Pieter van Bochoute 4 leningen lopen voor een totaal
bedrag van 1800 pond.? Enkele jaren later ging het hem echter veel
minder voor de wind: In juli 1730 werd gerechtelijk beslag gelegd op
alle bezittingen van Pieter van Bochoute en Judocus Walckiers "gewesen

4
5

6
7
8
9

R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakcl, nr. 5, ra 49yo-50ro.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 118: Wettelijke Passeringen. 1730-1734, ra
19ro-zor.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 5, ra 49yo.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 71, ra 73ro-75ro, 101yO-103rO, 109rO-llOyo.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 5, f" 188rO.
R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 11: Parochierekeningen, 1720-1732, f" 8rO-9rO.
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raeden administrateurs van sijne majesteijts domeijnen" wegens een
voorlopig tekort van 200.000 gulden aan de "tresorier generael" van de
vorst. Drie jaar later volgde een nieuwe beslaglegging op zijn goederen
wegens achterstand van betaling van zijn 12de deel in de pacht van de
provinciale rechten van Vlaanderen voor de periode 1722-1725. In juli
1734 tenslotte werden zijn bezittingen nogmaals gesequestreerd omdat
hij 5 wisselbrieven aan Paolo Walckiers voor een gezamenlijk bedrag
van 12.243 gulden na de vervaldag nog niet betaald had.

Blijkbaar heeft Pieter van Bochoute toch op tijd zijn schulden kunnen
aflossen, aan zijn Opbrakelse bezittingen werd immers niet geraakt. Na
de dood van zijn echtgenote op 2 mei 1737 werd bij notariële akte van
30 oktober en krachtens de Staat van Goed van 13 november 1737 de
helft van zijn eigendommen toegewezen aan zijn kleinkinderen Petrus
en Philipine Diu. Zij waren de minderjarige kinderen van advokaat
Christiaan Diu en Maria van Bochoute, de enige dochter van Pieter. Aan
Christiaan Diu, de schoonzoon en later de erfgenaam van Pieter van
Bochoute, werd het beheer van de Opbrakelse gronden toevertrouwd.'?

Meester Christiaan Diu heeft in de daarop volgende decennia een
cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van het Hof te Fransbeke.
Zonder enige twijfel is het van in het begin zijn ultieme droom geweest
het hele pachthof in handen te krijgen en hij heeft niet getalmd om dat
doel te bereiken. Een eerste zet deed hij reeds in 1739: Hij sloot een
akkoord met de eigenaars Verspecht en met pachter Johan Van Assche,
waardoor 5 bunder 100 roeden bebost broek op Fransbekebroek uit de
globale pacht van het Hof te Fransbeke werd gelicht en aan hem in pacht
werd gegeven. I I Anderszijds begon hij, juist zoals zijn schoonvader in
1713-1715, gronden op te kopen, liefst in de nabijheid van Fransbeke.
Zo kocht hij, eveneens in 1739, 130 roeden in het Koningsbroek, 123
roeden jong bos op Doensberg en op 15 december 550 roeden bos in
Fransbekebroek.F Dat stuk Fransbekebroek had juist een eeuw geleden,
vóór de jaren 1640, deel uitgemaakt van het Hof te Fransbeke.

Een beslissende stap op weg naar zijn hoofddoel zette hij niet zo
veel later. Op 4 januari 1741 bereikte meester Christiaan Diu, heer
van Blaasveld, een overeenkomst met Johan en Hendrik Verspecht
uit Asse, advokaten bij de Raad van Brabant en eigenaar, samen met
een paar minderjarige familieleden, van het Hof te Fransbeke. Beide
broers-advokaten verkochten aan meester Diu voor 2.766 gulden hun

10 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 74: Wettelijke Passeringen, 1736-1740, f' 7 vo-
76yo.

11 R.k Ronse, O.G A. Opbrakel, nr. 5, f' 50ro.
12 Idem, f' 188ro
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aandeel in het hof; de andere familieleden kregen in afwachting van
hun meerderjarigheid van Christiaan Diu een lening van 5.000 gulden.
In theorie werd meester Christiaan Diu vanaf dat ogenblik mede-
eigenaar, in praktijk was hij eigenaar-beheerder geworden van het Hof
te Fransbeke."

Zelfs na deze aanwinst hield bij de heer Diu de koopwoede nog even
aan: in hetzelfde jaar 1741 kocht hij 5 percelen, samen 375 roeden, op
de Doensberg en in1743, dichter bij het Hof te Fransbeke, nog eens 313
roeden land en bos." Samen met de erfenis van zijn schoonvader en
zijn aankopen in het jaar 1739 bezat hij in Opbrakel, naast het Hof te
Fransbeke, vanaf 1744 bijna 13 bunder grond."

Al deze aankopen hadden wel een schaduwzijde, Christiaan Diu
beschikte namelijk niet over de nodige fondsen. Dus een geldschieter
gevonden ... en op tijd de intresten op de geleende sommen betaald.
Maar daar nam meester Diu het niet zo nauw, met de gekende gevolgen.
Op 24 november 1745 legde Theodoor De Jonghe, procureur-generaal
bij de Raad van Vlaanderen, klacht neer wegens wanbetaling en liet
hij gerechtelijk beslag leggen op alle bezittingen van Diu in Opbrakel
waaronder "het hof te fransbeke met de huysynghe schuere stallynghen
met de landen meersschen gheweet ende bosschen alle aen een gheleghen
daer mede gaende in pachte ghehouden by Joannes van assche t'saemen
groot 21 bunderen drij dachwant dry roeden. Item op een partye saeylandt
ende bosch vanden selven goede te fransbeke genoemt t'robeertsveldt
wesende leen releverende van Dheerlyckhede van courtaubois t'saemen
groot vyf bunderen een dachwant seven roeden .. .Item op ses dachwant
90 roeden schooflandt wesende vanden goede te fransbeke gheleghen
op den steenpael. .. dese ende voorgaende oock in pachte ghehouden by
Joannes van assche". 16

Diu, zelf advokaat en vertrouwd met de gerechtelijke procedures,
liet zich niet intimideren, zocht uitvluchten en vroeg uitstel van betaling
met als gevolg hernieuwde klachten van procureur-generaal De Jonghe
op 26 november 1746,2 december 1747,24 december 1748, 14 januari
1750, 12 januari 1751, 9 december 1752 en 27 november 1753.17

Werd de druk van de schuldeiser te groot, dan maar een nieuwe lening
aangegaan om een deel van de vorige schuld af te lossen. Op 27 juli

J 3 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 77: Wettelijke Passeringen, 1755-1764, f" 62ro-
v",

14 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 75: Wettelijke Passeringen, 1740-1747,1" 58ro-
v"'

15 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 6: Tafelboek. 1741-1771,1" 276ro.
16 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 75, fO 231ro-232ro.
17 Iderri.f" 268ro -269ro.
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1749 leende hij 7.000 gulden en op 29 september 1750 nog eens 2.000
gulden bij Dominic Vander Maere uit Vlamertinge bij Ieper; van zijn
Geraardsbergse stadsgenoot Petrus Fievets peuterde hij op 7 december
1752 een lening los van 3.000 gulden. Naar gelang hun geduld of
ongeduld stapten die nieuwe schudeisers vlug - Petrus Fievets al na één
jaar - of na lang aandringen - de erfgename van Vander Maere pas na
15 jaar - eveneens naar de rechtbank. 18

De algemene economische toestand speelde echter in de kaart van
de grondeigenaars. Wij citeren C. Vandenbroeke: "Kort na het midden
van de achttiende eeuw kwam aan het stabiele en soms dalende verloop
van de pachtprijzen een einde. Weliswaar kwam de hausse later op
gang dan voor de graangewassen en de verkoopprijzen van gronden;
uiteindelijk stegen de pachten toch veel heviger" en "Jarenlang bleef
de pachtprijs zelfs minimaal. De huurwaarde van één ha land stond
op dat ogenblik met nog nauwelijks vijf daglonen gelijk. Het gunstige
sociale intermezzo bleek niettemin van korte duur. Nauwelijks was
de plattelands gemeenschap in haar n0TI11aleplooi gevallen, als de
tegenwaarde van de pacht tot 14 arbeidsdagen werd opgetrokken. In
vergelijking met de voorgaande decennia was dit een toename met liefst
180 %! En de climax moest nog komen. Kort na het midden van de l8de

eeuw werd de wet van vraag en aanbod in die mate verstoord en de
afbankelijke positie van de ongeschoolden zodanig uitgebuit, dat alleen
voor het neertellen van de pachtprijs voortaan een spaarreserve van een
volle maand landarbeid nodig was."

Christiaan Diu heeft maximaal kunnen profiteren van de stijgende
pachtprijzen en de relatieve muntontwaarding om zijn schulden af te
betalen en telkens nieuwe leningen los te krijgen. Zo kreeg hij van
procureur-generaal Theodoor De Jonghe, zijn vroegere geldschieter,
op 25 maart 1756 een lening van 900 pond groot of 5.400 gulden
en op 14 december 1759 een tweede lening van 1.000 pond groot of
6.000 gulden, bezet op " eene sijne heerelijckheijdt ende goederen van
fransbeke bestaende in een cheijns rolle huijs ende andere edificien
bosschen landen weijden ende meirschen soo leene als allodiale daer
mede gaende t'saemen groot ontrent dertigh bunder"." Deze laatste
som geld had hij nodig om zijn grote, lang gekoesterde, droom helemaal
verwezenlijkt te zien. De dag daarop immers, op 15 december 1759,
18 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 76: Wettelijke Passeringen. 1746-l755, f' 21Oro-

211 r", 251 VO - 252vo.
19 C. VANDENBROEKE, Vlaamse koopkracht gisteren, vandaag en morgen (Leu-

ven, 1984),p. 152 en IDEM, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk (Leuven,
1982), p. 163.

20 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 77, f' 77rO-78yo, 134yO-135yo.



86

betaalde meester Diu, in aanwezigheid van notaris Van Itterbeke van
Asse, 5.000 gulden aan de laatste, in het Hof te Fransbeke gerechtigde,
erfgenamen Verspecht . Na ruim 20 jaar was Christiaan Diu eindelijk de
enige eigenaar van het Hof te Fransbeke."

8. Op een nieuwe plaats

In de loop van de jaren 1740-1750 was het Hof te Fransbeke, als
gevolg van verscheidene aankopen door meester Diu, met 2-3 bunder
aangegroeid. In 1758 werd pachter Johan Van Assche opgevolgd door
Jan-Baptist De Wever, de zoon van de vroegere pachter Hermes De
Wever.22

Na de aankoop van het pachthof op 15 december 1759 werd de
heer Diu op 1 april 1760 door de leenmannen van Opbrakel en Hof ten
Bosse en de baljuw en schepenen van Opbrakel officieel verheven in
het bezit van het Hof te Fransbeke met de bijhorende lenen. Vanaf dat
ogenblik noemde Diu zich heer van Blaasveld en heer van Fransbeke."
Nauwelijks was zijn grote droom hiermee verwezenlijkt ofhij koesterde
al nieuwe plannen met zijn aanwinst. Fransbeke lag daar immers in
de diepte, in de ongezonde vochtigheid van een natte meers en vooral
moeilijk bereikbaar in de winter en tijdens regenrijke perioden. De
huisjes en hoevetjes langs de hoge droge Leinstraat waren zo veel beter
gelegen.

Op 30 september 1755 hadden een zekere Jan Frans De le Court
en zijn vrouw Suzanna Van Hazevelde bij baljuw Dominic De Wolf
een lening aangegaan van 350 gulden. Ze werd bezet op "eerst sijne
behuijsde stede soo de selve gestaen ende geleghen is met alle de boomen
haegen ende huijsinghe daer op staende genoemt veldeken ter linden
groodt eh-ijhondert vijfentsestig roeden paelende oost Adriaen vanden
haesevelde suijt de leijnstraete west de steenpael ende noort Ursmarus

\ de quicq" en verder op 3 perceeltjes akker (50, 45, 45 roeden) op de
Lindekouter en een perceel weide (76,5 roeden) aan de Lindestraat."
Vier jaar later was er van de lening nog niets terug betaald, integendeel,
op 16 maart 1759 werd de lening tot 550 gulden verzwaard. En het ging
voor Jan Frans De le Court, nochtans meier van Opbrakel geworden,
van kwaad naar erger: Voor de aankoop van allerlei producten werden
nieuwe schulden gemaakt, de heerlijke renten bleven onbetaald. Op 21

21 Idem. f' 621'0-vo.
22 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 6, f' Tl:",
23 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 77, f' 62vo -63ro, nro -78vo.
24 Idem .f" 11 yO-12ro.
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juli 1761 stierf Frans Robeli Maroucx, Heer van Opbrakel. Zijn zoon, de
jonge Frans Jacob, had minder geduld met slechte betalers en toen aan
zijn dringend verzoek, de heerlijke renten te betalen, door De le Court
opnieuw geen gevolg werd gegeven, verplichtte de Heer van Opbrakel
baljuw De Wolf op 2 en op 24 november wettelijk beslag te laten leggen
en de openbare verkoop aan te kondigen van" eene behuijsde ende
beplante hofstede met alle de edifitien ende catheijlen daer op ende
omme staende geene gereserveert genoemt veldeken ter linden groot
drij hondert vijfentsestig roeden" en een paar percelen grond."

Voor meester Diu was de geboden kans te schoon om te laten liggen:
een boerderijtje op een erf van bijna een bunder groot, langs de Leinstraat
en dicht bij de gronden van het Hof te Fransbeke gelegen. Op 8 januari
1762 kocht hij voor 1.500 gulden en de overname van de bezette renten
van het echtpaar De le Court-Van Hazevelde de "behuysde hofstede
schuere ende oven beur gestaen en geleghen binnen de voornoemde
prochie van Opbraecle met boomgaert ende landen daer mede gaende
groot met eene partije landt geleghen op den lindeeauter van vijf en
tneghentich roeden t'saemen vier dachwanden en vijf en tsestigh roeden
salvo iusto emmers soo de selve binnen de geseyde prochie gestaen
geleghen is abouterende aende straete". De bedoeling van meester Diu
met zijn aankoop was duidelijk. Volgens de koopakte mochten immers
de verkopers tot kerstdag 1762 in het huis blijven wonen "emmers totter
tijdt dat den cooper sal ijdel maeken de huijsinghe ofte wonninghe
genaemt het aut hof te fransbeke het gonne den cooper aen den vercooper
heeft verhuert voor drij ofte ses ofte neghen jaeren in adtvenante van
acht en twintigh guldens t'jaers volghens de voorwaerde dat het geviele
dat den cooper voor kersdaegh toekomende het voornoemde authof te
fransbeke niet en conde ijdel maeken sullen de vercoopers gehauden
wesen de voorseijde pachtsornme moeten voldoen"."

In de loop van het jaar 1762 werd dus de oorspronkelijke, eeuwenoude
ligging van het Hof te Fransbeke tegenaan de Dorenbosbeek opgegeven
en verrees het nieuwe hof op het "veldeken ter linden" aan de Leistraat,
op de plaats waar het de dag van vandaag nog staat. Jan baptist De
Wever, nog maar sinds 1758 pachter van het hof, is niet mee verhuisd,
Judocus Vander Beken werd de eerste pachter op het nieuwe Hof te
Fransbeke aan de Leinstraat.
25 Idem, f' 124vo-125ro.
26 Aan de verkopers werden nog een paar gunsten toegestaan: "sie sullen moghen

weiren ende afdoen het stalleken thunnen proffijtte op de vercoghte hofstede staen-
de die sie aen hun reserveren boven dhelft van de vruchten te groijen op de fruijt-
boomen staende op den gemelden vercoghten boomgaert gedurende den jegenwor-
dighen jaere". Idem, f" 68ro-vo.
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De uitbating had toen, in 1763, een oppervlakte van 23 bunder 334
roeden, als volgt verdeeld:

-"veldeken ter linden"
-"lindecauter"
-"lindecauter"
-"robertsvelt uijt 2107 R"
-"hof te fransbeken van joan bapt. de wever uijt 900 R"
-"raepveldeken"
-"bosschevelt met de merschen t'saemen uijt 4958 R"
-"het rodt"
-"steenpael"
-"grooten vaenbuijck"
-"cleenen vaenbuijck"

365 roed.
45 roed.
50 roed.

1857 roed.
405 roed.
350 roed.

4633 roed.
1015 roed.
690 roed.
85 roed.

39 roed 27

Bij dat overzicht van de gronden die door Judocus Vander Beken werden
gepacht vallen twee zaken op. Vooreerst werden de 690 roeden op de
Steenpaal, die van ouds bij het Hof te Fransbeke hoorden, voorheen niet
van uit het hof zelf bewerkt maar aan een paar andere personen in pacht
gegeven. Daar het nieuwe hofvlak bij de Steenpaallag, werden deze 690
roeden nu wel samen met de rest als één geheel verpacht. Anderszijds
zien wij dat het Fransbekebroek uit het pachtgoed is weggevallen. Dat
had een heel bijzondere oorzaak.

9. Christiaan Diu en de "remisen" op de bossen

In het Ancien Régime stonden de geheven "beden" of belastingen
in evenredigheid tot de oppervlakte grond. Alle gronden werden als
evenwaardig beschouwd (akkers, weiden, bossen). Met het verschil
in opbrengst, al naar gelang de vruchtbaarheid of de ligging, werd
geen rekening gehouden. De edellieden, rijke burgers en kerkelijke
instellingen waren bevoorrecht omdat zij voor hun verpachte landerijen
geen belasting moesten betalen: de pachter betaalde immers alles. En
toch waren zij nog niet tevreden, volgens hen brachten de bossen, die
ze in eigen beheer hielden en waarop zij dus zelf belast werden, minder
op dan de andere gronden. Op hun aandringen werd bij Koninklijke
Ordonnantie van 16 mei 1672 voor alle bossen in Vlaanderen een
"remise", of belastingsvermindering, van 10% toegestaan.

In Opbrakel zijn deze "remisen ter eausen vande slechte bosschen"
ll1 het verkeerde keelgat geschoten en de schepenen weigerden de

27 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 6, f" 73vO
•



89

belastingsvennindering toe te staan. Het proces, dat hieruit voortvloeide
en jarenlang aansleepte voor de Raad van Vlaanderen en het Parlement
van Mechelen, werd op 12 januari 1692 beslecht in het nadeel van de
Opbrakelse wethouders. Voor de proceskosten, meer dan 1.000 pond,
mocht Opbrakel bovendien zelf opdraaien. oodgedwongen hebben de
Opbrakelse scbepenen zich bij de uitspraak neergelegd en de "rernisen"
toegestaan voor de sinds lang bestaande bossen zoals bet Brakelbos.

In de jaren 1720 is opnieuw onvrede ontstaan over de "remisen".
Sommige stukken grond waren immers in de oorlogsjaren rond
1700 opnieuw bebost en uiteraard hoopten ook deze eigenaars van
het belastingsvoordeel te kunnen genieten. Zo vroeg François De
Vries, eigenaar van een gedeelte van het herbeboste Fransbekebroek,
de "remise", maar tevergeefs. Pas na jarenlange discussie en na een
uitspraak van de Gedeputeerden van het Land van Aalst kreeg De Vries
op 27 september 1734 gelijk.

Wij hebben gezien dat Christiaan Diu van zijn schoonvader Pieter
van Bochoute enkele percelen bos had geërfd, er enkele - o.a. de 550
roeden op Fransbekebroek van François De Vries - had bijgekocht en
in 1739 ook 5 bunder 100 roeden bos op Fransbekebroek uit de globale
pacht van bet hof bad gelicht. Als gevolg van deze bewuste politiek
stond in 1741 ruim 11 bunder en in 1759 zelfs meer dan 14 bunder, bijna
uitsluitend bos, op zijn naam." De bedoeling was duidelijk: hij wilde
voor al deze bossen de "remise" van 10% genieten. Maar behalve voor de
550 roeden op het Fransbekebroek, waarvan de belastingsvennindering
in 1734 was toegestaan, werd de fiscale gunst hem jaar na jaar door de
ontvanger geweigerd.

Pas nadat meester Christiaan Diu, heer van Blaasveld, heer van
Fransbeke en advokaat bij de Raad van Vlaanderen, in 1759 de enige
eigenaar was geworden van het Hof te Fransbeke, ging hij voluit voor
het bekomen van de "remise"op zijn bossen. Wel stond hij hiervoor
lijnrecht tegenover de ontvanger van Opbrakel, die de volle steun genoot
van de plaatselijke schepenen. Bijna een volle eeuw reeds hadden de
Opbrakelse wethouders strijd gevoerd tegen pastoors, kapittels, abdijen
en adellijke families om de fiscale lasten evenrediger te verdelen,
m.a.w. om de geprivilegieerde groepen zwaarder te belasten, en nu
kwam die heer Diu nog klagen! In Opbrakel zelf haalde meester Diu,
zoals verwacht, nul op het rekwest. Dan maar naar de gedeputeerden
van het Land van Aalst, waar hij op 25 october 1760 het verzoek tot
belastingsvennindering op zijn bossen indiende. De zaak werd relatief
28 Idem, f" 2761'° _yo.
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vlug afgehandeld: Op 13 januari 1661 kreeg meester Diu er te horen
dat op zijn verzoek niet kon ingegaan worden." In de mate van het
mogelijke en het wettelijke hebben de gedeputeerden van het Land van
Aalst inderdaad het streven van Opbrakel en van andere dorpen inzake
een meer democratische omslag van de belastingen een duw in de rug
gegeven.

Meester Christiaan Diu liet het hier niet bij en diende klacht in bij de
Raad van Vlaanderen, de rechtbank die hij beroepshalve goed kende. Hier
sleepte het proces een klein jaar aan. Op 21 januari 1662 werd meester
Diu over de hele lijn in het gelijk gesteld. In de parochierekening van
1764, m.b.t. de inkomsten van 1762 en 1763, noteerde de Opbrakelse
ontvanger: "Item wort in remisen gebracht het thiende deel vande
bosschen brouckagien competerende aen mijnheer diu de we1cke aenden
selven heer diu sijn geaccordeert naer voor gaende proces jeghens hem
heere diu aengegaen en volgens aceort van daeten twee en twintigsten
januarii 1762 te weten over den coninck Brouck, heghdeken, laeystok,
fransbeken Brouck, veurelken deunsbergh ende meer andere breeder
volghens taeffelbouck deser prochie te sien t'saemen bestaende in 14
bunder en 38 roeden en half"."

Tot op het einde van het Ancien Régime in 1795 heeft Opbrakel
- noodgedwongen en tegen zijn zin - de "remise" van 10% op alle
voornoemde bossen moeten toestaan." De wrok tegen de rijke Diu is
in Opbrakel lang blijven hangen. Schrijft J.B. Van Loo, oud-pastoor
van Opbrakel, in zijn aantekeningen van 1877 niet: "Heer Diu was
een eigenaardig en moeilijk man, zoo men de volksoverlevering mag
gelooven"?"

1 O. Onder de familie Diu naar het einde van het Ancien
Régime

Wij mogen aannemen dat nog in 1762 zelf of kort daarna op het
"veldeken ter linden", dus op het erf van het nieuwe Hof te Fransbeke,
de broodnodige stallen en een schuur werden opgetrokken. Voor pachter

29 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 32: Documenten bij de parochierekeningen,
17de-18deeeuw,f' 66ro-72vo, 133ro, 168ro-169ro.

30 RA. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 17: Parochierekeningen, 1759-1769, f'87yo-
88ro.

31 RA. Ronse, O.GA. O~brakel, nr. 30: Documenten bij de parochierekeningen,
1770-1789, f" S4Yo, 73r , 89ro

, 177vo en nr. 31: Documenten bij de parochiereke-
ningen, 17de_18de eeuw, f" 35ro, 45ro, 65ro, 73vo, 86ro, st«. 112ro.

32 RA. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 169: Aantekeningen aangaande de geschiedenis
van de gemeente Opbrakel door J.B. Van Loo (oud-pastoor van Opbrakel), 1877,
p.53-54.
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Judocus Vander Beken zag de toekomst er op het nieuwe pachthof
veelbelovend uit en minder dan 2 jaar na zijn intrek werd voor het eerst
op het nieuwe hof een geboorte gevierd. Ter attentie van de eigenaars van
het hof kreeg het dochtertje de naam Philippina: "In 1764 op 1 juni, is
alhier gedoopt: Philippina, Josepha dochter van Judocus Vander Beken
en Adriana Schuttyzer. Hebben het kind geheven, de eerw H. Adrianus
Ludovicus Magherman onderpastoor deser Parochie en mevrouw
Philippina Josepha de Labye de Toulars, echtgenote van den weledel en
heer Christiaan Diu, heer van Blaasveld, van Fransbeke .. .'m.

Bouwen en verbouwen kostte veel geld, zodat meester Diu dan
maar besloot zijn oude schulden op de lange baan te schuiven. Maar
bij de schuldeisers kwam ook aan hun geduld een einde, de heer Diu
moest onder druk worden gezet. Theodoor De Jonghe, de procureur-
generaal bij de Raad van Vlaanderen, legde op 26 januari 1764 klacht
neer "rnidts den selven d'heer Diu gebreckigh blijft de selve croisen te
voldoen alsmede de voorseijde resterende cappitaele somme te lossen".
Als gevolg van die klacht werd door de leenmannen van Opbrakel 3
weken later, op 18 februari, als dekking van een schuld van 174 pond
groot, het volledige bezit van Diu onder sekwester geplaatst." Een jaar
later, op 22 en 27 maart 1765, volgde voor een veel grotere schuld een
nieuw gerechtelijk beslag, deze keer op verzoek van Maria Cornelia
vande Genachte, weduwe Louis Charles Vigeuroux des Fontaines van
Veurne: Christiaan Diu was haar immers 5.250 gulden schuldig voor 15
jaar intrest van een lening van 7.000 gulden, hem toegekend in 1749, of
dus in totaal 12.250 gulden."

Voor het eerst in zijn leven zag meester Diu zich genoodzaakt
sommige eigendommen te verkopen: een behuisd erf van 300 roeden
op het gehucht Ten Berge voor 753 gulden op 23 september 1766,
350 roeden op de Korte Dreef voor 350 gulden op 19 oktober 1767,
95 roeden op de Lindekouter voor 200 gulden op 26 mei 1768.36 Aan
het Hof te Fransbeke werd niet geraakt, al stelden zich toen ook daar
problemen.

Om één of andere reden was pachter Judocus Vander Beken in 1766
niet in staat verder alleen het hof uit te baten. Hij kreeg de hulp van
zijn broer Adriaan, die het jaar daarop officieel mede-pachter werd."
Maar zelfs dan geraakten de moeilijkheden niet opgelost en in 1768
33 Idem, p. 53.
34 RA Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 77, f" 134vo-135vo.
35 Idem, f" 139vo.
36 R.A. Ronse, O.G .A. Opbrakel, m. 124: Wettelijke Passeringen, 1766-1769, f" 5ro_

lOro 168ro-171vo 381ro-382vo
37 R.A.Ronse, O.G.A. Opbrakel, n~.6, f' 73rO.
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was nog altijd een deel van de "settynghe over denjaere ende ontbloodt
1765" niet betaald. Om aan het nodige geld te geraken besloot Judocus
Vander Beken op 28 april 1768, in afspraak met de ontvanger en
de wethouders van Opbrakel, aan Pieter Vande Maele en aan zijn
schoonbroer Miehiel Schuttyzer, pachter op het Hof ten Bosse, "eenigh
coaren ende cloppelynghen inde schuere, den messijnck ten hove, twee
cassen binnenhuij se een slaepcoetse eenen yseren poth taeffel eenighe
patee1en twee verckens, het ho ij opden schelf met eenige gelijen stroot,
eenige schooven boonen veertigh a vijftigh budsen branthaut, t'saemen
voor de somme van veertigh guldens courant geit" te verkopen.
Daarnaast verklaarde pachter Vander Beken "dat het restant der voorn.
settynghe vanden jaere ende ontbloot 1767 sullen moghen verhaelt
ende gerecouvreert worden op de vruchten te velde van het pachtgoed
van hem Vanderbeken soo vene tot dat de voors. twee jaeren settynghe
sullen betaelt ende voldaen wesen"."

Welke problemen zich op het nieuwe Hof te Fransbeke hebben
voorgedaan, zodat voor Judocus Vander Beken de pacht na amper 6
jaar een einde nam, weten wij niet. In elk geval wilden de wethouders
met voornoemde afspraak pachter Vander Beken enigszins helpen
door hem toe te laten ook mest, hooi en stro te verkopen. Volgens de
wet hoorden die producten immers bij het pachthof zelf, zodat ze niet
konden verkocht warden. Maar meester Diu kende uiteraard wel de
wet met als gevolg dat hij juist 2 maanden later klacht neerlegde tegen
Judocus Vander Beken "synen gewesen insolventen pachter" omdat
volgens de "costuijmen" van het Land van Aalst "het stroij ende mesch
moeten geconsumeert worden op het hof"." De klacht bleek gegrond en
de verkoop van het stro en de mest ging inderdaad niet door.

Na het onverwacht vlugge vertrek van de gebroeders Vander Beken
zijn ook de volgende pachters niet lang op het nieuwe Hof te Fransbeke
gebleven. Adam De Grave heeft vanaf 1769 hooguit een paar jaar het
hof uitgebaat, aangezien zeker reeds in 1772 het hof bewoond was door
de kinderen van de weduwe Frans Minnaert." In nauwelijks 10 jaar had
het hof dus 3 verschillende pachters: Was de pachtprijs te hoog, stelde
de bejaarde meester Diu aan zijn pachters onmogelijke eisen? Nochtans
kon het Hof te Fransbeke, inzake de oppervlakte en de rundveestapel,
de vergelijking met de andere grote pachthoeven van Opbrake1 en zeker
met het Hof ter Bruggen, waar zich helemaal geen pachtersproblemen

38 R.A. Ronse,O.G.A. Opbrakel,nr. 124,fO 109ro-110ro.
39 Idem, fO 124 1'°-128v''.
40 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 6, f' 731'0en nr. 170, p. 116.
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stelden, goed doorstaan. Dat blijkt uit o.a. uit de telling van rundvee van
15 januari 1772.41

Het Hof Oppervlakte Koeien Stieren Vaarzen Kalveren
te Fransbeke 2S bunder 6 2 1 1
ter Bruggen 26 bunder 7 1 1 1
te Wolfskerke 34 bunder 8 3 3 0
ten Bosse 37 bunder 10 0 4 0

Het is helemaal niet onmogelijk dat het kortstondige verblijf van de
pachters Vander Beken en De Grave verband hield met het feit dat er
op Fransbeke wel nieuwe stallen en een nieuwe schuur maar nog geen
nieuw woonhuis was opgetrokken. In 1773 immers verkocht Christiaan
Diu aan de Gentse edelman François Piers, heer van Tricht, een groot
aantal gronden in Zegelsem, Eist, Nederbrakel en Boelare met een
totale oppervlakte van 43 bunder 94 roeden; de verkoopprijs bedroeg
1.000 gulden het bunder." Zou het kunnen dat meester Diu een deel van
het kolossale bedrag van 43.000 gulden nodig had voor de bouw van
een nieuw woonhuis op Fransbeke?" Bijna zeker hield deze verkoop
ook verband met allerlei schulden van C. Diu en een nieuwe nakende
beslaglegging op al zijn bezittingen.

De 4de november 1774 werden inderdaad, op verzoek van de abdij
van Lobbes, door de Raad van Vlaanderen alle onroerende goederen
van meester Diu onder gerechtelijk sekwester geplaatst. De aanklacht
luidde: "que le sieur et maitre chretien Diu de blaesvelt demeurant a
grammont est redevabie a laditte abbaye des sommes tres considerables
du chef de recettes et administrations et de quelques admodiations des
biens, dismes, rentes seigneuriales et autres droits de la meme abbaye
dans cette province de flandres, dont il est en deffaut de rendre un
compte final et purgatif, comme aussi de remettre au remontrant ou a
son abbaye les papiers titres cartulaires baux et documents qu'il a en

41 "Lyste ofte denombrement der hoornbeesten bevonden binnen de parochie van
opbraecle, ingevolge en in uytwerckinge van de ordonnantie vande raede in Vlaen-
deren vanden 15d'anuarü 1772" (R.A.Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 7).

42 RA Ronse, O. .A. Opbrakel, nr. J25: Wettelijke Passeringen, 1770-1775, r
345ro -3491'°, 355ro -368ro.

43 De bouw in 1755-1757 van het volledig nieuwe Hof te Wolfskerke - woonhuis,
schuur en stalling - met superieure materialen kostte in totaal9.092 pond of 4.541
sulden (S. DE LANGE, De grote pachthoven van Opbrakel, Het Hof te Wolfs-
kerke, p. 126-130).
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son pouvoir concemant la ditte abbaye ».44

Meester Christiaan Diu, heer van Blaasveld en van Fransbeke, is
gestorven in het voorjaar van 1777. In Opbrakelliet hij naast het Hof te
Fransbeke, 24 bunder groot, ook nog 15 bunder 244 roeden verspreid
gelegen percelen bos en land na." Op 10 juli van dat jaar werd een
overeenkomst gesloten tussen weduwe Philippina de Labye en haar 2
zonen Hendrik-Christiaan en Philip Diu over de afhandeling van de
nalatenschap." Aangezien op het sterfhuis nog grote schulden rustten,
verkochten de 2 broers Diu tussen 21 januari en 18 april 1778 in
Opbrakel 9 afzonderlijke percelen bos en grond." Tien dagen later, op
28 april, werd aan Theodoor De Jonge, procureur-generaal bij de Raad
van Vlaanderen, de lening van 1.000 pond groot en 5 jaar interest, in
totaal 8.426 gulden, afbetaald."

Volgens het akkoord van 10 juli 1777 ging het Hof te Fransbeke,
waaruit niets verkocht werd, integraal naar de oudste zoon, Hendrik-
Christiaan Diu, raadsheer en procureur-generaal bij de Grote Raad van
Mechelen. Pas op 18 mei 1784 gebeurde de formele overdracht voor de
leenmannen van Opbrakel." Tot op het einde van het Ancien Régime is
het Hof te Fransbeke eigendom gebleven van Hendrik-Christiaan Diu.
Intussen waren de kinderen Minnaert als pachter van het hof opgevolgd
door Jozef Van Crombrughe, die op zijn beurt in1799 zou vervangen
worden door Pieter Van Cauwenberghe." Maar dan zijn wij reeds beland
in de Franse Tijd en is het Ancien Régime al van de kaart geveegd.

11. Het hof te Fransbeke na het Ancien Régime

De Franse Revolutie heeft radicaal een einde gesteld aan het Ancien
Régime. Met één pennentrek werd de hele eeuwenoude wirwar van
heerlijkheden met de bijhorende rechten - voor de gewone mensen
waren dit "heerlijke" lasten - afgeschaft. In Opbrakel verdwenen zowel

"\ de hoofdheerlijkheid als de heerlijkheden Ten Bosse, Wolfskerke,
Fransbeke alsook de tahijke andere kleine heerlijkheden en lenen:
heerlijke renten, cijns en, schoofrechten en kerkelijke tienden behoorden

44 R.A. Ronse, O.GA. Opbrakel, nr. 125, f' 168ro-169ro.
45 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 170: Tafelboek, 1774-1809, p. 508-509.
46 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 127: Wettelijke Passeringen, 1778-1779, f' 15

r" .
47 Idem f' 12rO-yO 15ro-16ro 20yO-21Yo 23rO-24yo 27rO-28yo 31yO-32yO 55ro-

57ro '59yO-60yO 79yo-81rO ' , , , ,
48 R.A.'Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 77, f' 77rO-78yo.
49 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 105; Staten van Goed, 1783-1784, f' 20lr°-

203vo .
50 R.A. Ronse, O.G.A. Opbrakel, nr. 170, p. 116.
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meteen tot het verleden.
Na tien jaar burgeroorlog in Frankrijk (1789-1799) en 5-6 jaar

plundering en onderdrukking van ons land (1794-1799) heeft Napoleon
orde op zaken gesteld, de rust grotendeels verzekerd, een uniform
rechtssysteem en o.a. het tiendelig stelsel ingevoerd. Al die ingrijpende
veranderingen vormen de overgang van het Ancien Régime naar de
hedendaagse moderne tijden.

Ook in Opbrakel heeft de Franse Revolutie diepe sporen nagelaten.
De adellijke grootgrondbezitters werden alle vervangen door nieuwe
rijken uit Gent. Het Hof te Fransbeke is toen in handen gekomen van
een zekere Vispoel, advokaat en later rechter in Gent. Op het hof zelf
werd pachter Pieter Van Cauwenberghe in 1804 opgevolgd door Jean-
François De VOS.51

Als gevolg van het feit dat met de uivoering van de nieuwe fiscale
wetten niet meer de pachter maar de eigenaar de grondbelasting moest
betalen, vinden wij in de registers niet meer de namen van de pachters.
Anderszijds kunnen wij wel in detail de evolutie volgen van alle percelen
grond die tot het Hof te Fransbeke behoorden vanaf het eind van het
Ancien Régime tot aan de opmaak van het hedendaagse kadaster.

Volgens het Tafelboek van 1774, bijgehouden tot 1810, omvatte het
Hof te Fransbeke in 1787 volgende percelen:

1. Het erf van het nieuwe hof aan de Leinstraat
2. Het Robbeersveld
3. Het erf van het oude hof en de bijhorende weide
4. Het Rappierveldeken
5. Het Bosveld met de bijhorende meersen
6. Het Rot
7. Op de Steenpaal
8. In de Grote Vaanbuik
Totaal

365 roeden
J .757 roeden

900 roeden
350 roeden

4.958 roeden
1.015 roeden

690 roeden
85 roeden

JO.J20 roeden"

In een landboek van 1811 vinden wij onder de benaming "Vispoel juge
à Gand" voornoemde percelen terug. Ze werden wat meer gespecifieerd
en bovendien was de heer Vispoel er in geslaagd door de aankoop van
een paar perceeltj es het hele Robbeersveld terug tot het Hof te Frans beke
te laten behoren:

51 Idem, p. 116.
52 Idem, p. 116.
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1.De hofstede op het "Veldeken ter Linden" aan de Leinstraat
a. woonhuis 30 roeden
b. hof30 roeden
c. boomgaard 30 roeden
d. akker 275 roeden

2. Het Robbeersveld "met den los van den meuneken bos"
akker 2.107 roeden

3. De "partye wesende d'aude hofstede te Fransbeke" weide 900 roeden
4. Het Rappierveldeken akker 350 roeden
5. Het "Bosschevelt, langemeers ende andere meerschen bestreekende langs

de beke, als oock het bosseiken aen voornoemde bosschevelt nu ten deele
saeylandt" a. akker 4.358 roeden

b. weide 400 roeden
c. bos 200 roeden

akker 1.015 roeden
akker 690 roeden
weide 85 roeden
10.470 roeden'!

6. Het Rot, palend o.a. aan "la carriere fransbeke"
7. Op de Steenpaal
8. Op de Grote Yaanbuik
Totaal

\

Het Hof te Fransbeke had dus een oppervlakte van 32 ha 18 are en
bestond uit bijna 85 % akkerland, 13 % weide en 2 % bos. Evenals de
woning van het Hof ten Bosse en van het Hof te Wolfskerke behoorde
het woonhuis van Fransbeke tot klasse 1; dat van Ter Bruggen scoorde
met een klasse 3 eerder matig. In 1812 werd door de Napoleontische
administratie het uniforme decimale stelsel ingevoerd en werd
meteen definitief een streep getrokken onder de eeuwenoude bunders,
dagwanden en roeden. Alle percelen kregen een nieuw nummer en hun
oppervlakte werd uitgedrukt in ha, are en m2.54

Onder het Hollandse bestuur werden met het oog op de
grondbelastingen de administratieve hervormingen verder uitgewerkt.
In 1817 kwam op basis van de gegevens van 1812 de eerste moderne
kadastrale legger tot stand. De bezittingen van rechter Vispoel in
Opbrakel bleken toen uit 31 kavels te bestaan, die, juist zoals in de
tijd van de familie Diu, niet alle tot het Hof te Fransbeke hoorden."
Om de evolutie in deze periode van veranderingen beter te kunnen
volgen hebben wij in de volgende tabel de volgorde van de vorige lijst
overgenomen.

53 R.A. Ronse, M.G .A. Opbrakel, nr. 194: Aanwijzende Tafel op de Kadastrale Les-
gel', 1811, pp. 79,105,108,126,133, 139, 154, 155, en nr. 195: Aanwijzende Tafel
op de Kadastrale Legger, 1811-1815, pp. 52,59.

54 R.A. Ronse, M.G.A. 5pbrakel, nr. 196; Aanwijzende Tafel op de Kadastrale Leg-
~er,1815-1822,pp. 27,31.

SS K.A. Ronse, M.G .A. Opbrakel, nr. 197; Aanwijzende Tafel op de Kadastrale Leg-
ger, 1818-1832,p. 56.
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Ligging
Vorig Nieuw nummer Aard Oppervlakte
nummer

Leinstraat l.a 1215 woonhuis 9 are 32 m2
= l.b 1216 tuin 9 are 32 m2

= l.c 1217 akker 85 are 42 m2
= l.d 1218 boomgaard 9 are 32 m2

Robbeersveld 2. 1145 akker 6 ha 54 are 52 m2
Veldeken ten Berge 3. 928 weide 93 are 19 m2

= 3. 929 weide 1 ha 86 are 38 m2
= 4. 930 akker 1 ha 8 are 73 m2
= 5.a 931 akker 9 ha 2 are 69 m2
= 5.a 932 akker 4 ha 51 are 2 m2
= 5.b 933 weide 1 ha 24 are 25 m2
= 5.c 934 bos 62 are 12 m2

Rot 6. 957 akker 3 ha 15 are 29 m2
Steenpaal 7. 1255 akker 1 ha 97 are 17m2
Grote Vaanbuik 8. 2527 weide 23 are 76 m2
Dries ten Broeke 612 akker 23 are 92 m2
Doensberg 678 akker 1 ha 25 are 81 m2

= 680 akker 1 ha2 m2
Bosstraat- Wi Ilemsveld 1463 akker 31 are 6 m2

= 1464 akker 34 are 85 m2
= 1465 akker 31 are 6 1112
= 1466 weide 15 are 53 1112
= 1467 woonhuis 31 m2
= 1468 tuin 93 m2.
= 1469 akker 21 are 12 m2
= 1470 woonhuis 31 m2
= 1471 tuin 62 m2
= 1472 akker 24 are 60 m2

Broekmeers 1675 weide 34 are 79 m2
Kleine Vaanbuik 2598 weide 22 are 11m2
Pullem 1595 weide 65 are 78 m2
Totale oppervlakte 36 ha 99 are 41 m2
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In totaal bezat rechter Vispoel in 1817 te Opbrakel bijna 37 ha grond,
waaronder het Hof te Fransbeke. Uiteraard behoorden de twee kleine
huisjes met de bijhorende grond, langs de huidige Brakelbosstraat
gelegen, niet tot het hof. Of de andere percelen, die verspreid lagen,
bewerkt werden van uit het Hof te Fransbeke, weten wij niet.

Kort na de onafhankelijkheid van ons land werd door een nieuwe
opmeting en een nieuwe kadastrale indeling de definitieve basis gelegd
van ons huidige kadaster. In de alfabetische legger van Opbrakel, waarbij
aansluitend in de jaren veertig de zgn. Popp-kaart werd getekend, vinden
wij Franbeke terug in artikel nummer 212. Het staat op naam van de
Gentse rentenier Gustaaf Herry- Vispoel, de schoonzoon van rechter
Vispoel, en het bevat 37 kadastrale percelen." Wij hebben opnieuw de
volgorde van de vorige tabel behouden.

56 R.A. Ronse, M.G.A. Opbrakel, nr. 198: Alfabetische Tafel op de Kadastrale Leg-
ger, ca. 1850, art. 212, en nr.199: Register met de jaarlijkse veranderingen in op-
pervlakte en inkomen, 1834-1841, art. 212.
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Vorig nummer Nieuw nummer Aard Oppervlakte
1215 A.305 woonhuis 15 are 70 rn2

1216 A.303 tuin 13 are 70 m2
1217 A.302 akker 48 are 10 m2

= A.306 boomgaard 29 are 10 rn2

1218 A.304 boomgaard 9 are 50 m2
1145 A.207 akkker 6 ha 1 are 70 rn2
928 en 929 C. 671 weide 2 ha 61 are 90 m2
930 C. 133 akker 98 are 30m2
931 C. 146bis akker 9 ha 52 are 60 m2
932 C.145 hooiland 1 ha 40 are 70 1112

= C.146 akker 3 ha 32 are 80 1112
933 C.148 weide 56 are 70 1112

= C. 149 weide lha15are501112
934 C 147 kapbos 1 ha 2 are 70 m2
957 C. 130 akker 1 ha 83 are 70 rn2

= C. 131 landweg 26 are 60 m2
= C. 132 akker 1 ha 19 are 20 m2

1255 A.376 akker 2 ha 7 are 10m2
2527 B.689 hooiland 27 are 50 !Dl
612 C. 506 akker 21 are 60 1112

= C. 507 tuin 5 are 60 1112
678 C. 438 akker 1 ha 49 are 40 m2

680 C. 440 akker 25 are 101112
1463 tot en met 1466 A. 205 akker 24 are 70 m2

= A. 206 akker I ha 11 are 10 m2
1467 tot en met 1472 A.195 akker 25 are 10 m2

= A. 197a akker 16 are 10 m2
1675 A.645 hooiland 33 are 90 1112

1595 A.466 hooiland 65 are 601112
A. 325 - akker 40 are 90 1112
A. 318 weide 34 are 20!D2
A.552 akker 1 ha 27 are
C. 118 akker 1 ha 27 are 90 1112
C. 122 weide 77 are 50 1112
C.290 kapbos 18 are 60 m2
C.672 akker 1 ha 1 are 10m2
C. 673 akker 1 ha 62 are

Totale oppervlakte 45 ha 12 are 50 m2
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De tabel laat zien dat rechter Vispoel of zijn schoonzoon GustaafHerry-
Vispoel hun grondbezit in Opbrakel met 7 ha 66 are hebben uitgebreid.
Blijkbaar werd doelbewust aangekocht. De percelen C 118, C 122,
C 672 en C 673 vormden met de overige kouters en weilanden van
Fransbeke een indrukwekkend aaneengesloten geheel. De percelen A
318 en A 325 sloten onmiddellijk aan bij het erf aan de Leinstraat, maar
gaven ook een directe toegang tot Pullem; langs deze straat lag perceel
A 466 dat samen met het aangekochte nummer A 552 een blok van bijna
2 ha vormde. In vergelijking met de toestand rond 1650 (fig.3) is het
Hof te Fransbeke rond 1850 dus in oppervlakte beduidend toegenomen.
Uiteraard is de ligging van het hof aan de Leinstraat ook een zeer grote
verbetering geweest.

Gustaaf Herry- Vispoel, rentenier van beroep, heeft het Hof te

Figuur 5.
De gronden van het hof te Fransbeke in het midden van de is= eeuw.
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Fransbeke als waardevol familie-patrimonium gekoesterd en op late
leeftijd heeft hij er zelfs nog gronden aan toegevoegd. In 1867 kocht hij
van een zekere Velghe van Oudenaarde de aanpalende percelen C 117,
C 134 en C 674, zodat zijn Opbrakels bezit tot 49 ha 31 are aangroeide.
Door deze aanwinst bereikte het Hof te Fransbeke zijn grootste
oppervlakte sinds de 17de eeuw, zoals het kaartje (fig.5) duidelijk laat
zien.

a de dood van Gustaaf Herry in 1874 werd zijn weduwe de
eigenares, de twee zonen en de dochter kregen het vruchtgebruik. In
1880 werden aan de Leinstraat nieuwe bedrijfsgebouwen (stallen en
schuur?) opgetrokken. De weduwe Gustaaf-Herry stierf drie jaar later
en na een akkoord onder de kinderen ging in 1884 het hele Opbrakelse
bezit, 49 ha 31 are groot, naar haar dochter Anna Maria GhisJena Clara
Henriette Herry uit Gent. In 1904 werden enkele verspreid gelegen
gronden, waaronder de percelen aan de Brakelbosstraat en het blok van
2 ha 7 are op de Steenpaal, in totaal 8 ha 16 are, door erfenis, deling en
verkoop afgesplitst. Het Hof te Fransbeke met 41 ha 42 are grond ging
in 1907, na het overlijden vanAnna Herry, naar haar neef Leon Hendrik
Herry de Loën d'Enschede uit Sint-Denijs- Westrem. Twintig jaar lang
nog, tot het overlijden van diens weduwe in 1927, is het hof in zijn
eeuwenoude uitgestrektheid blijven bestaan.

Om twee redenen mogen wij het jaar 1927 als een einddatum
bestempelen in de geschiedenis van het Hofte Fransbeke. Tot zolang is
het steeds in handen geweest van rijke families uit het Antwerpse, uit
Geraardsbergen en uit bet Gentse. Bovendien is het Hof te Fransbeke
edurende vele eeuwen, weliswaar met perioden van inkrimping en van
groei, tot 1927 steeds een pachthof geweest van 30 ha en meer. In 1927
is aan beide aspecten bruusk een einde gekomen.

Op 7 mei 1927 verkochten de kinderen Herry de Loën d'Enschede
hun Opbrakelse bezittingen. De gebroeders Arthur en Oscar De Waele,
aannemers van Nederbrakel, kochten het hof met 37 ha 35 are grond, het
Robbeersveld en nog enkele percelen werden door anderen opgekocht.
In 1929 volgden verdere verdelingen en verkopingen. Op 2 maart van
dat jaar kocht het echtpaar Roger De Waele-Irma De Waele het hof
aan de Leinstraat samen met 9 ha 99 m2 grond. Als gevolg van nieuwe
erfenisdelingen en verkopingen is vanaf 1931 het Hof te Fransbeke
verder helemaal verbrokkeld geraakt.

Zijn wij goed geïnformeerd over de eigenaars van het Hof te
Fransbeke vanaf bet einde van het Ancien Régime, wij zijn het veel
minder over de pachters en de eigenlijke uitbating. Het hof werd van
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1825 tot 1868 gepacht door Xavier Marijns, daarna tot 1874 door zijn
zoon Armand en van dan af tot 1927 door de familie Fivez. Midden 19de

eeuw gebeurde er nog een dramatisch ongeval: "Op 26 augustus 1851
had Xavier Marijns, boer van het "Hof te Fransbeke", een dodelijk
ongeval met zijn zoon Pierre, 15 jaar, die s'avonds rond 19 uur met een
vork in de hand huiswaarts keerde. Bij het oversteken van een gracht
kwam zijn vork in zijn onderbuik terecht. Een uur later overleed hij in
het bijzijn van zijn ouders en dokter Bernage van Nederbrakel.""

Vandaag wordt het Hof te Fransbeke, 14 ha 22 are groot, uitgebaat
door eigenaar Michel Beman. Het getuigt door zijn indrukwekkende
gebouwen nog altijd van een groots verleden.V

s. De Lange
Brakelbosstraat 78

9660 Brakel

57 v. MORRE, De verdwenen molen op de Steenpaal te Opbrakel en enkele wetens-
waardigheden uit zijn omgeving (Triverius, jg. 3, 1973, nr .2, p. 8-13), p. 11.

58 Voor de huidige gebouwen zie toto's in het eerste deel p. 80.
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BEELDHOUWWERKEN VAN
MICHIEL VAN DER VOORT

TE AALST, MEERBEKE EN NINOVE

Dirk VAN DE PERRE

Miehiel Van der Voort (3 jan. 1667 - 6 dec. 1737)

Miehiel Van der Voort de Oude (ook Vervoort genaamd) was een van
de succesvolste Antwerpse kunstenaars van zijn tijd. Hij was leerling
van de Brusselse beeldhouwer Hendrik Cosyns, vervolmaakte zich
vervolgens in Italië en begon rond zijn dertigste levensjaar met een
eigen atelier. Hij huwde driemaal, met Elisabeth Verbrecht bij wie hij
vijfkinderen verwekte, o.m. Michiel, die ook beeldhouwer werd en 'de
Jongere' wordt genoemd, met Elisabeth van Os, bij wie hij twee kinderen
had, en met Susanne van Ham. Dit laatste huwelijk bleef kinderloos.
Op het hoogtepunt van zijn carrière werkte hij met niet minder dan 18
leerlingen, onder wie Theodoor Verhaegen, die hielpen bij de uitvoering
van zijn werk. Nochtans stierf hij in de relatieve armoede.

Van der Vaalt liet een omvangrijk oeuvre na, maar ook veel
ontwerptekeningen en terra cottamodellen. Aan zijn leven en werk
werd een uitgebreide studie gewijd door M.E. Tralbaut' in 1949. In het
standaardwerk L 'architecture religieuse et la sculpture baroques dans
les Pays-Bas méridionaux krijgt hij ruime aandacht.ê Blijkbaar is aan de
auteurs van beide werken een interessante bron ontgaan, die zich bevindt
in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, waarin een korte biografie is
opgenomen en een uitgebreide opsomming van zijn realisaties.' Het zijn
de handschriften van Philippe Baert, die ca. 1778 gegevens verzamelde
over kunstenaars in de Zuidelijke Nederlanden." In feite gaat het om
J M.E. TRALBAUT, De Antwerpse Meester-Constbeeldthouwer Miehiel Van der

Voort de Oude (1667)-1737), zijn leven en werken. (Verhandelingen van de Kon.
VI. Academie voor Wettenschallpen., Letteren en Schone Kun ten van België, 5)
Brussel,1949.

2 P. PHILIPPOT, D. COEKELBERGHS, P. LOZE en D. VAUTIER, L'architecture
religieuse el la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux el la Princi-
pauté de Liège 1600-1770, ed. Mardaga, 2003, p. 995-1006.

3 In beide werken wordt wel verwezen naar een veel beperkter handschrift van Baert
dat in 1847 werd uitgegeven: FAF. DE REIFFENBERG, ed., Ph. Baert, Mémoi-
res SUf les sculpteurs et architectes des Pays-Bas, Brussel, 1847.

4 BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, Handschriften, II 95/23 en II
95/24.

Het Land van Aalst, jaargang LXI, 2009, nr. 2
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twee handschriften: een beknopte nettekst getiteld Additions à la vie
privée et aux ouvrages des sculpteurs, architectes, ciseleurs, graveurs
de medaillons des Pays-bas en een uitgebreide verzameling losse nota 's,
die verzameld werden met het oog op de redactie van de Additions.
Vraag blijft hoe betrouwbaar het werk van Baert is. In de losse nota's
geeft Baert zijn bronnen aan. Voor Van der VOOlt raadpleegde hij de
archieven van de tekenacademie van Antwerpen, kreeg hij een nota
(memoire) van M. Vervoort, beeldhouwer uit Antwerpen (vermoedelijk
wordt de zoon Miehiel Van der Voort de Jonge bedoeld) en putte hij
gegevens uit het boek Beschrijvinge van Mechelen. In zoverre als wij
de betrouwbaarheid van de gegevens van Baert konden controleren op
basis van gekende gegevens over het werk van Van der Voort, is er
geen reden om de informatie van Baert als onbetrouwbaar afte wijzen.
Baert documenteerde zich zo goed als mogelijk, consulteerde meestal
de familie of bekenden en, zo mogelijk, bezocht hij de kunstwerken
ter plaatse. Uiteraard kan hij ook verkeerde of foutieve informatie
verkregen hebben. Zijn teksten zijn een ernstige aanwijzing voor de
toewijzing van werken aan bepaalde kunstenaars, maar geen ultiem
bewijs. Uit zijn teksten halen we enkele opdrachten van Miehiel Van
der Voort voor kerken in de Denderstreek, waarvan in de bestaande
literatuur geen vermelding wordt gemaakt.

Altaar in de jezuïetenkerk van Aalst'

Van der Voort werkte voor een aantal Jezuïetenkerken, zo voor de
Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Dit is een gekend gegeven. Hij
leverde er de boiserie van de kleine beuk rechts van het grote portaal en
vier biechtstoelen, gemaakt in 1723 voor de prijs van 1620 florijnen."

Te Mechelen maakte hij in 1711 de figuren voor de voorgevel van
de jezuïetenkerk voor de prijs van 6933 florijnen.' Dit is een ongekend

'- gegeven. De top van de voorgevel is in de 19de eeuw hermaakt, maar er
bestaan gravures van de gevel, zoals die er in de 18de eeuw uitzag." Nu
was de broeder Antoine Losson de architect van de kerk, die in 1669-

5 Met dank aan bestuurslid Wenzei Mertens voor het ter beschikking stelling van
documentatie en de hulp bij het nemen van de foto's.
BRUSSEL, KB, Hs,II 95/24, fol. 12 tot 16, nr. 14.
Ibidem, nr. 17
PHILIPPOT, L'archiiecture religieuse, p. 106-109. Losson was jezuïetenbroeder.
De kerk werd gebouwd in 1670-1676. In 1707 werd een nieuwe geveltop gemaakt.
Met de Franse Revolutie werd de kerk ontwijd. adien werd ze parochiekerk en
kreeg in 1830 een nieuwe, huidige, voorgevel (Bouwen door de eeuwen heen. In-
ventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 9n: Stad Mechelen. Bin-
nenstad, Brussel, 1984, p. 250-254).

6
7
8
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1676 gebouwd werd. De onderbouw van de voorgevel werd naar zijn
plannen uitgevoerd. De top van de voorgevel werd in 1709 voltooid
volgens een nieuw plan en betaald door de Mechelse aartsbisschop
Humbertus Guilielmus de Precipiano (1690-1711). Uit de nota's van
Baert blijkt dat Van der Voort de maker was van de beelden, die het
fronton van de kerk versierden en de vier werelddelen voorstelden die
Sint-Ignatius vereren, een typisch jezuïetenthema dat de wereldwijde
zending van de jezuïeten verheerlijkt. De vraag blijft open of Van de
Voort alleen de beelden ontwierp of ook de top van de ganse voorgevel.
Alleszins genoot hij toen het vertrouwen van de aartsbisschop, voor wie
hij in 1709 eveneens het grafmonument in de Sint-Romboutskathedraal
ontwierp."

Het is dus niet verwonderlijk dat Van der Voort tevens een opdracht
kreeg voor de jezuïetenkerk te Aalst. Bij Baert lezen we dat Van der
Voort de maker van het hoofdaltaar is: à Alost, dans I 'église des jesuites,
le maitre autel fait en 1730. Couta 2130florins.1O Over de bouwen de
inrichting van deze kerk zijn we ook ingelicht door een andere bron.
Het is een negentiende-eeuws handschrift van pater Waldack, die een
eigentijdse kroniek van de achttiende-eeuwse geschiedenis van het
Aalsterse jezuïetencollege kon overscluijven. 11 Beide bronnen hebben
het over 1730 als jaar waarin het altaar gerealiseerd werd. In de Historia
antiqui Collegii luidt het voor het jaar 1730: Novi templi aedificatio,
satis largis piorum eleemosynis constructo, tandem teetam imponi
potuit antefinem hujus anni, et quatuor fenestrae collocari, erectumque
est altare, munificentia serenissimae Archiducis Mariae Elisabethae

9 PHILIPPOT, L'architecture religieuse , p. 661.
10 BRUSSEL, KB, Hs, II 95/24, fol. 12 tot 16, nr. 22; II 95/23, fol. 189vo-193 en fol.

223vo.
11 HEVERLEE, Archief Vlaamse Jezuïeten (verder aangeduid als APBS), Oude so-

ciëteit, nr. 89. De titel van het handschrift luidt: Historia antiqui Collegii Alostani
Societatis Jesu saeculo decimo actavo qualem eam ex Archivo Status transcrip-
sit P( ater )Waldack. Van het handschrift van Waldack zijn slechts een tiental bla-
den bewaard, het zrootste deel is verloren gegaan. Pater Carolus Waldack (Gent
1798-Mechelen lá'74) had historische interesse en was in 1865 de auteur van het
boekje Mechelen en Berchmans (1865). Over de wijzigingen in het interieur van
de collegekerk na 1830 zijn we ingelicht door een andere eigentijdse kroniek uit de
negentiende eeuw: Historia collegii societatis Jesu Alostani van de paters Petrus
De Vos en Bruno Vercruysse. Ook deze bron berust in het archief te Heverlee, Col-
legearchief Aalst, Historische documenten. In 1959 maakte pater U. D'Hoye een
handschriftelijke synthese op basis van genoemde bronnen: Geschiedenis van het
College van Aalst van 1619, het stichtingsjaar tot 1931, het eeuwfeest jaar (Hever-
lee, Collegearchief Aal t, Historische documenten). Voor de geschiedenis van de
kerk, zie p. 77-85. Wat de laatste decennia over de collegekapel gepubliceerd is,
lijkt allemaal terug te gaan op het werk van pater D'Hoye. We vervnjzen naar: M.
SCHURMANS, Her Sint-Jozefscoliege re Aalst (De Vlaamse Toeristische Bibli-
oteek, 193, sept. 1975), p. 5-6 en de catalogus AaLst. Sint-Jozefscollege 1619/21-
1831-198/, Aalst, 1981, p. 85-86.
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Altaar jezuïetenkerk Aalst van Miehiel Van der VOOli,1730;
algemeen gezicht (foto D. Van de Pene).
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Ignatiusaltaar te Rome
(genomen uit Bibliotheca sanctorum, VII, p. 700).
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concessum,'?
Dit altaar is een geschenk van aartshertogin Maria-Elisabeth. Zij

was de zuster van de Oostenrijkse keizer Karel VI en landvoogdes van
de Zuidelijke Nederlanden van 1724/1725 tot haar dood in l74l. Van
haar is geweten dat ze erg onder de invloed stond van haar biechtvader,
de jezuïet Stefaan Amiodt." Over de bouw van de kerk zelf is
weinig geweten. Op de voorgevel prijkt in ankers de datum 1730. De
ontwerpplannen van de gevels zijn bewaard in het Promptuarium," Als
de drijvende kracht achter de bouwen de inrichting van de collegekerk
wordt pater Johannes Boele (Gent 1678-Aalst 1734) genoemd, de
toenmalige econoom (procurator)."

Het altaar te Aalst is een portiekaltaar met centraal een schilderij dat
links en rechts geflankeerd wordt door een groep van twee gegroefde
zuilen en twee pilasters, die dynamisch loskomen van de muren
van de koorsluiting. Zuilen en pilasters worden bekroond door een
composietkapiteel en onderstutten de kroonlij st, waarop een onderbroken
segmentboog rust. Tussenin bevindt zich een zware sculpturale groep,
die de Drievuldigheid voorstelt. De beeldengroep is wit geschilderd
en contrasteert daarmee fel tegen de rest van de altaarcompositie. Een
stralenbundel met centraal de duif (H. Geest) is verweven met putti 's
en bekroont de beeldengroep. Twee grote figuren rijzen op uit de
stralenbundel, links (vanuit het standpunt van de kijker) God de Zoon
en rechts God de Vader. Die houdt een scepter vast die gepland is op
de wereldbol. Christus, de redder van de wereld, is pas opgestaan uit
het graf en zetelt aan de rechterhand van de Vader. Tussen hen beide in
straalt de gloed van de duif. Het centrale punt tussen de stralenbundel
en het schilderij is een verguld medaillon met het IHS-monogram, het
symbool van de jezuïetenorde, dat door een schare engeltjes gedragen
wordt. 16

Is het ontwerp van de deuren, nissen en medaillons die het altaar
, flankeren ook aan Van de V0011toe te schrijven, of is dit eerder een

onderdeel van het algemene decoratieplan van het interieur? Dit laatste

12 APBS, Historia aniiqui collegii, p. IS.
13 P. LENDERS, De Zuidelijke Nederlanden 1715-1740. Politieke ontwikkeling, in:

ALgemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Bussum, 1980, p. 66-72.
14 Dit verzamelwerk uit 1747 van originele plannen van jezuïetenkerken bevindt zich

in het APBS. De Aalsterse plannen z~n gepubliceerd in Aalst in kaart ,beeld, prent.
vijf eeuwen iconografie en cartografie van Aalst, Aalst, 1976, p. 139 (nr. 201), 148,
150, 152.

15 APBS, Historia antiqui collegii, p. 29 onder het jaar 1734: Era! pater is omnibus in
amoribus tum domesticorum, tum externorum, optime meritus tam de hoc Collegio
quod ipso procuratore maxima ex parte ex lapide surrexit, quam de saceLlo quod
ipso authore praeter exspectationem omnium magnifice exstructum est.

16 Voor een beschrijving van het altaar, zie Aalst. Het Sint-Jorefscollege, p. 85-86.
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lijkt ons het meest waarschijnlijke. Ook de altaartafel met het tabernakel
lijken ons niet van Van de Voort. De kandelaars en het antependium
worden immers in de Historia antiqui collegii in 1732 gedateerd en het
tabernakel in 1733./7 Tevens moeten we er rekening mee houden dat bij
de herinrichting van de kerk na 1830 aan het altaar wijzigingen kunnen
zijn aangebracht. Alleszins werd in 1840 een nieuw schilderij geplaatst
en werd onder de altaartafel het lichaam in was van de heilige Severinus
neergelegd. 18

Traditioneel wordt beweerd dat het Aalsterse altaarportiek een
trouwe houten kopie is van het marmeren Ignatiusaltaar in de Il
Gésukerk te Rome!", een ontwerp van de jezuïetenbroeder en schilder
Andreas Pozzo, dat gerealiseerd werd in 1696-1700.20 Er zijn inderdaad
bepaalde gelijkenissen. De algemene opbouw van de portiek en plaatsing
van de zuilen, de doorbroken kroonlijst, die de beeldengroep omvat,
zijn identiek. De beeldengroep van de Drievuldigheid is eveneens
gelijklopend, alsook de centrale plaats van het IHS-monogram. Maar
er zijn ook belangrijke verschillen. Het marmeren altaar te Rome heeft
een ander klemtimbre en het is slechts een onderdeel van een imposante
muurwand. Te Rome staat tussen de zuilen het triomferende beeld
van de h. Ignatius opgesteld. Te Aalst.bevindt zich op die plaats het
schilderij, dat oorspronkelijk de Verloving van Maria voorstelde." In
tegenstelling tot Rome, waar het om een Ignatiusaltaar gaat, is te Aalst
het thema van de H. Familie en de heilige Jozef aan de orde. Dit Jozef-
thema sluit aan bij de inscriptie op het medaillon boven de inkomdeur:
SANCTO JOSEPHO SACRUM. Ook in de compositie van de figuren
is er heel wat verschil. Te Rome draagt Christus als banier het kruis, wat
niet het geval is te Aalst. Te Rome staat de wereldbol tussen de Vader
en de Zoon in, te Aalst houdt de Vader de wereldbol en een scepter in
zijn linker hand. De putti 's zijn in de Aalsterse compositie rijkelijker
aanwezig en ontbreken nagenoeg te Rome. Boven het monogram loopt
te Rome de onderste kroonlijst door, terwijl die te Aalst onderbroken

17 APBS, Historia collegii societatis Jesu Alostani, p. 23 en 27.
18 Ibidem, p. 34-35 en Aalst. Het Sint-Iozefscollege, 85-86.
19 Voor een beschrijving van dit altaar en de iconografie van Sint-Ircrnatius zie: R.G.

VILLOSLADA, Ignario di Loyola, in: Bibliotheca sanctorum VI , Rome, 1966, p.
700-705.

20 Ditwordt gesteld in Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit
in België Architectuur. Deel 5n1: Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement
Aalst, Brussel, 1978, p. 90-91; zie ook SCHURMANS, Het Sint-Jozefscollege, p.
6: 'Het is een trouwe repliek van het Sint-Ignatiusaltaar van de Gesukerk te Rome,
zij het dan niet in marmer, maar in goedkoper materiaal".

21 Het huidige schilderij is verwisselbaar en 19de-eeuws. Er zijn twee thema's: De
vlucht naar Egypte en De geboorte van Jezus. Dit laatste wordt aanzebracht in de
kerstperiode. De werken zijn van de hand van broeder Franciscus Quartier en de
Aalstenaar Pieter Carael (Aalst. Het Sint-Jozefscollege, p. 86).
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Altaar jezuïetenkerk Aalst, details.
Boven: zegevierende Christus;

Onder: embleem Jezuïetenorde omringd door engelen
(foto's D. Van de Perre).
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Altaar jezuïetenkerk Aalst: detail: God de Vader met wereldbol
(foto D. Van de Pene).
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is. De bovenste kroonlijst heeft te Aalst de vorm van een segmentboog,
terwijl dat te Rome niet het geval is.

We menen dat de idee dat het Aalsterse altaar een trouwe kopie van
het Ignatiusaltaar te Rome is, berust op een verkeerde lezing van een
tekst uit de Historia antiqui Collegii. Die betwistbare lezing is nadien
een eigen leven gaan leiden, is steeds herhaald geworden en met de tijd
zonder kritiek voor waar aangenomen. Toen het altaar en het interieur
in 1733 voltooid waren, was de plaatselijke kroniekschrijver zo in de
wolken en verbluft door de kundigheid waarmee door de kunstenaars
goud en marmer werden nagebootst, dat hij in een retorische tekst
uitroept dat hoewel letterlijk het altaar van Aalst gezien wordt, waar
het materiaal is geïmiteerd, men zich met de ogen toch bij het altaar
van Ignatius te Rome kan wanen, waar de materialen wel echt zijn. De
kroniekschrijver zegt dus niet dat het altaar van Aalst een kopie van dat
van Rome is, wel dat de imitatie van de materialen zo geslaagd is, dat
men ze voor echt zou nemen, echtheid die de schrijver associeert met
de schittering van het marmer van het Ignatiusaltaar te Rome.F Zijn
tekst wijst er wel op dat hij het Ignatiusaltaar van Rome kende en dat
een ruim publiek daar eveneens mee vertrouwd was. Het is dus niet
uitgesloten dat de Aalsterse jezuïeten Van der Voort een gravure van
het Ignatiusaltaar hebben voorgelegd of dat Van der voort zelf met een
afbeelding vertrouwd was. Zeker heeft Van der Voort bet Ignatiusaltaar
te Rome persoonlijk niet gezien, daar hij al in 1693 uit Italië terug in
Antwerpen was.23 Mogelijk beeft het Ignatiusaltaar als inspiratiebron
gediend voor het bepalen van bet thema van de beeldengroep en voor
het schema van de algemene opbouw. Alleszins heeft Van de Voort een
compositie gemaakt die men volledig kan kaderen in de traditie van zijn
eigen werk en van de Zuid-Nederlandse altaaropbouw van zijn tijd."

Veel altaarcomposities heeft Van der Voort ons niet nagelaten Het
hoofdaltaar van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1724-1727) en van de
Sint-Ermelindiskerk te Meldert (1722) bij Tienen zijn van zijn hand."

22 APBS, Historia antiqui Collegii, p. 27. Qua zinsconstructie en interpunctie gaal
het om een vrij moeilijke tekst. We geven hem in extenso: Aliquando tanquam,
si pauca excipias, ad apicem plane perducta saceLli nostri extructio, nitorem cu-
jus impense adeo cordi habuere, ut quidquid ad ornatum splendideris, quidquid
ad splendorem. elegentius jieri aut excogitari potuit, plurimoruni undequaque ar-
tificum ingeniosa sagacitate exquisitum videatur, adhibitumque . Charta deficiat,
minutim si recenseam omnia quid quod altare majus omnium in se haud in merito
oeidos raptat? ita ut vivum aurum aura, ei cujus vis generis marmor, mannoreo
colore exhibetur, verbo denique vidisse altare nostrum hic Alosti, aliquo saltem
modo vidisse est altare sacelli S.PN. fgnatii Romae exstructum in marmore vivi-
do.

23 PHILIPPOT, L 'architecture religieuse , p. 995-996.
24 Ibidem, p 413-493.
2S Ibidem, p. 425.
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De altaren van Meldert en Aalst vertonen veel gelijkenis. In beide
gevallen wordt in de beeldengroep het thema van de Drievuldigheid
uitgebeeld en heeft Chirstus geen kruisbanier in de hand." In beide
gevallen domineert de stralenbundel de compositie.

Zowel op basis van de nota's van Baert, van de Historia antiqui
Collegii als van de stijlkemnerken kunnen we met grote zekerheid
de altaarcompositie en de beeldengroep van de jezuïetenkerk te Aalst
toeschrijven aan Miehiel Van der Voort en zijn atelier. Dat het altaar
een houten kopie zou zijn van het Ignatiusaltaar te Rome, moet sterk
gerelativeerd worden.

Beeld voor de capucijnen van Aalst

Baert vermeldt nog een tweede werk van Van der voort te Aalst bij
de capucijnen. Daar leverde hij in 1734 een beeld van de heilige
Antonius van Padua." Het capucijnenklooster bevond zich toen in de
Zwarte Zustersstraat dicht bij de stadsvesten. In 1797 werd het klooster
opgeheven. In de 19de eeuw is het klooster verhuisd naar de huidige
Capucijnenlaan. Wat er van het beeld geworden is, is ons niet bekend.

Beelden in de Sint-Pieters- en Sint-Berlendiskerk van
Meerbeke

Eerder schreven we de beelden van Petrus en Paulus, thans opgesteld
in de portiek van het hoofdaltaar van de parochiekerk te Meerbeke, toe
aan Miehiel Van der Voort." Het huidige hoofdaltaar is een constructie
van de 19de eeuw.ê?Vermoedelijk zijn de beelden gerecupereerd uit een
ouder altaarportiek, waarover we geen gegevens hebben. We kunnen
ons geen beeld vormen van de oorspronkelijke functie en plaats van
deze beelden in het originele kader. Het gaat om twee grote houten
beelden, die wit zijn geschilderd en thans links en rechts van het altaar
in een nis zijn opgesteld.

26 Dit thema van de Drievuldigheid' met de scheppende Vader, de Zoon als Verlosser
en de H. Geest als duif werd in de eerste helft van de 18de in Vlaamse barokaltaren
herhaaldelijk uitgebeeld en is geen typisch jezuïetenthema. We verwijzen naast
Aalst en Meldert naar de altaren van Pieter Scheernaeckers de Oude in de Sint-Sul-
pitiuskerk te Diest (1699) en in de Sint-Margaretakerk te Lier (1711), het altaar van
Jan-Claude de Co ck in de Begijnhofkerk te Hoogstraten (1711) en het hoofdaltaar
in de abdijkerk van Averbode (1757) (Ibidem, P: 418,424 en 436).

27 BRUSSEL, KB, Hs, II 95/24, fo112 tot 16, nr. 23; II 95/23,191 voo
28 D. VAN DE PERRE en L. ROBIJNS, De Siru-Pieters- en Sint-Berlendiskerk

te Meerbeke. Een plek rijk aan geschiedenis. (Kleine cultuurgidsen provo Oost-
Vlaanderen), Gent, 2006, p. 43-44.

29 Ibidem, p. 52-54.
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Petrus en Paulus; beelden uit het hoofdaltaar van de kerk van Meerbeke
(foto's A. van der Roost).
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Beelden van Petrus en Paulus van Miehiel Van der VOOli(1723),
privaatbezit (genomen uit Philippot, L'architecture religieuse, p. 1002)
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Er zijn twee redenen waarom deze beelden aan Miehiel Van der
Voort kunnen worden toegeschreven. Vooreerst is er een nota van
Baert, waar hij onder nr. 25 van de werken vermeld: à ...., village pres
de Ninove, dans l'église ... 30 De tekst vermeldt noch de localiteit, noch
de kerk, noch de aard van het werk. Nu wordt in die tijd bij de naam
Meerbeke gewoonlijk 'nabij Ninove' vermeld, om het te onderscheiden
van het andere Meerbeek tussen Mechelen en Leuven. Voorts was
Meerbeke, als kapittel- en bedevaartkerk, een kerk met ambitie en met
geldmiddelen. Men trok daar toen de betere landelijke kunstenaars aan,
zoals de Brusselaar Jan-Baptist van der Haeghen die rond 1733 voor
het portaal en het beeldhouwwerk van de orgelkast instond. Het zou
dus niet verwonderlijk zijn, indien men in die periode te Meerbeke ook
twee beelden bij Miehiel Van der Voort heeft besteld.

En dan is er de tweede reden. De stijl van de beelden van Petrus en
Paulus laat zich heel specifiek invoegen in de stijl van Van der Voort
in het algemeen en in de stijl van zijn Petrus en Paulusbeelden in het
bijzonder." Op basis van de tekst van Baert en het stijlargument kunnen
we met een grote waarschijnlijkheid de beelden van Petrus en Paulus, die
vandaag in de kerk van Meerbeke een belangrijke blikvanger zijn, aan
Miehiel Van der Voort toeschrijven. Op basis van de datering van zijn
andere werken die hij voor de Denderstreek maakte, lijkt een datering
circa 1730 acceptabel. In de kerkrekeningen hebben we geen gegevens
over de aankoop van de beelden gevonden. Enkele rekeningen uit die
periode ontbreken.

Beelden in de westgevel van de abdijkerk van Ninove

Baert vermeldt onder nr. 24 de levering van twee beelden, die van
Petrus en Paulus, voor de abdij van inove, gemaakt in 1733: à
Ninove, les statues de S. Pierre el S. Paul au frontispice de l'église de

\ l'abbaye de St. Corneille, faites en 1733.32 Het zou dus om de twee
stenen beelden in de westgevel gaan, waarvan thans algemeen wordt
aangenomen dat ze Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus voorstellen
en gemaakt zijn door het atelier van Jan-Baptist Van der Haeghen."

30 BRUSSEL, KB, Hs, I195/24, fol. 13, nr. 25.
31 PHILIPPOT,L'architecture religieuse , p. 1002.
32 BRUSSEL, KB, Hs, II 95/24, fol. 13, nr. 24; II 95/23, fol. 191vo.
33 E. DHANE S,De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ninove. (Inventraris van het kunstpa-

trimonium van Oost-Vlaanderen, XI), Gent, 1980, p. 71-72 en ill. 72-74. Dhanens
aarzelt voor het rechtse beeld tussen een afbeelding van Cyprianus en orbertus.
Deze laatste mogelijkheid lijkt OI1S uitgesloten.
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Baert velmeldt elders bij het oeuvre van Van der Haeghen: la statue
de la Vierge, de St. Corneille et de St Cyprien au portail exterieur. Dit
gegeven wordt bevestigd door een tekst van de Ninoofse abt Ferdinand
Vander Haeghen, die in 1744 noteert: Hoc anno sculpere jussimus
Bruxellis apud viduam N. Van der Haegen pro frontispicio nostrae
ecclesiae tres statuas coloris albi marmoris (vulgo Bentumsteen)
repraesentantes beatissimam Virginem Mariam cum puero Jesu et
sanctissimos patronos nos tros Cornelium et Cyptrianum, pro quibus
solvimus septingentos quinquaginta fiorenos= Dat de beelden uit
de voorgevel Petrus en Paulus zouden voorstellen, lijkt dus weinig
waarschijnlijk, gelet op de geciteerde teksten. Ook de iconografie
spreekt dit tegen. Beide figuren dragen een koorhemd. De linkse figuur
heeft een boek vast en in zijn rechterhand een onduidelijk voorwerp, dat
door sommigen met de hoorn van Sint-Comelius wordt vereenzelfigd.
De rechtse figuur wordt door geen enkel attribuut gekenmerkt.

Wie maakte echter de beelden van de westgevel? Jan-Baptist van
der Haeghen stierfin 173811740 en kon in 1744 niet meer aan het werk
zijn. Zijn zoon Karel-Gerard (173S-ca. 1780), die ook beeldhouwer
werd, was nog te jong. Het middelste beeld van Onze-Lieve-Vrouw in
de nis boven het portaal is volkomen in de stijl van Van der Haeghen,
die gekenmerkt wordt door klassieke rust en bevalligheid. Is het
gekapt door een leerling naar een model van de meester? De figuren
van de twee andere beelden zijn slanker en beweeglijker en op het
eerste gezicht niet van dezelfde ontwerper als die van het Onze-Lieve-
Vrouwebeeld. Zij passen stilistisch inderdaad in het werk van Van der
Voort. De figuren hebben een zwierige houding met een zekere pathetiek
in de houding van hun hoofd en in de gelaatsuitdrukking. De subtiele
manier waarop de rechtse figuur (Cyprianus) zijn kleed met de hand
manipuleert, komt nog voor bij Van der VOOli,zoals in het Paulusbeeld
te Meerbeke. Van der Voort stierf in 1737 en kan dus evenmin in 1744
de beelden gemaakt hebben. Zijn in het atelier van de weduwe Van
der Haeghen, naar modellen van Van der Voort, die mogelijk Petrus en
Paulus voorstelden, de beelden van Sint-Comelius- en Sint-Cyprianus
gekapt? Het is een hypothese, die ons niet onmogelijk lijkt, en die

34 E. SOENS, De kerk van Ninove en haar meubilair, in: Handelingen der Maat-
schappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, VIII/2, Gent, 1907 ,p. 236 en
254. Vertaling: "Dit jaar gaven we het bevel om bij de weduwe van N. Van der
Haeghen te Brussel drie beelden uit witte marmer (in de volksmond Bentumsteen)
voor het front van de kerk te laten maken, voorstellende de heilize Maagd Maria
met het kindje Jezus, en onze twee patroonheili~en Cornelius en eyprianus, waar-
voor we 750 florijnen betaalden.". De genoemae Bentumsteen is vermoedelijk de
bekende Bentheimersteen, een zachte zandsteen uit het grensgebied van Duitsland
en Nederland ter hoogte van Twente.
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'\

Mariabeeld (hoogte 2 m), westgevel abdijkerk Ninove, geleverd in 1744 door
wed. Van der Haeghen (foto D. Van de Perre).



119

Beelden van Cornelius en Cyprianus (hoogte 170 cm),
westgevel abdijkerk Ninove, geleverd in 1744 door wed.

Van der Haeghen: links Cornelius, rechts Cyprianus
(foto D. Van de Perre).



120

toelaat de tegenstrijdigheden in de teksten op te lossen.
Het gegeven dat Van der Voort in 1733 een Petrus- en Paulusbeeld

voor de voorgevel van de abdijkerk van Ninove heeft ontworpen, is
vermoedelijk afkomstig uit de memorie van de zoon. Is het bericht
over Van der Vaalt een loutere vergissing of zit er toch een grond
van waarheid in? Stilistisch gezien lijkt een verband tussen de twee
beelden in de westgevel van de Ninoofse abdijkerk en Van der Voort
niet uitgesloten.

Dirk Van de PeITe
Hoogstraat 23

9401 Pollare
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ZELE-TOPONYMEN IN HET LAND VAN AALST.
DE GEVALLEN VLIERZELE EN HAUWERZELE

K. G. VANACKER

-Zele-toponiemen en het domaniale stelsel

Wie nog zou twijfelen aan de stelling dat de toponiemen die
oorspronkelijk eindigden op -sale en -sele en die vandaag terug te
vinden zijn in gemeenten amen eindigend op -zele, -sele of -sel, moeten
begrepen worden als benamingen van bestuurshoven, die op last van
de Merovingische koningen gerealiseerd zijn geworden in de groot-
domeinen, waarin zij hun rijk indeelden, die zal overtuigd worden van
de juistheid van die opvatting door even rond te kijken in het Land van
Aalst. I

iet alleen het aantal maar vooral de belangrijkheid van sommige
zele-gemeenten' weerlegt de opvatting dat de oorspronkelijke
zaalhoven, waaraan zij hun naam danken, minder belangrijke hoven
zouden geweest zijn, ontstaan ten tijde van de grote ontginningen van
de 6de en T" eeuw. Zij waren inderdaad betrokken bij de ontginningen,
maar dan wel in verband met het bestuur van het groot-domein, waarin
de beste landbouwgrond sinds de Frankische nederzettingen ingenomen
was door de hoeven waarvan de benamingen steeds eindigen op -heim. 3

Een der dringendste taken waarvoor de heer van het groot-domein zich
geplaatst zag, was onder meer het andere gedeelte van het domein,
bestaande uit bossen, poelen, heide, meersen en dergelijke, te ontginnen.
Aangezien hij voor zijn eigen onderhoud moest instaan, hechtte hij een
deel van het te ontginnen gebied aan de hem toegewezen woonst. Veelal
omvatte dit deel ook beemden langs waterlopen, waar hij zich op de
veeteelt kon toeleggen. Nabij zijn hof bewerkte hij een kleine akker,
later kouter genoemd, om er enkele noodzakelijke voedingsgewassen

2

3

Deze stelling is recent ontwikkeld in: K.G. VAN ACKER, Zele & Heem. Onder-
zoek van de sporen in de gemeentenamen van de Merovingische indeling van het
rijk in groot-domeinen, Merelbeke, 2009 (in eigen beheer).
We vernoemen: Gijzenzele, Herzele, Hauwerzele, Moorsel, Moortsele, Onkerzele ,
Oosterzele, Vlierzele , WanzeJe
K.G. VAN ACKER, De gemeen.tenamen. eindigend op -sellseletzele, versus die
eindigend op -hemtgem, in: Het Land van Aalst, 59,2007, p. 227-234.

Het Land van Aalst, jaargang LXI, 2009, nr. 2
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op te winnen. Bovendien beschikte hij over het recht om een molen
te bouwen waar iedereen graan kon laten malen, wat zijn inkomen ten
goede kwam."

Het geval Vlierzele

Dr. L. Voet aarzelde niet in zijn werk De brief van abt Othelbold aan
gravin Otgiva Vlierzele met de kerk, en Papegem en Bavegem met zijn
kerk als één groot-domein te beschouwen." Hij beriep zich daarvoor op
het feit dat deze lokaliteiten op kerkelijk gebied samen één parochie
vormden, wat anderzijds ook bet geval was op domaniaal gebied, daar
de gronden te Bavegem van het uitbatingscentrum te Vlierzele afhingen,
terwijl Papegem volgens een oorkonde uit 1234 voordien afhankelijk
was van de curtis te Vlierzele. Hij besluit als volgt: "Er bestaat dus
een zeer goede kans dat de domaniale en geestelijke eenheid in latere
tijden van Vlierzele-Bavegem-Papegem tot het Karolingische tijdperk
opklimt; dat derhalve de vi/Lae Bavegem-Papegem in de villa Vlierzele
van 864 begrepen zijn geweest." In de oorkonde van Karel de Kale van
864 staat inderdaad: Et in pago Bracbatense ... in villa Flithersala cum
omnibus que ibidem pertinere noscuntur ... (en in de Brabantgouw ... in
de villa Vlierzele met al wat bekend is ertoe te behoren)." De redenering
van Voet is dus goed verdedigbaar. De villa Vlierzele van 864 kan
inderdaad bedoeld zijn om het groot-domein Vlierzele-Bavegem-
Papegem aan te duiden.

Doch waarom beperkte Voet zicb tot het Karolingische tijdperk?
Hij scheen niet te weten dat de schenking van Vlierzele teruggaat tot de
Merovingische tijd. Prof. Verhuist toonde immers aan dat de schenking
van Vlierzele door een zekere Morbertus gebeurde in de T" eeuw.' Hij
stelde ook dat die schenking beperkt was tot Vlierzele zelf, zonder
de latere aanvullingen ervan met de afhankelijkheden Papegem en

\

4 Ik verwijs naar Merelbeke, waar nu nog de wijk 'Sallemeulenkouter" bestaat. Zie
K.G. VAN ACKER, Middeleeuws Merelbeke. Van Zaalhof over Krombrugge LOt
Merelbeke, Merelbeke, 2006, p. 5-6 en 12-15.
L. VOET, De brief van abt Othelbold aan gravin Otgiva over de relikwieën en het
domein van de Sint-Baafsabdij te Gen (1019-1030) (Koninklijke Academie van
België. Kon. Commissie voor Geschiedenis), Brussel, 1949, p. 103-105.
,M. GYSSELING en A.C.F. KOCH, Diplomata belgica ante annum. millesimurn
centesimum scripta. (Bouwstoffen en Studiën voor de geschiedenis en de lexi-
cozrafie van het Nederlands, I), Brussel, 1950, p. 224.
A.~. VERHULST, De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIl-XIVe eeuw).
Bijdragetot de kennis van de structuur en de uitbating van het grootgrondbezit in
Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Verhandelingen Kon. VI. Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasse der Letteren, nr. 30), Brussel,
1958, p. 327-329.

5

6

7
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Bavegem, die er tussen de 7de en de 9de eeuw bijkwamen." Omdat, naar
zijn oordeel, Vlierzele ten laatste in de 10de eeuw het centrum werd van
de domeingroep Vlierzele-Bavegem-Papegem, behandelt hij vervolgens
deze domeingroep als een samenhangend geheel.

Men weze echter gewaarschuwd. Verhuist is niet onbevooroordeeld.
Hij behandelt de geschiedenis van het abdij domein van Sint-Baafs,
en de genese ervan, gezien vanuit het abdij standpunt. Eigenlijk
verschilt zijn stelling niet van die van Voet, waar beiden het hebben
over de toestand na de 9de eeuw. Dit verklaart de verwondering van
Verhulst waar hij schrijft: "Het is in die omstandigheden merkwaardig
dat juist Vlierzele het centrum is geworden van een domeingroep".?
En hij vervolgt: "De enige verklaring die wij hiervoor zien, is het feit
dat Vlierzele het oudste bezit der abdij in dit gebied was. Misschien
had Vlierzele op het ogenblik dat Papegem en Bavegem deel gingen
uitmaken van het abdij domein, door de uitbouw van dit bezit vanwege
de abdij, al enigszins aan belangrijkheid gewonnen. Maar overigens
is het o.i. normaal dat jongere verwervingen aan een reeds bestaand
domeincentrum werden ondergeschikt.". De verwerving van Papegem
en Bavegem bestond volgens Verhulst reeds tijdens het abbatiaat van
Einhard van Sint-Baafs (819-840), vermits de inhoud van de mensa
conventualis, bekend door de oorkonde van 864, waarschijnlijk dezelfde
is gebleven sinds de instelling ervan door Einhard. Hij veronderstelt dat
de schenking van Bavegem en Papegem niet lang na die van Vlierzele
is gebeurd.

Verhulst ontkent niet dat zijn verklaring slechts een hypothese is,
en dat andere verklaringen, hoewel even moeilijk te bewijzen, niet zijn
uitgesloten. Laten wij aan deze stille uitnodiging gevolg geven en zien
of er geen andere uitleg mogelijk is voor het feit dat in de 9de eeuw
Vlierzele met de afhankelijkheden Papegem en Bavegem aan de Sint-
Baafsabdij toebehoorden.'?

Dit brengt ons terug bij de schenking van Vlierzele door Morbertus.
Volgens Verhulst zou diens schenking zich beperkt hebben tot het deel
waarop de bestuurder van het groot-domein zijn woonst had, de beperkte
villa Vlierzele. Vanzelf denkt men dan dat Morbertus misschien slechts
een der erfgenamen was, wanneer de tot op dat moment bestaande
domaniale eenheid Vlierzele-Papegem-Bavegem verdeeld werd.
Daarover is niets in de bron vermeld en wij verlaten dus dat idee. De

8 Ibidem, p. 329.
9 Ibidem, p. 342-343.
JO Ibidem, p. 345.
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bron is zeer lakoniek en luidt als volgt: Morbertus donavit Fliteritsale
(Morbertus schonk Vlierzele)." De eerstvolgende bron is de oorkonde
van Karel de Kale van 864, waarin het bezit van Sint-Baafs bevestigd
wordt, o.m. Vlierzele: et in villa Flithersala cum omnibus que ibidem
pertinere noscuntur,'?

Ongeveer in dezelfde bewoordingen gesteld lezen wij in de oorkonde
ook de bevestiging van het bezit van de villa que dicitur Marka." Dat
de villa Marka hier moet begrepen worden als de fiscus Marka, daar is
iedereen het over eens, ook Verhulst. Waarom dan een andere houding
aannemen ten overstaan van het verleden van Vlierzele?

Verhulst geeft geen enkele reden voor die houding. Er is alleen zijn
opvatting dat Flithersale de naam is geweest van een grote hoeve die
"in de loop van de 6_7de eeuw door ontginning tot stand is gekomen
in de nabijheid van laaggelegen en beboste gronden ... Het is zeer
onwaarschijnlijk dat de grote hoeve Vlierzele, welke zonder twijfel het
hoofdbestanddeel van de schenking van Morbertus is geweest, reeds op
dat ogenblik (7de eeuw) het uitbatingscentrum zou geweest zijn van een
groot, tweeledig uitgebaat en georganiseerd domein." Vervolgens stelt
bij vast dat dit aldus omschreven Vlierzele volkomen geïsoleerd lag
t.o.v. andere uitbatingscentra in de omgeving, narnelijk van Bavegem en
Papegem, echter niet van Morelgem dat "dus misschien in de schenking
van Vlierzele door Morbertus begrepen is geweest". 14 Als argumenten
waarom Papegem en Bavegem niet in de schenking begrepen zouden
geweest zijn, wijst Verhulst naar de ouderdom van deze toponiemen, en
naar het feit dat in deze beide lokaliteiten meerdere kouters voorkwamen,
terwijl in de lokaliteit Vlierzele slechts één kleine kouter bestond,
en tenslotte dat Papegem en Bavegem toen door grote oppervlakten
woeste grond van Vlierzele gescheiden waren. Waarom naar zijn opinie
de schenking van Morbertus zich beperkte tot het eigenlijke Vlierzele
verklaart hij niet uitdrukkelijk. Blijkbaar is de reden dat het eigenlijke

\ "Vlierzele minder belangrijk was dan Papegem .. .Indien Papegem in
de schenking van Vlierzele begrepen ware geweest, zo vermoeden
wij, dan zou zulks in de aantekening van de schenking tot uitdrukking
gekomen zijn: in die bypothese zou de vermelding van Papegem, met
weglating van Vlierzele - en niet het omgekeerde - begrijpelijker
geweest zijn.''"
11 GYSSELING en KOCH, p. 134.
12 Ibidem, p. 224.
13 Ibidem, p. 224 en VERHULST, p. 237. Marca is de naam van een groot-domein

ten noordwesten van Gent, dat o.m. Akkergem, Wondelgem en Evergem omvatte.
14 Ibidem, p. 342.
15 Ibidem,p.343.
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Het is duidelijk dat al deze arguumenten eveneens kunnen ingeroepen
worden ten gunste van onze stelling dat Papegem, Bavegem en ook
Morelgem, wegens hun uitgaan op -heim/heem/gern, verwijzen naar het
ontstaan ten tijde van de inwijking der Franken, en dus ouder zijn dan
de bestuurscentra met -sali/sele/zele-toponiemen, zoals Vlierzele, die
iets later, volgens Gysseling reeds in de Sde eeuw, op last van de koning
werden gerealiseerd. Dit is de logica zelf: een bestuursorganisatie
kon slechts verwezenlijkt worden nadat de inwijkelingen zich hadden
gevestigd.

Men mag bijgevolg aannemen dat niet alleen Morelgem, maar
eveneens Papegem en Bavegem begrepen waren in de schenking van
Mobertus. Dit werd ook zo begrepen in de oorkonde van Karel de
Kale van 864: In villa Flithersala cum omnibus que ibidem pertinere
noscuntur. Dit is duidelijk en ontneemt alle grond aan de door
Verhulst gemaakte veronderstelling dat "de 7de-eeuwse schenking van
Vlierzele zelf, waarschijnlijk tussen de 7de en 9de eeuw aangevuld is
door de verwerving van beide afhankelijkheden." Noteer dat de term
'afhankelijkheid' door Verhulst gebruikt is met het oog op de toestand
na de 9dc eeuw. 16 Hij herhaalt zijn veronderstelling elders in zijn betoog
nogmaals als volgt: "Wij achten het niet onwaarschijnlijk dat Papegem
en Bavegem niet zeer lang na de schenking van Vlierzele aan Sint-
Baafs zijn geschonken."!"

In tegenstelling tot Verhuist ben ik dus van mening dat de
'domaniale' eenheid Vlierzele-Papegem-Bavegem-Morelgem bestaan
heeft niet alleen vóór de schenking van Morbertus in de 7de eeuw, maar
ook nadien is blijven bestaan. Kerkelijke omschrijvingen hebben daar
niets mee te maken, hierin ben ik het met hem eens." Dit betekent dat
het bestuurlijke hof (curtis dominica) gelegen was in Vlierze1e en dat
daarheen de andere genoemde lokaliteiten hun betalingen en leveringen
dienden te brengen, dat daar de rechtelijke handelingen plaats grepen,
en vooral dat daar de uitbating van de curtis dominica met behulp van
diensten (karweien), geleverd door de tenurehouders uit de hierboven
genoemde afhankelijke lokaliteiten, diende verzekerd te worden. Dat dit
bestuurshof een slechte ligging kende "in de nabijheid van laaggelegen
en beboste gronden" beantwoordt aan wat wij weten over de ligging
van de sale/zele-toponiemen buiten het landbouwareaal.

Verhulst heeft na grondig onderzoek uitvoerig aangetoond hoe het

16 Ibidem, p. 329.
17 Ibidem, p. 345.
18 Ibidem,p.346.
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Kaart van Vlierzele en Sint-Lievens-Houtern
(genomen uit VERHULST, De Sint-Baafsabdij te Gent).
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domaniaal exploratieregime zich voortdurend wijzigde, om tenslotte in
de 13de eeuw te wijken voor de geldeconomie. Aangezien zijn werk de
geschiedenis van veel gemeenten in het Vlaamse gedeelte van de oude
Brabantgouw raakt, doordat de abdij van Sint-Baafs Vlierzele inrichtte
als een centraal steunpunt in verband met haar rechten en bezittingen in
die gemeenten, is zijn werk onmisbaar en dus sterk aan te bevelen voor
allen die belangstelling hebben voor het verleden van dit gebied!

Het weze voor iedereen duidelijk dat de vele gemeentenamen met
als hoofdbestanddeel het toponiem -zele/sale/seele/sel, gelegen in het
Land van Aalst of elders in Vlaanderen, aantonen dat in deze gemeenten
de Merovingische bestuurstructuur zich heeft gehandhaafd tot laat in de
middeleeuwen, en via de toponymie herkenbaar is gebleven tot heden.

Het geval Hauwerzele, centrum van het groot-domein
Houtem

Er zijn echter uitzonderingen waarbij het -zele-toponiem het niet gehaald
heeft. Ik verwijs naar Merelbeke, ooit bestuurd vanuit een zaalhof, dat
evenwel van in de lOde eeuw Krombrugge werd genoemd, en waar
sindsdien alleen de naam 'Sale' nog bewaard bleef in de benaming van
een wijk, de Salle-Meulen-Kouter.'?

Ik verwijs ook naar Hauwerzele, gelegen in Sint-Lievens-Houtem.
Verhulst schreef daarover: "De overige delen zijn alle, misschien op
één uitzondering na ... namelijk het gebied rond Hauwerzele ten westen
van de curtis, waarvan de -zelenaam op een vroegmiddeleeuwse
nederzetting wijst, temidden van woeste oflage gronden.'?" En verder:"
De westelijke helft van het domein was ... helemaal bedekt met woeste
gronden. Alleen rond de wijk Hauwerzele waren er misschien reeds
in de vroege middeleeuwen enkele ontginningen geschied."?' En nog:
"De delen van het domein in handen van de voogd ... omvatten niet het
cultuurland ... maar grote uitgestrektheden woeste grond, onder meer in
de omgeving van Hauwerzele. "22 Tenslotte in verband met de cijnzen:
"De tweede groep debita, ... eenvoudige geldcijnzen, ... worden betaald
voor gronden die tot in de 12de eeuw hoofdzakelijk onontgonnen
gebleven waren, onder meer te Ouhensele (Hauwerzelej.t'"

In 976 bevestigde keizer Otto II aan de Sint-Baafsabdij haar

19 VAN ACKER, Middeleeuws Merelbeke, p. 5-6.
20 VERHULST, p. 401, noot 416.
21 Ibidem, p. 402.
22 Ibidem,p.407.
23 Ibidem, p. 411.
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immuniteit over de villam Holthem cum ecclesia et appendiciisP Dit
wordt herhaald in 1003 door keizer Hendrik II: villam Holthem cum
ecclesia ac silvaP Verhuist stipte daarbij aan dat de term villa Holthem
aantoont dat dit domein overwegend uit bossen bestond." Dit was
inderdaad het geval. Maar de term villa Holthem komt ook voor in de
oorkonde van circa 1036 ten gunste van de Sint-Pietersabdij, waardoor
deze door ruil met een zekere Lantbertus en diens vrouw Danburga in
het bezit kwam van quicquid visu sunt habere in villa Holthem dicta,
hoc est in ecclesia, terris, silva, pratis molendino, atque in omnibus
utensilibus ad ipsam possesionem respicientibus." Het is niet te
begrijpen dat Gysseling en Koch het Holthem van 1036 niet wisten
te identificeren." Dat het hierbij om Letterhoutem gaat is duidelijk:
van de Sint-Pietersabdij is bekend dat zij dit domein tot aan de Franse
Revolutie in bezit had. Ook handelde de oorkonde van 1036 over een
ruil met domeinen die deels in de Brabantgouw gelegen waren. Uit het
feit dat beide domeinen Sint-Lievens-Houtem en Letterhoutem, met
dezelfde term villa Holthem aangeduid zijn, is duidelijk af te leiden dat
zij beide ooit deel waren van één groter geheel. Maar hoe heette dit?

Het antwoord op deze vraag ligt besloten in de hierboven vermelde
gegevens over Hauwerzele. Wij zegden reeds dat dit omgeven was door
woeste gronden en dat vandaaruit al tijdens de vroege middeleeuwen
een ontginning begonnen was. Dit stemt duidelijk overeen met wat ons
bekend is over zaalhoven als zetels van bestuur, die reeds tijdens de
Sde eeuw op last van de koning waren gerealiseerd. En wij weten ook
dat deze centra ingeplant werden buiten het landbouwgebied, waar zich
de oudste hoeven met namen die steeds eindigen op -heim, bevonden.
Houtem, gekenmerkt door bos, was een dergelijke oude naam. Verder
leiden wij eruit af dat zich de oudste hoeven en kouters zich moeten
bevonden hebben in het oosten en in het zuiden van dit groot-domein
Hauwerzele. Daar bevonden zich, in het latere Letterhoutem, 'den

\ cruyscouter, den meulencouter, de kerckcouter' en in de het later
Sint-Lievens-Houtem 'de hofkouter, de meulenkouter en de Sint-
Lievenskouter.

Wat betreft de latere benaming 'Sint-Lievens-Houtem' mag men
veronderstellen dat dit zo werd genoemd vanaf de 11de eeuw, na het

24 GYSSELING en KOCH, p. 234.
25 Ibidem,F.245.
26 VERHULST, p. 399.
27 GYSSELING en KOCH, p. 195-196. De juiste datum van de oorkonde is onbekend,

aan~ezjen men de tekst maar kent door een vervalsing ervan van na 1049.
28 Ibiaem,p.418.
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ontstaan van de Passio Livini (ca. 1050).29 Men kan vermoeden dat
Letterhoutem eveneens rond die tijd met een eigen benaming is bedacht
geworden. Hoe de vroegere benaming Hauwerzele verworden is tot de
naam van een wijk, terwijl Houtem de benaming werd van het domein
dat dan verder gesplitst werd in een deel dat bezit werd van de Sint-
Baafsabdij en het andere deel dat naar de Sint-Pietersabdij ging, kan
alleen verklaard worden door een evolutie waarbij bepaalde invloedrijke
personen delen hebben weten in te palmen. Lantbertus en zijn vrouw
Danburga zijn daar in 1036 een laat voorbeeld van.

Om echter terug te keren tot Morbertus en diens schenking van
Vlierzele, dit gebeurde reeds ca. 6391 De inbezitneming van domeinen
door belangrijke personen kan dus teruggaan tot een tijd die relatief
kort volgt op bestuurlijke inrichting ervan, die vermoedelijk te plaatsen
is in de 5de eeuw.

K.G. Van Acker
C. Buyssestraat 7
9820 Merelbeke

29 VERHULST, p. 339; F. COENS, L'auteur de la 'Passio Livini' est-i! inspiré de la
'Vita Lebuini' Het blijkt hieruit dat de zogenaamde Livinus, die volgens sommigen
begraven werd te Sint-Lievens-Houtern, volgens anderen te Sint-Lievens-Esse,
niet bestaan heeft.
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BEGRAFENISRECHT EN GRAFSTENEN IN DE
BENEDICTINESSENPRIORIJ HUNNE GEM TE

GERAARDSBERGEN

Geert VAN BOCKSTAELE

De bezoeker van de priorij of van de priorij kerk zal ongetwijfeld
de kleine grijze grafstenen al gezien hebben die in de muur van het
conventsgebouw ingemetseld zijn. Nu de vier laatste zusters de priorij,
die in 1624 werd opgericht, verlaten hebben en het klooster een andere
bestemming zal krijgen, is het de gelegenheid om de 17de_ en 18de_

eeuwse grafstenen te bestuderen. Laat dit meteen duidelijk zijn. Het
was niet de gewoonte van de zusters om grafstenen in de buitenmuur
van hun refter aan te brengen. Ze zijn er geplaatst als gevolg van diverse
verbouwingen in de priorijsite. 1

Er is niet zoveel geweten over de plaats en de manier waarop men in
Hunnegem de overledenen begroef. Een reden te meer om de weinige
funeraire relicten die er zijn goed te bewaren. Men moet onderscheid
maken tussen de periode vóór en na 1624. Tot 1624 was de kerk van
Hunnegem een, al dan niet zelfstandige, parochiekerk en vanaf dat jaar
tot 2008 was ze de kloosterkerk van de zusters benedictinessen. De
leken bleven er al die tijd toegang krijgen op de zon- en feestdagen.
Voor het ogenblik is nog niet precies geweten welke functie de kerk in
de nieuwe context zal krijgen. De hoop is gewettigd dat het een zinvolle
invulling zal zijn.

Bij de stichting van de stad, die men meestal situeert in 1068,
was Hunnegem de moederkerk van Geraardsbergen. Zij bezat twee
afhankelijkheden, de kerk van Geraardsbergen en die van (Neder?)

\ I Voor de algemene werken over Hunnegem verwijs ik naar: M. DE MEULE-
MEESTER, Histoire du monastère des bénédictines de Hunneghem à Grammont,
Brugge, 1912. IDEM, Etude documentaire sur le monastère des bénédictines de
Hunnefjhem à Grammont, in: Handelingen der maatschappij van Geschied- en
Oudheidkunde te Gent, 12, 1913, p. 177 - 317. IDEM, Leprieuré des bénédictines
de Hune'Shem à Grammoru, Leuven, 1947. G. VAN BOCKSTAELE, Prieuré des
bénédict~nes de Grammont, dit Hunnegem. in: Monasticon be~e, VII, Province de
Flandre Orientale, 2de deel, Luik, 1977, p. lS7 - 178. J. DE BKOUWER, Bijdrage
tot de reguliere en sekuliere gemeenschappen in het Land van Aalst gedurende
de l ?" en /g<le eeuw, in: Het land van Aalst, 27 (1974), p. 227 - 245. ANSELM
HOSTE, De priorij Hunnegem te Geraardsbergen, Beemem, 1974.
Met dank aan Marcel Cock voor het nalezen en de nodige correcties en sugges-
ties.

Het Land van Aalst, jaargang LXI, 2009, nr. 2
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Boelare. Zij had ook het begrafenisrecht. Het kerkhof lag in de
onmiddellijke nabijheid van de kerk en wellicht uitsluitend langs de
noordelijke zijde, waar zich nu een speelplaats bevindt. Zoals in de
meeste kerken konden vooraanstaande burgers ook in de kerk begraven
worden. Het verwondert ons dat in het 16de-eeuwse handschrift, waar
de grafstenen van alle Geraardsbergse kerken opgenomen zijn, er geen
sprake is van grafstenen in de Hunnegemkerk.' Heeft de onderzoeker
toen geen toegang gekregen, heeft hij die kerk links laten liggen of waren
er geen grafstenen, obiits of wapenschilden meer aanwezig? Nochtans
vermelden J. Van Waesberghe (1627) en A. De Portemont (1870) in
hun monografie over Geraardsbergen dat er in de Hunnegernkerk
vooraanstaande Geraardsbergse families begraven zijn zoals Crane,
Van Heetvelde, Van Yedeghem, Van der Schueren, Van Hasselt, Blieck
etc.'

De situatie verandert grondig met de komst van de zusters
benedictinessen in 1624. Zowel de aartsbisschop van Mechelen als
de abt van de lokale Sint-Adriaansabdij, die sinds 1096 de patronus
van de Hunnegemkerk was, en de stedelijke overheid stemmen in met
de stichting van een klooster rondom de Hunnegemkerk en spreken
duidelijk af onder welke voorwaarden men er kon begraven. De
leken, die in de kapel of op het Hunnegernkerkhof wensen begraven
te worden, betalen geen rechten. De begrafenisdienst gebeurt in de
Hunnegernkapel, maar wordt wel door de geestelijkheid van de Sint-
Bartholomeuskerk verzorgd. Wil men in de kerk zelf begraven worden,
dan moet men evenveel betalen als in de Bartholomeuskerk. Tenslotte
wil de abt dat hij, als patronus van de Hunnegernkerk, de helft van de
inkomsten krijgt voor de was en het licht, die bij begrafenissen gebruikt
en betaald worden.

M. De Meulemeester veronderstelt dat alle zusters in de kerk
begraven werden, maar geeft er geen argumenten voor. Na onderzoek
moet ik evenwel besluiten dat alleen de priorinnen een grafsteen in de
kerk kregen en dat de andere zusters, ongeacht hun status van koorzuster
of werkzuster (conversa), op een eigen kerkhof in de kloostertuin
begraven werden. Van de priorinnen waren er in 1912 nog vier grafstenen
bewaard. Toen men in de kerk in 1844 of 1852 de vloer vernieuwde,

2

3

BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, Handschriften Fonds Goethals, nr.
1521, opgemaakt in 1566.
JOHANl\'fES VA WAESBERGHE, Gerardimontium ... , Brussel, 1627, p. 123 en
196. A. DE PORTEMONT, Recherches historiques sur l'histoire de Grammoni,
Gent, 1870, deel 2, p. 258 - 260en 263. M. DE MEULEMEESTER, Histoire du
m.onastère ...., p. 11 - 14. M. DE MEULEMEESTER, Le prieuré ... , p. 61 - 63.
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werden alle grafstenen uitgebroken en drie ervan deden als voetpad
in de tuin dienst': het zijn die van de priorin Madeleine des Masures,
overleden op zes mei 1637, Marie Mechtilde Jouvineau, overleden
op 19 februari 1730 en Marie Jeanne Claire Place, overleden op 12
december 1734. Van een vierde grafsteen, die van priorin Constance
Adelaïde de Pelsenere, overleden op 6 juni 1764, liet de auteur een
gravure maken. Hij schrijft er niet bij, waar die steen zich bevond. 5 Al
de andere zusters kregen een kleinere grafsteen, veertien ervan zijn tot
op heden bewaard gebleven.

Bij de afbraak van de oude sacristie, in de 1ste helft van de 19de eeuw,
verwijderde men de grafsteen van Rogerius van den Berghe, een pater
recollect, die na verzorging van de vele pestlijders eveneens aan de ziekte
bezweek (10 augustus 1647). Zijn grafsteen deed nadien dienst als dorpel
voor de speelplaats van de internen." Die besmettelijke ziekte maakte in
de stad veel slachtoffers en allen werden op het kerkhof van Hunnegem
begraven. Dit had grote gevolgen voor het klooster: de pelgrims bleven
weg en bezorgden dus geen supplementair inkomen voor de zusters,
novicen kwamen niet opdagen en er hing een indringende geur, die noch
door de zusters noch door de bezoeker te dragen was. Daarom vroeg
priorin Benedicta Routiau (1649 - 1657) aan de aartsbisschop of het
kerkhof niet mocht verlegd worden, ver verwijderd van het klooster en
de woonhuizen. Het antwoord op die brief kennen we niet. Wel besliste
het stadsbestuur kort nadien dat voortaan de pestlijders buiten de stad
zouden begraven worden. 7

In gevolge de wettelijke bepaling van keizer Jozef 11van 26 juni
1786 werden alle zusters vanaf toen tot in 1842 op het nieuwe kerkhof
aan de Buizemontstraat, waar zich nu de gemeenschapsschool bevindt,
begraven. Door bemiddeling van de geestelijke directeur van het klooster,
Corneille Meul, tevens principaal van het Sint-Catharinacollege,
gaf het stadsbestuur op 20 juli 1842 de toestemming om de zusters

~ opnieuw op een eigen kerkhof, gelegen in de kloostertuin, te begraven.
Zuster Dorothea De Langhe (7 december 1843) uit Outer was de eerste
die er een graf kreeg. Daar ook begroef men de overleden zusters
Clarissen - Coletienen, die zich in 1841 te Geraardsbergen hadden

4 Volgens de rekeningen (Kloosterarchief, nr. 322) was dit in 1844 en volgens M. De
Meulemeester (Histoire ... , p. 104) in 1852.
M. DE MEULEMEESTER, Histoire ... , p. 65. Op de gravure van de grafsteen taat
het jaartal 1761 vermeld.
A. DE PORTEMO T, Recherches ... , deel 2, p. 263 en M. DE MEULEMEES-
TER, Histoire ... , p. 28 - 29. IDEM, Le prieuré ..." p. 103.
RAG, Bisdomarchiej, M. 237. M. DE MEULEMEESTER, Histoire ..., p. 29,
IDEM, Etude documentaire ..., p. 215 en IDEM, Een oud Vlaamsch genadeoord,
OL.V. van Hunnegem, Brussel, 1924, p. 78 -79.

5

6

7
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gevestigd, evenals enkele hospitaalzusters. 8 Voortaan kregen de zusters
een eenvoudig metalen kruis, waarvan enkele exemplaren, dankzij
de alertheid van onze vriend en collega, Marcel Cock, van de sloop
gered zijn. Het stadsbestuur verbood, als gevolg van de strijd tussen
katholieken en liberalen, in januari 1880 tijdelijk de lokale begrafenis
van de zusters uit beide kloosters. Vrij vlug werd het begrafenisrecht
hersteld en dit bleef geldig tot wanneer Hunnegem op de plaats van dit
kerkhof in 1963 nieuwe klassen ging bouwen.

Algemeen overzicht van de in de muur ingemetselde grafstenen.

Vooraf heeft men de grafstenen en de metalen kruisjes van het
kloosterkerkhof verwijderd en heeft men de stoffelijke overschotten in
een kist samengevoegd, die zich nu op het einde van een pandgang,
tegen het kerkkoor, bevindt. De metalen kruisjes werden in een doos
opgeborgen en de veertien grafstenen heeft men in de 17de-eeuwse
buitenmuur van de refter - de westgevel van het conventsgebouw -
gemetseld. Dertien ervan zijn in ruitvorm en één, die van zuster Soude,
is een vierkanten steen. 9

8 M. DE MEULEMEESTER, Histoire ... , p. 104. HUNNEGEM, Kloosterarchief, nr.
113.

9 De teksten op de grafsteen zijn aangevuld met gegevens uit het KJoosterarchief, nr.
42/1 en het boek van ANSELM HOSTE, De priorij Hunnegem te Geraardsbergen,
Beernem, 1974, p. 181 - 189.lk heb zowel het oud als het modern kloosterarchief
geïnventariseerd, maar de inventaris is niet nog niet uitgegeven.
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Vanaf 1964 kregen de zusters van Hunnegem en de Clarissen -
Coletienen (Arme Klaren) een gemeenschappelijke plaats toegewezen
op het stedelijke kerkhof te Goeferdinge. DomAntonius Maes, monnik-
architect van de abdij van Dendermonde, ontwierp in 1970 de grafsteen.
Hopelijk zullen de vier overblijvende zusters, die nu op verschillende
locaties verblijven, hun laatste rustplaats op dit kerkhof kiezen, zodat ze
als het ware ook na de dood met elkaar verbonden zijn.

Lijst van de oude grafstenen, in de volgorde van hun plaats
in de muur

1. Aldegonde Soude, onderpriorin.

Er is van deze zuster geen enkele vennelding in de kloosterarchieven.
Vermoedelijk komt zij uit een ander Geraardsbergs klooster. Zij overleed
er de 13de januari 1660.

2. Marie - Thérèse Huvel

Zij was als dochter (Marie) van Selvay(?) Huvel en Marie Maurois te
Walcourt" in 1614 geboren.
Intrede: 16 april] 65l.
Professie: 16 mei 1652.
Overlijden: 5 juli 1694.

Over haar schreef de kroniekschrijfster o.a.: zij was een voorbeeld
voor de anderen, kende een grote godsvrucht en was plichtsbewust
tijdens de goddelijke diensten, ook al had zij een zwakke gezondheid.

3 Marie - Joseph De Decker

Geboren als dochter (Anne - Marie Isabel) van de heer van Choissy en
\ Marie Moreau in 1657 te Bergen.

Intrede: 19 maalt 1676.
Inkleding: 16 juni 1676.
Professie: 20 juni 1677.
Overlijden: 23 mei 1694.

Zij had een schrandere geest.

10 Volgens de Mechelse Miscelanea (J. DE BROUWER, Bijdrage tot de reguliere
gemeenschappen ... , p. 241) zou zij in Leuze geboren zijn.
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4. Marie - Madeleine Thérèse de Ville

Marie - Anne -Joseph de Ville werd als dochter van Gomaer de Ville en
Heleyne Agnes Vinchant te Bergen geboren in 1674.
Intrede: 8 september 1694.
Inkleding: 15 oktober 1694.11

Professie: 16 oktober 1695.
Overlijden: 29 december 1712.

Zij was een grote geest.

5. Anne - Française de la Paix Carnet

Jeanne Cornet werd in 1672 te Waver geboren als dochter van Pierre
Cornet en Marie Francqare.
Intrede: 15 augustus 1698.
Inkleding: 29 oktober 1698.
Professie: 30 oktober 1699.
Overleden: 9 februari 1730.

Zij verzorgde goed de zieke zusters.

6. Placide de St. Barthélémi VanBoxstael, onderpriorin

Adrienne Van Boxstael werd in 1662 te Geraardsbergen geboren als
dochter van Pieter en Adrienne Byl.
Intrede: 19 maart 1688.
Inkleding: 5 juni 1688.
Professie: 7 juni 168912

Overlijden: 11 december 1730.
Zij was 18 jaar onderpriorin en gedurende enkele Jaren

novicemeesteres. Zij was voor velen een voorbeeld. Zij was sober,
zowel bij haar voeding als in haar kleding.

7. Marie Hildegarde Lambrecht

Anne Lambrecht is te Waver geboren in 1670.
Intrede: 15 augustus 1698.
Inkleding: 29 oktober 1698.
Professie: 30 oktober 1699.

11 Volgens J. DE BROUWER, Bijdrage tot ...p.242, op 29 september 1694.
12 Volgens J. DE BROUWER, Bijdrage tot ... p. 242 zou zij ingetreden en ingekleed

zijn op respectievelijk 28 mei 1688 en 24 mei 1689.
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Boven: Grafsteen van Placide Van Boxstae1
Onder: Grafsteen van Scholastique van Bollaert.
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Overleden: 3 juni 1736.
Vanaf haar noviciaat was zij ziekelijk; niettemin deed ze al haar

taken zeer goed.

8. Scholastique Columbine de St. Martin Byl

Suzanne Bijl is in Moerbeke in 1691 geboren als dochter van Adrien
Bijl en De Pelseneire.
Intrede: 21 april 1709.
Inkleding: 23 mei 1709.
Professie: 25 mei 1710.
Overlijden: 28 april 1738.

Zij was zeer gehoorzaam, zacht van karakter, paste de regel goed
toe, zij bezat de deugd die alleen ouderen hebben. Zij stierf wegens een
aandoening aan de knieën.

9. Nathalie Genimontt), onderpriorin, jubilaris.

Anne Genimon(t) werd te Darden (?) of Darion? of de Ardennen? in
1668 geboren als dochter van Jacques en Marie Colignon.
Intrede: 27 mei 169l.
Inkleding: 26 juli 169l.
Professie: 28 juli 1692.
Jubileum: 7 mei 1742.
Overlijden: 3 februari 1744.

Zij was zeer gehoorzaam, werkzaam en nederig; had de laatste vijf
maanden veel pijn en steunde de hervorming. Het is niet duidelijk
welke hervorming hiermee bedoeld wordt. De nochtans goed bewaarde
visitatieverslagen verwijzen er niet naar, tenzij men hiermee de
spanningen suggereert die in het klooster ontstaan waren n.a.v. van
bepaalde Jansenistische opvattingen, die bij een latere visitatie in 1749
scherp veroordeeld werden. Zij was keldermeesteres, ziekenverpleegster
en veertien jaar onderpriorin.

10. Anne Gertrude Autrive

Jacqueline Autrive is te Lessen in 1684 geboren als dochter van Nicolas
en Jeanne Renais.
Intrede: 6 april 1710 als conversa. 13

13 Een conversa of converse is een lekenzuster, soms ook een werkzuster genoemd.
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Inkleding: 26 juli 1710.
Professie: 27 juli 171l.
Overlijden: 5 oktober 1749.

Zij was oprecht en nogal naïef. Zij verzorgde heel goed de dieren!

11. Scholastique de St Ildephonse van BoZlaert

Als dochter (Isabelle) van Jean-Baptist Van Bollaert en Adrienne
Serreels te Geraardsbergen in 1721 geboren.
Intrede: 22 juli 1739.
Inkleding: 1 oktober 1739.
Professie: 2 oktober 1740.
Overlijden: 22 december 1763.

Zij was een goede moniale; zij leidde 21 j aar lang de school.

12. Aldegonde Saligo"

Zij is als Ariane Josephine Saligo, dochter van Jacobus Saligo en Josine
Roman, te Overboelare geboren in 1704.
Intrede: als conversa 13 juni 1723.
Inkleding: 26 augustus 1723.
Professie: 27 augustus 1724.
Overlijden 27 oktober 1764.

Zij was een goede werkster.

13. Juffrouw Anne - Marie de Keyser, 17jaar

Ook haar naam komt in de kloosterarchieven niet voor. Zij was,
volgens de tekst op de grafsteen, afkomstig van Wichelen en overleed
in Hunnegem op 19 november 1768.

,
14. Margriete de la Pass ion Meuris, conversa, jubilaris

Agnes Meuris werd te Gellingen (Ghislenghien) in 1687 geboren als
dochter van Adrien Meuris en Marie Olivier.
Intrede als conversa: 25 november 1713.
Inkleding: 22 maart 1714.
Professie: 26 maart 1715.
Overlijden: 17 januari 1769.

Zij was een goede werkster.

14 Volgens J. DE BROUWER, Bijdrage /0/. .. , p. 243 zou ze de naam van Adriana gekregen
hebben.
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Besluit

Waarom precies die stenen bewaard gebleven zijn, is niet duidelijk.
Alleszins vertegenwoordigen zij slechts een klein groepje van de zusters
die in de periode 1660 - 1769 gestorven zijn. Niettemin biedt die groep
wat meer informatie over de rekrutering van de zusters. Opvallend is
ook dat de grafstenen van de priorinnen, waarvan er in 1912 nog vier
overbleven, er nu geen enkel meer terug te vinden is. Van deze veertien
zusters, wiens leeftijd wij kennen, zijn er vijf jonger dan 20 jaar, van de
acht anderen schommelde de leeftijd tussen 20 en 28 jaar. De meeste
zijn dus volwassen als ze het klooster intreden.

Algemeen is geweten dat de meeste zusters tijdens het ancien régime
(1624 - 1796) afkomstig waren van Wallonië. Bij die kleine groep is
dat ook zo. Slechts vijf zijn afkomstig van Vlaanderen, vooral uit het
Geraardsbergse, en de negen andere uit Wallonië, voornamelijk uit
Henegouwen.

In de 17de eeuw varieerde de periode tussen de intrede en de
inkleding. Die kon schommelen tussen één en drie maand. Vanaf 1710
is die periode bij iedereen dezelfde nl. 3,5 maanden. De professietijd
was zowel in de 17de als in de 18de eeuw steeds gelijk n1. één jaar.

De gemiddelde leeftijd van de overleden zusters bedroeg 56,7 jaar,
met twee extremen: 17 en 82 jaar. De studie van alle 293 zusters, die
in de periode 1624 - 2008 ooit ingetreden en er gebleven zijn, zal dat
beeld duidelijk corrigeren, Wellicht zal men er ook grote verschillen
kunnen vaststellen tussen het ancien régime en de nieuwste tijden, maar
dat kan voorwerp uitrnaken van een volgend artikel.

Geert Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem
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NAENTKEN STEVENS UIT ZOTTEGEM
IN 1576-1577 ALS DOOPGEZINDE GEVANGEN

IN HET GRAVENSTEEN TE GENT

Johan DECA VELE

In de stad zelf waar in november 1576 de Pacificatie van Gent tot stand
kwam, die onder meer de opschorting van de kettervervolging inhield,
woedde in de maanden die daaraan voorafgingen de repressie tegen
protestanten 110gin volle hevigheid. Meer dan in welke andere stad
van de Nederlanden ook. De sleutelfiguur in deze vervolgingspolitiek
was ongetwijfeld meester Jacob Hessele. Eerst als advocaat, later als
raadsheer in de Raad van Vlaanderen, had die al naam gemaakt als
onverbiddelijke ketterjager. Hij werd in 1567 dan ook opgenomen in
Alva's Raad van Beroerten, beter bekend als de Bloedraad, waarin
hij onder meer het doodvonnis tegen de graven van Egmont en Home
opstelde. Toen Alva in 1573 terugging naar Spanje, nam Hessele zijn
taak van raadsheer in de Raad van Vlaanderen te Gent weer op, van 1574
tot 1577 bovendien als waarnemend president. Ook hier manifesteerde
hij zich weer als meedogenloze kettervervolger. Bij de putsch van de
Gentse revolutionairen op 28 oktober 1577 werd hij gearresteerd. Een
jaar later, op 4 oktober 1578, werd hij uit de gevangenis gehaald en door
de heer van Ryhove, de calvinistische volksleider van Gent, gruwelijk
vermoord te Sint-Denijs- Westrem.'

Vooral voor de Gentse doopsgezinden was 1576 een noodlottig jaar.
In de lente was het de overheid ter are gekomen dat ze een drukke
bedrijvigheid ontplooiden in de stad. Een tiental werden op 22 mei 1576

\ 's nachts van hun bed gehaald, door zowel de baljuw van de stad als de
procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen. De razzia gebeurde,
naar het heette, op aandringen van Jacob Hessele.' Zes gevangenen,
die effectief de volwassenendoop hadden ontvangen en weigerden

Ph. DE KEMPENAERE, Vlaemsche Kronijk of Dagregister, ed. Ph. BLOM-
MAERT, Gent, 1839, p. 210-211. Biografie van Hessele in: P. VAN PETEGHEM,
De Raad van Vlaanderen en staatsvormig onder Karel V (1515-1555), Nijmegen,
1990, p. 358-364.
Ph. DE KEMPENAERE, VLaemsche Kronijk, p. 156.2
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afstand te doen van hun geloof, zouden in juli 1576 in Gent onthoofd
of verbrand worden.'

Eén van de arrestanten van de procureur-generaal was Naentken
(Adriaene) Stevens, 26 jaar oud, afkomstig uit Zottegem." Zij was de
dochter van Simoen, die nog in Zottegem woonde. Op Ió-jarige leeftijd
had zij het ouderlijke huis verlaten om als dienstbode werk te gaan
zoeken in Gent.

Haar eerste post was bij Antheunis vander Muelene in het huis De
Cluuse in de Hoogpoort. Het was een grote herenwoning met een ruime
hal, een zit- en eetplaats, een middenkamer, een achterkamer, twee
keukens, op de verdieping een voorkamer en twee slaapkamers, verder
een grote en een kleine wijnkelder, rijkelijk voorzien van kostelijke
wijnen (ter waarde van 28 pond groot), stallingen en bergruimten. In
de diverse kamers hingen er een achttal schilderijen en er was naast de
inkomhal een kantoor met vakkenkasten waarin boeken en documenten
lagen; daar hingen ook kaarten van Vlaanderen (allicht de bekende kamt
van Mercator uit 1540) en van de Nederlanden: allemaal aanwijzingen
dat Antheunis van der Muelene tot de intellectuele en kunstlievende
burgerij van Gent behoorde. Het is dan ook niet onmogelijk dat

aentken Stevens van hem enige opleiding kreeg. Tijdens haar
gevangenschap zei ze 'wat te cunnen Lesen ende een weenten scryven',
en één van haar verhoren ondertekende ze zelf met haar naam in sierlijk
handschrift! Haar huisbaas zocht in 1566 toenadering tot het calvinisme
en woonde toen de calvinistische hagenpreken bij. Bij het inzetten van
de repressie na de troebelen vluchtte hij naar Duitsland. Bijgevolg werd
hij door de Raad van Beroerten bij verstek verbannen verklaard, met
inbeslagneming van zijn goederen. Zo komt het trouwens dat we over
een gedetailleerde opsomming beschikken van de inboedel van het huis
in de Hoogpoort.'

Na het vertrek van haar eerste huisbaas nam Naentken Stevens twee
jaar lang dienst bij de weduwe Van Kerckvoorde, later getrouwd met
Lieven Diericx (die in 1576 ook al overleden was), vervolgens zes jaar
bij deurwaarder Joos d'Hamere bij de Posteernepoort en dan nog een
jaar opnieuw bij de weduwe Van Kerckvoorde. Omstreeks Kerstmis
1575 nam ze het besluit zelfstandig te gaan wonen op een kamer (eerst

3 A.L.E. VERHEYDEN, Hel Gentsene Martyrologium (1530- J 595), Brugge, 1946,
p.65-67.
Het proces-verbaal van haar verhoren in: GE T, Rijk archief, Raad van Vlaander-
en, 8557, R~ister van Crimineel Examen 1570-1577, zonder folionummerin~.
1. SCHEERuER, 'Documenten in verband met confiscatie van roerende goeaeren
van hervormingsaezinden te Gent (1567-1568)', in: Bulletin van de Koninklijke
Commissie voor Geschiedenis, dl. 157 (1991), p. 143-146.

4

5



142

aan de Groenenbriel, later in de Huidevettershoek) en alleen nog als los
hulpje te gaan werken bij wie erom vroeg. Zo had ze zes weken in het
Gentse schepenhuis gewerkt en nog eens zes weken bij messire Jan de
Flandres in de Koestraat. Daarna verdiende ze haar brood met wassen
en schoonmaken, eerst ten huize van Pieter Claerbouts, koopman en
facteur van verschillende kooplieden op de Korenmarkt, en laatst bij
Francois de Hondt, in het huis Cuelene in de Burgstraat.

In dat huis was het dat ze tijdens de razzia van 22 mei 1576 opgepakt
werd. Ze werd opgesloten in de gevangenis van het nabijgelegen
Gravensteen. Vier keer werd ze verhoord in zitting van het hof van de
Raad van Vlaanderen: op 23 en 24 mei en op 11 en 12 juli 1576.

Bij haar arrestatie bezat Naentken Stevens een Nieuw Testament, dat
ze misschien gekregen had van Antheunis vander Muelene. Naar haar
zeggen had ze er vaak in gelezen. Herhaaldelijk gevraagd waar en door
wie dat Testament gedrukt was, waar ze het vandaan had of waar het zich
thans bevond, weigerde ze eerst daarop te antwoorden. Later bekende
ze het bij zich te hebben gehad bij haar arrestatie en dat ze het nu in de
gevangenis bewaarde. Dat Testament was haar toeverlaat geweest, sinds
ze in 1573 had besloten niet meer te biecht noch te communie te gaan.
Ze zei haar kinderdoop als waardeloos te beschouwen, en 'angaende de
Roomsche catholicque kercke en haudt daeraf niet'. Sinds de lente van
1575 woonde ze 'secrete vergaderinghen ' bij. Zoals veel eenvoudige
lui, had ze bij het verlaten van de katholieke kerk eerder voor de doperse
gemeenschap gekozen dan voor de calvinisten. Ze had daar de wens
uitgedrukt de volwassenendoop te ontvangen, maar ze had die nog niet
gekregen 'midts dat noch gheen bequamen tyt en was' (namelijk dat ze
nog onvoldoende voorbereid was).

De onderzoeksrechters hadden nu voldoende informatie om zeker te zijn
dat Naentken doopsgezind was. Zoals men gewoonlijk deed om daar een
onmiskenbaar teken van te krijgen, lieten ze haar bij het tweede verhoor
(Jacob Hessele zelf woonde die ondervraging bij) een eed doen. Hetgeen
ze in overeenstemming met haar overtuiging weigerde: 'segghende
dadt huer van God verboden es... maer dat hueren ja es jae en hueren
neen neen " en ze verwees daarbij naar Mattheus, se hoofdstuk (d.i. de
Bergrede, waarin de mensen opgeroepen worden niet te zweren of een
eed te doen). Waar ze dan wel haar ketterse overtuiging had opgedaan?
zo was de vraag. Haar laatste werkgevers stelde ze omniddellijk buiten
verdenking, want Pieter Claerbouts had een kind laten dopen in de
Sint-Niklaaskerk, François de Hondt het zijne in de Sint-Michielskerk.
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\

Telkens opnieuw herhaalde ze dat niemand haar tot het nieuwe geloof
opgewekt had, maar dat ze daar zelf toe gekomen was door het lezen
in de Schrift.

Op 11juli 1576 werd aentken op de pijnbank ondervraagd. Vooraf
verzekerde de onderzoeksrechter haar dat hij de beste bedoelingen had
en haar met vriendelijkheid tot de waarheid wilde brengen. Ze zei dat ze
zich best wou laten onderwijzen, maar dan enkel als men uit de Schrift
kon aantonen dat zij dwaalde. Dan kwamen de verschillende fasen van
de 'lichte' pijniging op de bank: uitkleding tot op haar 'bayken', binding
van de handen, binding onder de borsten, binding op de schenen, een
procedure die tot driemaal toe onderbroken en dan weer herhaald
werd.

Men kwam maar luttele details te weten over waar en met wie. De
eerste keer was ze op een vooravond ter vergadering uitgenodigd door
een zekere Hans. In die geheime bijeenkomst, die om 10 uur begon en
drie uur duurde, waren er een twaalftal aanwezigen. Alles samen was
ze 's avonds en 's nachts een keer of zes in zulke bijeenkomst geweest
in een huis bij het Sint-Claraklooster; ze had daar enkele malen contact
gehad met een zekere Trysken en met Lyntken Lammens. Doorgaans
was ene Christoffel daar de 'vermaendere', twee keer was het iemand
anders. Met die Christoffel is zonder twijfel Christoffel van Leuven
bedoeld, een doperse voorganger die in 1576 uiterst actief was in Gent."
Zelfs op de folterbank was Naentken niet te pramen om nog meer namen
te noemen van aanwezigen, noch de precieze plaatsen van bijeenkomst
aan te wijzen. Ze kende niemand, ze wist niet precies waar de huizen
lagen ..., maar vooral Utselve niet te ceunen segghen ende dat zy hopte
dat de Heere huer danof bewaeren zal'.

Aangezien ze de volwassenendoop (nog) niet had ontvangen en
herhaalde dat ze best wel wilde onderwezen worden 'ende indien men
huer met scriftuere bet bewysen dan zy ghelooft, wilt gheeren daernaer
hooren ende 't zelve volghen, maer buuten der scriftuere en wilt niet
ghelooven', werd de procesprocedure blijkbaar stopgezet. Naentken
Stevens werd zonder strafvonnis terug in de gevangenis van het
Gravensteen opgesloten.

Een jaar later zat ze daar nog steeds. Op 29 april 1577 kwam de
procureur-generaal in de rechtbank melden dat er bij het doorzoeken
van haar plek opnieuw talrijke boeken gevonden waren, alhoewel in mei
1576 haar boeken al waren afgepakt. Bovendien kon aentken vrijelijk

6 T. J . VAN BRAGHT, Hef bloedig tooneelof Martelaars spiegel der doopsgezinde
of weerloose christenen, Amsterdam, 1685 (2" editie), dl. 2, p. 648.
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rondwandelen in de gevangenis of er kwamen medegevangenen bij
haar op bezoek. Op 30 april 1577 werd beslist ze in afzondering op te
sluiten. De cipier van het Gravensteen werd voor zijn nalatigheid voor
het hof gedaagd.

Dat zijn de laatste berichten die we van Naentken Stevens vernemen.
Enkele maanden later had de beruchte putsch plaats te Gent en kwam
er een revolutionair stadsbestuur aan de macht, dat al spoedig Gent
en Vlaanderen in het calvinistische kamp binnenloodste. Het is aan te
nemen dat alle gevangen ketters, ook de dopers, toen gewoon vrijgelaten
werden.

Van de verdere peripetieën van Naentken Stevens is niets bekend.

Johan Decavele
Verlorenbroodstraat 16

9820 Merelbeke

\
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RIJKSARCHIEF RONSE WORDT GESLOTEN

Geert VAN BOCKSTAELE

Het verleden

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden door het K.E. van 28
november 1963 over heel het land Rijksarchieven gedecentraliseerd.
Voor het werkgebied van het Land van Aalst betekende het dat, na
veel zoeken in andere Oost-Vlaamse steden, archiefbescheiden uit het
gerechtelijk arrondissement Oudenaarde van Gent naar Ronse kwamen.
Alleen de stad Ronse was immers bereid om gebouwen ter beschikking
te stellen voor het collectief geheugen van de ruime regio. Zij stelde
ook als voorwaarde dat het Rijksarchief tevens als stadsarchief zou
fungeren. Het RA was 30 jaar in de Biezestraat gevestigd, op de site
van Hoge Motte, en vanaf 1993 in een vroegere gemeenschapsschool
aan de F. Vanhovestraat. Op 19 december 1964 opende het Rijksarchief
zijn deuren en konden de vorsers de archieven van meer dan 100
dorpen bestuderen. Enkele jaren later werden de archieven, die uit het
Rijksarchief van Gent kwamen, aangevuld met oud kerkarchief van
de parochies, dat dankzij de inspectietochten van de rijksarchivarissen
Wyffels en Coppejans, in Ronse belandden. Na de fusie van de
gemeenten in de jaren 70 brachten heel wat gemeenten hun, meestal
moderne, archieven eveneens naar Ronse. Van die laatste groep is er
evenwel nog veel te inventariseren en dus nog niet toegankelijk.

In Ronse kregen volgende archiefvormers hun onderdak: de
notariaten, de regionale overheidsinstellingen, zoals de kasseirij
van Oudenaarde, maar niet de archieven van de kasseirij Aalst. Dat
archief werd na enkele omzwervingen in het Aalsters stadsarchief

\
ondergebracht.

Voorts vond men in Ronse de archieven van vele plaatselijke
overheidsinstellingen zoals de heerlijkheden, de schepenbanken
en de gemeentebesturen. Op privaatrechterlijk vlak waren de
kerkelijke instellingen zoals abdijen, hospitalen en parochies goed
vertegenwoordigd, evenals de archieven van een groot aantal privé-
personen, bedrijven en verenigingen. Dit alles werd nog onlangs

Het Land van Aalst, jaargang LXI, 2009, nr. 2
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vakkundig beschreven in een tweedelig repertorium. I Het Rijksarchief
te Ronse omvat 3.000 strekkende meter.

Vele vorsers zullen ook gebruik hebben gemaakt van de topografisch-
historische atlas, die niet alleen de kaarten bevat die in het RAR berusten,
maar ook kaarten die in andere depots en zelfs in het Oudenaards
stadsarchief aanwezig zijn.' Tenslotte was de bibliotheek met zijn rijke
verzameling van werken over de lokale geschiedenis een comfort voor
de onderzoeker. Dankzij o.a. de vrijgevigheid van de auteurs kwamen
hier werken en artikels terecht die zelfs in het Wettelijk Depot in Brussel
niet te vinden waren. Het is de verdienste van de archivarissen Guido
Gadeyne, Herman Van lsterdael en Beatrijs Augustyn, samen met hun
mede-archivarissen en andere medewerkers, zoals Marc Decrits, dat het
eerder klein depot van het Rijksarchiefvan Ronse toch uitgegroeid is tot
een stevig onderzoekcentrum in het Zuidelijk gedeelte van de provincie
Oost- Vlaanderen.

Aan die werking komt op 1 september 2009 een einde. Met een
regelmaat van een klok circuleerde de voorbije jaren het gerucht dat het
Rijksarchief zijn deuren zou sluiten. Onze collega's van de historische
kring van Ronse waren de eerste die zich ongerust maakten. Telkens
werd dit gerucht ontkend en bleef het RAR open. Vanaf het ogenblik
dat de Gemeenteraad van Ronse in 2003 zijn overeenkomst van 1964
opzegde, begonnen de moeilijkheden en werd de toestand onhoudbaar.
Uiteindelijk hakte men de knoop door en tekende de minister van
Wetenschapsbeleid op 3 maart 2009 het ministerieel besluit waarbij het
Rijksarchief te Ronse op 1 september van hetzelfde jaar definitief dicht
gaat. Het heeft net geen 45 jaar gefunctioneerd.

En de toekomst?

Dit besluit heeft onvermijdelijk een grote weerslag op het historisch
'\ onderzoek in het zuiden van onze provincie. Niet alleen de leden van

de historische kring van Ronse maar ook die van Oudenaarde en vooral
onze eigen leden van Het Land van Aalst zullen de gevolgen ervan
onmiddellijk ervaren. Doorheen al die jaren heb ik als bezoeker van het
eerste uur maar ook als ondervoorzitter van het Oost-Vlaams Verbond
van de Kringen voor Geschiedenis gepleit voor een goed functioneren

BEATRIJS AUGUSTYN, Overzicht van de archieven en verzamelingen van het
Rijksarchief te Ronse, Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Ouden-
aarde,3 delen in 2 banden, Brussel, ~l$emeen Rijksarchief, Gidsen, nr. 57.
MARC DECRITS en HERMA VAN ISTERDAEL, Catalogus van de topogra-

fisch-historische atlas, Brussel, Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, nr. 25.
2
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van het Rijksarchief. Ook nu heb ik de belangen van de vorser verdedigd.
Intussen kent men de beslissingen van de heer Karel Velle, algemeen
rijksarchivaris, en zijn medewerkers.

De gebruikers van de microfilms, die meestal genealogen zijn en
die 80% uitmaakten van de bezoekers van het RAR, kunnen terecht
in het Rijksarchief van Kortrijk. Merkwaardig hierbij is dat slechts
één derde van die groep afkomstig was van het arrondissement
Oudenaarde. De algemene rijksarchivaris hoopt dat de digitalisering
van de parochieregisters in september van dit jaar beëindigd zal zijn.

Oorspronkelijk dacht men na 1 september alle archiefstukken naar
het RA Beveren over te brengen. Dat is een tijdelijke maatregel, want
eens het nieuwe archiefgebouw in Gent klaar zal zijn - men vermoedt
in 2012 - zullen alle stukken, die afkomstig zijn van Ronse, naar Gent
verhuizen. Intussen is men van die algemene maatregel afgestapt en
heeft men beslist dat de stukken van het Oud Regime onmiddellijk naar
het RA Gent zullen gevoerd worden. Alleen het hedendaags archief zal
tijdelijk nam: RA Beveren gaan, waar overigens al heel wat stukken uit
het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zitten. Voor vele, meestal
oudere vorsers, blijft Beveren zowel via de drukke E 17 als via het
openbaar vervoer moeilijk bereikbaar. Ook al is het RAB dicht bij het
station gelegen, toch heeft de vorser vanuit Ronse, Geraardsbergen of
Oudenaarde één uur en veertig minuten nodig om het RAB te bereiken.
Heen en terug betekent dit bijna vier uur.

Om dit ongemak te verhelpen zal het RA een wekelijkse koerierdienst
tussen Beveren en Gent organiseren zodat de vorser niet noodzakelijk
naar Beveren moet gaan. Overigens heeft men een geste gedaan
tegenover de bezitters van een bezoekerskaart, die in Ronse werd
afgeleverd. Zij zullen voor volgend jaar gratis een kaart krijgen.

Ondanks al die maatregelen zal het voor de vorser uit de zuidelijke
regio van de provincie een grote aanpassing zijn. Onvermijdelijk zal
hij gedurende een beperkte periode de archiefbescheiden niet kunnen
raadplegen, er is nu eenmaal tijd nodig om alles te verhuizen en om het
opnieuw toegankelijk te maken. Reacties konden niet uitblijven.

Onze collega's van de kring van Ronse dachten er oorspronkelijk
aan om in Ronse een soort documentatiecentrum uit te bouwen, waar
hun rijke bibliotheek en eventueel een grote collectie van de microfilms
gemakkelijk konden geraadpleegd worden. Men mag immers niet
vergeten dat het RAR in feite ook depot was van het stadsarchief
van Ronse. Andere kringen voornamelijk uit Oudenaarde en Ronse
verspreidden een tweetalige petitie om het RAR open te houden tot
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wanneer het nieuwe RA te Gent zou afgewerkt zijn. Zij vinden de
verhuizing naar Beveren een onnodige tussenstap.

Het bestuur van het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor
Geschiedenis heef eveneens zijn bekommernis omtrent de sluiting
van het RAR uitgedrukt. Zij hamert in een brief aan de algemene
rijksarchivaris er sterk op dat de geplande koerierdienst feilloos zal
werken en, indien noodzakelijk, bijgestuurd wordt. Zij stelt zich ook
de vraag of er in Gent wel voldoende plaats zal zijn voor de vorser,
vooral in de perioden dat de studenten geschiedenis hun paper of
hun seminarieoefening moeten afwerken. Alleszins zal men voor die
perioden moeten uitkijken naar alternatieve leesruimten. Omdat de
bibliotheek van het RAR zeer waardevol is - meer dan 6.000 titels,
waarvan een unieke collectie van lokale werken - vraagt het Verbond
dat de werken niet zouden versnipperd worden en toegankelijk blijven
voor de vorser. Ook beklemtoont bet Verbond dat de nieuwbouw snel
moet gerealiseerd worden en niet op de lange baan geschoven. Tenslotte
wenst ze als gesprekpartner op te treden als er zich met de nieuwe
situatie moeilijkheden voor doen.

Hiermee is een periode definitief afgesloten. Het biedt de gelegenheid
om zich te bezinnen over de vraag of een versnippering van archiefdepots
voor de onderzoeker wel zinvol is. Is het niet beter om de provinciale
archiefdepots volwaardig uit te bouwen en meer wetenschappelijk
personeel aan te werven. We worden om de haverklap geconfronteerd
met activiteiten omtrent ons erfgoed. Dat is goed, maar is bet niet beter dat
de overheid geld investeert om arcbivarissen en ander wetenschappelijk
personeel, zoals restaurateurs, voor de Rijksarcbieven aan te werven?
Op die manier wordt ons rijk cultureel erfgoed beter bewaard en voor
de vorser sneller ontsloten.

\ Geert Van Bockstae1e
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem
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Paul PHILIPPOT, Denis COEKELBERGHS, PIERRE LOZE,
Dominique VAUTIER, L 'architecture religieuse el la sculpture
baroques dans les Pays-Bas Meridionaux et la Principauté de Liège
1600-1770, Sprimont (ed. Mardaga), 2003, l167 pp.

Na een bezoek aan de voorbije boekenbeurs van Antwerpen, waar ik
me had laten verleiden tot een miskoop (het werk van Luc Goossens
en Bernard Beghyn, De familie de Tenremonde, 189 pp. voor de prijs
van 23 euro; het werk is een genealogische scherts operette) had ik nog
even de tijd om in een Antwerpse tweedehandsboekhandel binnen te
lopen, waar een stapel van het in de titel vermeld werk te koop lag voor
de schamele prijs van 19 euro per exemplaar. Dit voor mij toen nog
onbekend werk bleek achteraf mijn boekaankoop van 2008 te zijn.

Het werk is letterlijk een kanjer: groot formaat, 1167 pp., 5 kg
zwaar.

De inhoud van het boek valt uiteen in vier grote delen:
Schets van de algemene politieke, religieuze en SOCIO-

economische context
De barokarchitectuur
Het meubilair
Biografisch overzicht van de beeldhouwers

Het derde en vierde deel vormen de hoofdbrok van het werk. Het
bestudeerde territorium omvat de Zuidelijke Nederlanden, inclusief dat
deel van Frans-Vlaanderen dat toen tot de Nederlanden behoorde.

In deel 3 wordt de evolutie van het kerkinterieur geschetst in drie
fasen:

La maturation du baroque: 1620-1650
Le haut-baroque: 1650-1680
Triomphe et épuisement du baroque tardif: 1680-1770.

Telkens is systematisch aandacht voor zeven categorieën:
het altaar
het doksaal
het koorgestoelte
de orgelkast

Het Land van Aalst, jaargang LXI, 2009, nr. 2



150

\

de preekstoel
de biechtstoel en lambrisering
het grafmonument

Deel 4 van bet boek geeft een biografie van de 144 in deel 3 vermelde
beeldhouwers. De namen zijn chronologisch geklasseerd, maar
achteraan het boek bevindt zich eveneens een alfabetisch register.
Eveneens is er een alfabetisch register aanwezig van de 467 kerken of
locaties waarvan objecten besproken zijn.

Bij het verzamelen van het materiaal is naar volledigheid gestreefd.
Elk besproken object is tevens afgebeeld. Er zijn niet minder dan
(ongeveer) 2500 afbeeldingen opgenomen, vaak paginagroot, steeds
zwart-wit, maar telkens van zeer goede kwaliteit. Het verzamelde
materiaal is verpletterend indrukwekkend. Het is het meest complete
verzamelwerk over de Zuid-Nederlandse kerkelijke barok, dat ooit
verschenen is. Tevens is een uitstekende bibliografie aanwezig.
Ontbreekt er dan werkelijk niets? Toch wel. Om bij het Land van Aalst
te blijven, zowel de jezuïetenkerk van Aalst als de kerk van Meerbeke
zijn onvermeld, toch twee niet onbelangrijke realisaties uit de late
barok. In de bibliografie ontbreken bijvoorbeeld de twee catalogi (1985
en 1989) die de Werkgroep Abdij over de Ninoofse abdijkerk heeft
uitgegeven. Misschien hadden de auteurs toch te weinig terreinkennis
in Vlaanderen

Het boek is encyclopedisch, maar ook veel meer dan dat. Er wordt een
visie op de barok ontwikkeld. Het is vooral dank zij de beeldhouwkunst,
die zich losmaakt van de eerder statische architecturale ruimte dat de
eigenlijke Zuid-Nederlandse barokruimte tot stand komt, waar het
theatrale en emotionele aspect de bovenhand voert. In de laatbarok
is de kerkruimte tevens een totaalruimte voor het spektakel van de
christelijke eredienst. De auteurs proberen de eigenheid van de Zuid-
Nederlandse barok in het licht te stellen en zijn daar, naar mijn oordeel,
ook overtuigend in geslaagd.

In dit werk wordt terecht een grote plaats ingeruimd voor de
abdijkerk van Ninove, waarvan herhaaldelijk gezegd wordt dat zowel
omwille van de afzonderlijke stukken meubilair (hoofdaltaar, orgel,
biechtstoelen, koorgestoelte, lambrisering) als van de haast integrale
aanwezigheid van het oorspronkelijke meubilair (op de preekstoel
na) het kerkinterieur een hoogtepunt vormt in de late barok van de
Zuidelijke Nederlanden. Er zijn van de Ninoofse kerk niet minder dan
17 foto's opgenomen.

Dit boek brengt mij tot enkele bijkomende bedenkingen. Vooreerst
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inzake de Ninoofse abdijkerk. Deze kerk van Europees topniveau staat
er vandaag binnenin verwaarloosd bij. Stukken hout vallen van het
meubilair dat ook aangetast is door memel en houtrot. Recent zijn er
bovendien ingrepen gebeurd die getuigen van weinig goede smaak en
geen respect voor de eigenheid van het barokinterieur betonen. Het op
zich prachtige zilveren schrijn van Sint-Cornelius is, na een zogenaamde
opkuisbeurt, -insiders zeggen dat nadien de stukken in een verkeerde
volgorde gemonteerd zijn- pardoef midden in het koor in een glazen
kast geplaatst, van waaruit het (over)belicht wordt met spots. Dit schrijn,
dat daar nooit gestaan heeft en niet thuis hoort in een koor, belemmert
het zicht op de prachtige marmeren koorlezenaar van Jacques Bergé en
ontneemt vanuit het schip het zicht op het altaar. Het schrijn vernietigt
de sfeer in het koor, verbreekt het aanvoelen van de totaalruimte en leidt
de aandacht af van het prachtige koorgestoelte. Dit schrijn zou daar zo
snel mogelijk weg moeten. Het staat daar schreeuwerig op een pied-de-
stalle en levert op die manier geen meerwaarde, maar een minwaarde
op voor het barokinterieur. Het schrijn zou beter elders in de kerk op
een minder opvallende plaats opgesteld worden. Tevens lijkt men bij
de restauratieaanpak meer prioriteit te verlenen aan het oplossen van
secundaire kwesties als het openen van rondvensters in de koepel of
de toekomst van twee bouwvallige huisjes naast de kerk dan aan de
hoofdzaak, de dringende restauratie van het houten meubilair en de
opknapbeurt van de ganse binnenruimte.

Een tweede bedenking gaat over de politieke context waarin dit
boek tot stand is gekomen. Het project, waaraan tien jaar gewerkt is,
ontving de steun van de Communauté Français- Wallonie-Bruxelles en
van de Région Bruxelles-Capitale, Nochtans bevinden zich ruw geschat
3/5den à 3/4den van de besproken gebouwen in Vlaanderen en Brussel,
officieel toch nog steeds een gewest met een tweetalig statuut. Waarom
voor zo een werk dat de Zuidelijke Nederlanden als een cultureel
geheel beschouwt, niet samenwerken met Vlaanderen en eveneens een
nederlandstalige versie op de markt brengen? Een grootste deel van de
potentiële lezersmarkt is een Vlaams publiek. De franstalige tekst is
niet makkelijk leesbaar, vooral door het gebruik van een zeer technische
woordenschat, waarvan de veltaling zelfs niet in de woordenboeken
terug te vinden is. Blijkbaar is men met een groot overschot aan
franstalige exemplaren blijven zitten en zijn die nu gedumpt. Voor mij
niet gelaten, want de oorspronkelijke verkoopprijs van 159 euro is nu
19 euro geworden.

Een derde bedenking betreft de toekomst van dit patrimonium. In
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de Zuidelijke Nederlanden was de Baroktijd een uitzonderlijke bloeitijd
voor de kerkelijke beeldhouwkunst, vooral het meubilair. Het was de
tijd van de triomf van de Contrareformatie. Een hoogtepunt voor het
kunstambacht met Antwerpen, Mechelen en Brussel als voornaamste
centra. Maar wat is vanuit de huidige religieuze beleving onze band nog
met de cultuur van de l7de en 18de eeuw? Wat zegt ons vandaag de triomf
van de eucharistie, de communiebank, de preekstoel, de biechtstoel, het
orgel, het doksaal of het koorgestoelte nog? Is er nog een band tussen
de huidige liturgische praktijk en een historisch kerkgebouw? Voor
jongeren lijkt een barokkerk een even vreemde wereld als een of andere
exotische tempel. En wat moet dan dit patrimonium betekenen voor
ongelovigen, voor allochtonen of voor islamieten? Hoe moeten wij
aanvaardbaar blijven maken dat dit patrimonium van algemeen belang
is en door de belastingbetaler in stand moet gehouden worden? Ofwel
vervreemden wij collectief, gelovigen en ongelovigen, autochtonen en
allochtonen, van dit patrimonium en zal het een marginaal curiosum
worden, ofwel is er een culturele inburgering nodig om ons te leren een
nieuwe houding tegenover dit patrimonium aan te nemen, het te leren
begrijpen en waarderen en het zo een plaats te geven als een levend
erfgoed in de maatschappij van de 21 ste eeuw. Of zullen het vooral de
kunstdieven zijn die dit patrimonium het meest naar waarde weten te
schatten?

Dat een boek van dit niveau thans tegen een weggeefprijs te koop is,
is een godsgeschenk. Dus kopen als men het vindt. Het is tegelijkertijd
een schitterend kunst- en kijkboek en een nuttig naslagwerk. Het koppelt
visie aan deskundigheid. Het drukt ons met de neus op de feiten van dit
voor onze gewesten zo overweldigend patrimonium. Het plaatst ons
tevens voor de verpletterende verantwoordelijkheid om dit patrimonium
op een zinvolle wijze voor de toekomst te bewaren.

\ Dirk Van de Perre
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