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Illustratie op voorplat: Zelfportret van Philips de Dijn met landmeterinstrumenten. Detail uit de kaart abdij goederen Ninove-Okegem, ca. 7 620 .
Foto KIK-IRPA; @ AA Mechelen, Abdij Ninove, 13/6.
Illustratie op achterplat: Wapenschild met wapenspreuk 'Sans de dayng'
op titelblad Philips DE DYN, Almanach voor het iaer ons Heeren

MDCXXXVII, Gent, Gerlacus Graet, 1638. @ Bibliotheek UGent.
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EEN PHILIPS DE DIJNNUMMER ALS AF'SLUITER VAN ZEVENTIG

GEDRUKTE JAARGANGEN HET LAND VANAALST

In de lente van 1949 verscheen het eerste nummer van Het Land van Aalst.Nu
verschijnt rn70 jaar het laatste nuflrmer van de gedrukte reeks. Het tijdschrift
blijft voortbestaan maar elektronisch. Dat een kaart van het Land van Aalst het
centrale thema van dit feestnummer is, samen met de studie van het oeuvre
van de (vermoedelijke) maker ervan, landmeter en cartograaf Philips de Dijn,
is niet toevallig.
Dertig jaar geleden begon de Geschiedkundige vereniging 'Het Land van
Aalst' met het afronden van weer een nieuw decennium door de uitgave van
een cartografisch item en een bijhorende studie. In 1988 startten wij deze traditie met de Horenbaultkaart van het Land van Aalst uit 1596. In 1998 volgde
de Sanderuskaart (1644) en in 2008 de Van Deventerstadsplattegronden van
Aalst, Geraardsbergen en Ninove (ca. 1565). In 2012 meenden wij met een
artikel over Het 'Land van Aalst'op kaart gezet (1596-1794) een 'definitief'
artikel te kunnen schrijven over de cartografie van ons werkgebied tijdens het
ancien régime. Wij waren toen niet op de hoogte van het bestaan van eenfigurative caerte van het Land van Aalst uit 1626 in de kaartenverzamelinguit het
Arenbergpaleis in Brussel. Dat deze niet gesigneerde kaart met een hoge graad
van waarschijnlijkheid aan de Aspelaarse landmeter Philips de Dijn kan worden toegeschreven, opende een dubbel perspectiefvoor ons 7}-jarigbestaan in
2018. Niet alleen konden wij de kaart zelf bestuderen, maar eindelijk ook de
figuur van De Dijn de aandacht geven die hij verdient.
Een studie van de kaart was zo goed als uitgeslotenzotdq een grondige
en hoognodige restauratie. Deze was mogelijk dankzlj de substantiële steun
van de Vlaamse Overheid (depaftement Cultuur, Jeugd en Media). Voor het
aanvragen en motiveren van deze subsidiëring zorgde medebestuurslid Lieve
De Mecheleer. De restauratie zelf werd uitgevoerd door Restauratieatelier Elke
De Smet uit Scheldewindeke. Als eigenaar van de kaart bood het Algemeen
Rijksarchief alle faciliteiten blj deze restauratie.
De studie van de kaart resulteefi insen zevenÍal artikels door zes auteurs.
De kaart zelf wordt bestudeerd door Georges Vande Winkel terwijl Pieter
Beyls uitvoerigingaaÍ op het fenomeen van de overzichtskaarten van Vlaamse
kasselrijen en steden in de 16d" en 17d" eeuw. Over de figuur van Philips de
Dijn was tot op heden weinig meer geweten dan wat op zijn grafsteen in de
Aspelaarse dorpskerk staat. Bart Merckaert slaagt erin allerhande bronnen aan
te spreken en schetst uitvoerig zijn 'leven in kaarten'. Dat leven in kaarten
wordt geconcretiseerd in een drietal artikels. Dirk Van de Perre en Georges
Vande Winkel maken een inventaris op van het cartografisch en landmeetkundig werk van Philips de Dijn. Dit in het besef dat een dergelijk overzicht een
work in progress is. Ongetwijfeld zullen er in de komende jaren nog stukken
worden toegevoegd aan het al imposante De Dijnoeuvre. In twee afzonderlijke
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artikels gaan Gerrit Liessens en Georges Vande Winkel dieper in op de kaartboeken van de abdijenAnchin (Henegouwen, nu Frankrijk) en Vorst (bij Brussel). Bij de identiflcatie van alle kaarten, landboeken en opmetingen hanteren
wij eenzelfde stramien. In een laatste artikel behandelt Julie Bohez een totaal
ander aspect van De Dijn, namelijk zijn rol als prognosticateur en auteur van
almanakken.

Hier past een toelichting bij de schrijfivijze van De Dijns familienaam.
Na een grondige vergelijking van allerhande genealogische en archivalische
bronnen kwamen wij tot de conclusie dat de schrijfu1zeDe Dijn de meest aanvaardbare is (en dus niet De Dyn of De Deyn). Deze schrijfivijze is overigens
in archiefmiddens de meest gangbare. In de weergave van de titelbeschrijvingen bij het artikel van Julie Bohez wijken wij af van deze regel. In bibliotheekmiddens gaat men er, om redenen die wij hier niet gaan uiteenzetten, van uit
dat De Dyn de enig juiste schrijfwijze is. Wrj verwijzen hierbij naar de wereldwijd erkende auteurslijst TNSI of International Standard Name ldentifier
(http ://isni. oclc.org/xslí).

Dank aan alle auteurs voor de vlotte samenwerking. Dank ook aan Algemeen rijksarchivaris Karel Velle, die ons toeliet zonder beperking gebruik te
maken van de scans en foto's ,ian alle archiefmateriaal. Binnen het Algemeen
Rijksarchief mochten wij steeds beroep doen op Claude de Moreau de Gerbehaye als kenner van het Arenbergarchief en op Lieve De Mecheleer die ons op
weg hielp in de overvloed aan ingescand materiaal. Tenslotte een woord van
dank aan het personeel van de Rijksarchieven yan Brussel, Gent en Leuven.
Zoals ons tijdschrift niet eindigt met dit laatste, gedrukte nummer eindigt
de studie van de kaart van 1626 evenmin mel deze bundel. Bepaalde aspecten
bleven onbehandeld binnen deze publicatie. Slechts een voorbeeld: de studie
van de stadsgezichten kwam totaal niet aan bod. Dit is een aspect waar wij in
onze volgende, elektronische jaargang zeker en vast op terugkomen.

Dirk Van de Perre
Georges Vande V/inkel
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PHILIPS DE DIJN, EEN LEVEN IN KAARTEN

Bart MERCKAERT
Naast zijn indrukwekkende loopbaan als cartograaf, landmeter en almanaksamensteller had Philips de Dijn ook een rijk privéleven. Hoewel er
geen formele doopakte van Philips de Dijn bestaat, mogen we ervan uitgaan dat hij in Aspelare is geboren als zoon van Amandus de Dijn rond

1585-1590. Ook van zijn admissie, waarbij een landmeter tijdens het
ancien régime offlcieel erkend wordt en zichzelf geswooren lantmeter
mag noemen,zijngeendocumenten bewaard. Door zijn oudst bewaarde
tekening van de Zak in Geraardsbergen kunnen we zijn admissie wel
situeren vóór 2l maart 1618. Op deze tekening vermeldt De Dijn dat
hij beëdigd landmeter is, geadmitteert door de aartshertogen. Philips
de Dijn was trouwens niet enkel beëdigd landmeter voor het graafschap
Vlaanderen, maar ook voor het hertogdom Brabant en het graafschap
Henegouwen.l Uit zijn kaarten voor het graafschap Henegouwen kunnen we afleiden dat De Dijn naast het Nederlands ook het Frans perfect
beheerste, wat duidelijk wijst op een bovenlokaal milieu waarin hij zijn
opvoeding en vorming genoot. De stetke band die De Dijn zeker in de
beginjaren van zljn carrière heeft met Geraardsbergen, doet ons vermoeden dat hij leerling moet zijn geweest van de Latijnse school in
Geraardsbergen.
Op I 0 februari

1 61 3 treedt Philips de Dijn in het huwelijk met Anna
Van Gansbeke in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen. Verschillende leden van de familie Van Gansbeke zijn lid van de Kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris in Geraardsbergen. Dit wijst erop dat
zij mogelijk een vooraanstaande maatschappelijke rol spelen in de Oudenbergstad.2 Zo'n twee jaar later, in 1615,laaÍ Philips de Dijn er zich
ook inschrijven als buitenpoorter van de stad.

I

2

Een interessant referentiewerk over het landmeterschap tiidens de Oostenriikse
periode is de scriptie van Dirk Nijverseel, te raadplegèn óp http:i/www.ethésis.
net/landmeter/landmeter inhoud.htm. De auteur s.aàt er onder mèer dieoer in oo
de ordonnantie van de aarlshertosen Albrecht en Ísabella van 2 iuni I 6 I I rond de
instelline van het beroep van 'sesíoorene landt- en edificiemeesiers'. Deze ordonnantie w-as enkel van töepassing op het hertoedom Brabant en het Land over de
Maas, maar ongetwiifeld heeft De Diin zich hieraan moeten conlormeren.
VAN CAUWET\BERCE. Christ, Bóeck der lncomelinghen van de Krui:boogschutterspilde van Sint-Joris re Geraordsbersen tl55[-179Jl. Geraardsbers.en.
Cerardimöntium - Geraardsbergse verenigin§ voor lokale geschiedenis. 2018.
324 p.
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Op 27 augustus 1615 komt zijn eerste dochter, Geertruyt, in Aspelare ter wereld. Haar dooppeter is Pieter De Geyter, de zoon van Gillis
De Geyter, de baljuw van Burst. Pieter De Geyter is gehuwd met Gertroy de Dijn, zus van Philips de Dijn. Geertrult huwt in juli 1664 in
Velzeke met Joannes de Block. Ze overlljdl op 12 november 1676, op
éénenzestigjarige leeftijd. Na haar dood hertrouwt Joannes met Magdalena Calaert.
Op 8 november 1617 wordt de eerste zoon, Amand de Dijn, geboren.3 Zljn dooppeter is Amandus de Dijn, de vader van Philips. Amand

zal het tot de priesterlijcken staet brengen en ontvangt zijn wijding
op 14 juni 1642. Hij is in 1648 kapelaan van de kapel te Papegem in
Vlierzele en sluit in die hoedanigheid een beneficieruil met Martinus
de Vreese, pastoor van Lochristi. Van augustus 1648 tot april 1651 is
Amand zelf pastoor van Lochristi.a We kunnen zijn overlijden situeren
tussen april 1651 en augustus 1665, het overlijden van zijn vader.
Als derde kind volgt Elisabeth (oAspelare, 25 februari 1620). Zi
huwt op 5 september 1649 in Lochristi met Joos Oortelman, Zekrljgen twee zonen Petrus ('Lochristi, 1650) en Philips ('Lochristi, 1651),
maar Elisabeth overlijdt al op 16 oktober 1652.
De vierde en vijfde kinderen van Philips de Dijn en Anna Van Gansbeke zijn Maria (oAspelare, 26 mei 1622, *Aspelarc,24 februari 1636)
*Aspelare,23 februari 1627).
en Anna (geboortedatum onbekend,
ln deze periode werkte Philips de Dijn voor een zestal abdijen. Zo
maakte hij vier kaarten voor de abdij van Ninove (1620-1624), maakte
hij een kaartboek met de goederen van de benedictijnerabdij vanAnchin
in het Land van Aalst (1621-1626) en vervulde hij een opdracht voor
de Gentse augustinessenabdij Groenenbriel (1622) en de cisterciënzer
abdij Nieuwenbos (1624).In 1623-1625 maal<t De Dijn een kaartboek
voor de benedictinessen van de Sint-Wivina-abdij in Groot-Bijgaarden.
Binnen de benedictijner orde wordt zijn expertise duidelijk gewaardeerd, want ook de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen plaatst een
opdracht brj Philips de Dijn: zo maakthij in 1627 een volledige meting
en beschrijving van het Hof ten Broecke.5 Zijn grotekaartvanhet Land
vanAalst (1626) moet eveneens in deze periode gesitueerd worden.
3

4

De Heiliee Amandus is ook de oatroonheilise van de oarochieAsoelare.
In DE PÖTTER F.- BROECKATKl J., GesZhiedenis van de semëenrcn in de Provincie Oosr-Vlaanderen, reeks l, Arrondissement Cenr, deel Tl, I 870, p. 35, wordt
onterecht vermeld dat Amand pastoor van Lochristi was van 1649 tot 1655. Vanal
november-december t650 tot àpril 165 I worden de doop-. huwetijks- en overlijdensaktes afivisselend ingeschréven doorAmand en doorziin oovoïser. Bemardus
Brisseleer. Vanafapril l65l komt enkel nog de handtekening r)an p"astoor Brisseteer voor.

GENT, RIJKSARCHIEF, Sint-Adriaansab dtj, nr. | 19 4.
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Maar De Dijn heeft ook andere beroepsactiviteiten: in die periode
maakt hij ook een Almanach oft lournael voor ï laer ons heeren 1624,
die gedrukÍ wordt bij uitgever Hieronyrnus Verdussen uit Antwerpen.
Dit is niet zo verwonderlijk, want de meeste landmeters haalden ook
inkomsten uit andere activiteiten, wat geen overbodige luxe was, omdat
de vraag naar opmetingen en kaartboeken sterk schommelde of door
oorlogen zelfs kon stilvallen. Tussen 1624 en 1654 publiceert De Dijn
nog tientallen Nederlandstalige en Franstalige almanakken.6 Een almanak bundelt heel wat nuttige informatie, zoals het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang, maanstanden, weersvoorspellingen, lijsten van
jaarmarkten, een opsomming van de lokale landmaten ... vaak afgewisseld met proza of poëzie. Philips de Dijn omschrijft zichzelf dan ook
graag als landmeter, mathematicus, geographicus en astroloog.
Btj de geboorte var, zijn zesde kind, Petrus, op 23 september 7628,
slaat het noodlot toe: Anna Van Gansbeke overlijdt in het kraambed op
27 september. Zij wordt op 28 september begraven, de plechtigheid zelf
gaat een dag later door in de,kerk van Aspelare. De dooppeter van de
pasgeboren Petrus is Pieter de Dijn, de broer van Philips de Dijn. Hrj
is pastoor in Burst van 1606 tot 1610 en wordt dan overgeplaatst naar
Vlierzele, waar hij pastoor blijft tot 1658. HU overlijdt in Aspelare op
2 september 1665. De begrafenisakte vermeldt dat hij vijfennegentig is
geworden.
Petrus de Dijn (zoon van Philips) zal huwen metAnna Van Snick en
heeÍi'minstens één zoon: Philips (oAspelare, 28 december 1666). Anna
Van Snick overlijdt twee jaar later, in 1668. We mogen ervan uitgaan
dat Petrus hefirouwt met Maria De Vriese, aangezien Petrus Roobaert
(echtgenoot van Judoca de Dijn, zie hierna), Anna van Bockstaele en
Anthonius de Dijn de dooppeters en doopmeter zijn van de drie kinderen Petronella (" I 67 6), Anna ( 1 67 9) en Anthonius (' 1 682).
Een tiental maanden later.nahet qverlijden vanAnna Van Gansbeke,
op 4 augustus 1629, stapt de landmeter Philips de Dijn in Godveerdegem in het huwelijk met Anna Droesbeke, dochter van Gillis en Joanna
Vandespeeten.T Professioneel gaat het Philips de Dijn voor de wind: zo
doet hij in de periode 1629-1638 opmetingen voor de benedictinessen
BOHEZ Julie, Proeve van sÍudie van de Antwerpse almanokkencultuur in de zeventiende en de achtiende eeuw: een archaïsche'volkscultuur ofeen beschavinssoffensieí?. Cent. UGent - Faculteit Letteren en Wiisbegeerte (ónuitgegeven mïstörscripiie Geschiedenis), 20 16, 9l p.
ln I605 resistreerden Cillis Droesbeke fs. Cillis en Joanna Vandesoeeten fa. Paulus zich alíbuitenoooner van de stad Geraardsbersen. LIEVENS R.- BuirenooorÍers van Geraardsbergen 1590-t640.Uitgave Heeílkundige kring Haaltert,'1991,
zie overzicht over deÏnwoners van Godvëerdegem.
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van de abdij van Vorst en brengt hij de goederen van deze abdij die
onder meer zijn gelegen inAalst, Lede, Hofstade en Zollegem, in kaart.
Op 8 mei 1630 wordt het zevende kind en de eerste zoon van Philips de Dijn en Anna Droesbeke geboren. Hrj krijgt eveneens de naam
Philips en treedt in de voetsporen van zijn vader als landmeter en cartograaf. Philips de Dijn junior zal overlijden op 11 apil 1667 in Aspelare en wordt bljgezet in het familiegraf waar zijnvader en diens eerste
echtgenote Anna Van Gansbeke rusten. Ook Anna Droesbeke zallater
in hetzelfde graf worden begraven.
Als tweede kind uit het tweede huwelijk wordt Catharina de Dijn
geboren op 7 augustus 1631. Zqhuwt in januari 1653 inAspelare met
Cornelis Van den Stockt en wordt moeder van minstens drie kinderen:
Petrus ('7654), Anna ('1655) en Philippus ('1659). Uit de landboeken
van Aspelare bhjkt dat de onroerende goederen van Philips de Dijn
vaak naast die van Cornelis en Catharina liggen. Catharina overlijdt op
4 oktober 1694.
Op 16 aprrl1634 wordt Ioanna de Dijn als derde kind uit het tweede
huwelijk geboren. Haar dooppeter is Joannes De Temmerman uit Deftinge, gehuwd met Catharina, de zus van Anna. Zij huwt met Joos Van
Heghe op 16 september L659 en, krijgt dÍie dochters: Anna ("1660),
Josina ( 1662 - .1663) en Petronell a ( 1664). Voor zover bekend is Joanna het langstlevende kind van Philips:

zij overlijdt in Aspelare op 7

maart 1695.

Als vierde en vijfde kind van Philips de Dijn volgen Maria de Dijn
('Aspelare, 8 februari 1636) en opnieuw Maria (oAspelare, 16 oktober
1638). Beiden zijnal overleden in 1665.
Op cartografisch gebied is Philips de Dijn van 1629 tot 1638 actief
voor de benedictinessenabdij van Vorst, waarvoor hij vijf kaartboeken
realiseert. In 1639 brengt hij het grondbezit van de premonstrateflzerabdij van Vicoigne in Denderwin$eke (1639) voor de eerste maal in
kaart.S Vanaf de jaren 164l-1642 werkt De Dijn in opdracht van de
Sint-Comelius- en Cyprianusabdij aan een kaartboek van alle abdijgoederen, behalve die van de proosdij van Renissart. Rond 1654 voltooit
hij dit-opus magnum, het kaartboek van de Ninoofse abdij, waaraan hij
dertien jaar heeft gewerkÍ. De katernen van de leggers en de kaarten
worden gebundeld in een kaartboek, dat vooraan de stempel van abt
Roelofs draagt.e Een figuratief plan van het abdijbeluik en de parochie-

8
9

VAN DE PERRE D. en VAN HAUWE R., Een onbekende landkaart van Denderwindeke, - Het Land van Aalst. iaargang 42. 1990, p. 237 .
Zie hierover ook het artikel vaí VÀN bE PERRE'D., Het kaartenarchief van de
Ninoofs e ab dij herb ekeken, - }{et Land van Aalst. j aargang 70, 20 1 8, p. 181 -232.
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kerk van Ninove maakt hij naar aanleiding van een proces in 1650.
Tussen 1630 en 1640 komt hij meermaals voor in de wettelijke passeringen van de schepenbank van Aspelare-Nederhasselt voor de aankoop van gronden. De Dijn woont in Aspelare op de Biestl0, wat in
1660 nog steeds het geval is, zoals blijkt uit uittreksels van het landboek
van Aspelare'. sijn behuysde hofstede oost de biest, west ende noort de
becke suyt jan debbaut groot I9 roeden lr In totaal beschikt Philips volgens dezelfde bron over een twaalftal percelen in de gemeente.
De jongste kinderen van Philips de Dijn en Anna Droesbeke zijn
Joannes (Baptiste) (oAspelare, 16 september 1640), Judoca (oAspelare,
19 maart 1643) enAntonius (oAspelare,22 december 1645).
Net zoals zijn halfbroer Amand wordt ook Joannes (Baptiste) tot
priester gewijd. Bij het overlijden van zijn vader in 1665 is Joannes
(Baptiste) onderpastoor van Aspelare. Waarschrjnhjk wordt hrj benoemd als pastoor vanAspelare na de dood van pastoor Hermes Droesbeek in november 1668. Joannes (Baptiste) overlijdt al in september
1669.12

Judoca de Dijn huwt met Petrus Roobaert. Zlj overlijdl op vijfenveertigjarige leeftijd in Velzeke op 19 december 1688. Haar echtgenoot
overlijdt op 15 november l7l0 en is drieëndertig jaar koster en schoolmeester in Velzeke geweest. Samen hebben ze minstens één zoon:

Adri-

anus (geboortedatum en plaats onbekend, *Velzeke, 3 januari 1750).
Adrianus zethet kostersambt van zljn vader verder.
Tijdens de laatste jaren van zijn leven realiseert De Dijn in 16611662 voor de Ninoofse abdij kaarten van kleinere geïsoleerde percelen
en een stadsplan van Ninove naar aanleiding van een betwisting over
de jurisdictie van de Laatbank van Sint-Cornelius. In de periode 16511661 maakt hij niet minder dan zes landboeken voor Ninove en omliggende parochies.

De jongste zoon van Philips de.Dijn, Antonius, leert het vak van
landmeter van zijn vader. It 1671, zes jaar na het overlijden van zijn
vader, dient hij een verzoek in bij de aartsherlogen Albrecht en Isabella
om te worden erkend als beëdigd.landmeter, daertoe concurerende
dat hy inde selve conste van landtmetere van ioncx af is gheexerceert
uuyt dien synen vader is gheweest een vande fameuste ende experste

l0
11
12

Het toponiem Biest kan vandaag eesitueerd worden in de stompe hoek van de Ceraardsbergsesteenweg en de Cfiél Prieelstraat in het centrum'van Aspelare. Met
dant aan "C uido De llatte voor de situering.
GENT, RIJKSARCHIEF, Schepenbank vàn Aspelare-Nederhasselt. Oud bestand,
nr. 6.
MECHELEN. ARCHIEF AARTSBISDOM. Collectanea Mechliniensia, nrs. 62,
63 en 190.
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lantmeters ende astrologiens van dese Nederlanden.t3 Hij is dan 25 jaar
en stelt in zijn verzoekschrift dal hij al 9 à 10 jaar opleiding achter de
rug heeft, eerst bij zijnvader,later bij andere landmeters. Aangezien de
opleiding tot landmeter op het einde van de zeventiende eeuw inderdaad
nog niet eenvormig is, worden de flnesses van de landmeetkunde vaak
doorgegeven van vader op zoon. Allicht heeft hij zich via zelfstudie
ook verdiept in de wiskundige en landmeetkundige traktaten die

vanaf de zestiende eeuw worden verspreid in de Lage Landen.la In
1680 voegt Antonius een supplement over de grootte van het tienden schoofland toe aan het landboek van Denderwindeke dat landmeter
Jan Van Gijseghem had gemaakt. De laatste vermelding van Antonius
vinden we terug in augustus 1685, wanneer hij een beschrijving opstelt
van de braakliggende tiendgronden van de pastoor van Aspelare en
Nederhasselt. Nadien ontbreekt elk spoor van hem.
Op 5 augustus 1665 overlijdt Philips de Dijn in Aspelare. Hij wordt
begraven in de kerk van Aspelare, waaÍ zijn grafsteen nog steeds ligt.
Omdat zijn twee jongste kinderen nog minderjarig zyn, wordt op
8 oktober een staat van goed opgesteld.ts Yan zijn veertien kinderen
zrln er bij het overlijden van Philips nog acht in leven (Geertruyt en
Pieter uit het eerste huwelijk, Philips, Catharina, Janneken, Joannes
Baptiste, Joosynten (Judoca) en Antonius uit het tweede huwelijk). De
twee zonen van zrln al overleden dochter Elisabeth de Dijn treden in
de plaats van hun overleden moeder. Als voogden over de minderjarige
kinderen Joosynten en Antonius worden aangesteld: hun broer Joannes
(Baptiste) en hun oom Pieter Droesbeke.
Uit de staat van goed blijkt tevens dat Philips de Dijn in juni 1664
een overeenkomst sluit mel zrln voorkinderen over de erfenis van zijn
eerste huwelijk. Het vermogen van Philips de Dijn en Anna Droesbeke
is in elk geval niet onaardig: ze beschikken over heel wat gronden, een
woonhuis inAspelare bestaande uif een grote kamer met achtervloer en
keuken, een grote schuur met wagenhuis, een koestal, een hopnast en
varkenshokken, drie koeien, een varken, een paard en kar. Ook beschikt
Anna Droesbeke in Godveerdegem nog over een eigen woonhuis achter

l3
l4

WELLENS R., Documents relatifs aux geomètes-arpenteurs des Pays-Bas
conservés aux archives Genërales àu royau'me à Bruxetl'es (Wte-Wltte síècles).
- Miscellanea Archivistica, 38, 1986, p. 43-64.
BEYLS P. 'ldoon ende capable rol hdÍ exerceren vande consÍe van geometrie'; de
samenwerking tussen landmeters en lokale besluren in het Land van ZoÍÍeyem en
het Land vaiAalst (17d" l8d" eeuw), -Handelingen van het Zottegems Genoot
schap voor Ceschiedenis en Oudheidkunde, 20 I 3;l 6, p. 30-3 l.
GENT, RIJKARCHIEF, Schepenbank van Aspelare-Nederhasselt. Oud bestand,
nr. 140 (Minuten van de aangiften van nalatenschappen" verkavelingen en voog-

-

l5

dijrekeningen).
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het hof vanAdriaen Droesbeke. Onder de roerende goederen bevinden
zich twee gouden ringen waarvan één versierd met een diamanten
steentje, vier zilveren lepels, een zilveren kruis, twee kandelaars,
lederen stoelen, een garderobe, enkele koffers, ... Opmerkelijk detail:
de staat van goed vermeldt geen enkele ruimte of instrument die
verband houden met zijn landmetersactiviteiten. Anna Droesbeke, zijn
weduwe, overlijdt op 24 december 1667 en wordt bijgezet in de SintAmanduskerk van Aspelare.

Besluit

Uit

deze schets van het leven en werk van Philips de Dijn blijkt dat
deze belangrijke zeventiende-eeuwse cartograaf uit de Denderstreek
zeker in de beginjaren van zijn carrière een sterke band heeft met
Geraardsbergen: hij trouwt er,laat er zich registreren als buitenpoorter
en doet er ook zijn eerste opmetingen. In een later stadium van zljn
leven verschuift de focus van,zijn werk en leven zich naar Aspelare en
het nabijgelegen Ninove,waaÍ de Sint-Cornelis en Cyprianusabdij zljn
belangrijkste opdrachtgever wordt. Gedurende meer dan veertig jaar
werkt hij voor deze abdij. Naast zijn landmetersactiviteiten publiceert
hij ook tientallen almanakken. Twee zonen van Philips de Dijn, Philips
en Antonius ,

ztllen het landmetersvak van hun vader voortzetten, maar

er niet in slagen het succes van hun vader te evenaren.l6

Bart Merckaert
Tulpenlaan 38, I770 Liedekerke
bart. merckaert@hotmail. com

16

Met dank aan Dirk Van de Perre voor het nalezen van de tekst en voor enkele inhoudelijke suggesties en aanvullingen.
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Bijlage 1: Parenteel van Philips de Dijn
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Bijlage 2. De zelfportretten van Philips de Dijn
Het oeuvre van Philips de Dijn bevat zes kaarten waarop hij zichzelf afbeeldt
met de typische landmeterinstrumenten (passer, kwadrant, schaalstok, aardbol,
. . .) .Deze zes zelfportretten zijn een voorstelling van Philips de Dijn tijdens zijn
werk. De zelfportretten komen vooral in het begin van zijn loopbaan voor, met
name op de kaarten van Geraardsbergen (1618), Ninove (1620), Erembodegem
(1622) en Pamel (1624) en in de kaartenboeken van Anchin (1623) en Vorst
(1638). Hij lijkt slank en groot van gestalte met blauwe priemende ogen. Op
vier van deze zelfporÍretten kijkt De Dijn de kaartlezer recht in de ogen, wat
wijst op een flinke dosis zelfvertrouwen. Bovendien prijkt op drie kaarten van
De Dijn (Geraardsbergen (1618), Ninove-Okegem (1621) en Groenenbriel
(1622)) de vermelding 'ME FECIT'. Dr. Nico Van Hout, curator zeventiendeeeuwse kunst bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antrverpen,
beschourvt 'de zelÍportretten van De Dijn als kleine ltandtekeningen, een visuele
vorm van de 'ME FECIT' . Ze illustreren de trots over het bereikte resulÍaat en
geven de kaarten letterlijk een gezicht' . Toch zijn de zelfportretten ook een
expressie van een zekere artistieke aanleg ofmogelijke artistieke opleiding die
de cartograaf De Dijn moet hebben genoten. Dat is op zich niet verwonderlijk,

want ook in de Gentse familie Horenbault was er duidelijk een kruisbestuiving
tussen de schilders, cartografen en miniaturisten van de familie. Zijn eerste
zelfportret lijkt trouwens geïnspireerd te zijn op het zelfportret van Jacques
Horenbault op de kaart van het Land van Aalst van I 596.
Een ander aspect dat we kunnen afleiden uit de zes zelfportretten van
Philips is het feit dat hij een erg modebewust, mogelijk zelfs ijdel, man moet
zijn geweest. Zo beeldt hij zichzelf op het eerste zelfportret (1618) af in de
typische kledij van de Spaanse periode met hoed, Spaanse molensteenkraag,
pofbroek en aansluitende kousen. Op de zelfportretten uit 1623 en 1624 is
de kledingstijl van De Dijn al duidelijk geëvolueerd naar de vroege barok.
Hij draagt er een gecentreerd jasje met strakke moulven dat is aÍgewerkt met
manchetten en lage, openstaande kraag. Daarboven draagt hij een mouwloze
jas met lange panden aan de zijkant. Ook zijn haar en snor zien er piekfljn
verzorgd uit. Op zijn laatste zelfportret uit 1638 zien we Philips de Dijn in de
typische Franse barokstijl: een hoed met pluimen, schoudermantel, kniebroek,
lange kousen en schoenen met linten. Deze zelfportretten hadden dan ook een
duidelijk doel: Philips de Dijn wil de gebruiker van zijn kaarten overtuigen dat
hij een man van de wereld is. En een man met heel lvat talenten.
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L Zelfportret

Jacques Horenbault. Kaart Land van Aalst (1596).
BnF Paris, Rés.GeAA. 817
2.ZelfportreÍPhilips de Dijn. Kaart 'De Zak' Geraardsbergen (1618).
@ Jan Coppens Geraardsberlen
3.Idem. Kaart abdijgoederen Ninove-Okegem (ca. 1620).
@

@ AA Mechelen, Abdij Ninove, 13/6
4. Idem. Kaart gronden Groenenbriel Erembodegem (1622).
@ RA- Gent, Kaartenverzamelin g, 2523
5. Idem. Kaart van abdijgronden Anchin te Heldergem (1623).
@ RA Gent, Algemeen Familiefonds , 5477
6. Idem. Kaart van abdijgronden te Pamel (1624).
@

AAMechelen,Abdij Ninove,

13/1

7. Idem. Kaart van abdijgronden te Vorst (1638).
@

RAVorst, Kerk. Archieven Brabant,Abdij Vorst,7152
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Bijlage 3. Grafsteen van Philips de Dijn

Grafsteen van Philips de Dijn in de Sint-Amanduskerk van Aspelare.
Foto en O KIK-IRPABrussel

Bovenaan
daaronder

in de vierhoek suggestie van een ridderlijk wapenschild met
in de benen van de passer een gebeeldhouwd hoofd (afbeelding

van Philips?) en boven de benen nog moeilijk leesbaar vermoedelijk twee
bolvormige landmeterinstÍumenten.
In de vierpas op de vier hoeken een gevleugeld diermotief.
Tekst van het grafschrift:

HIER LICHT BEGRAVEN

/ M" PHILIPS DE DYN /

GHESWOOREN

LANTMETER / MAIHEMAIICVS ENDE / GEOGRAPHICVS DIE OVER/
LEET DEN 5 AGUSTVS 1665 I ENDE ANNA VAN GANSBECK SYN /
HVYSVROUW DIE OVERLEET / DEN 25 SEPTEMBER 1628 / EN ANNA
DROESBEKE SYN TWEEDE i HVYSVROUW DIE OVERLEET DEN
23 I DECE}|IBER 1667 EN PHIL. DE DYN HVNiLIEDEN SONE DIE
OVERLEET DEN 11 APRIL I 1,661 OOCK MAIHEMATICVS ET'/ BIDT

VOORDEZIELEN
Randschrift:

ONTtrERMTV MYNDER / GODT NAERV GROOTE
BERMHERTIGHEYT
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OVERZICHT VAN HET CARTOGRAFISCH EN
LANDMEETKUNDIG OEUVRE, VAN
PHTLTPS DE DrJN (1618-1662)
DirlqVAN DE PEfuNE
Georges I/ANDE WINKEL

I. KAARTBOEKEN1
A. Kaartboek van de abdij van Anchin van de bezittingen in Aaigem, Dikkelvenne en omgevin g (1621 -1622 I 1626)
Vier kaarten: zie in dit nummer Gerrit LIESSENS, Het "Cartulaire des
biens de I'abbaye d'Anchin" door Philips de Dijn, 1621-1626,p.43-54.

B. Kaartboek van de Sint-Wivina-abdij van Groot-Bijga/rden

(1623-1625)2

I

'

De oudste vermelding van deze kloosterstichting van Groot-Bijgaarden
dateert van circa 1120. In 1133 nam hertog Godfried I met de Baard
de prille kloosterstichting van Wivina en Ermara, die op zijn allodiaal
goed genaamd 'Bijgaarden', een teruggetrokken leven leidden, in bescherming en plaatste zehet onder de voogdij van de benedictijnenabdij
van Affiigem. In 1242 werd de priorij van benedictinessen een zelfstandige instelling los van Affligem en in 1548 verwierf ze het statuut
van abdij. Met de godsdiensttroebelen van de tweede helft van de 16d"
eeuw werd de abdij verwoest. Pas in 1598 keerden de zusters terug. In
1796 werd het klooster door de Fransen afgeschaft en het jaar daarop
verkocht. De meeste kloostergebouwen, waaronder kerk en klooster,
werden afgebroken, de inflrmerie, het proosthuis en de ingangspoort
bleven behouden. Het ommuurde dömein rond het klooster van circa
7 ha. bleef behouden. In 1897 werd het domein aangekocht door de
Broeders van de Christelijke Scholen, die het behielden tot 2013. Thans
zijn de neogotische gebouwen afgeb'roken en vervangen door service-

1
2

kaartboeken,_losse kaarten, landboeken en opmetingen zijn telkens chronologisch gerangschikt.
A. DESPY-MEYER. Abbaye de Grand-Bigard,in: MonasÍicon Belge. ll/. Province
de Brabant l. p.219-242; M. VAN LIEDEKERK-E en R. VERMEIREN, GroorBijgaarden. Een geschiedenis van de Sint-Wivinasite van 1794 tot 2016, GrootBijgaarden,2018.

Q.

Het Land van Aalst, jaargang LXX, 2078,m.4
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flats. In 1996 zrlnde nog bestaande gebouwen van de l7d" en 18d" eeuw
beschermd als monument en het parkdomein inz4n geheel als stads- en
dorpsgezicht. Het domein is overdag toegankelijk voor voetgangers.
De opmaak van het kaartboek kadert in de restauratieactiviteit van
het klooster door de abdis Catharina de Martigny (1619-1641), die in
1632 de nog bestaande inflrmerie liet bouwen. Het kaartboek biedt
vooral een overzicht van abdijeigendommen in de wijde omgeving van
het klooster, de streek tussen Brussel en Ternat. Opmerkelijk is ook de
beschrijving van enkele bezittingen in het Land van Aalst, met name in
Aaigem en Leeuwergem. De kaart van Philips de Dijn dt 1623-7624
biedt de oudste - en gelet op de accuratesse van De Dijn - ook betrouwbare aÍbeelding van de abdij en het beluik. Of in de keuze van de SintWivina-abdij voor landmeter Philips de Dijn de toenmalige proost en
biechtvader Gabriël Collins een rol heeft gespeeld is mogelijk.3 Collins

is immers een kanunnik van de premonstratenzerabdij van Ninove,
voor welke abdij De Dijn vanaf 1620 opdrachten uitvoerde.
Omdat de legger een uitgebreider goederenoverzicht biedt dan de
twee nog bewaarde kaarten, worden de inhoud van de legger en de
kaarten apart behandeld. Eén kaart is nog in het kaartboek aanwezig, de
andere kaart is daaruitlosgemaalÍ. Dat er oorspronkelijk drie kaarten in
het kaartboek aanwezig waren, is waarschijnlijk.a Het kaartboek werd
gebruikt als werkinstrument bij het goederenbeheer, zoals blijkt uit het
gegeven dat in 1733 landmeter Joos De Deken een toevoegsel in de
legger inlaste. Hoewel het kaartboek niet luxueus gemaakt is, getuigen
toch enkele sierletters, onder meer in het prohemium, van de grafische
flnesse van Philips de Dijn.

l. Legger
1. Beschrijving van de abdijgoederen
- Groot-Bij gaarden, Dilbeek en Sint-Ulriks-Kape11e, p. l-42
- Merchtem en Mollem, p.43-575

Kanunnik van de premonstratenzerabdii van Ninove. Geboren in 1591, priester

sewiidinl6l5.inl6lgcircatorennovióenmeester,pastoorinOetingenca. 1636Ï64d. nadien tot aan ziin dood op 24 sept. 1669 pioost te Renissart. Zie P. DE
LEEMANS, Het 'Liber-Reverendàrum Dàminoruni Abbatiae Ninoviensis ab anno

1690. Inleidins, rekstuiÍsave en commeníaar, (scriptie dep. Ceschiedenis KU Leuven), 1996, plA-A+. Zijn verblillin Croot-Bijgaàrden moel kortstondig zijn ge\.veest en sirueen zich na I 6 I 9 en vóór I 636.
4
5

De nummerins van de oercelen laat veronderstellen dat ook een kaart van Merchtem en Mollerí is semdakt.
Tussen p. 42 er 43"is een addendum v an 17 33 met gronden in Merchtem door Joos
de Dekën ingevoegd.
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Arabesk. Beginletter van het prohemium uit het kaartboek van de abdij van

Groot-Bijgaarden.
O RA Leuven. Kerk. Archieven Brabant. Abdij van Groot-Bijgaarden.

81 17

Het Wivinaklooster van Groot-Bijgaarden. Detail uit kaart Groot-Bijgaarden
valr 1623. O ARA Brussel, Kaarlen en plattegrondet,306'7

21

258
- Hof van Bevere (Strombeek-Bever)6, p. 58-617
- Pachtgronden in diverse parochies: Laken, Sint-Martens-Bodegem, Ternat,
Wambeek, Sint-Katelijne-Lombeek, Asse, Ossel, p. 62-67
- Land van Aalst met Aaigem en Leeuwergem, p. 68-73
2. Philips de Dijn, 1623 en l62a @. 1) en maart 1625 (p.73)

3. Catharina de Martigny vrouw en abdis van Groot-Bijgaarden en Gabriël
Collins, confessor en proost, p. 1
4. 44,5 x 30,5 cm (witte perkamenten band op kartonnen platten); papieren
bladen; gemeten met verscheidene lokale maten @.73)
5. RALeuven, Kerkelijke archieven van Brabant,Abdij van Groot-Bijgaarden,

nr.8117
2. Kaarien

l.Kaart van abdijgoederen in Groot-Bijgaarden, Dilbeek en Sint-UlriksKapelle; met beeld van de Wivina-abdij en de kerk en het kasteel van GrootBijgaarden; als oriëntatiepunten de kerken van Bekkerzeel, Zelllk en Dilbeek
2. Philips de Dijn, 1623-1624 (carlouche midden onder)
3. Catharina de Martigny, vrouw en abdis van Groot-Bijgaarden (wapenschild
links boven en cartouche met opdracht rechts boven)
4. l3l x 81 cm; perkament; oriëntatie tekstueel aangegeven, noorden; twee
schaalstokken (Dilbeek links midden, Groot-Bij gaarden (rechts midden)
5. ARA Brussel, Verzameling Kaarten en plattegronden in handschrift, Reeks
I, nr. 3 067,8 intemettoegang http ://www. caÍesius.be
I . Kaart van de goederen horend bij het hof van Bever; met het hof en de kerk
van Strombeeke

2. Niet gedateerd en getekend
3. Geen opdrachtgever vermeld
4.61 x57,5 cm; perkament; oriëntatie tekstueel aangegeven; oosten, schaalstok rechts onder
5. In kaartboek tussen p. 6 1 en 62; RA Leuven, Kerkelijke Archieven van Brabant, Abdij van Groot-Bijgaarden, nr. 8l 17

6
7

Toen wereldliik Jette. eeesteliik Strombeek.
Tussen p. 57'en 58 is"een bldd ingevoegd over Laken van de hand van Joos De

8

Bliikens een nota r,ooraan in het kaartboek is de kaart lossemaakt uit het kaartboek
oo'2 iuni 1788 om sebruikt te worden voor de Raad vaï Brabant in een conflict
nisseir de abdil en dë 'regeerders'van Sint-Ulriks-Kapelle. Nadien is de kaart on-

Deken (1733).

dergebracht in de collectie Kaarten en Plannen (La carte, donl question. se Írouve
iointe à la collection generale des Cartes et plans).
Op de versoziide een kaart van Joos De Deken (l 733) me1 gronden in Laken en een
beield van de Lakense kerk.
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C. Kaartboeken van de abdij van Vorst (1629-1638)
Veertien kaarten: zie it dit nummer Georges VANDE WINKEL,
Philips de Dijn en de benedictinessenqbdij van Vorst (Brussel). Kaartboeken 1 628- I 6 3 B, p. 55-7 4.

D. Kaartboek van het schoofland van Hendrik van Etten in
Denderhoutem (1631)
Het gaat om schoofrechten (vrjfde schoof) op 200 dagwand land in
Denderhoutem. Ridder Hendrik van Etten laat in 163l na drie kerkgeboden een nauwkeurige inventaris opmaken van de grootte van de
gronden en van de heerlijke verplichtingen die de eigenaars en pachters
hem verschuldigd zijn. De kaart en de legger zijn samengebonden in
één band, zodathet kaartboek nog in de originele toestand tot ons is
gekomen. Hendrik van Etten, heer van Westmeerbeek, treedt op als als
(leen)man en voogd van vrouwe Margareta van Etten.l0 De familie Van
Etten kwam in 1613 in fiet bezit van Westmeerbeek.ll In hoeverre deze
schoofrechten een leen zijn yan het leenhof en de heerlijkheid Ginderbinnen in Denderhoutem is onduidelijk.l2
In 1707 zijn de douairière van jonker Frangois Gonzales du VexaÍano en Joos vanden Berghe, gehuwd met de weduwe van jonker Petro
Gonzales du Vexarano, in het bezityan de schoofrechten.l3

10
11

12

ls Hendrik de oom oleen broer van Margareta?
Thans deelsemeente van Hulshoul {arr. T-umhout}. Voor de seschiedenis van Westmeerbeek, 7ie de website van de gemeente Hulshout. daar het item llestmeerbeek
door de eeuwen heen.
H. VAN ISTERDAEL, Inventaris van de archieven van de heerliikheden het Land
van Rotselaar r I 42 I -l 798t, de lyouterink ( I 532-l 775), Ginderbinnen ( I 631-179ó)
en Larem-Lilare ( 1613-1795). Oud bestand, Brussel, 1995, plaatst dit schoofland
(de nrs. 1699-17021 onder d9 titel 'Heerliik}eid van Ginderbimen'. Over deze
heerliikheid is weinie of seen informatie bèschikbaar. Het bliikt een heerliikheid
te ziiri, gelegen in Deiderh'outem, met baljuw en leenmannen eí verschillende achterldneí, wàaronder een gelegen in Ererirbodegem en Welle (Stadsarchief Aalst,
Land van Aalst. nr. 1$11 Ío1.22v"). Hieruiibliikt dat deze Denderhoutemse
schooflanden alÍeszins niet gelijkgesteid kunnen w<jrden met de heerlijkheid. Was
dit schoofland één van de lenen vàn Cinderbinnen?
RA Gent, Land van Rotselaar, m. 1702, gerubriceerd onder het hoofdstuk Ginderbinnen bévat het schoofboek van Petrus eï Philippe Raes. In 1748 laat Petrus Raes,

,

13

heer van Ter Burcht en Ginderbinnen, ziin schbofboek vemieuwen en in 1781
actualiseert de nieuwe heer Philippe Jozef Raes, advocaal bii de Grote Raad in Mechelen. oonieuw dit schoofboek. Hier saat het om contracien voor het verdinsen
van de schooftechten en nier meer om Fet beschriiven van de percelen. zoals in"de
schoofboeken onder de nrs. I 699, I 700 en I 7 01, iodat niet k# uitgemaakt worden
ofhet om dezelfde schooflanden saat. Tevens bevat dit nurnme-r 1702 nog, een
ander schoofboek van Jan Baotist Redant uit Haattert. oosemaakt in I754. Iïierin
is evenwel sprake ran een zedde school. zodat duidelijk'iídat dit schooíboek niet
over dezelfde schooffanden gaat.

l
:
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De legger
Beschrijving van 191 percelen schoofland gelegen in Denderhoutem, Er zijn
drie kopieën gemaakt, met verwijzing naar het schoofboek van De Dijn, één
circa 1658, é$in1661 en één in7707ta
2. 15 februari 1631, Philips de Dijn (eerste en laatste pagina)
3. Ridder Hendrik van Etten, heer van Westmeerbeek, als man en voogd van
Margareta van Etten (folio 1v')
4.30 x 50 cm; kaft van wit perkament (beschadigd) op kartonnen platten; papier,20 folio's niet genummerd
5. RA Gent, Land van Rotselaaq rr. 1699; nr. 1701 (twee exemplaren) en
nr.1700 voor de kopieënls
1.

1.

2.

Kaart

1. 191 percelen schoofland, verspreid gelegen in Denderhoutem
2. 8 februari en volgende dagen van 1631, Philips de Dijn (cartouche links
onder). De tekst van deze cartouche is opgesteld en ondertekend door de greÈ
fier J. Coucke en bevat een verklaring van de schepenen van Denderhoutem,
waarin zij de geldigheid van de procedure bevestigen
3. Ridder Hendrik van Etten en Margriet van Etten (cartouche links onder);
met wapenschild van Hendrik met wapenspreuk Deo duce er schild van Margriet met de spreuk vertu j 'esÍime (midden boven)

4. 49 x 160 cm; perkament; oriëntatie met windroos, noordnoordwest; schaalstok (midden onder)
5. RA Gent, Land van Rotselaar, nr. 1699 (in het kaartboek)

E. De verdwenen kaartboeken van het grondbezit van de abdij van
Yicoigne in Denderwindeke (1639 en1662)
De premonstratenzerabdij van Vicoigne werd gesticht in 1129. De
oudste vermelding van grondbezit van de abdij van Vicoigne in Denderwindeke stamt uit l2l4.t6 Toen bezat de concurrerende premonstratenzerabdij van VerÍnand (Fr, nabij Saint-Quentin) het altaar en een
aanzienlijk grondbezit in Denderwi.rdeke. Wegens politieke omstandigheden werd voor het Franse Vermand de uitbating vanhaar domein in
Denderwindeke (en Huizingen) moeilijk, zodat in 1490 een goederenruil met de abdij van Vicoigne werd afgesloten, zodat deze laatste abdij
de altaren (Denderwindeke en Huizingen) en de goederen van Vermand
t4 Dit
15

laatste naar de kooie van 1661.

In de huidise inventaris van het Land van Rotselaar van het Riiksarchiel te Cent

ziin de nurímers één setal hoper dan in de uitsave van 1995. die sebruikt is voor
piblicatie op de websíe van hët RijksarchieL ónze verwijzingen gëlden de actuele
inventaris in het Riiksarchiefvan Gent.
16 D. VAN DE PERRE en R. VAN HAUWE, De geschiedenís van Denderwindeke,
Deel III: Parochie en kerkeliik grondbeziï tiidens de middeleeuwen, inzonderheid de aanwezigheid van de àbliien van Veritand (Fr.). Wcoigne (Fr..1 en Ninove
(1138-1490),in'. HeÍ Landvan Aalst,46,1994, p. 73-130.
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I
I

in de Nederlanden bekwam en Vermand de goederen van Vicoigne in
Frankrijk. Vicoigne was toen nog een onderdeel van het graafschap Henegouwen in de Nederlanden. Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV

t

I

werd in 1678 een deel van Henegouwen bij Frankrijk gevoegd, waaronder de streek van Valenciennes. Vicoigne verwierf naast gronden, ook
de volledige tienden, schooflanden en heerlijke rechten in Denderwindeke. Voor het beheer van de goederen stelde de abdij een proost aan,
die de vandaag nog aanwezige woning (proosdij) met de ommuurde
tuin naast de kerk betrok.
Het goederenbezit is door Philips de Dijn tweemaal (1639 en 1662)
in kaart gebracht. Gelet op de uitgestrektheid van het dorp een enorme
opdracht. De leggers en de kaarten zljn verloren gegaan, maar twee
getuigen bevestigen het bestaan ervan.

I

I

l.Eenlnventaire des cartulaires, registres et autrepapier, qui se trouyent à la
prévóte de Dender"windeke, opgemaakt op 30 november 1791 door advocaat
Antoine Frangois dHoop in opdracht van de raadsheer en procureur-generaal
van de Raad van Vlaanderen,r? noteert volgende stukken:rS
N"l. Carte generale etfigurative du village de Denderwindekefait d'apres
le mestrage de I'année 1639 et signé P. Dedijn.
N"2. Pareille carte sígnée ut suprafaite I'année 1662.
N"6. 3 cartulaires de toutes les terres labourables et prairies appartenantes à I'abbai'e de Vicoigne au village de Denderwindeke selon la carte
n"l; I dito carhtlaire selon la carte n'2.

2.ln

een staat van goed, opgemaakt in 7662na de dood van Joos de Groote, die
de pacht van de inkomsten van de abdij van Mcoigne in Denderwindeke had
verworven, staat een schuld vermeld aan Philips de Dijn:re
Item is schuldich aen Philips de Dyn lantmeeter de sontme van twee hondert vierÍich guldens over het maecken van eene caefie rttgeratiJ'van alle
de goederen van het clooster van Vigconnien in Windeke, volghens den accorde over Pieter van der Eecken, berustende date den ... januarij 1662,
den 1 8" januarij aen den selven vercocht ende gelevert om tsestich guldens
laekense stolfen. Op rekeninghe vanden voorn. ij' xl gul. compt noch res-

ten !er somme van

17

l8
19

j'

lxxx g.

RAG,
Raad van Vlaanderen, nr. 3 1585. De inventaris bevat 42 numrlers. Wat er na
'l
791 met de toen nos. aanwezise kaarten en boeken sebeurd is. is niet bekend.
Vroeger dan in de ZuiAetlt<e Ílederlanden werden ín Frankriik de abdilen afgeschaft in I 790, zodat hun lronden in de Zuidelijke Nederlanden zonder'eigenaar

bleven.

I l5v' (Staat van soed van
roóte van 28 àpril 1662 ). Over Joos de Croote en zijn staat van "goed, zie
H. VANCASSEN. Gesàhiedenis van Ninove,ll, Ninove, 1939, p. 338-3?2. Vangassen relereert nog naar het oude inventarisnummer 500. Joos dè Croote woonde
in De Helm in de Beverstraat in Ninove, r.raar hii een stoftènwinkel had. iras herhaalde malen scheoen van de stad en verwierfde óachtrechten van de soederen i an
Vicoigne in Dendèrwindeke voor de aanzienlijkè som van 4079 gulderr en l2 I 2
stuive-r. Hij overleed op l3 juli ló61

RAG, Oud semeenteliik archief Ninove, nr. 498, lol.

Joos de

C

.
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Dit leidt tot volgende conclusies. In

1639 heeft Philips de Dijn een
kaart gemaakt van gans Denderwindeke, door hem gedateerd en gesigneerd, met bijhorende leggers en aanduiding van de goederen van
Vicoigne, gebundeld in drie volumes. Wie gaf de opdracht voor de kaart
van 1639? Toen was Matthias Bar (1624-1642) de abt. Hij voltooide de
nieuwe abdijkerk van Vicoigne en kan als een succesvolle restaurator
van het abdijpatrimonium beschouwd worden.
Een analoge kaart met leggers is nog eens gemaakt in 1662. Ongetwljfeld gaathethier om de kaart die besteld werd door Joos de Groote.
Pieter van der Eecken fungeert blijkbaar in 1662 na de dood van Joos
de Groote als tussenpersoon. Die kaart lijkt een kopie te zijn van de
kaartvan 1639 en is eveneens gesigneerd en gedateerd door Philips de
Dijn. De kostprijs voor het maken van die kaart bedraagt 240 gulden,
waalvan bij op opmaak van de Staat van goed 60 gulden zljn afbetaald
in de vorm van een partij lakens.
Is er enig verband tussen het landboek van Denderwindeke dat in
1672 is opgesteld door lan{meter Jan van Gijseghem,2o op basis waarvan landmeterAntoon de Dijn, zoon van Philips, in 1680 de grootte van
de gronden waarop tienden verschuldigd zijn berekende (953 bunder, 3
dagwand, 59 Yrroeden) en van het schoofland (250 bunder, 53 roeden,
13 voeten)?2l Tevens bhjft de vraag open in hoeverre de grote, niet gedateerde en signeerde kaart van Denderwindeke (160 x220 cm),thans
berustend in het Stadsarchief van Ninove, schatplichtig is aan de verloren gegane kaarten van Philips de Dijn.22 Dezekaafi is gemaakt door
Pieter van Sinaeij circa 1728-1734 in opdracht van de proost Andreas
Le Cocq.23

RAG. Baron ie van Wedererate. nr. 23. H iervan is een kooie semaakt in I 785 ( lbidem.nr.67 l). Indeproosàii bevondzichin lTgl.blijkerïsni3uan delnvenÍoire.
eveneens een konie-'bestaaride uit viildelen.
2t RAG. Baronie vàn Wedersrate, nr. 23. De lolio's 437-440 ziin van ziin hand.
22 Stadsarchief Ninove, Deriderwindeke, nr. 30; D. VAN DÉ PERRË en R. VAN
HAUWE, Onbekende landkaart van Denderwindeke, in'. Het Land van Aalst, 42,

1990, p. 237-247.
P. BEYLS, Ex cultura abundantia, Repertorium van Oost-Vlaamse landboeken,
prijzijboeken. gebruikboeken en biihorende kaarten, Brussel,2015, p. lr56 ziet
Íhwothetisch) Jan van Giiseehem als de maker van deze kaarl en darcen ze 1672I 680. Een archiefsruk leeit dàt Peter van Sinaeii de kaan semaakt heeft. waarover
een betalingsgeschil liep

in

1734 (StadsachiefAalst,

26

>í
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Kaartboek en kaarten van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij van Ninove (1641-1654 en1620-1662)24
De Ninoofse premonstratenzerabdij werd gesticht in 1137. In 1146
tr'.

werd het Liedekerkse kapittel met de Ninoofse abdij verenigd,vandaar
het abdijwapenschild met de dubbele kromstaf en de wapensprctk Felix concordia. Zewerdrijk gedoteerd met landbouwgronden en bossen,
die met het systeem van uithoven (later pachthoven) beheerd werden.
Twee grote uithoven velwierven in de 17d" eeuw het statuut van proosdij: Renissart (Arquennes en Seneffe) en Boechoute (Dikkelvenne en
Velzeke). Het grondbezit van de abdij was voornamelijk geconcentreerd in Ninove en Okegem (blok aansluitend bij het abdijbeluik),
Pamel, Liedekerke, Borchtlombeek, Strijtem, Meerbeke, Appelterre,
Sint-Antelinks, Woutrechtegem, Sint-Renelde (Saintes) en de vermelde
twee proosdijen.

Philips de Dijn karteerde over een periode van 42jaar het ganse
grondbezit, behalve dat van de proosdij van Renissaft. Dit gebeurde in
drie fases: I 620-1 624 onder 4bt Jan David, I 641 -l 65 4 onder abt Christiaan Roelofs en 1661.-1662 onder abt Jan de Neve. Alles te samen zijn
22 kaarten bewaard, 14 losse kaarten en 8 kaarten uit het kaartboek.
Dit kaartboek brengt een overzicht van de bezittingen verbonden met
de abdijhoven (behalve Renissart). De legger van het kaartboek is nog
intact bewaard, de kaarten zijn daaruit losgemaakt en afzonderlijk geïnventariseerd.
1.

De legger van het kaartboek

1. Het kaartboek beschrijft de bezittingen in twaalf rubrieken:
Ninove-Okegem; Pamel; Borchtlombeek-Strijtem-Kattem; Hof te Schalkem
(Meerbeke); Hof te Wolfput (Meerbeke); Hof te Herbeek (Sint-Renelde/Saintes); Hof te Roeselaar (SintAntelinks); Hof ten Berge (Woubrechtegem);
Proosdij van Boechoute (Dikkelvenne en Velzeke); Appelterre; Voorde; Denderwindeke

24

Voor recente studies over het Ninoofse kaartenarchief , zie; J. OCKELEY, Kaarten
(1ó16-1781)- Gentvan.de
van de abdij
abdii.uan.Ninoye
van Ninove (!616-1781L
2016 met Íotografischq
fotosrafische aÍbeeldins
Gsnt, 2016:net
u^Íbq"14
in kleur van 101
l0l kaarten.
kaarten. De kaarten
kaanen De
v9
Diln
v\.|\\
Diin betreffen de nummers
nri-mmers 1,
1,2,3,4,í,
2, !
6.7,8.9, t0. t1,12,13,, 14,
t4, ts,16,
15, 16, s4,
54, 55,
ss, s6,
56, 57,
s7, s8,68;
58, 68;H.
H. JANSSENS, Bij de
(1616-1781), in: Analecta Praeptrblicarie von Kaarten van de abdii
publicalie
abdii van Ninove (lóló-1781),in:
'
p. 296-3 l J: D. VAN DE PERRE, lter
mons Írate n s i a. 93, 20 l 7,,p.296-313:D.
Her kkaaríenarchiefvan
a arí enarc h i ef va n
de Ninoofse abdij herbekeken,in'. Her Land van Aalst,70,20l8, p. l8l-232. Een
22 kaarten van de De Diin, p. l82-198.Voóreen-rèconstructievan
I 82- I S8. Voor een rèconstructie van
overzichi van de
overzichÍvan
de22kaartenvandeDeDiin,p.

het kaanboek: D. VAN DE PERRE en C. VANDE WINKEL. Aanmerkingen bij

de uitsave
uirsave van de kaarten van de abdii van Ninove (1616-1781),
t I ó1 6-1 78 I ), in'. Het Land van
Aolsrl69,2017,p. l17-124 en G. VANDE WtNKEL, Het 'verdwenen'koarrboek
\innve tPh
van
rott de ul.dii
ran Ninov.e^(Philips
abdij^v.an
de Dijn, 1641-1654),in'. Analecta Praemonstrarcrrri.r. e3. 20) 7. p I l4-3I 7.
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2. 1641-1654; 1641 Borchtlombeek-Strijtem- Kattem (fol. 34 en 4l); 16441645 Ninove-Okegem (fol.3); 1646 Hof te Schalkem (fol.50); 1646 Hof te
Wolfput (fol. 57); oktober 1654 Proosdij van Boechoute (fol. 94);naamPhilips
de Dijn vermeld op fol. 3, 34, 41, 50, 5J, 62, 70,83 en 101
3. Abt Christiaan Roelofs vermeld als opdrachtgeven op fol. 3 en 41
4.32 x21 cm' I l2 papieren folio's in recente linnen band
5. RA Gent, Abdij Ninove,r. 724
2. De kaarten van het kaartboek

1. Kattem, Borchtlombeek en Strijtem (abdijgronden en tiendgebieden);
kerk Eizeringen
2. 1641en Philips de Dijn (in de legger)
3. Wapenschilden abt Christiaan Roelofs en abdij (links en rechts boven)
4. 19 x 94 cm; perkament; oriëntatie met windroos: zuid; schaalstok (midden
onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. 127 en 724, fol.34-47 (legger)
1. Hof te Herbeek (Sint-Renelde/Saintes); motte Mussain, kerken Sint-Renelde en Bierk/Bierghes
2. 1641(cartouche rechts onder) en Philips de Dijn (legger)
3. Wapenschilden abt Christiaan Roelofs en abdij (links en rechts boven)

4. 78 x 68 cm; perkament; perkament; oriëntatie met windroos: zuidoost;
schaalstok (cartouche rechts onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. 132 en 124, fol. 62-66 (legger)

l. Pamel (abdij- en cijnsgronden)
2. 1643 en Philips de Dijn (in de legger)
3. Wapenschilden abt Christiaan Roelofs en abdrj (links en rechts van cafiouche boven)
4. 81 x 71 cm; perkament; oriëntatie met windroos: noord; schaalstok (rechts
onder)
5. RA Gent, nr. 126 en 124 fol.22-29 (legger)

l. Ninove en Okegem (abdijgronden); figuratief stadsplan Ninove inclusief
abdrjbeluik en kerken Herlinkhove, Iddergem en Pamel
2. 1644-1645 en Philips de Drjn (in de legger)
3. Wapenschilden abt Christiaan Roelofs en abdij (links en rechts van cartouche midden boven)
4. 94 x 119 cm; perkament; oriëntatie met windroos: noordwest; schaalstok
(rechts onder)
5. RA Gent, Abdrj Ninove , nr. 725 en 124, fol. 3-29 (legger)
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1.

2.

Hof te Schalkem (Meerbeke); kerk Meerbeke
1646 en Philips de Dijn (in de legger)

3. Wapenschilden abt Christiaan Roelofs en abdij (rechts boven)

4. 55;60 cm; perkament; oriëntatie met windroos: oost; schaalstok (cartouche
rechts onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr' 128 en 124, fol. 50-53 (legger)

Hof te Wolfput (Meerbeke en Pamel) ; kerk Meerbeke
2.1646 en Philips de Dijn (in de legger)
3. Wapenschilden abt christiaan Roelofs en abdrj (links en rechts boven)
1.

4. 50 x 79 cm;perkament; oriëntatie met windroos: zuidoost; schaalstok (cartouche links onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove,nr. 129 en 124, fol. 57-59 (legger)
1.

Hof ter Loots (Appelterre); kerk Appelterre

1646 (caftouche rechts onder) en Philips de Dijn (in de iegger)
3. Wapenschilden abt Christiaan Roelofs en abdrj (links en rechts boven)
4.45 x72 cm;perkament; oriëntatie met windroos: noordwest; onder de passer

2.

schaalstok (links onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. 131 en 724,
1.

fol' 101-104 (legger)

Proosdij van Boechoute (Dikkelvenne en Velzeke)

2.1654 (carrouche rechts onder), oktober 1654 (in de legger) en Philips
Dijn (in de legger)

de

3. Wapenschilden abt Christiaan Roelofs en abdij (links en midden)
cm; perkament; oriëntatie met windroos: noord; schaalstok (rechts onder)
4.
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. I 30 en 124, fol. 94-96 legger)

$;T

3. De losse kaarten

Ninove en okegem (abdijgronden); kerken van Herlinkhove, outer en Pamel
2. 1621en Philips de Dijn (cartouche midden onder)
3. Wapenschilden abt Jan David (links boven) en abdij (rechts boven)
4. 66 x 86 cm; perkament; oriëntatie met windroos: zuidoost; schaalstok met
1.

vermelding/ecit De Dijn (cartouche links onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. 235
1.

2.

Pamel (abdijgronden)
1622 en Philips de Dijn (cartouche rechts onder)

;

1624 (carlouche van

schaalstok rechts onder)
3. Wapenschilden abt Jan David ( links boven) en abdij rechts boven)
4.63 x80 cm; papier; oriëntatie tekstueel aangegeven: zuid; onder de passer en
zelfportret schaalstok (cartouche rechts onder)
5.

AA Mechelen. Praemonstratensia,il{inove, nr. l311
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Abdijsite Ninove. Detail uit kaart abdijgoederen Ninove-Okegem van ca.
1620. A AA Mechelen, Abdij Ninove, 16/6
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Abdijsite van Ninove, 1650. Foto Jacques De Kegel;
Ninove, nr.222
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RA Gent, Abdij

268

.

L Ninove en Okegem (abdijgronden); kerken van Herlinkhove, Outer, Iddergem en Pamel en figuratief beeld abdijbeluik
2. Niet gedateerd, niet getekend; ca. 1620 op basis van historische criteria;
toeschrijving op basis van stijl; geëxhibeerd op 19 juni 1702 in kader van later
proces door D. Brant (links onder)
3. Wapenschilden van abt Jan David (links boven) en abdij (rechts boven)
4. 204 x 261 cm' papier; oriëntatie tekstueel aangegeven en met windroos:
zuid; onder de passer en zelfportret schaalstoktafel (midden onder)
5. AA Mechelen, PraemonstratensiaÀ.linove, nr. 13/6; intemettoegang: KIK
(Brussel), negatiefnummers X0 I 09 I 1 -X0 1 0928
1. Kattem, Borchtlombeek en Strijtem (abdijgronden zonder de bossen)
2. Niet gedateerd, niet getekend; ca. 7622-1624 en toeschrijving op basis van

stij I
3. Wapenschilden abt Jan David (links boven) en abdij (rechts boven)

4. 62 x 78 cm; perkament; oriëntatie tekstueel aangegeven: zuid; schaalstok
(cartouche links onder)
5.

AA Mechelen, PraemonstratensiaNinove, nr. l3l5

l. Figuratieve weergave abdijbeluik (Ninove)
2. 1l augustus 1650 en Philips de Dijn (tekst rechts onder) ;geëxhibeerd in het
kader van een proces op 11 augustus 1650 door J. De Geusere (tekst rechts
boven)
3. Opdrachtgever abt Christiaan Roelofs (tekst rechts onder)
4.68 x 61 cm; perkament; oriëntatie tekstueel aangebracht: zuid; schaalstok
(rechts onder); tekst legende (links onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, w. 222
1.

Boonhof (Heldergem); kerk Heldergem

2. Niet gedateerd, niet getekend; ca. 1640-1650 en toeschrijving op basis van
stij I

3. Geen wapenschild of opdrachtgever
4.21 x 30 cm; perkament; oriëntatie tekstueel aangebracht: noord; geen schaalstok
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr.782

l. Ninove

en Outer (tiendgebieden abdij); kerken van Outer, Herlinkhove en

abdijkerk

2. 1661 en Philips de Drjn (cartouche links onder)
3. Wapenschilden abt Jan De Neve en abdij (links en rechts boven)
4. 81 x 58 cm; papier; oriëntatie met windroos: noordoost; schaalstok (links
onder)
5. AA Mechelen, Praemonstratensia,Nin ov e, nr.

32
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Stadsplan Ninove. Detail uit kaart Laatbank van Sint-Cornelius van 1662.
O RA GENT, Abdij Ninove, 921
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L Outer en Herlinkhove (tiendgebieden abdij); kerken Outer en Herlinkhove
2. 76 maarÍ 1662 en Philips de Dijn (cartouche links midden)
3. Wapenschilden abt Jan De Neve en abdij (links en rechts boven)
4. 55 x 70 cm; perkament; oriëntatie met windroos: noordoost; schaalstok
(links onder)
5. AA Mechelen, Praemonstratensia Ninove, nr. 1314

l. Vloerzegem

(tiendgebieden abdij); kerk Vloerzegem

2. 12 jr;Ji 1662 en Philips de Dijn (cartouche links onder); naarkaart van 1606
3. Wapenschild van abt Jan De Neve en abdij (links en midden boven)
4. 59 x 105; perkament; oriëntatie met windroos: oost; schaalstok (links onder)
5. AA Mechelen, Praemonstratensia,rNinove, nr. 13/3

L Ninove (territorium laatbank van Sint-Cornelius); met stadsplan inclusief
abdijsite
2. 18 oktober 1662 enPhilips de Dijn (cartouche rechts onder);lSjanuari 1664
verklaring van baljuw en schepenen van de laatbank (tekst links); 3 1 december
1664 geëxhibeerd in het kader van een proces (tekst rechts onder)
3. Wapenschilden Jan De Neve'en abdij (rechts boven)
4. 3l x 69 cm1' perkament; geen oriëntatie of schaalstok
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. 921 en 920 (procesdossier)

l. Aaigem (abdijgronden en schoofland)
2. 1662 en Philips De Dijn (cartouche links onder)
3. Wapenschild abt Jan De Neve (rechts midden)

4.34 x 61 cm; perkament, oriëntatie tekstueel aangegeven: west; schaalstok
(cartouche rechts onder); legende kleurgebruik (links onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr.782
1.

Balegem (abdijgronden)

2. niet gedateerd, niet getekend, ca.1662 en toeschrijving op basis van stijl en

wapenschild
3. Wapenschild Jan De Neve (links midden)

4.59 x 36 cm; papier; oriëntatie met windroos: noordoost; schaalstok (cartouche rechts onder)
5.

AA Mechelen, PraemonstratensiaÀ.,lin ove, nr.

7312

l. Landskouter (abdijgronden)
2. Niet gedateerd, niet getekend; ca. 1662 en toeschrijving op basis van stijl
3. Geen wapenschild, geen opdrachtgever
4.31 x 46 cm; perkament; oriëntatie tekstueel aangegeven: noord; schaalstok
(links onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. 819

J+
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1.

Appelterre (abdijgronden nabij gehucht Muilem)

2. Niet gedateerd, niet getekend; ca. 1662 en toeschrijving op basis van
3. Geen wapenschild, geen opdrachtgever

4. 22 x

4l

cml.

stijl

perkament; oriëntatie tekstueel aangegeven: west; schaalstok

(rechts onder)
5. RA Gent, Abdij Ninove, nr. 550

II. LOSSE KAARTENVAN DIVERSE OPDRACHTGEVERS25
1. Woonhuis en erf 'De Saeck' (Zak), aan de voet van de huidige Denderstraat
in Geraardsbergen, eigendom van de opdrachtgever

2.21 maart 1618, Philips

de

Dijn (rechts onder)

3. Jonker Charles vanden Eechaute, heer van Pumbeke, met wapenschild en
wapenkreet Gr imb ergh e26
4.82 x 62 cm; perkament; geen windroos of tekstuele weergave; noorden; in
cartouche schaalstok met zelfporket en het onderschrift me fecit Phs de dijn
(rechts onder)
5. Geraardsbergen, Privébezit
1. Kaart van een perceel bouwland en een vijver in Ophasselt
2. 3 november 1620; Philips de Dijn, lantmeeter en controluerder (links onder)
3. Gemaakt naar aanleiding van proces tussen Antonis Peerts (eiser) en Jan
Ooghe (verweerder).
4.42,5 x 31,5 cm; papier; tekstuele oriëntatie, oost; schaalstok (links onder)

5. RA Gent, Kaartenverzameling, nr.

1947;, internettoegang http://www

cartesius.be
1. Gronden in Erembodegem en Welle van het Hove Thale enhet Cleenhof,
toebehorend aan het klooster Groenenbriel (augustinessen, Gent) met beeld
van de kerk en het dorpscentrum van Erembodegem, de kerk Welle en het
kasteel van jonker Maesdam2T
2.22 november 1622, Philips de Dijn (in cartouche links onder)
3. Vy'apenschild van de abdis Maria Stuims2s (links boven) en lege cartouche

25

26

27
28

Kaarten zonder legger en die geen deel uitmaken van een corpus van kaarten.
Was in l6l8 burgemeester van Geraardsbereen íL.4. BOULY de LESDAIN. Cenealogie de la íamille yan den EechouÍe o-u vonden Eechaute, puis d'Eechaute,
in: L'lntermëdiaire. 1961. o. I 88: ons bereidwillis meesedeeld dbor de heer JeanMarie van den EeckJrout, waarvoor dank). De hëerliikÏeid Pumbeke is een leen
aftankelijk van het Leenhof van Boelare, met talriifte achterlenen, waarvan het
leenholgelegen is in Smeerebbe (RA Gent, Leenhofvan Boelare, nr. I I ).
Links onder staat een omkaderde tekst met de beschriivine van viifstukken kloostereigendom. die niet op de kaart staan, omdat ze te wiid Eelegen"ziin.

MariaSrurms(Storme)'regeerdevan22septemberl6l"l
n as Í i co n bel ge'. V lU 4 p. T+ I -l +Z).
"

35

-t-

t6t líteUr-iarl

1626 1Mo-

212

t.
71

^É#
''-t

':i.,
l

:

t

P4

.1

h

.ï: ë:.

-...

*.1

u-s

:. i,
1'

i-i.

I

1.

ïi

i j'
:. rl
{.. ,i,'

Í'ï

i

ir.
ry
§l'I ,ÉF
y. ,{
.r.
I t:u.

.#n

', **.
l'&$,

l

', : r ;

Gedeelte van de kaart van de eigendom 'DeZak'te Geraardsbergen, met
beeld van de Denderbrug en de Denderstraat, 1618.
Foto en @ Jan Coppens; privébezit

Details uit kaart

'DeZak',
Geraardsbergen.
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Dorpscentrum Erembodegem. Detail uit kaart Erembodegem van 1622.
@ RA Gent, Kaartenverzameling, 2523

Voerman met kar,
ridders te paard,

vrouwenflguur.
Details uit kaart
Erembodegem.
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met links en rechts wapenschilden van een ridder en zijn vrouw (rechts boven)2e
4. 105 x 148,5 cm; papier; oriëntatie met windroos, oosten (centraal op de
kaart); schaaltafel met zelfportret (rechts onder) en in de onderrand me fecit

Philips de Dijn
5. RA Gent, Kaartewerzameling, nr.2523

1. Eigendommen in Sint-Goriks-Oudenhove van de abdij Nieuwenbos
(cisterciënzerinnen, Gent), met beeld van de kerk en de windmolen
2. september l624,Phllips de Dijn (rechts onder)
3. Wapenschild van de abdis Margareta van Lummene, gezegd van Marcke3o
(links boven); kaart opgemaakt in aanwezigheid van baljuw, burgemeester en
schepenen en pachter (rechts onder)

4.63 x82,5 cm;perkament; oriëntatie tekstueel aangegeven, noord; schaalstok
(midden onder)
5. RA Gent, Kaartenverzameling, nr. 2525; intemeffoegang http://cartesius.be
1. Kaart van het wegennet in de parochie Smeerebbe (Land van Boelare) met
beeld van de kerk en het Hof van Smeerebbe, toebehorend aan de Sint-Pietersabdij (benedictijnen, Gent)
2.27 sepÍember 1638; Philips de Dijn (links onder)
3. Baron van Boelare (Francesco Bernardino Cassina); kaart gemaakÍ naar
aanleiding van proces tussen de Sint-Pietersabdij, eiser, en de baron, verweerder over het eigendomsrecht op de wegkanten (tekst links onder); geëxhibeerd

door de commissarissen van de Raad van Vlaanderen op 25 oktober 1638
(tekst midden onder)
4. 62 x 85,5 cm; papier; oriëntatie tekstueel aangegeven, west; geen schaal
5. RA Gent, Kaartenverzameling, nr. 530; internettoegang http://cartesius.be

Kaart van de heirbaan van Geraardsbergen naar Oudenaarde en Ronse
over Zarlardinge en Parike tot Nederbrakel met beeld van de kerk en de

1.

dries van Parike3l

2. Kopíe3z naar het origineel; op 21 november 1654 is de verklarende tekst
(midden links) op de kopie ondertekend door Philips de Dijn; op 30 november
is de kaart gecollationeerd door Pieter Rogiers, deurwaarder bij de Raad van
Vlaanderen
29

30
-1 I

-)l

De waoenschilden rechts van de ridder en links van diens wouw hebben we niet
kunneri identificeren. De heer Jean Marie van den Eeckhout wist ons op onze waag
mee te delen dat het ruitvormie schild overeenstemming venoont met dat van Marie du Bois de Fiennes fi 1624\. dame van Moorsele" dié eehuwd was met Rene de
Clerclair. baron van Fontaines- sraaf van Hoom. over wiéns waoenschild hii seen
gegevens heeft. Maar de vraag 6lijft onbeantwoord wat dit kopp'el met Ereníbódesem te maken zou hebhen.
Regeerde van22 ianuari l6l5 tot 12 maan 1627 lMonasticon belge.Ylll3. p.417).
Onlerdeel van een informatie preparatoire van 20 lolio's, opgestéld op 20 hovember 1654 door Pieter-Ros.iers.ïedrwaarder bii de Raad van Vlaanderen.
Maakte De Dijn de tekeiing van het wegennél en zijn de twee teksten op de kaan
van een anderé hand?

38
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3. Baron, hoogbaljuw en mannen van het leenhofvan Boelare, als verweerders
in een proces voor de Raad van Vlaanderen over het kappen van bomen, tegen
AntoonVercauteren, heer van Parike, eiser; de kaart is onderdeel van de getuigenverklaringen van de verweerders opgesteld door Pieter Rogiers

4.32 x 101,5 cm; papier; geen oriëntatie, noord; geen schaal
5. RA Gent, Raad van Vlaanderen, nr. 13208

III. LANDBOEKEN
l. Meerbeke
2. 1651, Philips de Dijn (fol.

l)

3. Wethouders van Meerbeke
4. 32 x 2l cm, register van 166 folio's
5. RA Gent, GOA Meerbeke, nr. 434
1.

Neigem

2.1651, Philips de Dijn (voorblad)
3. Baron van Boussy en van Wedergrate,33 en de baljuw en wethoudeÍs van
Wedergrate

4.32 x2l cm, register van 56 folio's (laatste blad ontbreekt); eveneens gedeeltelijke kopie
5.

RAKorlrijk, FamiliearchiefDescantons

l. Ninove
2.1653, Philips de Dijn (fol.

de

Montblanc (de Plotho), nr.1320434

1)

3. Burgemeester en schepenen van Ninove
4. 34 x 2l cm, niet gepagineerd
5. RA Gent, Abdij Ninove,m.236
1.

Voorde

2. 17 oktober 1654, Philips de Dijn (origineel landboek niet meer aanwezig);
12 februarí 1698, Gijsbrecht van Oudenhove (Aspelare), kopie, woord voor
woord van 'versleten'landboek van Philips de Dijn fu. 536-538)
3. Meier, burgemeester en schepenen; zij bevestigen op 12 februari 1698 de
gelijkenis tussen het oude en het nieuwe landboek (p. 538)
4. 33 x 27 cm, register van 548 pp.
5. RAGr GOA Voorde, nr. 49
1. Aspelare en Nederhasselt
2. 5 juli 1660, Philips de Dijn (fol. 1 en 172)

33
34

Toen Frans-Philippe de Ia Pierre.
Ons welwillend gèsignaleerd door Herman Van Isterdael.

39
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3. Baron van Boelare,35 hoogbaljuw Damman, luitenant-baljuw en burgemeester en schepenen van Aspelare-Nederhasselt
4.32 x2l cm, register van 172 folio's
5. RA Gent, GOAAspelare-Nederhasselt, nÍ. 3
1. Sint-Antelinks
2.24 september 1661, Philips

de Dijn @. I en272)
3. Prelaat van de Abdij van Ninove (Jan De Neve) als heer van de heerlijkheid
en burgemeester en schepenen van Sint-Antelinks (p. 1)
4 32 x2l cm, register van272 pp.
5. RA Gent, GOA Sint-Antelinks en Woubrechtegem, nr. 33

IY. OPMETINGEN
1. Compromisvoorstel over een betwiste haag in Onkerzele, grenzend aan een
stuk land van de Sint-Adriaansabdij en van het begijnhof van Geraardsbergen

2.1621, Philips de Dijn

3. De abt van de Sint-Adriaansabdij (Gaspar Vincq) en Pieter de Bruyne,
administrator van het begijnhof van Geraardsbergen
5. RA Gent, Sint-Adriaansabdij Geraardsbergen, nr.

ll93

1. Opmeting van al de gronden van het hof ten Broeke in Onkerzele, eigendom
van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen
2. 1621, Philips de Dijn
3. De abt van de Sint-Adriaansabdij (Martinus Lebrun)
5. RA Gent, Sint-Adriaansabdij Geraardsbergen, nr. ll94

1. Opmeting van een weide, gelegen aan de Waldendries, toebehorend aan de
pastoor en de armen van Aspelare
2.30 jarruari 1630, Philips de Dijn
3. Pastoor (Johannes Ooghe) en het armenbestuur
5. RA Gent, KOAAspelare, nr. 98

1. Opmeting van de schooflanden te Vlierzele, de helftwinning te
Letterhoutem, de schooflanden te Burst en te Zonnegem, het Pluimbos te
Sint-Lievens-Houtem

2.4-7 september 1640, Philips

de

Dijn

3. Sint-Baafskapittel Gent
5. RA Gent, Sint-Baafs en Bisdom Gent tot eind 1801, inventaris dL.3, p.345,

nr. 19691

35

Toen de nog minderlarige Philippe-Cuillaume-lgnace Ca.ssina. die onder de voog-

dij stond vín ziln

m"oedër Marië-Vadeleine van'lVolfsheim.
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1. Okegem
2. Betaling in 1642 door Okegemse armentafel aan Philips de Dijn en medewerkers voor opmeting kerk- en arÍnengoederen in Okegem36
3. Philips de Dijn ontvangt 14 gulden en 15 stuiver. De twee helpers Anthon
Raspoet en Adriaen van Snick ontvangen elk 3 gulden. De prijs van het logement en het verbruik van Philips en zljn twee lijndragers bedraagt I 8 gulden
5. RA Gent, GOA Okegem, rr. 99
1. Grimminge
2. 16 augustus 1661, Philips de Dijn (naar opmeting door hem uitgevoerd in

1628-1629)
3. Opmeting van de grootte van de gemeente voor vaststelling van het 'transport van Vlaanderen'; van de parochie zijn124 bunder 1 dagwand en 68 roeden bos (Raspaillebos) opgemeten door Philips de Dijn, de andere gronden
door diverse landmeters
5. StadsarchiefAalst, Land van Aalst, nr.49l9

V. TOEGESCHREVEN

AN PHILIPS DE DIJN

Kaart van het Land van Aalst (1626)
Zie in dit nummer Georges VANDE WINKEL, Een kaart van het Land
van Aalsï uit 1626 en landmeter Philips de Dijn, p. 7 5-92.

EEN TERUGBLIK
De kaart van het Land van Aalst inbegrepen, zgn er vijftig kaarten van
Philips de Dijn bewaard gebleven, die zich, behalve enkele, in de Rijksarchieven bevinden.3T De grote opdrachtgevers daarvoor waren de abdijen, zeven in getal, waarbij Vorst (14 kaarten) en Ninove (22kaarten)
de belangrijkste zijn. Vierenveertig kaarten hebben betrekking op de
kartering van hun grondbezi!. Andere opdrachtgevers zijn de baron van
Boelare (2 kaarten) en drie particulieren (3 kaarten). Negenentwintig
kaarten zijn gemaakt als onderdeel van een kaartboek, waarvan er acht
zijnbewaard. Dit betekent dat bij al die kaarten een legger is gemaakt,
waarin nauwkeurig de grootte, de ligging en de gebruiker van het op de
kaart genummerde perceel is vastgesteld. Zes kaarten zijn gemaakt in
het kader van een proces. De Dijn produceerde onafgebroken van 1618
tol 1662 gedurende vierenveertig jaar kaarten. Zowel voor de abdijen
van Ninove als Vorst bestreek zijn werkgebied het ganse Land vanAalst

36
31

Ons welwillend medegedeeid door de heer Herman Van Isterdael.
Een viiftat niet bewaaïde kaarten. waaryan het bestaan wel s.eattesteerd is
ondersteld kan worden, Iaten we in deze terugblik buiten belhouwing.

41
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in het graafschap Vlaanderen, de regio's ten westen, zuiden en oosten
van Brussel in het hertogdom Brabant en enkele dorpen ten noorden
en westen van Edingen in het graafschap Henegou'wen. Voor Franstalige opdrachtgevers (abdij van Anchin) en voor gebieden in Franstalig
gebied gebruikte hij het Frans. De Dijn maakte twee flguratieve stadsplannen van Ninove en één van Aalst, tekende op zijn kaarten als supplement aanzichten van abdij sites, dorpskernen, kerken, windmolens,
hoeves en kastelen. Binnen dat oeuvre neemt de regionale kaaft van het
Land van Aalst uit 1626 een apafie en unieke plaats in. De betekenis
van zyn cartografisch oeuvre als bron voor de kennis van het grondgebruik en het grondbezit,het landschap, de gebouwen en de toponl.rnie
kan niet overschat worden. Ook vanuit grafisch en schilderkundig oogplant zyn veel van zljtkaarten pareltjes, zoals blijkt uit de zelfportretten, de talrijke flguurtjes op de kaarten en de zoÍg en fantasie waarÍnee

hij cartouches en wapenschilden heeft getekend en gekleurd.
Yan zljn hand zljn zes landboeken bewaard, waarin het grondbezit
van een gans dorp is opgetekend. Al deze landboeken situeren zich in de
omgeving van Ninove enzijnwoonplaats Aspelare en werden gemaakt
tijdens zijnlaatste levensjaren in de periode 1651-1661. De opdrachtgevers zijnhier steeds de lokale besturen. Daarnaast zijn er nog meldingen van zes occasionele opmetingen, die, behalve één, gebeurden
in de regio Ninove-Geraardsbergen. Dit betekent dat zijn oeuvre dat
enkel de opmeting van gronden inhield, eerder beperkt en lokaal is. Het
is vooral omwille van zijn cartografie dat hij gevraagd werd en naam
en faam verwierf in een zeer ruime regio van Gent, over Zottegem,
Aalst, Ninove en Geraardsbergen tot Brussel. Hoeveel van ztln oeuvre
verloren is gegaanblijft onbekend. Maar de bewering vanz1nzoonAnton dat zqnvader Philips een vandefameuste ende experste lqntmeters
ende astrologiens van dese Nederlanden was,38 lijkt niet overdreven.

Dirk Van de Perre
Hoogstraat 23, 9401 Pollare
dirkvandeperre@s§met.be
Georges Vande winkel

Heirebaan 107, 9 400 Ninove-Denderwindeke
vande.winkel. georges@gmail. com

38

Geciteerd in het artikel van Bart MerckaeÍ, p. 11-12.
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HET "CARTULAIRE DES BIENS DE UABBAYE
D',AllcHIN'VAN PHILIPS DE DIJN (1621-1626)
Gerrit alEl,sEl/S
1. De

Sint-Salvatorabdij van Anchinl

1.1. De stichting

In "1079" werd in de moerassen van de rivier de Scarpe2 nabr.1
Pecquencourt (in de omgeving van Douai) een benedictijnenabdij gesticht,
Aquiscinctum, "door water omgeven", Alchin. Ze groeide snel uit tot een
belangrijk religieus centrum3 en zou een van de belangrijkste, grootste en

rijkste abdijen in de Nederlanden worden.
Het wapenschild van de abdij verbeeldde een hert op een veld van
lelies.a De leuze van de abdij was "Inter lilia pascit" "Hij weidt tllssen
de lelies", een citaat uit het Hooglied (2,15). (Anti-Franse) nevenvormen

"Cemls lllia calcat" , "Het heÍ vertrapt de lelies" en "Arhelus
liliacalcat", "Hijgendverkapthij/hetde lelies."Die laatsteversie gebruikte
De Dijn in zijn kaartenboek.
ervan waren

1.2. De abdij van Anchin en haar domein in het Land van Aalst
Alleen in de lange van de twee bewaarde stichtingsoorkonden5 lezen
wij tussen de giften vermeldingen van plaatsen in het Land van Aalst:
dedi etiam haec altaria ... altare videlicet de Dicleven, ik (bisschop
Gerardus) heb ook de volgende altaren gegeven... te weten het altaar
van Dikkelvenne, en verder Heribrondus ctlodittm aptrd Haingem et
Warbecca6 , Heribrandus schonk zijn eigendom te Aaigem en Waarbeke. Er

I

2
3
4
5
6

lnleidende tekst srotendeels naar J.P. GEMAGL,ET" L'abbave d' Anchin de sa

londation ( 1079) a"u XVle siecle. Essor. vie et rayonnement d'une'grande communauté
benedictine, Riisel 1qq7 J.P GEMAGUEI Char-tes de l'abbay:e d'Archin t1079l20lt, Tumhoit 2005. Verder ook: E, A. ESCALLIER. L'abbàve d'Anchin l07gl7e2 9.1t.1 1852. L. VAN DL,RME. De Sint-Pietersabdij raïr DikJ<eheme ica
734(?)- 1096) in'. Naamkrrnde 20 ( 1988) pp. 66- I 13.
Bij Anchin vormde de Scarpe de greni-tussen de graafschappen Henegou\\en en
VÍaanderen. Anchin las in Hénesouien.
Het onlongs gesrichreZnchin geTou Íoen een uitstekende /àum, ondar het bovett de
andere kldosíers beroemd was2owel om de broederliike liefde als on de gcsnetrylrcicl
van een heilipe levensu'iize. (Uit de eerste koniek van Affligem; vertàlinq naar V.
COOSEMANS en C. CóPPENS. Affiieemensia 4. 1947. o.
8l--82.t.
'
Naar een vrome lesende over de sticht-ende edellieden.
Rilsel, Archives dípanementales du Nord (AdN) H 33 374 J.P. GEMAGUET,
Chanes de l'abbaye d'Anchin (l 079-1201 ). Tumhout 2005. chartes nr 2.
Warbecca verbeterd uit Warberca.

I

Het Land van Aalst, jaargang LXX,2018, nr.4
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is niets meer in het archief vanAnchin dat nog naar Waarbeke verwijst.
We kunnen daardoor zelfs niet zeker zljn dat Waarbeke bedoeld is.
Vanuit gegevens uit (minder betrouwbare) kronieken van de abdijen
van Geraardsberged en Affiigems kunnen we de volgende hlpotheses
stellen:

Monniken van het prille Anchin \ryaÍen actief bij de redding van de
abdij van Dikkelvenne. Wanneer die abdij rond 1096 naar Geraardsbergen
verplaatst werd, behield Geraardsbergen het domein maar Dikkelvenne
zelf werd vanAnchin.e Monniken vanAnchin waren actief bij de start van
het religieuze leven inAffiigem. Uit dankbaarheid schonk Heribranduslo,
groot weldoener van de abdij, ook aanAnchin een deelvan zljnbezittingen.
Voor een eerste bewaard pachtcontract voor onze streken moeten wij
tot het j aar 137 6 wachten. Yde Utenhove hield toen het Hof te Aaigem en
zijn aflrankelijkheden in pacht.ll Znke pachtcontracten beschrijven ons
(een deel van) die eigendommen en nu en dan liet de abdij ook registers
opstellen van wat ze op die plaatsen bezat. Philips de Dijn maakte het
'ocaÍfrlaiÍe" dat in dit artikel lesproken wordt en hij verwijst daainnaar
een oudere opmeting.l2

1.3. De abdij tot haar verdwijnen met de Franse Revolutie
De bezittingen die door De Dijn beschreven werden, bleven voor het
grootste deel eigendom van de abdij van Anchin tot het einde van haar
bestaan. De abdij bleef groot en rijk, maar vanaf 1668 was het Franse
koninkrijk al uitgebreid met grote delen van Vlaanderen en Henegouwen
en lag Anchin in Frankrijk. De koning van Frankrijk stelde een
commendataire abt aan, iemand van buiten de abdij, naar wie een groot
deel van de abdijinkomsten ging. De abdij zelf werd door een grootprior
geleid.
In uitvoering van de republikeinse wetten werden in Frankrijk de kloosters
ontbonden en in maart l792.werd de abdij van Anchin verkocht aan een
7

Archief kollege Jozefieten Melle, Fonds Van Crombrugge, doos nr 1, 1 r'(vermeld
bii VAN DUÈME- oo.cir. n- 8l ).

8

Uitgegeven in Affiigèmenèia, afr.4, 1947, tekst en venaling.
VANïURME, op.iir. p.79-84. E. VAN M]NGROOT, Hër srichtinesdossier van
de Sint-Adriaansabdil ie Ceraardsbergen (1081-1096), in: Handeiíngen van de
Koninkliike Commissie voor Geschiedèírs. is. 153- 1987- o. 1-64.
Heribrarídus overleed op l6 september 1092.'Hij komt niet i,oor in het necrologium
van de abdii vanArchin
StadsarchieÏCent 30 l/5 Il Í'21 ro. De eerste vermeldins van tnshelboutsveld,/
tnghelboschveld. Het Hof te Aaigem en het Hof te lnghelboschveltÍ werden vaak
samen vemacht.
De Dijn vèrwiist naar gegevens die hii "sur ung veil cartulaire" vond ílo l5 v').
fuiksaïchielG"ent. Varía D nr. 2909 isleen achnÏende-eeuwse vereeliikins tussen
de melingen van 1550 door een Petrus Damman en die van 1621122 àoor"Philips

9

10
11

t2
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Wapenschilden van de abdij en van abt Jean de Meere. Detail uit kaart 3.
@ RA Gent, Algemeen Familiefonds, 5417

burger uit Douai. Kort daarop liet die bijna alles gondig slopen. Henri
Tudor kardinaal van York was de laatste commendataire abt.
Dom Benoit Lescallier was de laatste gooQrior. Na de opheffing van
de abdij kwam hij, samen met andere monniken, naar de Nederlanden. De
eerste februari 1794 schreef hij vanuitAalst een brief naar de abt, waarin
hij de toestand voor de monniken aanklaagde; hij wees het plan van de
kardinaal af, die zljn eigeninkomsten wou vrijwaren vanuit de bezittingen
in de Nederlanden. De grootprior had twee monniken naar de nuntius in
Brussel gestuurd om diens bemiddeling te vragen.13 De grootprior stierf in
Aalst op 8 mei 1794.

2.Het kaartboek van Philips de Dijn voorAnchin
2. l. Algemene beschrijving
Het "cartulaire" dat Philips de Dijn voor de abdij van Anchin maakte,
is een register van 62 perkamenten folio's (f" 59 tot P 62 zijn blanco),
ingebonden in een stevige, met gouddruk versierde, lederen omslag, 39
cm hoog, 28 cm breed. Vier flguratieve kaarlen op perkament zijn mee

l3

The manuscripts of,the Marquess of Abergavemy. Lord Braye. C. F. Lutrell. Esq.
&c, volume 10, deel 6, Londen 1887.
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ingebonden. De Dijn mat alle eigendommen van de abdij in het Land
van Aalst op. Die worden perceel per perceel beschreven met ligging,
aangelanden, gebruik en pachter. Verder vermeldt hij de andere rechten
en de lasten die de abdij er heeft. De eigendommen liggen geconcentreerd
rond Aaigem en Dikkelvenne.
In Aaigem is de abt patronus yafl de kerk. De abdij is er eigenaar van
het dorpshofen van vele gronden. In Heldergem heeft zij eveneens een
grote hoeve met een geconcentreerd gelegen uitbating. In andere dorpen

rond Aaigem is er geringer beziÍ. Ook in Dikkelvenne, Baaigem en
Hermelgem bezil de abt het patronaat. In en rond Dikkelvenne is de abdij
ook grootgrondbezitter.
De Dijn heeft een prachtwerk mee afgeleverd. Hij varieert een aantal
sierlijke lettertypesla. Initialen en ook andere letters werkt hij uit met vele
arabesken. Hij gebruikt frequent bladgoud en rood. Het cartul aire schrijft
hij in het Frans; op zijnkaarten gebruikt hij zowel Frans als Nederlands.

1. kaartboek met de goederen van de benedictijnenabdij SaintSauveur
d'Anchin (Pecquencourt; F-dép. du Nord, tot 1668 Henegouwen) in het Land
van Aalst (Aaigem, Dikkelvenne, Heldergem, Zonnegem, . . . ).
2. opmetingen van oktober 1621ÍoÍmaart1622 (fol. 1r en 1v); boekband 1626;

Philippe de Dijn (fol. 1r).

3. Guilliame Damman en Jehanne vanden Eechaute, weduwe Pierre van
Waesberghe (fol. 1r). Zrj zijn regionaal ontvanger van de abdij en oom/nicht
van elkaar. Opgedragen aan abt Jehan de Meere (fol. 2r).
4.39 x 28 cm; 62 perkamenten folio's in lederen band.
5. RA Gent, Algemeen familiefonds, rc. 5417
De indeling van dit artikel volgt nu de structuur van het register.
2.2. Opdrachtgevers en uitvoerders (f" I r" - 2 r")
Zeker na de troebelen van.de zestiende en zeventiende eeuw was een
nieuwe inventarisatie van de abdijbezittingen nuttig en daarvoor werd in
het contract met Guilliame Damman, schildknaap, de "admodiateurls",
en jonkvrouw Jehanne vanden Eechaute, weduwe van meester Pierre van
Waesberghe, (samen) de regionale ontvangers van de abdij, bepaald dat
zij eeno'cartrtlaire" lieten opstellen. Hun contract ging in op Sint-Jan-de-

Doper 7621t6 en snel spraken zij meester Philips de Dijn aan. Guilliame
Damman, herhaaldelijk burgemeester van Geraardsbergen, was gehuwd

14 Alleen de beide

griffiersteksten op het einde van het register

l5
I6

7. Io 5 v".

"sebruiksletter".
Voomachter
Rijse'l,

AdN I H

61
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Voor- en achterplat van het kaartboek van Anchin.
@ RA Gent, Algemeen Familiefonds, 5417
I

,
t

t

met Petronella Van den Eeckhoute; zljwaren oom en tante van Jehanne.lT

De Dijn noemt zichzelf in zijn werk ingeniaire et geometrien jure
admis tant enfiandres qu'en brabant et haynault en ook mathematicus
et arpenÍeur de terre admis. Hij startte zijn opmetingen in oktober 1621
en rondde ze af in maart 1622.In 1623 tekende hij zijn kaarten. Die zljn
gedateerdl8 op 10, 12 en15 j:uirr1623.

Hetwerkwerd aangeboden aan dom Jehan de Meere,39" abtvanAnchin
(van 1620 tot 1632). Hij was uit Vlaanderen afkomstig (vermoedelijk uit
La Bassée) en was tevoren president van het College vanAnchin in Douai

,

en grootprior van de abdij geweest. Zqnwapen verbeeldde een keper van

I

sabel op azuur; van keel een kruis in de voet, in het schildhoofd twee
sterren. Zijn bijpassende leuze was Crux via Caeli, het kruis de weg naar
de hemel.

)

l7 BOULY DE LESDAIN L.A.. Généalosie de la famille van den Eechoute

I

j
,
I

18

ou

vanden Eechaute puis d'Eechaute. seifrreurs de Pumbecque, Gauwe. Bulbier,
Aigremont. et de sbn rameau probable des seigneurs d'AngèreÍles et d'Aureppe,
- t'tntermëdiaire des gënealogistes, 1961 , (94), p. 178:192. Over Guilli'aine
Damman: C. IMBO. Guillaume Damman 1575-1639 in De heemschuÍter 168
(1999)o. l1-19.
be kleihste kaan met Zonnegem en omgeving is ongedateerd.
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2.3. Eigendommen, rechten en lasten in Aaigem en omgeving

AAIGEM (fo 2 v' -21r"):
Anchin bezit er een grote hofstede met curtisverleden ("HofteAaigem", "la
grande court (ofcense)", "la court d'Anchijn") en 45 percelen akkergrond.
Die worden genummerd van 1 tot 45. Totaal ruim 82 bunderre, waarvan
47 bunder bij de pacht van het hof hoorde. Guilliame van der Eecken
was de pachter van het hof. Met zijn opmetingen slaagde De Dijn erin
enkele percelen voor Anchin te recupereren, die anders verloren zouden
zijn. De akkers worden op de kaart rood gekleurd. Met de letters A tot
N worden de meerspercelen aangeduid: 15 bunder waarvan meer dan 9
bunder bij het groot hof hoorde. Meersen krijgen een gele kleur. Er waren
ook vijf stukken halfwinning. De abdij had tiend- en schoofrechten en het
grootste deel van de offergaven.
Er was een heerlijk renteboek over Aaigem en omliggende. De Dijn
schrijft dat de eerstvolgende pachter van het renteboek een perkamenten
register zal moeten (laten) maken.
Rechten:

- de collatie van de kure en de kosterij;
- de collatie van de kapelanij van de kapel (met de last van 3 missen per
veertien dagen). Die kapel was na de troebelen nieuw gebouwd op de
oude fundamenten.2o
Lasten:
- het onderhoud van het koor van de kerk, dak, glaswerk en witten van het
interieur ervan;
- verhoging van de portio canonica2l van de pastoor: 240 pondparisis per

jaar;
- allerlei kleinere betalingen;.
- het hofmoest een stier en een beer houden ten behoeve van de boeren.

Kaart

l.

l:

kaart van Aaigem ten noorden van de Molenbeek, met weergave van de
eigendomspercelen van Anchin in dat deel van Aaigem, met toponiemen en
eventuele perceelsbenaming. met grootte en paalgenoten. Er is een figuratieve
voorstelling van het Hof te Aaigem, de kerk en (een deel van) de rest van de

19

20
21

Alles in de maat van het Land van Aalst.
Geen rermelding van enige hulp vanuit Anchin voor die reslauratie. hoewel die
steun via de deken van Aàlst aàn de abt sevraasd was (en abt De Meere in de
dedicatie van HorÍulus Marianus, een werk-uit 1622van de iezui'et De la Croix uit
het College d'Anchin. geëerd werd om zijn inzet voor de Maiiaverering, met name
in Esquerchin en Pecquencourt).
Het inkomen van de pàstoor.
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Dorpscentrum van Aaigem. Detail uit kaart
@ RA Gent, Algemeen familiefonds, 5417

1.

Dorpscentrum van Heldergem. Detail uit kaart
@ RA Gent, Algemeenfamiliefonds, 5417

3
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behuizing op Aaigemdorp, de watermolens22 (Broek, Dalme, Goeteghem) op de
Molenbeek, de kerk en het dorp van Heldergem, de huizen aan de Dries te Aaigem,
het hof van Robrecht Schouppe (op Landries), de kapellen vanAaigemskapel en
het ziekhuis op deAaigemkouter, (een deel van) de bewoning van Opaaigem.
2. 15 juli 1623 en Philippe de Dijn (cartouche rechtsonder)
3. wapenschilden vanAnchin en van abt Jean de Meere (cartouche linksboven)
4. 63 x 81 cm; oriëntatie: noorden, tekstueel aangegeven, geen windroos;
schaalstok (cartouche rechtsonder)
5. in kaartboekAnchin (RA Gent, Algemeen familiefonds, nr. 5417)

MERE (P 22 r"-v"): 2 percelen, samen 1 bunder 21 roeden (maat van
Aalst23)

BAMBRUGGE (f 22v"-23 ro): 3 percelen, samen 4 bunder 73 roeden
BIIRST (f" 23 r'-v"): 2 percelen, samen 3 dagwand 68 Yz roeden
ZONNEGEM (f 23 v" -24 ro): 4 percelen, samen 2 bunder 1 dagwand
Kaart 2:
I . de goederen in Burst en Zonnegem met figuratieve voorstelling van de kerk van
Zonnegemmet de bewoning errond; de windmolen van Vlierzele
2. geen datum, gefolieerd als fol.26; geen naam

3. geen enkele vermelding
zuiden, tekstueel aangegeven, geenwindroos; schaalstok

4.34x27 cm; oriëntatie:

links onder
5. in kaartboek Anchin (RA Gent, Algemeen familiefonds, rr. 5417 , fol26)

VLIERZELE
1

(f 24v"):2 percelen,

samen

1

bunder 2 dagwand 48 roeden

2 voeten

(f

25 r'): eenperceel van2 dagwan&a
25 r"): 2 percelen, 3 dagwand 24 roeden.
OTTERGEM (f 18 v'): een "schoofrecht" op percelen in Deyverdal in
Ottergem (tegen Mere), dat in een ouder cartularium stond, was niet terug
te vinden. De pachter van het Groot,Hof, metzijn schoonvader al drie of
vier termijnen pachter, had er nooit over gehoord. Damman ondervroeg
de oudsten van het dorp, maar niemand had er weet van.

RESSEGEM

HAALfERT(f

22

/7
24

Op de plaats van de watermolen te Hulsevelde (eertijds ook valAnchin) lezen we
erikel Cnoe) "molendam".
De oppenTlakte wordt zowel in de maat vanAalst als in die van Mere weergegeven.
Geretirpereerd door de opmeting.
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Dorpscentrum van Dikkelvenné. Detail trit kaart 4.
O RA Gent. Algemeen Familiefonds, 5417
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2.4. Inghelboschvelde

IIELDERGEM BIJ HET HOF TE INGHELBOSCHVELDE (P 26
30 v"):
24bunder 3 roeden 12 voeten akkerland (het hofen nog 7 percelen)
5 bunder 1 dagwand 67 roeden meersen en weiden (in 5 percelen),

T"-

2 bunder 3 dagwand 13 roedenbos,

samen 32 bunder 83 roeden. Pachter was Lambert de Swaef.
Kaart 3:
1. de goederen van Anchin in het westen van Heldergem (behorend bij het Hof
te Inghelboschvelde) en in het zuiden van Aaigem (akkers nrrnmers 26 tot 32;
meers D). Figuratieve voorstelling van het Hof te Ingelboschvelde, het Hof ten
Hane, (een deel van) de bewoning van Hoom, (een deel van) de bewoning van

Aeyghem ten Berghe
2. 12 juli 1623 en Philippe de Dijn (cartouche rechtsonder) met zelfoortret (boven
schaalstok)

3. wapenschilden van Anchin (midden boven) en van abt Jean de Meere
(linksboven)

4.58x71cm; oriëntatie:

noordoosten op windroos (boven schaalstok); schaalstok
met passer en zelfoortret midden onder; Aalsterse maat
5. in kaartboekAnchin (RA Gent, Algemeen familiefonds, nr. 5417)

2.5. Dikkelvenne en omgeving

DIKKELVENNE (f 31 r'- 37 v"):
Anchin bezit er 8 bunder 3 dagwand akkerland, 8 bunder 1 dagwand 68
roeden meers en weiland (waaronder de plaats van het vroegere hof en
de kape125; waaronder 1 perceel in Zingem, aan de andere kant van de
Schelde); tiendrechten, een deel van de offergaven; een heerlijk renteboek
en halfwinning op gronden in Dikkelvenne, Gavere, Baaigem, Munte en
elders.
Rechten: collatie van de kure en de kosterij.
Lasten:

- aanvulling bij de portio canonica:jaarlijks 150 pond parisis;
- Anchin moest het koor van de kerk onderhoudentrerbouwen, wat abt De
Meere in 1624 had laten doen; volgens de inwoners moest Anchin ook
instaan voor de kerk zelf, wat Anchin ontkende en de kerk was dus nog
een rurne;

- enkele kleinere betalingen.

25

que

l' on nomme la court ou souloit estre la chapelle.

52
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Kaart 4:
1 . de goederen in Dikkelvenne (met een meers in Zingem). Figuratieve voorstelling
van de kerk en omgeving (met kapel en put), (de) bewoning "ter beken" en aan
de "Bosschem cauter"
2. 10 juli 1623 en Philips de Dijn (cartouche rechtsonder)

3. geen enkele vemelding

4. 63 x 48 cm; oriëntatie noorden, tekstueel

weergegeven, geen windroos;

schaalstok met passer linksonder
5. in kaartboekAnchin (RA Gent, Algemeen familiefonds, nr.5417)

BAAIGEM
Bezit:

(f

38 r'-39

v'):

- een stuk land van 7 dagwand 3 l roeden, "den kerckackere", tiendvrij;
- deel van de tiende en de offergaven
Rechten: collatie van de kure.
Lasten:
- aamulling van de portio canonica:24 pond parisis per jaar;

-

onderhoud van het koor ,(het koor was door de huidige prelaat
opnieuw gedekt en gewit). Ook hier beschouwde de bevolking de abdij
verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw.
MLTNTE

(f

39

v'):

een perceel van 3 dagwand 51 roeden.

IIERMELGEM (f 40 ro- vo):
Bezit: de volledige tiend (d.i. llll van de veldvmchten).
Rechten: collatie van de kure en de kosterij.
Lasten:
- onderhoud van het koor en licht op het hoogaltaar;
- aamulling van de portio canonica: 60 pond parisis.
2.6. Een leengoed in Schendelbeke (f" 41r'):
Een leen met baljuw en mannen van leen, gehouden van het leenhof van
Anchin, zich uitsfekkend over 12 bunder, land en meers. De leenhouder
is verplicht een "champion", een strijder, te leveren wanneeÍ de abt er een

nodig heeft.26
In 1618 was het leen overgegaan van wijlen Jean Vits op zijnzoon
Jean. Vrijgesteld was ongeveer 1 bunder, waarop de motte met manoir, dat
gebruikt werd als kerkhof.

26

Denombrementen vanaf 1383 (Rijsel,

AdN

53
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1

H 160, 2007-2015)
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2.7. Controle

Na het werk gingen de landmeter en zijn opdrachtgevers over tot de
officiële goedkeuring ervan. (fo 41 r' - 42v')
ln 1625 konden de pachters van het Dikkelvense in bijzijn van
jonkheer Gillis van Waesberghe ten overstaan van de schepenbank van het
prinsdom Gavere de juistheid van de gegevens bevestigen of corrigeren.
In 1626 liet Guilliame Damman de pachters van de gronden van
Anchin rondAaigem de juistheid van de gegevens en de kaaften nakijken
en eventueel corrigeren. Aan de schepenbank van Aaigem-Vlekkem, (en

van Heldergem?) werd daalan "schepenkennis"gewaagd. Meier en
schepenen vanAaigem-Vlekkem klaagden bij die procedure aan dat geen
van de pachters het Frans machtig was en dat een deel van de pachters

bij dat nazicht afwezig bleef. Burgemeester Guilliame van der Eecken,
de pachter van het Groot Hof en van de tienden, en eertijds pachter
van alle goederen in Aaigem, had wel de nodige aanvullingen gegeven.
Toch hielden de schepenen vast aan hun weigering schepenkennis te
geven van de meting; alleen de ligging van de percelen zelf en van de
paalgenoten konden ze bevestigen.2T
2.8. Slot
In het register hemeemt De Dijn dan alle eigendommen, nu geordend per
pachter (f 43 r' - 57 r").
Hij besluit in sierlijke letters met een totaalsom van het grondbezit
van de abdij in dat Land van Aalst: akkerland, weiden en bossen (en
halfivinning) (f 57 vo) en in een nota verklaart hij de landmaten van het
Land vanAalst (fl 58 r").
Gerrit Liessens
Opaaigem I 13. q420 Aaigem
gerrit. liessens@ gmail. com

ÍD 41

v'- 42vo. comme aulcuns des susnom(m)ezfermiers n enÍendent la langue
et d autres ne sont comparus ... nèontmoins lesd(ictsl escheíin.s

francoise
'persisÍent

de ne prendre aulcune con§noissance du mesurayge com(m)e dict est.
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PHILIPS DE DIJN EN DE
BENEDICTINESSENABDIJ VAN VORST (Brussel)
Kaartboeken 1629-1638

i

I
t

Georges VANDE WINKEL

Een benedictinessenabdij in Lede en Vorst (1096-1796)
Vóór zijn vertrek op kruistocht schenkt Gislebert van Aalst in 1096
een aantal allodiale bezittingen in Aalst, Heddegemr en Lede aan de
abdij van Affligem om een dochterpriorrj op te richten in Meerhem bij
Lede. Zo wil hij een onderkomen garanderen voor de vrouwen die de
kruisvaarders achterlaten, in de eerste plaats zijn moeder Oda en zijn
zus Lutgardis. Gilbert vindt de dood en in 1105 verhuizen de monialen
naar Vorst, een parochiekerk die Affligem in dat jaar krij gt van bisschop
Odo van Kamerijk. Tot 1238 blijft Vorst een priorij van Affiigem, daarna
wordt het een volwaardige abdij.
In de loop der eeuwen vergaart deze vrouwengemeenschap een zeer
omvangrijk patrimonium in het zuidwesten van het hertogdom Brabant,
maar de oorspronkelijke schenking in hetAalsterse blijft een belangrijk
steunpunt binnen het Land van Aalst.
Vorst deelt uiteraard in de brokken van de politiek-religieuze
troebelen tijdens de l6d" eeuw, kent in de l7d" eeuw moeilijkheden
op budgettair en disciplinair vlak, maar beleeft in de 1Bd" eeuw een
bloeiperiode die zich manifesteert in een nieuwbouw naar plannen van
Laurent-Benoit Dewez. In 1796 wordt de abdij opgeheven waarna de
meeste abdijgebouwen worden gesloopt.2

De kaartboeken van de abdij van Vorst (1629-1638)
Van de abdij van Vorst zijn niet minder dan vier kaartboeken bewaard.
Deze folianten bestaan uit een boekblok in papier en een perkamenten
band op kartonnen platten. Het formaat schommelt tussen 45 en 50 cm
hoogte op een breedte vaÍt ca.30 cm. Op het voorplat zijn de entiteiten
weergegeven waarop het volume slaat. Op basis van het bewaarde

1
2

Locatie onbekend.

DESPY-MEYER A[ndrée], Abbaye le Forest, - Monasricon belse. 4: Province
/1^Bryb_anr.l. Liège. Centre national de recherches d'histoire religieuse. 1964.p.
189-217.
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kaartenmateriaal vermoeden wij dat er nog een vijfde deel moet geweest
zljn, maar zekerheid daarover is er niet.

Opdrachtgever en uitvoerder van al dit landmeetkundig en
cartografisch werk worden veelr.uldig vernoemd, maar wij illustreren
een en ander met de titelpagina van het laatste kaafiboek, uitgevoerd
in 1636-1638: Int jaer XVIC ende XXXW in october soo heeft mev.
eerw. yrouwe yrou Marie de Thye abdesse des cloosters van Vorst
pertinentelyck doen meten ende carteren naer de rechte proportie
by *y onderschreven gesworen lqndtmeter ende mathematicus by de
aertshertogen wylent gheadmitteert geheel het cirquit ende begryp
van den voorschreven cloostere (...). Helemaal achteraan in het
kaartboek tekent de uitvoerder: In teecken der waerheyt van alle tgone
voírschreven, soo heb ik dese metinghe (...) onderteeckent int jaer ons
/eeren WIc acht ende dertich. Philips de Dijn 1638.
Na de troebele l6d" eeuw met zijn politieke en religieuze conflicten
voelt de abdij van Vorst zoals zo veel andere abdijen uit onze gewesten
de behoefte aan een deugdelijke inventaris, inclusief cartograflsche
weergave, van al haar onroeretdbezit en verdere inkomsten en rechten.
De vroegste datum die wij terugvinden is 8 septemb er 1629 . In dat jaar
neemt Marie de Taye3 het initiatief en zij geeft de opdracht aan landmeter
Philips de Dijn, die zijn sporen al verdiende met de kaartboeken van de
benedictijner abdij van Saint-Sauveur in Anchin (1621-162211626) en
van de Wivina-abdij in Groot-Bijgaarden (1623-1625) en met talrijke
opdrachten voor de premonstratenzer abdij van Ninove (vanaf ca.
1620). De Dijn zalbrlnatien jaar voor Vorst werken, opdrachtgeefster
Marie de Taye zalhet afronden vanhaar opdracht niet meer meemaken.
ZIj overlljdt op 28 juli 7637 en wordt op 25 juli 1638 opgevolgd door
Marie Frangoise de Bette, telg van een adellijke familie uit Lede.
De leggers in de kaartboeken volgens steeds eenzelfde stramien.
Allereerst komen de onroerende eigendommen die de abdij zelf uilbaal.
Hier komen achtereenvolgens aan bod: akkergronden, vijvers, weiden,
bossen. Diezelfde onderverdeling treffen wij ook aan bij een volgend
onderdeel van de leggers: de eigendommen die in pacht zijn gegeven.
Bij alle items in deze twee onderdelen wordt een nummer of letter
gezet (verwijzend naar het perceel op de kaart). Vervolgens komen een
beschrijving van het perceel (ligging, aangelanden) en de oppervlakte

3

Boursière Marie de Taye wordt op 10 december 1608 verkozen als 25"t'abdis van
Vorst. Op 25 ianuari 1609 wordt zii sewiid en zii zaI in functie bliiven tot haar
dood op 28 iuli 1637 . DESPY-M EYER nlirdreel, ?bbaye de Foresr,: Monasticon
belge.4: Province de Brabant. l. Liège" Centre national de recherches d'histoire
religieuse. 1964. p. 210.
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(in de lokale maat). De legger kan nog een derde onderdeel omvatten,
namelijk een overzicht van de tienden, schooflanden, helftwinningen,

t

heerlijke rechten zoals de aanwezigheid van een vierschaar, ... Op de
kaarten is elk perceel genummerd, wordt de oppervlalÍe opgegeven en
zljn de aangelanden met name genoemd. De kleur kan wijzen op het
gebruik van de grond (akkergrond, weide, ...) of op de aard van de
eigendom (volle eigendom, tiendbezit, ...).
Alle kaarten van Vorst dragen de wapenschilden van abdis De Taye
(meestal links boven) en van de abdij (meestal rechts boven). Voor De
Taye, een telg uit een Wemmels geslacht, is dat het familiewapen: een
kruis van keel op een veld van goud met in de rechterbovenhoek een
merlet van sabel.a Vaak is het familiewapen vergezeld van De Tayes
sprettk Martyrium tranquil lum (Stil martelaarschap). Het abdij schild van
Vorst vertoont op een veld van zilver drie bomen waarvan de stammen
door een kroon worden samengehouden. Het schild en de bijhorende
spreuk Forestum coronat (VorstlHet woud omkranst) verwijzen naar
een vorst als gekroonde monarch, maar alluderen ook op 'fore(e)st', het
Middelnederlandse woord voor woud of bos.

t

t

t
I

Kaartboek met de goederen

in

Lede-Hofstade, Aalst, Burst-

ambrugge, Zottegem (1629)
RA Vorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van Yorst, rr. 7749
B

Dit vroegste kaartboek van Vorst telt 34 papieren folio's van 51 op 30
cm in een perkamenten band op kartonnen platten. De opdrachtgever is
abdis De Tay e, maar op fol. 1r vermeldt Philips de Dijn dat hij is b etaelt
duer vrouwe Marie de Croij boursiere int jaer 1629.De Dijn signeert
op fol. 1r en 6r.
Dit kaartboek telt naast een paar klein e intermezzo's vier hoofdmoten,
waaÍaal telkens een kaart be.antwoordt. Een eerste hoofdmoot vorÍnen
de bezittingen in Lede en Hofstade (fol. 1r-5r, nrs. 1-35). Als items 1
en 2 figureren respectievelijk de heerlijkheid van Meerhem in Lede,
waaÍvarr de abdis vÍouwe is, en het Hof ter Doorent met de bijhorende
akkers en weiden op Lede. Dit eerste segment sluit af met de goederen
op Hofstade, allemaal in pacht gegeven aanAdriaen Bruylandt.
Op fol. 6r-l2v volgen 51 items van het Schependom van Aalst,
bestaande uit akkers, weiden, bossen en tienden. Het schependom van
Aalst omvat de buiten de stadsmuren gelegen praterijen van Mijlbeek,

4

Een 'merlet'is een heraldisch waoendier. waarvan de naam is aleeleid van merlette
(Frans voor een vrouwelijke merèl;. Het is een gestileerde vogó zonder snavel of
zonder poten.
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Schaarbeek en Nieuwerkerken.5 Bij het pachthof te Berghenmeersch
horen zo een l3 percelen buiten de Pontstraatpoort. Hierna volgen l2
pachters met in totaal29 percelen. Het overzicht van het schependom
sluit af met vier cijnsgoederen buiten de Zandstraatpoort (geletterd
A-D) en een overzicht van de tienden, tolheffingen en allerhande
heerlijke rechten binnen het schependom en de stad Aalst (9 items).
Philips de Dijn preciseert dat hrl de werkzaamheden binnen het
schependom afrondt op 13 oktober 1629 (fol. 6r). Op het schependom
volgt een eerste intermezzo: tussen twee blanco foliozijden in maakt
fol. 13v melding yan een besloten block, gepacht door Jan Steeman, in
Oudegem (Land van Dendermonde).
Vooraleer verder te gaan met de derde hoofdmoot van dit kaartboek

moeten wij even dieper ingaan op de kaart(en) die aansluit(en) bU
deze Aalsterse eigendoÍrmen. In het Rijksarchief Brussel is brj dit
kaartboek een kaart bewaard van het Bergher mersch hof (trtachthof te
Berghenmeersch in de legger) met de omliggende akkers, weiden en
bossen. Op deze kaatÍ zien.wij wel het gebruikelijke wapenschild van
abdis De Taye, een schaalstok, de cartouche met de datering en signering
door De Dijn, maar verder ontbreken de windroos én vooral het immer
aanwezige wapenschild van de abdij. Nu bevindt zich in het Aalsterse
Sint-Jozefscollege sinds mensenheugenis het zogenaamde stadsplan

van Aalst, dat daar in onbekende omstandigheden terechtkwam. Op
dit 'stadsplan' komen nu net wél een windroos en het wapenschild
van Vorst voor. Bovendien vertoont dit plan sporen van inbinding en
sluiten het 'Aalsterse stadsplan' en de kaart van het Bergenkwartier als
een chirograaf bij elkaar aan. Het is duidelijk dat beide kaarten een
tweeluik vormen dat in de loop der tijden jammer genoeg uit elkaar
werd gehaald.d Vergelijkt men de legger met beide kaartdelen dan wordt
duidelijk dat deze de cartografische weergave zijn van het abdijbezit
binnen hetAalsterse schependom en de stadAalst. Op het kaarldeel met
het Bergenkwartier figureren de percelen l-22 (met alle 13 percelen
die beheerd worden vanuit het hof en 9 gepachte percelen). In een
grote caftouche worden als nummers 42-50 de niet-grondgebonden

5
6

VAN ISTERDAEL Herman. Archief van het Land van Aalst 1342-179ó 1lBl4.1 :
invenraris, dl. l. lRijksarchief te Bèveren: inventaris:.cn I l). Brussel. Algemeen
Rijksarchief, 1994, p. 36-37."
Al deze elementen werden reeds opgemerkt door HEIREMAN K[amiel] ts.i.r.
Phitipr De Dijn's ptan van Aalsr totiriher t62at.- Her Land vun Aal:t.28-. 1916.
(1), p. 1-25. Wellióht is de rvat vreemde opbouw van zi.jn artikel én de misleidende
titel er de oorzaaL van dat ziin vaststellins nooit echt doordronp. Oo een tentoonsrelling in 1976 werden beide kaartdelen ïllaetilt< herenigd: Aaly ih kaarr. bccld.
prettt : vijf eeuwen iconogra.fie eu cartografie van Aul,st, Aalst. Dirk Martensco-

mité,1976,171p.
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bezittingen en rechten (tienden binnen het stadsgebied, tolheffingen...)
opgesomd en twee percelen die buiten het gekarteerde gebied vallen
(items 39 en 51). Op het 'stadsplan van Aalst' volgen dan de percelen
23-38, 40-41 en de cijnsgoederen A-D.
Op de derde plaats behandelt dit kaartboek dan de bezittingen in Burst
en Bambrugge, 14 percelen geletterd van A tot O, nog gevolgd door 3
items schoofland en helftwinningen (fol. 14v-16r). De Dijn doet deze
opmetingen in maart 1629 (fol. 14v) en begint met het Tiendschuurveld
met daarop de tiendschuur onder letter A. Dit veld en twee andere

Í

t

t
I

percelen, eveneens op Burst, worden gepacht door Geeraert Cromphout.
11 percelen op het grondgebied van Bambrugge worden bewerkt door
Lieven Linckebeecq.
Dit eerste kaartboek sluit af met de bezittingen in de Vrijheyt van
Sotteghem (fol. 17r-18v).7 Hier volgen 17 wijd verspreide percelen,
verdeeld over drie pachters. De allerlaatste beschreven foliobladzijde
is met het tiendbezit in Oosterzele een tweede internezzo (19r). De
resterende bladen bleven blanco.
KAART METABDIJBEZIT IN LEDE EN HOFSTADE
l Hof ter Doorent centraal op de kaart; kerk en dorpscentrum van Lede met
vierschaar, kasteel van Lede, windmolen, kapel, ten noorden nog een tweede
omgracht kasteel; kerk en dorpscentrum van Hofstade, twee watermolens op
de Molenbeek (waaronder de Overmolen), een speije op de Dender8, het huis
te Wachenene met een kapel in de onmiddellijke buurt, een omgracht kasteel
'Hamme' op de rechter Denderoeverlo
2. 1629 (8 september) en Philips de Dijn (cartouche midden boven)
3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en van
de abdij van Vorst (rechts boven)

8

9

10

Over Zottesem Vriiheid. Zottesem Eisèndom en het Land van Zotlesem handelt
VAN TWEVBEKÉ J., Liist ler heeítiikheden van het Land van ,{alsÍ, (Oosrvlaams Verbond van de Kiingen voor Gèschiedenis. Voorlichtingsreeks. l2). Cent,
s.a.. o. 301-306.
Het èoui oo de Dender in Hofstade wordt reselmatie vermeld in de stadsrekeningen eh weiteliike passeringen vanAalst. DatÏs o.a. h'et geval in l4l2-1413. 1596"
ï605 en I 620'ímehedetins"Wilfried Vemaeve).
Over dit hof tè Wachene Eandelt K-ERCKHAERT Noël, Oude Oosnlaamse huisnamen : alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oóst-l/laandeien onder het Ancien Regime. 6: ll-2, (Kultureel Jaarboek
voor de Provincie OosÍ-Vlaanderen. Bijdragen-. Nieuwe Reeks,37i;, Cent. Provinciebesruur Oost-Vlaanderen, 1993, p. 4.
Over dit 'goed ten Hamme' (Herdersem.l handelt KERCKHAERT Noë\ Oude
Oosnlaamíe huisnamen : alfabetisch reperïorium van namen van huizen, hoeven,
herbergen en molens in Oosí-Vlaandereit onder het Ancien Regime.2: G-J,(Kultureel Jaarboek voor de Provincie OosÍ-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks, l6),
Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1981, p. 92.
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De kaart van het Bergerkwarlier (O RA Vorst, Kerk. Archieven Brabant, Abdij Vorst, 7149) en het zogenaarnde stadSplan van Aalst (@ Sint-Jozefscollege
Aalst) werden ooit van elkaar verwijderd, maar vorÍnen samen een op het
zuiden gerichte kaart met de abdijbezittingen van Vorst in het schependom en
de stad Aalst, 1629

I
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4. 50 x 135 cm; perkament; oriëntatie met windroos: zuiden (links midden);
schaalstok (midden onder), Aalsterse maat
5. In kaarlboek abdij Vorst (RA Vorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van
Vorst, nr. 7149)

KAART MET ABDIJBEZIT IN SCHEPENDOM EN STAD AALST

Bij

de beschrijving van het kaartboek gaven wij reeds aan dat de twee kaartdelen, met respectievelijk de Bergerkouter en -meers (kaartdeel A) en het zogenaamde stadsplan van Aalst (kaartdeel B) van elkaar gescheiden werden. Wij
geven de beschrijving op basis van een reconstructie naar de oorspronkelijke
toestand.
1. Hof te Bergermeers centraal op de linkerhelft (omringd door de Bergerkouter, het Bergerbos en de Bergermeers)ll, ten noorden het omgracht kasteel Mie-

renborch en een watermolen op de Molenbeek (Molen van Mijlbeek), op de
rechteroever van de Dender ï huijs van Jo. van Maesdamtz; het stadsplan van
Aalst domineert de rechterhelft van de kaart, venuiling en verbleking van de
kleuren bemoeilijken de verdere lectuur, significante elementen blijken echter
niet voor te komen
2. 1629 (6 oktober) en Philips de Dijn (cartouche midden boven)
3. Wapenschild van abdis Marie de Taye (links boven) en van de abdij van
Vorst (rechts boven)

4. 50,5 x I 15 cm, de breedte van de twee kaartdelen is 55 en 60 cm; oriëntatie
met windroos: zuiden (rechts onder); schaalstok (links onder), Aalsterse maat
54. In kaartboek abdij Vorst (RA Vorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij
vanVorst, nr.7l49)
5B. Aalst, Sint-Jozefscollege; digitaal beschikbaar op Made in Denderland
(madeindenderland.be)

11

Bergekouter en Bergemeersen(straat) zijn nu nog toponiemen in de Aalsterse wijk

12

Willried Vernaere sis.naleert ons een item uit de rvetteliike passerinsen van Aalst

M i ilbeek.

(5 maart 16101 waarin melding van Jonker Philips Du Bbsch, heer v-an Maesdam,
èigenaar van Éet 'huys ende Ëove t'Overhammè' .Het goed i'Overhamme wordí
volgens KERCKHAERT Noél., Oude Oostvlaamse huisnamen : alfabetisch reperÍorittm van nomen van huiaen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen
onder het Ancien Régime.4: N-R, (Kultureel Jaarboek voor de Provincie OostVlaanderen. Bíjdragen. Nieuwe Reeks,32), Gent, Provinciebestuur OosrVlaanderen. 1990. p. 70 al rermeld in de penninekohieren van I 571. Meer over dit soed
in CHYSENS Jos; DE RYCK Luc.OverÏam:de geschiedenis van een kaste"el te
Aalrt_ : met in brj]qge het landhuis La Roseraie. sT.. Genootschap voor Aalsrerse
Geschiedenis, 1999. 326 p.
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Zottegem in 1629 . @ RA Vorst, Kerk. Archieven Brabant, Abdij Vorst, 7149
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KAART MET ABDIJBEZIT IN BURST EN BAMBRUGGE
1. Kerk en dorpscentrum van Burst met tiendschuurl3 en windmolenla; kerk
van Bambrugge met omgracht casteelken te Bambrugghets en twee watermolens op de Molenbeek waaronder de molen 't Heddegem (Egemmolen)16
2. 1629 Philips de Dijn (cartouche rechts onder)
3. Wapenschild en wapenspreuk vaa abdis Marie de Taye (links boven) en van
de abdij van Vorst (rechts boven)
4. 60,5 x 56 cm; oriëntatie tekstueel aangegeven: zu;iden; schaalstok (rechts
onder)
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van
Vorst, nr. 7149)

KAART MET ABDIJBEZIT IN ZOTTEGEM-VRIJHEID
1. Kerk van ZoIl.egem en Egmontkasteel, Markt en schepenhuis, twee windmolens waaronder de Stampmolenl7, twee omgrachte woningen -Berens huijsls
en de Merelaenle;kerkvan Grotenberge; kerk van Godveerdegem met hof van
Gillis Droesbeke (pachter van de abdij van Vorst en schoonvader van Philips
de

Dijn)

en windmolen

2. f629 en Philips de Dijn in càrlouche (links onder)
3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en van
de abdij van Vorst (rechts boven)

4. 50 x 56,5 cm); oriëntatie tekstueel aangegeven: noorden; schaalstok rechts
onder
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant.Abdij van
Vorst, nr. 7149)

13

t1
l5
16

1'7

18

19

Van de tiendschuur rest seen sDoor. Einde l7d" eeuw nam de oastoor van BurstBambrugge (en Vtekkemf de tiendrechten van Vorst over, wat eèn specifieke tiendschuur #ílticht overbodió maakte (mededeline Genit Liessens).
De houten Dorentmolen"verdween al in het ràidden van de l9d" eeuw. Het toponiem Molenveld herinnert aan ziin bestaan (mededeline Gerrit Liessens).
Het kasteeltie in Bambrugge verdween al in'de l7d'eeu"w (mededeling Gerrit Liessens). Het ldg tussen de kËïk en de zogenaamde Kasteelmàlen (zie voTgende noot).
De andere w"atermolen bevond zich o"p de site van de huidige industrië-Íe maalderij
Molens Van Sande (mededeling Gemt Liessens). Oudere b"enamingen waren Kas-

teelmolen of Celindermolen.
De Stampmolen, een oliestampmolen. bevond zich aan de huidige Molenstraat
lZottegerir.l. De tweede molen Stond op de hoek van de huidige Elenestraat/Bruggenhoék (Zottegem) (mededeling Danny Lamarcq). Deze en de andere gegevens
6ver Zottegem Tiin mede gebase"erd opVAN DLRME Luc, Plaarsname1Te Zotte7em en "Striipeh, - Haídelingen Zbtrcgems Genootschap voor Ceschiedenis
en O udheidkuide, 9, 1999, 12), p. 4-208; VAN DURME Luc. O p Íoponym ische
speurtocht door het Oude Zottegem, - Handelingen Zottegems Genoorschap voor
Geschiedenis en Oudheidkunde,10,2001, (l), p. t3-26.
Na het kasleel van Egmont de grootste woning van Zoíegem. De site werd ook 'de
Mote'genoemd. lnT627 huwíFrans Beerenï met lsabe'Íle van Beneden, dochter
van Artlus van Beneden. Deze laatste was de bastaard van Lamoraal van Egmont
(mededeling Danny Lamarcq).
Aan deze woning herinnert de straatnaam Meerlaan. De Merelaen of 't goed te
Alsbroeke lag oígrondgebied Striipen. maar was op Zottegem gericht. ríant de
Zotte ge mse 6a ljirrí wooide er oo it ïmedede I in g Daniry Lamàrcq tf
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Galmaarden in 1630.
@ RA Vorst, Kerk. Archieven Brabant, Abdij Vorst, 7220

Kaartboek met de goederen in Galmaarden-Waarbeke-Tollembeek
en Vollezele (1630)
Van dit kaartboek is noch in de archiefinventarissen, noch in de bronnen
zelf enig spoor te bekennen, maar toch moet het bestaan hebben (of het
moet minstens de bedoelhgz1n geweest er een te maken). Dat kunnen

wij

afleiden uit het bestaan van twee kaarten met het abdijbezit van
Vorst in het vierkant Galmaarden-Waarbeke-Vollezele-Tollembeek. Het
zljn de typische De Dijnkaarten met alle gebruikelijke kenmerken. Een
gedetailleerde studie van de kaarten laat ons toe het (zoek geraaktel
verloren/nooit gerealiseerde?) kaartboek te reconstrueren en biedt een
kijk op de ronduit meticuleuze werl«vijze van Philips de Dijn.
De situatie op het veld is nochtans wij complex te noemen, vooral
dan voor wat betreft de kaart met het grondbezit in Galmaarden en
omliggende. Waarbeke maakt deel uit van het graafschap Vlaanderen,
terwijl de andere drie dorpen Henegouws grondgebied zijn. Naar
uitbating toe is er het Galmaardse Hof (te) Tasseniers, maar er is ook
minstens een andere pachter in het spel. De kaart telt itt totaal 43
percelen, 33 genummerde van 1 tot 33 en tien geletterde van A tot K.
Op zijn kaart geeft De Dijn de grens tussen Waarbeke (Vlaanderen)
en Galmaarden-Tollembeek (Hene§ouwen) weer met een lijn die
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zigzagt van links beneden naar midden boven. Op de percelen die
onder Tollembeek vallen geeft De Dijn dat expliciet aan. De akkers
kleurt hij verschillend in naargelang zij onder Galmaarden vallen (de
traditionele rode kleur) of onder de andere dorpen (lichtbruin). Percelen
dre zich over de dorpsgrens heen uitstrekken (en dat is het geval voor
de nummers 9-11 en 15) krijgen de twee kleuren en de oppervlaktes van
de deelpercelen worden apart opgegeven. Dat laatste is ook het geval
voor de percelen 26 en28, gelegen langs een bijbeek van de Mark. Hier
maakt De Dijn een onderscheid tussen de winterbedding langs de beek
(in groen aangegeven als weide) en het hoger gelegen perceelsdeel dat
als akker in gebruik is (en in dit geval rood kleurt).
Naar uitbating toe neemt het Hof (te) Tasseniers het leeuwenaandeel
van de percelen voor zijn rekening. Wij mogen geredelijk aannemen dat
dat voor alle genummerde percelen het geval is 24 op Galmaarden, 5
op Waarbeke, 3 op Vollezele en 1 op Tollembeek, 33 in totaal. De tien
geletterde percelen, 6 op Waarbeke (A-F) en vier op Galmaarden (G-K)
worden ongetwijfeld verpacfrt aan een of meer omwonenden.
De kaart van Vollezele is minder complex. Hier maken twee
hoven de dienst uit. Rond het Hof te Rensberg (of Hof te Put) liggen
47 geutmmerde items. Het gaat om 18 akkers, 26 weiden, 2 bossen
(waaronder het Zavelbergbos) en een helftwinning, bijna allemaal
gegroepeerd rond het hof of in de onmiddellijke buurt. Slechts een
vijftal percelen liggen verspreid op enige afstand ten westen van de
dorpskerk. Afgaande op de volgorde in de nummering zal de ro1 van
derden als pachter - als die er al waren - minimaal geweest zijn. Hof
ter Ham met vijf percelen akkergrond, geletterd A-E, en zes percelen
weiden (waaronder één omschreven als broeck), geletterd F-H en K-M.
Al deze percelen liggen in een blok rond het hof en worden ongetwijfeld
van daaruit bewerkt.

Zoals reeds gezegd is dit een [ypothetische reconstructie van een
kaartboek, gebaseerd op de inhoud van volgende kaarten.
KAART METABDIJBEZIT IN GALMAARDEN EN WAARBEKE
1. Hof(te) Tasseniers centraal op de kaart; kerk en dorpscentrum van Galmaarden met Markt, ï Gravenhuys (nu Baljuwhuís) et Cruysberch, stroomopwaarts de Mark ï huys van Jer van Etten op Tollembeke met watermolen (nu
site van de Heetveldemolen) en stroomafivaarts een tweede watermolen, op de
weg naar Waarbeke een windmolen; kerk en dorpscentrum van Waarbeke met
de Plaetse en de vierschaar
2.1630 Philips de Dijn (cartouche rechts boven)
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3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye en van de abdij van
Vorst (links boven)
4.72,5 x 98,5 cm; oriëntatie met windroos: oosten (links midden); schaalstok
met Henegouwse maat voor Galmaarden (midden onder), schaalstok met Aalsterse maat voor Waarbeke (links onder)
5. RA Vorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van Yorst, nr. 7220

KAART METABDIJBEZIT IN YOLLEZELF,
1. Kerk en dorpscentrum van Vollezele, Hof ter Ham, Hof te Rensberg (of Hof

II

te Put)
2. 1630 Philips de Dijn (cartouche rechts onder)
3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en van
de abdij van Vorst (rechts boven)
4. 70 x 107 cm1, oriëntatie tekstueel aangegeven: oosten; schaalstok links onder, Henegouwse maat
5. RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van Yorct,w. 1220

Kaartboek met de goederen
1'

in

Waterloo (Eigenbrakel/Braine(l 632)

Alleud)2o, Zav entem, Wa teima al, B o svoorde2t

RA Vorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van Vorst, nr.

71 5

1

Zowel dit kaartboek als dat van Bollebeek, dat zo dadelijk aan de beurt
komt, is gedateerd 1632, maar de kaart met het abdijbezit in Waterloo
signeert De Dijn al op 10 februari 1632.De opmetingen zijn dus eerder
in 1631 te dateren. Anderzijds wordt hij voor zijn werken in Bollebeek
pas op 17 februari1633betaaldzodaÍhet aannemelijk lijkt dat deze opmetingen in de zomer of het najaar van 1632 gebeurden. Het kaartboek
telt 23 gepagineerde bladzijden en 5 niet gepagineerde of gefolieerde
bladen, formaat 45,5 x 30 cm in een perkamenten band op kartonnen
platten. Op het voorplat Wqeterloo Saventom fZaventem) Nossecom
§ossegem] Waetermael ende Boytsfort. Ook dit kaartboek signeert
Philips de Dijn terwijl abdis de Taye als opdrachtgeefster wordt vermeld en boursière Marie de Croij voor de betaling instaat, dit alles gedateerd 1632 (pag. l).
Na het hof met in totaal achttien nummers akkergrond, weiden en
bossen (p. 2-8) volgen nog gepachte gronden in Waterloo zelf (nrs. 1924, p. 9-ll), in Zaventem-Nossegem (9 nr., p. 14-16) en in Bosvoorde
(19 nrs., p.18-22).

20
21

Waterloo wordt
I'Alleud.

op 18 december 1795 losgemaakt van

Bosvoorde_wordt bij keizerlij k decreet van 22 lanuari I 8 I I bij Watermaal ingelij ld
waardoor de huidigé gemeerite Watermaal-BoÉvoorde ontstaàt.
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KAART MET ABDIJBEZIT IN WATERLOO (EigenbrakeUBraine-1' Alleud)
l. Hof te Waterloos cenÍraal op de kaart ten noorden van het gelijknamige
veld22

2. 1632 (10 februari) en Philips de Dijn in cartouche (rechts

onder)

,

3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en van

deabdijvanVorSt(rechtsboven);abdisa1sopdrachtgeefsterenbeta1ingdoor
boursière Marie de Croij in cartouche (rechts onder)
4.

6l x

128 cm; oriëntatie op windroos: zuidzuidoosten (centraal op de

kaart);

schaalstok links midden, Brusselse maat
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij
Vorst, nr. 7

151)'zt

van

:

!:
.

KaartboekmetdegoedereninBollebeeli3aenomgeving(Mollem,
Kobbegem, Brussegem) (1632)
RA Vorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van Vorst, nr.

7150

.

Het kaartboek van Bollebeek, chronologisch De Dijns vierde opdracht
Ot;. Het telt \2 papiercifolio's
voor Vorst, voert hij uiÍ in 1632 (fol. 1r

""
van 49,5 op 29,5 cm in een perkamenten band op kartonnen platten. Op het

.

voorplatwordtBollenbeekendeCravaelboscfralsinhoudopgegeven.ook
nu gaat de opdracht uit van abdis De Taye en wordt De Dijn betaelt door
yrouwe Marie de Croij boursiere in den jaere 1632 (fol. h).
De legger bevat 66 items (l-62 en B-D) en begint uiteraard met het hof
zelf (nr.1), gevolgd door het hopblok (w.2) en alle velden en weiden die
met het hof gaan (fol. 1 r-3v, nr. 1 -20). Op fol. 3v-9r volgen zeven
met de door hen gebruikte percelen (rtrs. 2l-62). Het onderscheid met de
letters B-D op fol. 9v is niet duidelijk, maar hier figureert onder B den
meulen aen thof te Bolenbeke. De legger sluit af met een overzicht van

pachters
de

.

:

tienden,he1ftwinningen,...eneennotaoverdevierschaarendeheerlijke
rechten van de abdis in Bollebeek.

Er hier verder op ingaan is onmogelijk, maar in het kaartboek zit los
nog een boeiend document; het ontvangstbewijs dat Philips de Dijn op
17 februari 1633 schrijft voor Marie de Croij. Voor zijn opmetingen in
Bollebeek en het Kravaalbos krijgt h1j 241,5 gulden.
,

Het hof is ten zuidwesten van Waterloo zichtbaar op de kaarten van Villaret (Ceizse
de Waterloo\ en van Ferarris, maar op de kaart vah Vandermaelen (1846-l 854) is
de hele site verdwenen. Een gevols vàn de slag bii Waterloo?
Bii dit kaartboek horen ook nöe kaa--rten me[ heÉbdiibezit inWatermaal (J.D.Deken
I fl3 ) en in Zaventem en Nosíesem (C.J. Everaert I 787). Verder ook nos het plan
van eén aan te leggen kasseiweg-op Sht-Lambrechts-Woluwe (C.J. Everalrt I790)
en tenslotte een liaïn met de tieídgrenzen tussen Evere en Schaarbeek (C. Everaert

1772).

Bollébeek wordt brj keizerlijk decreet van 20 november 1810 ingelijfd bij Mollem
(nu Asse).
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Dorpscentrum van Bollebeek (nu Mollem) en Hof te Bollebeek met de
brouwerij en geflankeerd door de vierschaar,1632.
@ RA Vorst, Kerk. Archieven Brabant, Abdij Vorst, 7150

KAARI METABDIJBEZIT IN BOLLEBEEK
1. Kerk van Bollebeek met het Hof te Bollebeek, het dorpscentrum, de vierschaar en een brouwerij; als oriëntatiepunten de kerk van Kobbegem ten noor-

den en de omwalde woning van De heere Pieter van Langenhove Raetsheere
ten oosten
2. 1632 bij schaalstok en in cartouche, Philips de Dijn in cartouche (rechts
onder)

3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en
van de abdij van Vorst (rechts boven); abdis als opdrachtgeefster in cartouche
(rechts onder)

4.65 x 100 cm; oriëntatie op windroos: zuidzuidoosten (links midden); schaalstok rechts onder
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van
Vorst. nr. 7150)

KAARI VAN KIL{VA{LBOS (Meldert - Mazetzele - Asse-ter-Heide)
1. Geen perceelsnummer noch oriëntatiepunten
2.1632 en Philips de Dijn in carlouche (rechts onder)
3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en van
de abdij van Vorst (rechts midden); abdis als opdrachtgeefster en betaling door

boursière Marie de Croij in cartouche (rechts onder)
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4. 55 x 106 cm; oriëntatie op windroos: zuidwesten ten westen (centraal op de
kaart); schaalstok met passer centraal op de kaart
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van
Vorst, nr.7150)

Kaartboek met de goederen in Vorst en Anderlecht (1636-1638)
RA Vorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van Vorst, nr. 7i52
Philips de Dijn rondt zijn werkzaamheden voor de abdij van Vorst af
in de onmiddellijke buurt van zljn opdrachtgever: Vorst zelf en het
aangrenzende Anderlecht. Deze vijfde en laatste opdracht resulteeft in
een foliant van 48 op 30,5 cm in een perkamenten band op kartonnen
platten. Op het voorplat Voerst Anderlecht. Het deel over Vorst beslaat
de folia 1 - 14, het tweede deel met Anderlecht bleef ongefolieerd. Philips
de Dijn werkt aan de legger van oktober 1636 (fol. 1r) tot in de loop
van 1638 (fol. l3 v en als afsluiter van het kaartboek), Abdis Marie de
Taye is op dat moment al overleden en wel op 28 juli 1631 . DeDljn zal
zijn kaartboek van Vorst-Anderlecht overhandigen aan haar opvolgster
Franqoise de Bette, verkozen op l7 augustus 1637, maar pas gewijd op
25 juli 1638.2s Met voelbare trots vermeldt Philips de Dijn op fol. 1r:
Desen bouck met alle de gheinsereerde caerten is volmaeckt naer de
doot ende aflyvichtijt vande voors. Eerw. Vrouwe d'Abdesse, ende es
ghelevert qen mev. Eerw. Vrouwe, Vrouwe Frangoise de Bette dict de
Fontaine ieghenwordighe Abdesse des yoorschreyen cloosters, mitsg.
Vrouwe v qnde

w

eerelycke sup erintendent ie y ande

vo

ors chreyen pro chie

yan Vorst met groot yermogen hebbende yele schoone preminentien
ende servituten, een banckvan Rechte, eenen MeyeL grffier ende seven
schepenen ende eenen praeter, doet te rechte procederen soo wel in
civile affie
saecken etc. Mitsg. Vroutve yande heerlyckhede van
Merghem gelegen in het marcquisdom van Lede en der heerlyckhede
van Bollebeke met haer vermogen àppendentien ende dependentien etc.
De eerste 13 folio's (fol. 1v-13v) zijn gevuld met niet minder dan

139 items, die stuk voor stuk figureren op de kaart met het abdijbezit

in Vorst. 112 nummers liggen ook effectief op het grondgebied van
Vorst, maar de andere liggen op Ruisbroek, Drogenbos, Stalle (Ukkel)
en Opbrussel (Sint-Gillis). Het ongefolieerde deel van het kaartboek
begint met het Hof te Helishout (nu Elishout) en de 62 percelen die

25

DESPY-MEYER A[ndree]. Abboye de Forest.

!1§yrUrrr,

l. Liège. Centre national

-

Monasticon belge. 4: Provitrce

de recherches d'histoire reli§ieuse. 1964. p.
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Abdijsite van Vorst, 163611638.
@ RAVorst, Kerk. Archieven Brabant, Abdij Vorst, 7152
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Sint-Guidokerk van Anderlecht, 1638.
O RA Vorst, Kerk. Archieven Brabant, Abdij Vorst, 7152
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erÍnee gaan. Volgen dan tot slot zo een 133 verpachte percelen, vooral
op Anderlecht §eerpede), maar ook enkele op Sint-Pieters-Leeuw en

Ruisbroek.
KAART MET ABDIJBEZIT IN VORST
1. Abdij van Vorst en de buytenkercke van Vorst centraal op de kaarP6; een
vergulden cant geeft de grens aan fussen Vorst enerzijds en Drogenbos en Anderlecht anderzijds
2.1636 (opmetingen) / 1638 (kaart) in diverse cartouches; Philips de Dijn met
zelfportret in cartouche (midden onder)
3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en van
de abdij van Vorst (rechts boven); in cartouche rechts onder de rol van haar
opvolgster Frangoise de Bette dict de Fontaine
4.84 x I34 cm; oriëntatie met windroos: noordwesten (rechts midden); schaalstok met zelfporket midden onder, Brusselse maat
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van
Vorst, nr. 7152)

KAART MET ABDIJBEZIT IN ANDERLECHT - ELISHOUT
l. Hof te Helisaut (nu Elishout) centraal op de kaart; Hof te Waesbroeck (kasteel en hoeve); Hof ter West met vijver; watermolen en speij op de Zenne;
kapel

2. 1636 (opdracht) en Philips de Dijn in cartouche rechts onder; 1638 (maken
van de kaart en leveren aan de nieuwe abdis, Frangoise de Bette dict de Fontaine) in cartouche links onder
3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (midden boven) en
van de abdij van Vorst (rechts boven); opdrachtgever in 1636 is Nicolais Francq, presbyter en proost, namens de abdis (cartouche rechts onder)
4. 7l x 89 cm; oriëntatie met windroos: noordwesten ten westen (midden boven); schaalstok midden onder, Brusselse maat
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van
Vorst, nr. 7152)

26

DEVLIEGER Lionel, Plannen voor de abdij van Vorst : genealogie en toekomst
van een moeiliik leesbare site, - M&L '. Monumenten en Làndschappen,22,2003,
(3). n. 4-30 reóroduceert een zicht oo de abdii van de hand van Remieio Cantasali i na ui r t 6 t 3. beze inkrtekenine schètst de a6di i vanuit identiek dezeÏfde zu idóosteliike hoek als die van Philios le Diin. maar mei een iets laser sezichtsnunt. Beide
tekëningen zijn ongetwijfeld gemaaÏ<t vanop de hoogten va'n L,lÉkel-Stdlle.
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KAART METABDIJBEZIT INANDERLECHT-NEERPEDE
1 . De vyverkens te Neerpede vorÍnen het enige oriëntatiepunt
2. 1638 en Philips de Dijn (cartouche links onder)
3. Wapenschild en wapenspreuk van abdis Marie de Taye (links boven) en van
de abdij vanVorst (rechts boven)
4. 66 x 10 cm; oriëntatie met windroos: zuidzuidoosten (centraal op de kaart);
schaalstok midden onder
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van

VorsÍ, rc.7152)

KAART MET ABDIJBEZIT IN ANDERLECHT - SINT-GUIDO
1. Kerk en Plaetse van Anderlecht met Tuytelvuyt; woonkernen Veeweyde en
Kuregem; kapel van Scheut; vijf watermolens op de Zerlr,e en een bijbeek
waarvan drie benoemd worden als Schorsmolen, Vollemolen en Kuregemmo1en

2. 1638 en Philips de Dijn (tekst rechts midden)
3. Geen opdrachtgever, maar het gaat om gronden toebehoordende desen voorschreven clooster van Vorst (tekst rechts midden)

4. 61 x10 cm; oriëntatie met windroos: noordnoordwesten (centraal op de
kaart) ; geen schaalaanduiding
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van
Vorst, nr. 7152)

KAART VAN LINTHOUTBOS
1. Linthoutbos. De kaart omvat slechts dat ene, niet genummerde perceel (wat
overigens gebruikelijk is bij het opmeten van boscomplexen). Er wordt o.a.
melding gemaakt van de toponiemen Schaarbeek, Tervuren en Woluwe wat
aantoont dat het om het Linthoutbos op het grondgebied van Schaarbeek en
Sint-Lambrechts-Woluwe gaat. Geografisch sluit deze kaart dus aan bij het
kaartboek van Waterloo met Zavertem en Watermaal-Bosvoorde. De datum
1638 komt dan weer overeen met het kaarlboek van Vorst-Anderlecht, waarbij
het ook archivalisch werd ingedeeld. WU volgen deze regel.
2. 1638 en Philips de Dijn (tekst rechts gnder)
3. Geen opdrachtgever, maar het gaat om desen bosch van Linthaudt den
clooster van Vorst competerende (tekst rechts onder)
4. 62,5 x 74,5 cm; oriëntatie met windroos: noordoosten ten oosten (rechts
midden);- schaalstok midden onder
5. In kaartboek abdij Vorst (RAVorst, Kerkelijke archieven Brabant. Abdij van

Vorst, nr. 7152)
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Besluit
Het kaartboek van Anchin is bijna een middeleeuws handschrift. Het
kaartboek van Ninove springt in het oog door de vele picturale en figuratieve details. Qua uitgestrektheid van het behandelde gebied en wat
betreft de neerslag van het geleverde werk vormen de kaartboeken en
kaarten van de abdij van Vorst echter de omvangrijkste opdracht binnenhethelewerkvanPhi1ipsdeDijn.HijisactiefvanZoÍtegeminhet
westen totZaventem en Nossegem in het oosten, van Lede en Hofstade
in het noorden tot Galmaarden en Waterloo in het zuiden. Zljn opmetingen en carlograflsche vetwerking situeren zichvan 1629 tot 1638 en
vinden hun weerslag op zo een 116 foliobladzijden verdeeld over 4 volumes en waarschijnlijk ging een vijfde volume verloren. De som van
de behandelde percelen komt op 612.Een ontzaglijk werk, waarbij hij
overigens niet uit het oog verloor van zijn kaarten ook hier te larderen
met architecturale en figuratieve details.
Georges Vande Winkel

Heirebaan 107, B-9400 Ninove-Denderwindeke
vande.winkel. georges@gmail.com
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EEN KAART VAN HET LAND VAN AALST Arc 1626
EN LANDMETER PHILIPS DE DIJN
Georges I/ANDE WINKEL

Een kaart van het Land van Aalst in het archief van de
Arenbergs
Tussen de kaarten en plans, afkomstig uit het Brusselse Arenbergpaleisl,
staat als nummer 2574 eerr Figurative Cqerte ghemaect naar de rechte
proportie ende gheleghen heyl yande gheheele sciÍuatie vqnden lande
van Aelst. Toen wij in 2012 een overzicht maakten van de gebiedsdek-

kende cartografie van het Land van Aalst, was deze kaart ons nog niet
bekend.2 Het 70-jarig bestaan yan oflze geschiedkundige vereniging en
van ons tijdschrift is de aanleiding om dezekaart, gedateerd 1626,haar
plaats te geven tussen Horeribault en Vander Massen. In de archiefin-

ventaris wordt de kaart voorafgegaan door een Carte topographique
du Baillage d'Enghien au Comté d'Hqinaut. Deze laatste kaart is een
product van de 18d" eeuw wanneer de overgang naar de topograflsche
kaarten van Villaret en Ferraris reeds zijn beslag heeft gekregen, maaÍ
qua gebiedsomschrijving hoort zij nog thuis in de l7d"-eeuwse traditie
van kasselrijen, baljuwschappen, ... om zichzelf op de kaart te (laten)
zetten. Voor het Land van Aalst kenden wij al de kaart van Horenbault
(1596) én nu deze kaaft van 1626. De kasselrij Oudenaarde heeft een
kaarl van landmeter Peter Meysman uit 1669.3 Elders in dit nummer
wijdt Pieter Beyls een artikel aanhet fenomeen der overzichtskaarten
van Vlaamse kasselrijen en steden in de 16d" en l7d" eeuw.a
Binnen het Arenbergarchief is deze Figurative Caerte een vreemde
eend in de b4t. De Arenber§s haddèn vanaf de 17d" eeuw uitgebreide

1

VAN'RIEAndré,Archives du Palais d'ArenbergàBruxelles : inventaire de la série

2

VANDE WfltíKELGeorges. Hà'Land van Aalsr'op kaart gezer (159ó-t794) :
carrografie van Horenbaàlt over Sanderus. Chamlay en Leclei tot Vander Massen,
- Her Land van Aa|st,64,2012,12),p.69-112.Als kenner en reselmatis gebruiker
van het Arenbersarchief vestiede Jo§ Bemaer ( Herne) onze aanóacht o5 lit item.
BEYLS Pieter, De overzichÍíkaart van de kasselrij Oudenaarde uir ló69, opsemaakt door landmeter Peter Mevsman. - Handelinsen van de Geschied- e:n Ö\tdheidkundige Kring van Oudenaàrde, van zijn KasteTnij en van den Lande tusschen

3
4

des carÍes. plans. tableaux et documents iconographiques. Bn-rxelles. Archives générales du Rovaume. 2005.644 o.

Maercke en Ronne,55,20l8, p.3-45.
Zie in dil nummer BEYLS Píeter, Overzichtskaarten van Vlaamse kasselriien en
steden in de 16de en lTde eeuw, - Het Land van Aalst,70,2018, (4), p.329:344.

Het Land van Aalst, jaargang LXX, 2018,nr.4

15

È<a'

312

eigendommen in de Zuidelijke Nederlanden, vooÍal dan in Brabant en
Henegouwen, verder ook in de Duitse landen, maar geen of nauwelijks
het vermelden waard binnen het Land van Aalst.s Als zij dan al een kaart
van het Land van Aalst zouden bestellen, dan zouden zij zeker opteren voor een klassieke, op het noorden georiënteerde kaart, waarbq zij
de streek konden overschouwen vanuit Edingen, een van hun favoriete
verblijfplaatsen. Even vooruitlopend op de beschrijving van de kaart:
deze is op het zuiden georiënteerd en bekijkt alles vanuit een 'Gents'
standpunt. Een paar archivalische elementen benadrukken de losse band
tussen onzekaartvan 1626 en het Arenbergarchief. Een oude rugsignatuur vermeldt Plans étrangers No 20. Wcomté de Gand. l626.Niet alleen deelt de verantwoordelijke de kaart op dat moment in bij de 'plans
étrangers', maar bovendien omschrtjft hrj misleid door de oriëntatie
op het zuiden en duidelijk niet bekend met de regio - het gekarteerde
gebied als het burggraafschap Gent, i.e. de kasselrij van de Oudburg,
gelegen op de linkeroever van de Schelde en hoofdzakelijk ten noorden
van Gent. Het hoeft ons dalr ook niet le yerbazen dat Claude de Moreau de Gerbehaye (Algemeen Rijksarchief en Wetenschappelijk Comité
Arenberg Stichting) de kaart van 1626 binnen het Arenbergarchief omschrijft als een acquisitionfortuite et isolée. Hij vond zelfs geen link met
de processen die de Arenbergs voerden met families als de Merodes, de
Gavres (Gavere), de Isenghiens (Izegem) of de Vilains (Gent), die wél
bezittingen hadden binnen het Land van Aalst.6
Vooraleer over te gaan tot de algemene beschrijving van de kaart is
het wellicht aangewezen enige toelichting te geven bij het begrip 'Land

5

6

De Arenberp s die tot dan uitsestrekte bezittin pen hebben in de Ei lelreEio. he1 orinsbisdom Luik en de Noordel'iike Nederlandenikopen in 1607 de stad eÍ de heèrliikheid van Edinsen. Dit om zich te verankeren in àe Zuideliike Nederlanden en liun

bezittinsen inïe loostandise) Noordeliike Nederlanden ïan de hand te kunnen
doen. D"e heerlijkleid Griníninge. die 6i.i deze koop is inbegrepen. wordt al het
daaropvolgende iaar terug van de hand sedaan. DEREZ Marc; NELISSEN Marc;
TYTÖATJean-Pierre: VËRBRUGGE A"nne: ROEGIERS Jan (o.l.v.t. Arenberg in
de Lage Landen : een hoogadellijk huis in Vlaanderen en Nederland. Leuven.
Universitaire Pers Leuven. 2002. p. I 15. I l7 en 194: DUVOSQUEL Jean-Marie
(dir.); MORSA Denis (dir.),Ia Maison d'Arenberg en Wallonie, à Braxelles et au
G.-D. de Luxembourg depuis le XNe siècle : conrriburion à l'hisroire d'une lamillie orincière . Enshien. Fondation d'Arenbers. 20 I I . o. I I 8- I 19.
Ma'il van decem6er 2017. Bizar senoes voffil de foirtieve sisnatuu 'Vicomté de
Cand' de enis moseliike link níar de"rVenberes. Noe vóóide Franse revolutie
kocht. herrog-Louiï-Ehgelberr ( 1750- I 8201 heí burgg-raafschap (DUVOSQUEL
Jean-Marie (dir.); MORSA Denis (dir.), La Maison d'Arenberg en Wallonie, à
Brurelles et au G.-D. de Luxembour7depuis le XlVe siècle: contribution à l'hisÍoire d'une famillie princière. Enqhi-en. Fondation d'Arenbers" 20 ll. p. 125-126
en 308). Kócht hil - misleid dooide oriëntatie op het zuiden"- deze kaart in de
overtuiging dat hij een kaart van ziin pas verworven beziÍ aan ziin collectie toevoegdel D1 Arenberes bouwden immèrs over de generaties heeri een imposante
veràameline van kaa-rren en plamen uit: DE MOREAU DE, CE,RBEFTAYE Les
archives de"la maison d'Arenbergaux Archives genéroles du Royaume" in: lD. o.c..
p.461 en464.
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Figurative Caerte (...) vanden lande vanAelst,7626.
Detail met de identificatie van de vijf baanderijen.
@ ARA Brussel, Familie d'Arenberg, Kaarten enplannen,2574

Volgende pagina: Figurative CaeÍe ghemaect naar de rechte proportie ende
gheleghen heyt vande gheheele.scituatie'vanden lande van Aelst, 1626.
O ARA Brussel, Familie d'Arenberg, Kaarten enplannen,2574

11

31,6

Figurative Caerte (.. .) vanden lande van Aelst, 1626. Details met stadsplan
van Ronse (boven) en de regio Liedekerke-Denderleeuw-IddergemDenderhoutem.
@ ARA Brussel, Familie d'Arenberg, Kaarten enplarnen,2514
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Figurative Caerte (...) vanden lande van Ae7st, 1.626. Details met stadsplan
van Aalst (boven) en regio Neigem-Denderwindeke (onder).
@ ARA Brussel, Familie d'Arenberg, Kaarten enplarrrren,2574)
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van Aalst'. Deze kasselrij omvatte grosso modo dat stuk van het graafschap Vlaanderen dat zich op de rechteroever van de Schelde bevond.
Het bestuur bestond uit de afgevaardigden van de twee steden (Aalst en
Geraardsbergen) en van de vijf baanderijen, baronieën of roeden. Dit
waren de Landen van Rode, Gavere, Zoltegem, Boelare en Schorisse.
De exacte samenstelling van deze roeden varieerde in de tijd en naar-

gelang de bron van feodaal-juridische of van fiscale oorsprong was.
Hierop verder ingaan valt buiten de grenzen van deze bijdrage. Verder
kende het Land van Aalst - althans tot 1794 - twee (bijna-)exclaves:
Ninove-Herlinkhove en Steenhuize.T

Algemene beschrijving van de kaart
De kaart is een ingekleurde pentekening op een papieren drager van
I27 x 160,5 cm, op linnen gekleefd en bevestigd op houten elementen.
Op deze laatste kon de kaart worden opgerold. De kaart zelf is op het
zuiden georiënteerd wat voor de hedendaagse gebruiker behoorlijk desoriënterend kan werken. Het Land van Aalst r,.ult uiteraard het grootste
deel van de drager. Buiten het landsterritorium zljn ter oriëntatie van
boven links en in klokwijzerzin de steden Ninove, Lessen, Oudenaarde,
Gent en Dendermonde weergegeven. Deze weergave gebeurt met een
flguratief zicht op de steden vanuit een vogelperspectief en een noordelijk gezichtspunt.8 Op dit kaartdeel flgureren verder alleen het wegennetwerk, de bossen op de heuvels van de Vlaamse Ardennen, de
dorpskerken en een selectie van belangrijke gebouwen(complexen) op
of in de onmiddellijke nabijheid van de landsgrenzen. Dat is bv. het
geval voor de kastelen van Pamel, Heetvelde (Oetingen) en Everbeek,
de kloosters van Petegem-aan-de-Schelde, Nonnenbos (Heusden)e en
Tussenbeke (Serskamp), de abdij vanAffiigem.
'7

Gebaseerd op VAN ISTERDAEL Herman, Archief van het Land van Aalst 1342-

1796(1814):invenÍaris,dl. l.(Rijksarchief reBeieren: invenÍorissen ll).8rus-

Riiksarchief. 1994.'o. 17 -l0i .
Men héeft het vóor dit tvpe stads'plattes.ronden dat in de oeriode 1450-1550 in
zwang komt. ook wel eeds'over ichnosr;fische plamen of àelfs over 'olaltesronden mlt opstallen in scheve parallelpro'iectie'(RIJTTE Reinout; VANINfiEUWENHIIYZE Bram; VAN MIL Yvonne (cartografre), Stedenatlas Jacob van Deventer
. 226 stadsplarregronden uit I 545-l 5-5 :\chakel.s tus:en verleden en heden, Bussum, Thoth en Tielt, Lannoo, 20 I 8, p. 24 ).
De abdii van Nonnenbos olNieuwénbos is tot 1578,1584 in Heusden serestisd.
sel. Alsemeen

8

De overbrenging naar Gent wordt in I 624 afserond. maar rond I 608 tekínr Adrïen
de Montigny nog de vestisinq op de linkeóever van de Schelde. BOLLY JeanJacques; f EF EVRI Jean- È-apiistè; M I SONN E Dan iel ; DUVOSOU E L Jean-Marie
(intiod.); NARMON Francois loref.\, Monasrères bënédicrins ei cisrertiens dans
les Albums de Croy tl59ó-l6ll):.{Revue Bënédicrine- 100. fasc. I-3). Brussel. Gemeentekrediet. I 990. p. 372-375.
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De lege plaatsen buiten het gekarteerde gebied worden opgeluld
door een aantal heraldische, landmeetkundige en andere elementen.
Links boven prijkt het wapenschild van aartshertogAlbrecht, overigens
een anachronisme warrt zo dadelijk geven wij aan dat de kaart in 1626
werd gemaakt terwijl Albrecht al h 162l overleed. Midden boven en
rechts boven volgen dan respectievelijk de wapenschilden van het Heilig Roomse Rijk en van 'de twee steden' (Aalst en Geraardsbergen).
Rechts midden vormt een architectonische constructie met vijf pilaren,
die staan voor de vijf baanderijen, baronieën of roeden, een ware blikvanger waarop wr1 zo dadelijk terugkomen. Rechts onder bekroont een
opengevouwen steekpasser een maatstok van 2000 roeden met volgende toelichting'. Dese deelynghe onder den Pctsser houdt in 2000 roeden makende twee mylen mate yanden lande vqn Aelst om hiermede te
bevinden de proportie van dese Caerte figurative 1626. Een Aalsterse
(lengte)roede meet 5,544 m (onderverdeeld in 20 voeten). Een mijl zou
dus neerkomen op 5544 m of 5,544 km, twee mijlen op 11088 m. De
schaalstok meet323 mm wat dus neerkomt op een schaal van 1 : 34328.
De dafum 1626 wordt in een toevoeging van latere datum nog eens
bevestigd met de mededeling Foit en 1626. Onder de schaalstok met
toelichting en de datering volgt dan een 'legenda':
Figurative Caerte ghemaect naer de rechte proportie ende gheleghenheyt vande gheheele scituatie vanden lande van Aalst mette tyf roeden
elc met diversche coleuren ghecotteert met de lettren ABCDE voerts de
reste vqnden lande van Aelst es ghecouleurt meí gheel groen ende alle
straten ende weghen bruyn root ende alle de wcríeren riyieren water
blau en alle tghene dat wit es ende geen couleur en heeft en is het land
van Aelst niet.

De vyf Baronnie(n) gheteeckent in dese CaerÍe met de letters als op
deze

pilaeren staen

I
il
Sotteghem III
Boelaere IV
Schoorisse 't/
Rode
Gavre

A
B
C

D
E

Een windroos midden onder vormt het sluitstuk van alle decoratieve
elementen.

Keren wij nu even terug naar de legenda en naar de architectonische
constructie met de vijf pilaren. Deze staan zoals reeds aangegeven voor
de vijf baanderijen, baronieën of roeden van het Land van Aalst. Op
de postamenten of voetsfukken van de zuilen worden de namen van de
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roeden en de Romeinse cijfers herhaald, op de zuilschachten de letteraanduidingen. De pilaren van postament tot kapiteel hebben dezelfde
kleur als het overeenkomstige territorium op de kaart: lichtbruine tinten
voor Rode (I A) en Boelare (IV D), rood voor Gavere (II B), blauw voor
ZoÍlegem (III C), donkerbruin voor Schorisse (V E). Op de kapitelen
prijken de respectievelijke wapenschilden en banieren. Voor Rode is dat
een klimmende leeuw van sabel met tong en klauwen van keel, op een
veld van goud met een zoom van keel. Drie klimmende leeuwen van
sabel op een veld van goud staan voor Gavere. ZoÍtegem draagt een in
tien stukken gegeerd wapen van keel en goud en wordt gevolgd door

Boelare met een hartschild van keel op een veld van goud. Schorisse
sluit de rij met een veld van goud, een dubbele gebloemde binnenzoom
van sinopel en een keper van keel over alles heen.
De kaart van het Land van Aalst zelf vormt uiteraard de hoofdmoot
van dit archiefstuk. Over de buitengrenzen en de binnengrenzen (met
name die van de baanderijen) gaan wij het nu niet hebben. Die komen
ter sprake wanneer wij de relatie bespreken van onze kaart ilt 1626
met die van Jacques Horenbault (1596) en met de kaart uit Sanderus'
Flandria lllustrata (1644). Op de kaart zijn in blauw alle belangrijke
oRone'

zljnbewaterlopen ingetekend, maar alleen Schelde, Dender en
noemd.10 Met uitzondering van de Mark, maar deze uitzondering op de
regel komt nog ter sprake, lijken de waterlopen vrij correct weergegeven. De grotere boscomplexen zyn een tweede natuurlijk element dat
op de kaart figureert, vaak met aanduiding van de naam. Hierbij springt
vooral het enorme, beboste gebied van de Vlaamse Ardennen in het
oog. Het strekt zich uit van de samenvloeiing van Schelde en Ronne in
het westen tot voorbij Opbrakel en Flobecq/Vloesberg ('Fluysberghe'
op de kaart) in het oosten.

Brj de menselijke inbreng valt vooral de wegeninfrastructuur

op.

Deze is in rood aangegeveg waarblj de dikte van de lijnen een indicatie
geeft voor de belangrijkheid van de weg, maar de wegen worden niet
met name aangeduid. Net zoals de buiten het Land van Aalst gelegen
steden (Dendermonde, Gent, Less.en, Ninove, Oudenaarde) zijn ook
Aalst, Geraardsbergen, Ronse en Zottegem weergegeven met een figuratieve stadsplattegrond. A11e dorpen worden gesitueerd met hun parochiekerk, waarbij vaak voor een schijnbaar uniforme weergave wordt

l0

De'Rone'(nu Ronne; Frans: Rlosnes) is een bijriviervan de Schelde. gafmee

ziin naam aan de heerliikieid van het Land russén Marke en Ronne en votmt in
hèt uiterste zuidwesten"de zuideliik grens van het Land van Aalst. Russeignies
(Rozenaken), Amougies lAmengiis) en Orroir behoorden nog tot het Land van
Aalst en het [raalschàp Vlaanderén. De linl.eroever van de 'Roíe' was Henegouws
grondgebiedï
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gekozen, maar soms ook voor een flguratieve weergave. Detailonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze weergaven met de realiteit
overeenstemmen. De dorpsnamen zijnin de volkstaal weergegeven. Zo

bv. 'Eerweteghem' voor Erwetegem, 'Ereghem'voor Iddergem, oSt.
Tentelincx' voor Sint-Antelinks,'Yghem' voor Iddergem. Andere menselijke elementen die in ruime mate worden weergegeven zljn kastelen
verblijven; abdijen, kloosters en kapellen; belangrijke hoeves en molens;justicies (galgen).
en heerlijke

Relatie van de kaartait1626 met Horenbault 1596 en Sanderus 1644
Een studie van de kaart van 1626katuiteraard niet voorbijgaan aan de
vÍaagnaaÍ de onderlinge gelijkenissen van én de verschillen tussen die
kaart en de gelijkaardige kaart van Jacques Horenbault uit 1596 en die
uit Sanderus' Flandria lllustratq van 1644. Wij hernemen bij het onderzoek naar deze relatie een'aantal elementen die al te berde kwamen
bij een vorig onderzoek naar de onderlinge afhankelijkheid van de twee
Horenbaultkaarten (1596 en 1612) er de Sanderuskaart(1644)11,maar
laten de kaart van 1612 buiten beschouwing. Deze is immers alleen
bekend via de 'kopie'van landmeter Jacob Josef Lecler uit 1784.12 Hoewel de kaartvan 1612 niet bewaard bleef (of haar huidige bewaarplaats
is niet bekend?), staat haar bestaan buiten kijf.13 De aanwezigheid van
een uniforme percelering, die alvast niet bij Horenbault 1596 wordt
teruggevonden, doet twijfels rijzen bij de exacte relatie tussen Lecler
1784 etHorenbault 1612. Bovendien ontbreken bij Lecler alle baanderijgrenzen. Wij zullen dezekaalli dan ook maar occasioneel vermelden.
Stroomopwaarts Gent vormt de Schelde de grens tussen enerzijds
het Land van Aalst en anderzijds de Oudburg en de kasselrij Oudenaarde. Op alle kaarten heeft de Schelde eenzelfde verloop. Haar rol als
grensrivier kent hier slechts twee uitzonderingen. Uiteraard ter hoogte

11
12

l3

VAN DE PERRE Dtk, De twee Horenbaultkaarten (1596 en 1612) en de Sanderuskaar,t (1644) uqn het Land van Aalst: onderlinge afhankelijkheid, - Het Land
van Aalsr.42.1990. il1. p. l3-25.
AALST. StadsarchielAa'lsr, nr. 229; VANDE WINKEL Georges, Her 'Land van
Aalst'op kaart geTer 11596-1794t : carÍogra.fie van Horenbdult over Sanderus.
en Lecler tor Vander Mossen.- Her Land van AalsÍ.64.2012.12).p.87-

{!omtal

Naast de reeds bekende betaling van 200 gulden oo 28 november 1613 (AALST.
Stadsarch ief. ktnd van Aalst.nr.4: RegisreÍ van res'oluties 24.09.1 585-0 I ..03 .16 14,

/ 28 november l6l3; VANDE WTNKEL Georges, Her 'Land van
AaTst'op kaarr gezer (1596-1794) : cartografie van Horenbàult over Sanderus,
Chamlay en Lecler ror Vander Massen.. H?r ï,and van Aa|st,64,2012,(2),p.79)
signaleerde Bart Merckaen ons ook in die jaren jaarlijkse aÍbetalingen aan Horenongefolieerd

bault door het kasselrijbestuur.
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van de stad Oudenaarde, maar een tweede geval is een vierhoekig, vrij
klein territorium op de linker Scheldeoever ter hoogte van Gavere. Bij
Horenbault en Lecler staat hier 'lan(d)t van Ga(e)vere', op de kaart van
1626 is dit gebied rood ingekleurd zoals het Land van Gavere. Het gaat
hier om 'Klein Gavere'dat al altijd deel uitmaakte van de gemeente Gavere en dus vroeger ook van de baanderij Gavere en het Land van Aalst.
Sanderus geeft dit detail niet weer. Aan de andere kant van Gent blijft
de Schelde de grens voÍïnen met de Oudburg en dit tot aan de grens
met het Land van Dendermonde. Ook hier weer eenzelfde loop van de
stroom op alle kaarlen met een kenmerkend detail even stroomopwaarts
Wetteren. De Schelde meandert er rond De Ham, nu een natuurgebied
tussen de rechtgetrokken Schelde en de oude arm. Dit element vindt
men op alle kaarten terug, ook bij Sanderus. Bij de verdere kartering
van de grens met het Land van Dendermonde doet zich een interessante
anomalie voor. Horenbault 1596 geeft de alluviale overstromingsgebieden van Schelde en Dender weer met een groene kleur. Op de kaart van
1626 vinden wij dit natuurlijk element niet terug, maar Sanderus rekent
de Scheldemeersen tussen Schellebelle en Dendermonde en tussen de
Schelde en de Dendermonding zonder meer bij het Land van Aalst, dat
zo uitdijt op de linkeroever en tot tegen de stadswallen van Dendermonde reikt. Lecler maakt deze fout niet. Een in het oog springende
fout, die zowel bij Horenbault 1596 als bij Sanderus en op de kaart van
1626 voorkomt (en zelfs nog in 1184 door Lecler wordt overgenomen)
is de benedenloop van de Mark. Dit bijrivieftje van de Dender heeft zijn
monding op het grondgebied van het Henegouwse Deux-Acren, maar
verdwijnt op alle kaaften in zuidelijke richting met een ongekend einddoel.ra

Naar het oosten toe vormt de dubbelheerlijkheid Ninove-Herlinkhove een interessante case vooÍ de studie van de nauwgezetheid van
onze kaarten en van hun onderlinge aftrankelijkheid. Niet alleen maakt
deze heerlijkheid geen deel uit van het Land van Aalst, maar op tenitoriaal vlak is het ook een complexe realiteit.15 Ninove had in Velzeke
een enclave, Ruddershove, afhankelijk van het leenhofvan de burg van

14

l5

Meer hierover bii CLAUS Chris. De mondin7 van de Mark op de kaarÍ van Horcnbault (1596).- Het Land van Aa|sr.65.2013-. \41.p.290-294.
Over Ninove-Herlinkhove handelt VANGASSEN Hendrik, Ceschiedenis van
Nirutve.2. Ninore. De Toren. 1960. p.9-27. Meer detaits bij VAN ISTERDAEL
Herman; BORTCHEM Guy, Familie.t en personen Íe Niru»e en Herlinkhove ( l6t,
eeuw-1802). Ninove. in ei§en beheer tHVl.ldevoordelaan 2T.94OO Ninove-Okegem), 2016, dl. 1 , p. 3-4.
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Ninove.16 Herlinkhove bestond op zijnbeurt, afgezien van de dorpskern, uit niet minder dan vijf enclaves. Drie ervan zijn beperkt in omvang en bestaan enkel uit onbebouwde percelen. Een eerste enclave van
belang, Klein Herlinkhove, bevindt zichten noorden van de dorpskem
en ligt ingesloten tussen de Molenbeek en de Oliemeersbeek. Met zijn
b4na 17 ha vormt deze enclave een rechthoek met een flessenhalsvormige uitstulping naar het noorden.lT Alleszins qua oppervlakte veruit
de grootste enclave (bijna 39 ha) ligt een flink eind ten noordwesten
van de dorpskern: Waalhove, nu een gehucht van Aspelare, maar tijdens het ancien régime volledig omsloten door de Boelaarse dorpen
Aspelare en Nederhasselt. Hoe geven de eigentijdse cartografet deze
complexe situatie weer? Op de kaart van 1626 is Ninove-Herlinkhove
met inbegrip van Klein Herlinkhove en Waalhove herkenbaar als een
witte vlek, want onze cartograaf schreef toch dat alle tghene dat wit es
ende geen couleur en heeft en is het land van Aelst niet. Dat is ook het
geval voor Ruddershove waarbij expliciet 'Nienove' wordt vermeld.
Wij vinden dezelfde cartograflsche weergave bij Horenbault 1596 met

I

I

t

enige afwijking in de gebruikte toponiemen. Op de kaart van 1626
wordt de witte vlek van Waalhove ingeluld als 'Walhoven'terwijl Horenbault het - net zoals bij de dorpskern van Herlinkhove - heeft over
'Erlijchove'. Sanderus geeft dan toch een ander beeld. Zijn cartograaf
vermeldt bij Ruddershove en in het noorden van Ninove-Herlinkhove
het totaal 'misplaatste'toponiem Land van Rotselaarr8, een fout die wat
betreft het noorden van Ninove al voorkomt bij Horenbault 1596 en
op onze kaart van 1626. Klein Herlinkhove is wel nog herkenbaar als
Ninoofs-Herlinkhoofs grondgebied in een noordwestelijke uitstulping,
maar Waalhove is herleid tot een niet nader te identificeren element. Het
is overduidelijk dat de tekenaar/cartograaf van Sanderus deze heerlijke
grens niet als dusdanig herkende.
Naast de buitengrenzen van het Land van Aalst zijn ook de binnengrenzen, die van de vijf baanderijen, een interessant element om de

l6
I

l7

I

l8

VAN TWEMBEK-E J.. Lijst der heerlijkheden van her Land van Aalst, (Oos!-

vlaams Verbond von de Kiingen voor Céschiedenis. Voorlichtingsreeks. I 2). Cenl.
'24E.
s.a.. n. 30 en247-248.
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onderlinge afhankelijkheid van de kaarten te bestuderen. Wrj wezen er
al op dat de samenstelling van deze baanderijen kan verschillen in de

tijd en naargelang de bron waarop men zich baseert van fiscale ofjuridische oorsprong is. Het bespreken van de vijf baanderijen zou ons te ver
leiden, maar wij geven de baronie van Boelare als case study. Zowelbij
Horenbault 1596 als op onze kaart van 1626bestaat deze baanderij uit
drie identieke, geografische blokken. De hoofdmoot vormen Deftinge,
Goeferdinge, Idegem, Nederboelare, Onkerzele, Overboelare, Schendelbeke en Smeerebbe-Vloerzegem (met centraal in dit gebied de stad
Geraardsbergen die losstaat van de baronie). Verder zijn er de twee dualiteiten Aspelare-Nederhasselt en Nieuwenhove-Waarbeke. 1 2 dorpen
in totaal. In de literatuur vinden wij nergens exact deze 12 dorpen terug
als territorium van Boelare. Wel licht afwijkende, maar ook onder elkaar verschillende omschrijvingen.le Wij nemen als referentiepunt dan
ook de cartografische weergaven van Horenbadt 1596 en de kaart van
1626.8n dan valt het onmiddellijk op hoe Sanderus 1644 compleet de
bal misslaat. Vooreerst maakt hij van het centrale gebied rond Geraardsbergen en het duo Aspelare-Nederhasselt een aaneengesloten gebied
door de foutieve en op niets gebaseerde 'aanhechting'van Steenhuize.
Voor het duo Nieuwenhove-Waarbeke is Sanderus nog meer het spoor
bijster. Hij herleidt de twee dorpen tot een onbeduidende enclave tussen
de twee dorpskernen in en Waarbeke situeert hij zelfs helemaal buiten
het Land van Aalst. Een bijzondere eigenschap van Boelare is dat de
baronie enkele kleinere enclaves (sommige ter grootte van enige percelen) bezit binnen Zarlardinge. Horenbault kleurt deze enclaves in als
behorend tot Boelare enzet er de letter D blj, wat eveneens verwijst
naar Boelare.Deze situatie vinden wij tot in de details terug op de kaart
van 1626. Sanderus 1644 herleidt dit gegeven tot een enkele enclave,
wat geziet de kleinere schaal van de kaart een voor de hand liggende
oplossing is.

1

9

VAN TWEMBEKE J., ail st der he erli jkhe d en v an het Land van Aalst, (O ostvlaams
Verbond van de Kringen voor Geschiedenis.Voorlichtingsreeks. [2). Gent. s.a.. p.
56: VAN ISTERDAEL Herman. Arc h i ef van he r Land va n Aa I s t I 342 - I 796 ( I B I 4 )
: inventaris,dl.l,tRiiksarchieIte Beveren : invenÍarissen, I I ), Brussel,Algemeen
Riiksarchief, 1994,p'.24-25 en 3l; VAN TRIMPONT Marc,Het land en de baronià Boelare, Geraarclsbergen, Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium.
1998. p.25-26. Noe het &chtst benadert VAN ONGEVÀLLE tÏilde, De baronnen
en de'baronie van Ëoelare van ca. I i77 tot I 563 : met een onderzoek naar de heer'
liike rechten, Leuven, KU Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling). 1987.
p. 83 de weergegeven situatie. Bii haar situeÈng van de cijnsgronden rekent zij wel
Schendelbekírfret bii het Boelaa'rse tenitoriurí, maar volgeís andere auteurs was
Schendelbeke enkel íia een personele unie met de baandeïj Boelare verenigd.
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Op basis van de besproken cartografische elementen kunnen wij
concluderen dat de kaart van 1626 zo niet een exacte kopie is van Horenbault 1596 (of de versie van1612), maar er dan toch op gebaseerd is.
Iconografische en vormelijke elementen versterken deze vaststelling.
Beide kaarten én Sanderus dragen dezelfde wapenschilden (aartshertog
Albrecht, Heilig Roomse Rijk, Land van Aalst, de vijf baanderijen).
Met uitzondering van Gavere zijn de heraldische kleuren bij de twee
handschriftelijke kaarten identiek. Verder valt op dat alle drie de kaarten de baanderijen, geletterd van A tot E, in eenzelfde volgorde geven.
Yraag is wel welke waarde wij aan dit gegeven moeten toekennen want
deze identieke volgorde is ook die waarin minstens vanaf 1680 de bal:
juws zetelen, hun stem uitbrengen, ... Het is m.a.w. de vaste hiërarchie
onder de baanderijen.2o Een laatste element dat wijst op de sterke verwantschap tussen de kaart van 1626 en Horenbault 1596 is de schaal.
Wij gaven reeds aan dat de eerste een schaalstok heeft van 323 mm voor
twee Aalsterse mijlen van elk 1000 roeden of omgerekend 11088 m.
Dit resulteert in een schaal van 1 : 34328. De Bibliothèque nationale
de France geeft als lengte van de schaalstok bij Horenbault 325 mm
op, wat neerkomt om een schaal van 1 : 34117 . Horenbault 1596 en de
kaart van 1626 hebben dezelfde schaal. Als wij een stamboom van de
kaarten van het Land vanAalst willen opstellen dan is Horenbault 1596
zondq enige twijfel de stamvader. Daarvan rechtstreeks afgeleid zijn
Horenbault 1612 (niet bewaard?) en Chamlay 1678. De kaartvan 1626
en Sanderus 1644 gaan beide terug op een van de Horenbaultkaarten.
Lecler tenslotte verwij st zelf naar Horenbault I 672.2t
Sluiten wij deze vergelijking af met een opvallend verschil tussen
Horenbault 1596 en de kaart van 1,626. De eerste is klassiek georiënteerd op het noorden, de tweede is 180' gedraaid. Het is evident dat dit
niet gebeurd is op initiatief van onze cartograaf van 1626, want deze
rotatie maakt zljn Íaak er niet lichter op. Alle stadsgezichten moeten
totaal anders worden ingevuld. Dus komt de opdrachtgever in beeld als
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verantwoordelijke voor deze rotatie.
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VAN ISTERDAEL Herman, Archief van her Land von Aalsr 1342-1796 (lBl4) :
invenÍaris, dl. l, \Riiksarchief te Beveren : inventarissen I I )" Brussel, Algemeen
Riiksarchief. 1994. p. 7 6.
V«ior een verdere identificatie en bespreking van al deze kaarlen: VANDE WINKEL Georges. HeÍ 'Land van Aalsr' óp kaait gezet ( I 596-1794) : cartografie van
Horenbau[t over Sanderus, Chamlay en Lecler tot Vander Massen, - Het l,ond van
Aa I sr. 64. 2012. t2\. p. 69- I I 2.
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Phitips de Dijn als auteur van de kaart van 1626 en de vraag
naar de opdrachtgever
De dubbele yraagnaff auteurschap en opdrachtgever van de kaart van
1626 is niet zomaar te beantwoorden. Voor geen van beide elementen
hebben wij enige schriftelijke aanduiding. De kaart van7626 draagthet
wapenschild van aartshertog Albrecht, maaÍ dit is zonder meer overgenomen van Horenbadt 1596. Aartshertog Albrecht was al overleden in 162l,hlj kan dus onmogelijk de opdrachtgever of destinataris
zijn geweest. De kaart is ook niet gesigneerd, maar ademt al bij een
eerste aanblik de geest van de Aspelaarse landmeter Philips de Dijn
(1585/1590-1665).22 De keuze van de kleuren, de gebruikte formulering
(D-rc;B deelynghe onder den Passer [onderlijning auteur]), de ornamentiek van de schaaltafel, ...: alles wijst in de richting van De Dijn. Toen
wij Pieter Beyls, die meer dan wie ook bekend is met het werk van
de Vlaamse landmeters uit de 17d" en 18d" eeuw, bij het begin van ons
onderzoek

-

zonder een naam te suggereren

-

enkele uittreksels van de

kaartbezorgden, antwoordde hij prompt "Ik kan je vermoeden bevestigen, het betreft wellicht Philips De Deyn. Begin van zyt loopbaan
(...)." Rekening houdend met het gegeven dat er in 1626 niet zo gek
veel personen rondliepen die de kaart kunnen gemaakt hebben (en dat
is een understatement), en met bovenstaande argumenten in het achterhoofd menen wij met een hoge graadvan waarschijnlijkheid de kaart
van 1626 aan Philips de Dijn te mogen toeschrijven.
Wij schreven reeds dat het roteren van de kaart van Horenbault 1596
met 1B0o zeker niet zal zijn uitgegaan van de cartograaf in 1626, in
onze toeschrijving Philips de Dijn. Een mogelijke, logische verklaring
zou kunnen zljn dat de opdrachtgever in het Gentse moet worden gezocht omdat die dan zichlhad op het Land vanAalst vanuit zijn woonplaats. In 1622, respectievelijk 1624 werkÍ De Dijn wel in opdracht
van de Gentse vrouwenkloosters Groenenbriel en Nieuwenbos, maar of
deze een kaartvan het Land van Aalst gaanlaten maken? Voor de rest
geen link tussen de kaart van l626,.Phi1ips de Dijn en Gent. Moeten wij
het wellicht zoeken in de entourage van De Dijn in zijn woege carrière?
Dan valt op dat De Dijns leefiuereld zich zeker tot ca. 1625 binnen de
baronie van Boelare en de stad Geraardsbergen situeert. In dit verband
kan het interessant zijnvan alvast te signaleren dat wij in het verleden al

22
23

Ziein dit nummer MERCKAERT B art;Philips de Dijn, een leven in kaarten, - Het
Land van AaLst,70,2018, (4), p. 2a3-254.
Mail dd. 13 maafi2O17.
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wezen op de band tussen de Horenbaultkaart(en), waarop onzekaartvan
1626 zeker teruggaat, en het kasteel van Boelare.2a Philips de Dijn zelf
is geboren in het Boelaarse dorp Aspelare (vermoedelijk 1585/1590) en
zijn eerste (bewaarde) opdracht betreft 'De Saeck', een woonerf en huis
in Geraardsbergen (1618). Opdrachtgever is de eigenaar, jonker Charles vanden Eechaute, meerdere jaren burgemeester van Geraardsbergen
in de periode 1615-1637 . Een van de eerste belangrijke opdrachten
voor De Dijn wordt het kaartboek van de benedictijner abdij van Anchin (toen Henegouwen, nu Frankrrlk) in 1621-1622. Opdrachtgevers
hier zijn Guilliame Damman en Jehanne vanden Eechaute, regionale ontvangers van de abdij van Anchin binnen het Land van Aalst. Guilliame
Damman, echtgenoot van Petronille vanden Eechaute en burgemeester
van Geraardsbergen in 1639, is de oom van Jehanne. Deze Jehanne (+
1626) is een telg uit eenjongere tak van de Vanden Eeckhautes. Van de
oudere tak is de titelvoerder Charles vanden Eechaute, eigenaar van 'De
Saeck' en eerste opdrachtgever van Philips de Dijn.25 Jehanne is bovendien de weduwe van de Gentse jurist Pierre van Waesberghe (+ 1613),
Jehanne en Pierre zljn dan weer de ouders van de Geraardsbergse
historiograaf Jan van Waesberghe (1603-1632).26 Deze publiceert in
1627, een jaar na het vervaardigen van 'de kaart van 1626', bij Jan
van Meerbeeck in Brussel zijn Gerardimontium sive Altera Imperialis
Flandrice Metropolis eiusqve Castellania.In de titel van deze oudste
stadsgeschiedenis van Geraardsbergen presenteert Jan van Waesberghe
zijn geboorlestad als de andere/de tweede hoofdstad van de Keizerlijk
Vlaanderen enzijnkasselrij, Hij draagt ditwerk op aan Claude de Croy,
graaf van Roeulx en hoogbaljuw van het Land van Aalst. Is het te ver
gezocht, rekening houdend met de nauwe connecties van de 'jonge'
Philips de Dijn met de families Vanden Eechaute en Van Waesberghe,
om in Jan van Waesberghe een mogelijke opdrachtgever te zien van de

24
25

26

VANDE WINKEL Ceorges. Het 'Land van Aalst'op ka,trr gezer 11596-17941
canogrof e van HorenbaílÍ over Sanderus. Chanlay Ln Let leï rct Vatder Mussen,
;

- Her Land van Aalst,64,2012,\2),p.9'7-99 en 108-10S.
Alle biografisch-genealogische gegevens uit BOULY DE LESDAIN L.A.,Généalogie de-la famíila van den Eedhóute ott vanden Eechaute puis d'Eeclntte, seigneurt tle Pumhecqtre. Gouwe, Btrlbier. Aigremont, et dc son ramcatt probahle des
seigneurs d'Angerelles er I'Autreppe. - L'lntermédiaire des génëulo,glsre.s. 196 I .
(941,p. t78-t92.
IMBO Gaston. Enkele prominenten (uit de l3de rot de lTtle ceil$) ron lu't illrrstere geslacht van Waesberghe (Gent, Geraatdsbergen) en in«tnderheid kanunnik
J an yan Wae sberghe 1 5 85 - 1 6 3 9, auteur van " Gerirdimontium ..." ( I 627 ), de eerste geschiedenis vau Geraardsbergen. - De Heemschutter. 2001. 1 l 781. p. 22-40;
VAN TRTMPONT Marc. Geboortè- en overlijdensdattrm Jrtunnes van Walc'sbcrqhe
( 1 603 - 1 63 2 ), - Gerardi m onri um, 2004, ( 1 95), p. 40-41 ; VAN TRIMPONT Màrc.
Even nog over cle overlijdensdatum van Joanies van Waesberghe (1603-1632), Ge rardi monri um. 20O6. t 205 ). p. 34-35.
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kaart van 1626? Deze wordt dan geen gezicht op het Land van Aalst
vanuit Gent zoals men spontaan zou denken, maar een weergave van dat
Land vanAalst waarbij Geraardsbergen het Land vanAalst bekroont en
prominent als Altera Metropolis van die kasselrij de eyecatcher vormt.

Besluit
De hier bestudeerde kaartvan 7626 vornt een nieuw element in de al zo
rijke, cartografische traditie binnen het Land van Aalst. Zij gaat zonder
enige twijfel terug op het onvolprezen werk van Frangois Horenbault,
rnaar voor de rest roept z4 heel wat vragen op. Hoe is zij terecht gekomen in het archief van de Arenbergs? Hoewel niet gesigneerd, menen
wij haar met een hoge graad van waarschijnhlkheid aan de Aspelaarse

landmeter Philips de Dijn te kunnen toeschrijven. Maar waarom roteerde de cartograaf de kaart van Horenbault met 180'? Bij het zoeken
naar een antwoord op deze vraag bewandelden wij een denkpiste die
ons leidt naar de Geraardsbergse historiograaf Jan van Waesberghe als
mogelijke opdrachtgever. Wij kunnen niet voldoende benadrukken dat
het hier enkel om een denkpiste gaat, de term hypothese weegt hier al te
zwaaÍ. De vraag naar auteurschap en opdrachtgever zrynmaaÍ eerrpaar

elementen voor verder onderzoek. De stadgezichten op de kaart zljn
stuk voor stuk terrein voor een diepgaande detailstudie, waarbij de vergelijking met Horenbaults stadsgezichten ongemeen boeiend kan zijn.
Georges Vande Winkel

Heirebaan 107, B-9400 Ninove-Denderwindeke
vande.winkel. georges@gmail.com
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OVERZICHTKAARTEN VAN VLAAMSE
KASSELRIJEN EN STEDEN IN DE ZESTIENDE EN
ZEVENTIENDE EEEW
Pieter BEYLS
1. De opkomst van wandkaarten en de werkwijzeyan
kaartmakers

In de 16de eeuw ontwikkelde de cartografie zich vanuit verschillende
tradities en disciplines. Door wetenschappelijke doorbraken aan de
universiteiten en de vele ontdekkingsreizen kreeg men meer inzicht
in de vorm en de omvang van de bestaande wereld. Gedreven door
nieuwsgierigheid en zin voor precisie hebben in de Nederlanden
geleerden als Gemma Frisius (ontwikkeling van de driehoeksmeting)
en Mercator (projectiemethotle) de theoretische basis gelegd voor de
vroegmoderne cartografl e.
Voor de Zuidelijke Nederlanden is ongetwijfeld Jacob van Deventer
de belangrijkste kaartmaker uit deze periode, met enerzijds kaarten van
de toenmalige gewesten (bijvoorbeeld een houtsnede van het hertogdom
Brabant in 1530-1536; voor het graafschap Vlaanderen leverde van
Deventer wellicht de terreinopname voor de kaart die Mercator in 1540
graveerde en als Exactissima Flqndriae descriptio opdroeg aankeizer
Karel V) en atderzljds een indrukwekkende reeks stadsplattegronden
gemaakt in opdracht van de Spaanse vorst Filips II (1558-1575).1 De
gewestkaarten bestonden uit meerdere houtsneden of kopergranrres
die als gedrukte kaartbladen konden samengevoegd worden tot een
wandkaart. Aan dergelijke gegraveerde wandkaarten werd vaak nog
een sierrand toegevoegd, béstaandd uit bijvoorbeeld medaillons van
historische flguren, wapenschilden van steden en adellijke families,
burgers in lokale klederdracht, stadsgezichten of louter decoratieve
motieven.

1

Bossu J., Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen carÍografie, Tielt, 1983; Bracke W. en Leenders E., Waanderen in 100 kaarten, Brusstl,-2015; Van Nieuwenhuyse B., Stedenatlas Jacob van Deventer, Tielt, 2018; Vande Winkel G. (red.),
Gezicht op de steden Aalst. Ninove en Ceraardsbersen: verklarende teksten bii de
uitgave vàn de originele stadsplanegronden van Jaèob van Deventer (circa I 565)
(Bíussel KB: Madíid BN). in:'Hel L"and van Aa1s1.60.2008 l4),p.22\-315.

Het Land van Aalst, jaargang LXX, 2018 , m. 4
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Mettertijd ontstond er een bloeiende handel in wandkaarten waarbij
graveerders lustig uit bestaande kaarten kopieerden en eigen decoratieve
accenten legden, rekening houdend met het budget en de smaak van het
publiek van handelaars en gegoede burgers. Topograflsche precisie was
niet onbelangrijk doch ondergeschikt aan de esthetische waarde. Het
commerciële succes van deze handel in wandkaarten en atlassen blijkt

uit de prominente aanwezigheid van wandkaarten in de
bekende genretaferelen van burgerkamers bij de 17de-eeuwse schilder
onder meer

Johannes Vermeer.2

Het maken en verspreiden van kaarten was echter niet het voorrecht
van universitair geschoolden en commercieel ingestelde uitgevers.
Tijdens de renaissance waren kunstenaars zoals Leonardo Da Vinci
of Albrecht Diirer namelijk niet alleen geinteresseerd in de correcte
weergave van de menselijke anatomie. Zelegden zich tevens toe op het
schilderen van landschappen en stadsgezichten, op vraag van geestelijke
en wereldlijke opdrachtgeveÍs. In onze contreien zijn de geschilderde
kaarten van Marcus Gerards en Pieter Pourbus voor de regio Brugge en
de schilderijen van de Gentse Horenbaultfamilie bekende voorbeelden
van deze nauwe verwevenheid van de schilderkunst en de cartografie in

de 16de eeuw.
Deze tendens paste perfect binnen het verlangen van het humanisme
om de wereld op een zowel rationele als esthetische manier te ordenen,
te verklaren en aan het publiek te tonen. Kaarten werden gezien als
dragers van onder meer topograflsche informatie en werden ook gebruikt
als kunstwerken om het interieur van paleizeÍt en vergademrimtes
van bestuurscolleges en grootgrondbezitters te verfraaien. Bovendien
werden ze rngezet voor de eigen propaganda. Ongetwijfeld speelden
immers naast bestuurlijke inzichten ook naijver en geldingsdrang een
niet te onderschatten rol bij het toekennen van karteringsopdrachten.
De schilders gebruikten methodes uit de landschapsschilderkunst (bijv.
het perspectieÍ) en lieten zich vaak assisteren door landmeters om het
in kaart te brengen terrein vast te leggen.3
Landmeters waren inderdaad decruciale partner om gedetailleerde en
rechtsgeldige kaarten te vewaardigen. Door hun opleiding en jarenlange
De Maeyer Ph. (e.a.), De spiegel von de wereld. Fundamenten van de caríografie,
"digital
Gent, 2Ó04; Livieratos E.'en"Koussoulakou A., 'Vermeer's maps: a new
look in an old master's mirror', in: e-Perimetron, 1,2006, p. 138-154.
MeÍ passer en penseel, Brussei en het oude hertogdom Bràbant in beeld, Brussel,
200d; Rees R.l 'Historical links benveen cartogrËphy and afl'. in'. Geographical
review.70, 1980, p. 60-78; Huvenne P., 'Beellvàn"de stad vanuit cart"ogiafisch
perspectief'. ín: Slad in Waanderen. Cultuur en maarschapprj. 1477-1787.Brus-

iet, 1sqt, p. 45-58.
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ervaring waren ze gespecialiseerd in de opmeting van percelen en grotere
gebieden waarbij ze gebruik maakten van aangepaste meetinstrumenten

en

-technieken. Aanvankelijk waren hun opdrachtgevers louter
geïhteresseerd in de vastlegging van de oppervlakte en de grenzen van
hun gronden en rechtsgebieden, maar mettertijd en zeker vanaf de 17de
eeuw kregen landmeters meer en meer de aanvullende opdracht om van

het opgemeten terrein ook manuscriptkaarten op te stellen. Er werden
diverse praktische handboeken voor de landmeetkunde uitgegeven
en de landmeters namen schilderstechnieken over bij het schetsen en
afwerken van hun kaarten.

Typerend voor deze evolutie

is het schilderij van de Gentse

landmeter Jan Baele die samen met zijn assistenten in de jaren 1660
kaarten optekende voor de abdij van Ename. Op het schilderij is Baele
bezig met het tekenen van de netkaarten onder het toeziend oog van
zijn opdrachtgever, abt Antonius de Loose. Er is onder meer te zien
hoe pigmenten op schaaltjes zijn vermengd om de met pen getekende
kaarten te kunnen inkleuren.a Op basis van boedelinventarissen en
veilingcatalogi weten we dat landmeters beschikten over een eigen

bibliotheek met vooral wiskundige traktaten en publicaties over
gewoonterecht en een eigen kaartenarchief. Daarnaast hadden ze steeds
een ruime voorraad papier met specifleke eigenschappen om sterke
en duurzame kaarlen te maken en een uitgebreide collectie meet- en
tekengereedschap (passers, trekpennen, linialen, transversaalschalen,
diverse soorten inkt en pigmenten, mengpodes, glasramen om kaarten
te kunnen kopiëren, te vergroten of te verkleinen, een meettafel, enz.).s
Landmeters gebruikten verschillende meettechnieken naar gelang
de toestand van het terrein en de wensen van de opdrachtgever.6 Als de
opdrachtgever een accuraat overzicht nodig had van (de grenzen enlof
de oppervlakte van) onroerende goederen in een bepaald gebied, ging de
landmeter aan de slag met een meetketting en een winkelkruis. Samen
met zljn assistenten die de ketting droegen en de percelen afbakenden
met houten stokken overliep de landmeter alle perceelgrenzen. Hij hield
systematisch notities van de metingen bij in een veldboek en maakte

4
5
6

Bevls P.. 'ldoon ende caoable tot het exerceren vande conste van geometrie. De
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Meettafel met meet- en tekeninstrumenten, vergezeld van twee kettingdragers
brj de opmeting van Nederbrakel, 1794 (RAG, oud gemeentelijk archief
Nederbrakel. nr.246).

eventueel schetsen van de vorÍnen van de percelen ofperceelblokken.
Nadien kon hij dan op basis van dit veldwerk binnenshuis de benodigde
verslagen en registers opstellen. Op de bijbehorende perceelkaarten
noteerde de landmeter dan binnen elk perceel de vastgestelde
oppervlakte en het nummeÍ van het perceel in het registeÍ,waar men de
uitgebreide beschrijving van het perceel kon terugvinden. Deze kaaften
werden meestal ingebonden in het landboek van de opdrachtgever.
Soms werd aan de landmeter gevraagd om een overzichtskaart
op groot formaat te maken van een bepaald dorp of van het domein
van de opdrachtgever. De kasselrij Oudenaarde nam bijvoorbeeld in
1784 het initiatief om alle dorpen binnen haar rechtsgebied te laten
opmeten en in kaart te brengen.T De landmeters moesten met behulp
van een meetketting in de plaatselijke maat (de roede van Oudenaarde)
elk perceel opmeten "sonder eenighe bij der handt of op het sicht te
moghen aenteeckenen".Het conffact stipuleerde hen dus uitdrukkelijk
niet de techniek van de meettafel (planchette) te gebruiken omdat die
voor deze opdracht niet nauwkeurig genoeg was. Eerst werden alle
wijken apart opgemeten en gekarteerd. Met behulp van de afzonderlijke

perceelkaarten stelde de landmeter dan de overzichtskaart op in de
gewenste schaal. In de Gentse Oudburg werd in de 18de eeuw een
gelijkaardig project opgezet en kregen de landmeters een conceptkaart
Rijksarchief Gent, Kasselrij Oudenaarde, nr. 223.

96

JJJ

te zien van hoe ze overzichtskaarten van dorpen dienden vorm te
geven.s Voorlopig heb ik nog niet kunnen achterhalen of voor beide

I

projecten effectief overzichtskaarten zijn afgewerkt. Het opsporen van
deze wandkaarten is vaak een moeilijke klus. Soms werden enkel de
landboeken en perceelkaarten afgeleverd door de landmeter en was er
geen tijd, geld of interesse om de overzichtskaartente laten afiarerken.
Indien ze wel werden afgewerkt, waren er heel wat factoren die de
duurzame bewaring van deze kaarten in het gedrang brachten: door
intensief administratief gebruik waren de wandkaarten heel gevoelig
voor gebruiksschade en vaak liepen ze op termijn vochtschade op
omdat ze ophingen of bewaard werden in vochtige ruimtes. Tijdens de
revolutionaire jaren en het Franse bestuur (einde 18de - begin 19de
eeuw), maar ook tijdens beide wereldoorlogen werden bovendien heel
wat kaarten achter de hand gehouden of meegegrist in het tumult, zodat
ze nu onvindbaar en in het slechtste geval vemietigd zijn.e
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Concept van een overzichtskaart voor dorpen in de kasselrij Oudburg, 1 Sde
eeuw (RAG, Kaartenverzameling, nr. 803).
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Beyls P." Ex cultura abundantia. Repertorium van Oost-Woomse landboeken, prijziiboeken, sebruikboeken en biibehlorende kaarren. Brussel" 2015. p. 123.
B:evls P.,'Ëen werck seer schóon shemeten'. Studie van de archieTvormins en de
reiminoiogie v,an de landboekhouding in het graafschap Waanderén (l6de"- 18de
eeuw). Brussel.2012. p. 124-128.
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De meettafel was beter geschikt om terreinopnames te doen waarbij

een relatief groot gebied diende opgemeten te worden zonder een
exacte bepaling van de oppervlakte van het terrein. Vanuit vaste hoge
uitkijkpunten in het landschap (torens, heuvels, windmolens) gebruikte
de landmeter dan zijn meettafel en kijkinstrument om met behulp van
driehoeksmeting de onderlinge afstand tussen markante gebouwen en
plekken te bepalen en een net van referentiepunten op te stellen. Deze
techniek werd toegepast voor de overzichtskaarten van kasselrijen en
steden. De opdrachtgevers van deze kaarten hadden immers geen nood
aan een precieze weergave op perceelniveau van hun grondgebied.
Een weergave van de onderlinge afstanden en positie van dorpen,
belangrijke gebouwen, wegen en natuurlijke elementen volstond voor
dit type kaarten.
2. Wandkaarten van Vlaamse kasselrijen en steden.

Een inleidende verkenning
Met dit beknopt overzicht willen we een aantal ijkingspunten aanreiken
voor de studie van wandkaarten in een archiefcontext. De gegraveerde
en commercieel verspreide kaarten vallen hier dus verder buiten
beschouwing. We focussen op overzichtskaarten die door een publieke
opdrachtgever zljn aangevraagd bij een schilder of landmeter om de
eigen bestuurstaken naar behoren te kunnen uitoefenen.

Brugse Vrije
Het Brugse Vrije is de eerste Vlaamse kasselrij die op een systematische
wijze is opgemeten en op kaart gezet, meer bepaald door de schilder
Pieter Pourbus.l0 Pourbus is vooral gekend als portretschilder, maar heeft
ook niet minder dan28 kaarten vervaardigd, waarvan er 6 bewaard zijn
gebleven. De bekendste en grootsÍe is ongetwijfeld zijn geschilderde
kaart van het Brugse Vrije (361 x 614 cm), waaraan hij werkte tussen
1561 en 1571. Het grote doek is slechts fragmentarisch bewaard
gebleven, maar er is een eigentijdse, verkleinde kopie beschikbaar uit
1601 door Pieter Claeissens (151 x 322,5 cm).
Het bestuur van het Brugse Vrije gaf Pourbus in 1561 de opdracht
om een kaart te maken van "tghescheet van de Jurisdictie zo verre

10

Van Der Hevden A. en Deouvdt F.. Het Brusse l/riie in beeld. De Grote Kaart
seschilderd'door Pieter Pöuibus ( t57 t ) enkekopíeerd door Pierer Claeissens
7 I 60 I L Leuven, I 998; Huvenne P., Pietcr Pouíbus' I 5 2 3 24 - I 484. Leven en werken, doctoraatsverhandeling, Cent, 1984; Trachet J., 'Mapping/Painting the Medieval Landscaoe. A Landsöaoe-archaeolosical analvsis ofthe óedieval Tandscaoe
as depicted by Pieter Pourbus'. in'. e-Perifrerror. 13". 2018. nr. 2. p. l12-120.
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tzelve meughelickwert, alle de heerweghen, wateren, brugghen, dorpen

ende steden". De aanleiding voor dit besluit van het kasselrijbestuur
was misschien een grensgeschil met de heer van Watervliet of de nood
om een beter inzicht te krijgen in de waterhuishouding van het gebied.

Wellicht liet men zich ook inspireren door de opdracht die schilder
Marcus Gerards in 1560 van de stad Brugge kreeg om een stadsplan
te maken, met de bedoeling om buitenlandse handelaars rraar de stad
te lokken (dat schilderij werd voltooid in 1562, nadien werden tien
koperplaten gegraveerd en talloze drukken uitgegeven).
Pourbus kon als model een nu verdwenen kaart van de kasselrij
1 1

Sint-Winoksbergen gebruiken. Op diverse plaatsen maakte hU
panoramaschetsen vanop torens. Voor het werk op het terrein liet de
schilder zich bijstaan door gezworen landmeters. Dankzij bewaard
gebleven reisverslagen leren we dat Pourbus in een zigzagbeweging
doorheen het Brugse Vrije gegevens verzamelde om op die manier de
driehoeksmeting te kunnen toepassen. Op basis van de verzamelde
gegevens en schetsen maakte Pourbus minuutkaarten op van Brugge
en het noordwesten van het Brugse Vrije (klaar in 1563) en van het
Oostkwartier (1567).In 1568 was de volledige terreinopname voltooid
en kreeg Pourbus de opdracht om een overzichtskaart op doek met
olieverf te schilderen op basis van de deelkaarten op papier. Uit het
eindresultaat (1571) blijkt dat het Oostkwartier veel gedetailleerder is
uitgewerkt dan de rest van de kaart. Pourbus beschikte voor deze streek
over meer gegevens omdat hij er diverse andere karteringsopdrachten
had uitgevoerd en blijkbaar had het Brugse Vrije ook meer interesse in
dit gebied (cf. waterhuishouding, economisch en militair belang van
hetZwin).
De totale kostprijs van de kaart bedroeg3352 pond parisis. Ondanks
deze hoge kosten was de kaart van 1 57 1 reeds circa 1 600 versleten. Voor
het administratieve gebruik werd de gnorme kaart blijkbaar dikwijls open afgerold en daardoor kwam de verflaag los en ontstonden er scheuren
in het dragende doek. Omwille van praktische en flnanciële redenen
besloot het bestuur van het Brugse Vrije om een verkleinde kopie te
laten maken van de kaart in plaats van een nieuwe terreinopname te
laten uitvoeren, die nochtans de vele fussentijdse landschapswrjzrgingen
had kunnen vastleggen.

I

I

Het proiect MAGIS koppelt het schilderii van Gerards aan de resisters van de zestendèleí van de stad Brugge. die gebruikt werden om de transactíes met betrekking
lot de onroerende goedeie-n in de'stad te registreren. Zie www.kaartenlruisbrugge.
be: Beyls P.. Een frerck seer schoon ghemeTen. p.76-77.
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Gent
In Gent was het schildergeslacht Horenbault gekend omwille van zljn
stadsgezichten en landschappen. Meermaals kregen de Horenbaults
van het stadsbestuur of andere opdrachtgevers de opdracht om
stadsgezichten te schilderen of gedetailleerde kaarten in het kader van
betwistingen over jurisdicties of eigendommen. Van het cartografische
oeuvre van de familie zljn er 33 kaarten bekend.
Het anonieme Panoramisch Gezicht op Gent uit 1534 wordt vaak
toegeschreven aan Gerard Horenbault.l2 Deze schilderskaart van
olieverf op doek (135 x 173 cm) geeft een panoramisch zicht op de stad
en haar omgeving, met een duidelijke weergave van het wegennet en de
gebouwen en heel wat bijkomende picturale details. De opmetingen op
het tenein gebeurden vanop heuvels en torens in en nabij de stad. Op
basis van de verschillende schetsen werd achteraf een composietbeeld
samengesteld en als ondertekening aangebracht op het linnen doek,
ter voorbereiding van de afgewerkte versie van het schilderij. Het
schilderij werd talrijke malen gekopieerd en gebruikt als basis voor
nieuwe kaarten.
In 1583 zou Lieven Horenbault een kaart hebben gemaakt van de
Oudburg, de kasselrij die het buitengebied rond Gent vormde.13
Frans Horenbault, die gekend stond als "painctre et géographe",
werkte vaak samen met de gezworen landmeters Pieter en Jan De Buck
voor opdrachten van het Gentse schepencollege. Zo is er een kaart uit
1591 bekend van de Rietgracht, de waterloop die de grens van de Gentse
jurisdictie bepaalde, die werd opgehangen "in de groote langhe camere"
van het schepenhuis van de Keure. In 1592 werkten Jan De Buck en
Frans Horenbault samen voor een kaart van de stadsvestingen en de
plaats van de grensstenen, gelegen op één banmijl van de stadspoorten.
Voor deze kaart liet Horenbault het schilderwerk uitvoeren door zijn
zoon Jacques.
In 1618-1619 kreeg Jacques Horenbault, "schildere,lantmeter ende
quaertmakere", de opdracht van het schepencollege om een schilderij
van de stad Gent en haar omgeving te maken. De kaart op papier (165
x 195 cm) en het bijbehorende register van percelen grenzend aan de
Rietgracht dienden als bewijsstuk bij geschillen omtrent de jurisdictie

t2

Laleman M.C. (e.a.),'Het panoramisch gezicht op Gent 1534', in: Handelingen
der maurschappij voor gesèhicdenis en oudheidkunde re Genr,68.2014" p. 165207.

13

Beyls P., Repertorium, p. 104.
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en de grenzen van de stad.la De kaart werd ingelijst en opgehangen
in het schepenhuis. Horenbault raadpleegde bestaande kaarten en waar
nodig verrichtte hij opmetingen op het terrein tot op perceelniveau. De
kaart als geheel is barok uitgewerkt, met uiterst gestileerde cartouches
met florale motieven en talrijke heraldische en allegorische figuren.
Voor de kaart kreeg Horenbault van de stad Gent een gage van 50 pond
groot.

In de loop van de 17de eeuw

ontwikkelde de stad Gent een

belastingsysteem dat gekend staat als het huisgeld.l5 Van alle onroerende
goederenbinnen de stadsmuren en ookinhetVrije, hetomliggend gebied
binnen de Rietgracht, werd de huurwaarde bepaald door gezworen
prijzers. Aanvankelijk maakte men gebruik van de kaart van Jacques
Horenbault uit 1619 om de huizen in het Vrije te kunnen situeren. In
de periode 1691-1696 voerde de stad een administratieve hervorming
door en liet het nieuwe registers opstellen met een overzicht van alle
betrokken onroerende goederen. De landmeters Maximiliaan Reynax
en Jan van Bouchaute maakten ook kaarten op perceelniveau van het
Vrije en lieten ze inbinden in de nieuwe registers van het huisgeld. Op
basis van deze perceelkaarten stelden ze ook overzichtskaarten op van
de verschillende buitenwijken. Zo bleven de overzichtskaarten van
Wondelgem en Ledeberg bewaard in enkele 1Sde eeuwse kopieën, voor
Ledeberg niet minder dan drie. De originele kaarten werden gebruikt
door het Gentse schepencollege om de inning van het huisgeld vlot en
effrciënt te laten verlopen. Er moet nog onderzoek verricht worden naar
de bestaande kopieën, maar ongetwijfeld hadden de Sint Pietersabdij en
het bisdom Gent als grootgrondbezitters interesse in kopieën van deze
overzichtskaarten. Van het stedelijke binnengebied is geen kartering op
perceelniveau bekend uit de lTde eeuw.

I

Land van Aalst
Jacques Horenbault

is

tevens de maker van een belangrijke

overzichtskaart van het Land van Aalst uit 1596. Deze kaart op papier,
ingekleurd met watelerf ( 1 1 5 x 165 cm) vertoont heel wat vormelijke
en stilistische overeenkomsten met de kaart van het Vrije van Gent van
t4 Charles L. (e.a.), L'on walsites en speelhoven. Het Vrije van Gent bij Jacques

15

HorenbaulÍ (1619), Cent,2008; De Leeuw S., De familie Horenbault 1t t-1464162ó.1: een eeuw carÍografie Íe Gent: een biografiiche en cartografsche studie.
scriptie UGent. Cent, 1997.
Charles L.. 'De Centse resisters van het huispeld als kadastrale bron: moseliikheden en benerkinpen t l7dí 18de eeuw t'. in'."Handelinsen der maarschaíoii vor,r
geschiede'nit en"oudheidkundc re Gent.46. 1qs2. p. l5f-193: Beyls. Rep'errorium.
"p.236-242.
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1619. Net als bij de Gentse kaart is het tekstvak in de rijkelijk versierde
cartouche leeg gebleven, waat normaal gezien de opdrachtgever
en de opdracht vermeld worden. Mogelijke opdrachtgever is het
kasselrijbestuur van het Land van Aalst, maar hiervoor zrln voorlopig
geen aansluitingspunten gevonden in de archieven. De kaart is
topografisch gezien heel gedetailleerd (waterlopen, waterpartijen,
akkers, bossen, alluviale gronden, wegen, stadskernen, parochiekerken,
abdijen en kloosters, kastelen, hoeves en andere bewoning, molens,
justitieplaatsen), maar over het opmetingsproces of het bestaan van
vroeger cartografisch materiaal is weinig geweten.r6
We weten wel dat deze kaart heel dikwijls is gekopieerd en
nagevolgd. Zo heeft Jacques Horenbault zelf in 1612 op vraag van het
kasselrijbestuur een (niet bewaard gebleven?) kopie gemaakt voor de
som van 200 gulden.

De recent opgespoorde kaart van het Land van Aalst door Philips
De Dijn uit 1626 betreft wellicht een kopie op vraag van een private
opdrachtgever.
ln 1644 publiceerde de Ieperse priester en geschiedkundigeAntonius

Sanderus

zijn bekende compilatiewerk Flandria lllusÍrata bU

de

Amsterdamse uitgeverij Blaeu. De kopergravuïe van de aanwezige kaart
van het Land van Aalst is ongetwijfeld (maar zonder bronvermelding!)
gebaseerd op de Horenbaultkaart van 1596.
In 1784 was het bestuur van het Land van Aalst vragende partij voor
een kopie van de Horenbaultkaart van 1612. De ingekleurde papieren
kaart (221x 303 cm) werd afgeleverd door de Gentse landmeter Jacob
Jozef Lecler. Hij mocht de kaart van 1612 enkel ter plekke raadplegen
in het landhuis omdat ze door het veelvuldig gebruik te kwetsbaar
was geworden. Bovendien waren op een aanÍal plekken zstaÍe

beschadigingen ontstaan, zodaÍ nieuwe tereinopnames noodzakelijk
waren. Lecler volgde het kaartbeeld van de kaarl van 7612 en hield
weinig rekening met de tussentijdse wijzigingen in het landschap en
wegennet. Omdat Lecler meer tijd nodig had dan voorzien, kon hij een
ruimere vergoeding onderhandelen bij de bestuursleden (1800 gulden),
maar daarvoor diende hij wel de kaart te verfraaien met de randversiering

die zich ook op de originele kaart bevond. Het is onduidelijk of htj
hiervoor een schilder in dienst nam.
Opmerkelijk genoeg wou het kasselrijbestuur in 1786 nog een andere

l6

Vande Winkel C., 'Het 'Land van Aalst'op kaan gezet (1596-1794). Cartografle
van Horenbault over Sanderus. Chamlay eh Lecleítot Vander Massen'.in:"Land
van Aal:t. 64.2012. nr. 2. p. 6q-112.
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kopie laten maken, maar nu in de vorm van een kaartboek "ter caltsen
dat de caerte van desen lande hangende in het kleijn collegie (...) niet
wel conserverelijck en is, op de forme soo ende gelijck de selve haer
crlsnu bevind'. De wandkaart van Lecler kan dus beschouwd worden
als een pronkstuk, zeker aangezien ze groter is dan het origineel, en
was niet echt een handig werkinstrument. Het bestelde kaartboek werd
echter wellicht niet uitgevoerd.

Kasselrij Kortrijk
In de kasselrij Kortrijk hadden de landmeters van de familie de
Bersacques in de 16de eeuw en de eerste helft van de 17de eeuw een
quasi monopolie over het opstellen van manuscriptkaarten.rT Voor ons
overzicht is vooral Louis de Bersacques een belangrijke landmeter.
Hij werd opgeleid door zijn vader Albert en werkte met hem samen
gedurende een lange periode (eerste kwart 17de eeuw), waarbij Louis
zich specialiseerde in het tekenen en schilderen van de kaarten. In 1 6 1 3
maakten ze een (nu verloren gegane?) kaart van de kasselrij Kortrijk,
waarvooÍ ze 659 pond parisis werden uitbetaald. In 1614 maalÍe Louis
in opdracht van het kasselrijbestuur een kopie van de kaart, op kleiner
formaa| voor de koninklijke kroniekschrijver Jan-Baptiste Grammaye.
In 1627 leverde Louis een kasselrijkaart, wellicht op groter formaat, af
voor de bisschop van Gent.
Ook in 1627 schilderde Louis de Bersacques een kaart van de grens
tussen de kasselrij Kortrijk en de Gentse Oudburg (131 x 291 cm) in
opdracht van deze laatstgenoemde kasselrij. Aanleiding was een proces
tussen beide besturen betreffende drie stroken grond langs deze grens.18

Tussen 1631

en 164l

maakte Louis

op klein

formaat

stadsplattegronden van Kortrijk, Menen, Harelbeke, Tielt, Roeselare en
Deinze, die later door Sanderus werden gepubliceerd in de Flandria

Illustrata.
De belangrijkste nog bewaard gebleven wandkaarten van Louis
de Bersacques zijn het stadsgezicht op Kortrijk (uit 1634?) en de
overzichtskaart van de kasselrij Kprtrijk rit 1641 (236 x 258 cm),
die nog steeds (in kopie?) aanwezig zrln in het Kortrijkse stadhuis.
Verder onderzoek kan ongetwijfeld meer aan het licht brengen over de
ontstaanscontext van deze belangrijke kaarten. Voor de kasselrijkaart
ontving de Bersacques 300 pond parisis van het kasselrijbestuur,
I

11 Vandenbroucke M.. De familie de Bersacques: landmeÍers in de kasselrii Kortrijk
Wlte - Wtlte eeuw, sériptie UGent, Gent, 2000.
18 Stockman I ., 'Grenskaarltussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg . 1627' , in:
Land van de l4/oesrijne.8. I 985. nr. 3. p.
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opmerkelijk minder dan voor de kaart uit 1613. Een en ander hangt
samen met het feit dat de Bersacques beschikte over een goed geordend
en uitgebreid bedrijfsarchief zodat hij steeds zijn eigen ontwerpkaarten
kon raadplegen. Op die manier moest hij niet telkens een volledige
opmeting van het terrein hernemen en was hij minder afhankelijk van
reeds aan de opdrachtgever afgeleverde netkaarten.re In het stadhuis
van Tielt wordt een kopie van de kasselrijkaart van 1641 bewaard, in
1654 gemaakt door Jan Rytsaerl.
Zeker is dat de kasselrijkaartvan 1641 model heeft gestaan voor de
kopergravure in de Flandria lllustrota van 1644. Voor de kasselrijen
waarvan nog geen overzichtskaarten beschikbaar waïen werkte
Sanderus overigens samen met de landmeter Vedastus du Plouich.2o

Kasselrij Oudenaarde
Over de kasselrij Oudenaarde zljn er relatief weinig cartograflsche
activiteiten bekend tot diep in de 17de eeuw. Het recent opduiken van
de kasselrijkaartvan landmeter Peter Meysman uit 1669 was dan ook
een vondst van formaat.2t Er zijn aanwijzingen dat de oorspronkelijke
opdrachtgever het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van Oudenaarde was.
In vergelijking met de genese van de andere Vlaamse kasselrijkaarten
is het echter vreemd dat een private opdrachtgever vanuit het niets
een overzichtskaart zou laten opmaken van een grondgebied waarover
hij geen uitsluitende rechten bezit. Het was eerder de regel dat een
publieke opdrachtgever een gebiedsdekkende overzichtskaart bestelde
van het eigen rechtsgebied en dat later kopieën werden opgesteld
voor geihteresseerde grootgrondbezitters zoals abdijen, hospitalen
of kasteelheren. Het is dan ook een plausibele hypothese dat het
Oudenaardse kasselrijbestuur de aanvankelijke opdrachtgever was. We
weten evenmin of Meysman beschikte over oudere kaarten van het op
te tekenen gebied.
Meysman werkte zljnkaarÍ af in Gent op 25 mei 1669, nadat hij in
1668 was begonnen met de opmetingen en het veldwerk. De ingekleurde
papieren kaart (1,10 x 1,95 cm) is van een versierde doch oningevulde

19

20
21

Verheyde F., Gemeren ende afgepaelt. Typologische analyse en untsluiting van het
pre-kadastrale landmetersat'chie/ de Be rsacques, gelroren en erfachtige landmcters van de kasselrij Kortrijk, sciiptie WB, Brussé|, 2017.
Viaene A., 'Van Flandria Illustralanaar Verheerliikt Vlaandre. Biblioerafische aantekeningen op Sanderus l64l-1735', in: Biekor:f, 71. 1970. p. 193-2-041 Opsomer
B . Vedqslq§ du Plouich en de plaat van de kaíselrij leper (l 636- t64t 1' . ïn: Biekorf. 116.2016, p. 158-1 62.
Bevls P..'De oierzichtskaan ran de kasselrii Oudenaarde uit 1669" oosemaakl
doór landmeter Peter Meysman'. in. Handelihgen van de geschied- en'&rdheirlkundige kring van Oudenàarde. 55, 2018, p 3-45.
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cafiouche voorzien. Een opvallend detail, dat er mogelijks op wijst dat
de kaart een kopie is. In de witte randen van dekaartzijnfrvee gebouwen
in opstand letekend, de abdij van Ename en het kasteel vanAyshove. In
1680 liet het kasselrijbestuur van de kaart een kopie maken op linnen
doek door schilder Franchois de Dryver. Voor de tekstgedeelten werd
hij bijgestaan door een secretaris.

Land van Dendermonde
Het Land van Dendermonde was een kleine kasselrij en heeft wellicht
nooit zelf een overzichtskaart laten opstellen van haar rechtsgebied.
De stad Dendermonde gaf in 1673 opdracht om een overzichtskaart
te maken van de stad en het Vrije van Dendermonde in het kader van
de inning van het huisgeld.22 Net als voor de gelijkaardige kaarten
van Gent is voor dezekaart tot op perceelniveau het volledige gebied
opgemeten en op kaaft getekend.
Landmeter Antoon Hendrickx ontving voor de opmetingen en
de kartering 300 pond grooten. De kaart werd opgehangen in de
bestuurskamer van het schepencollege, waat ze intensief werd
geraadpleegd. Na een eeuw kreeg landmeter Benedictus Peelman de
opdracht om de kaart omwille vanhaar " duij sterheij t en vers I eetentheij dt"
te vernieuwen. Dat wil zeggen dat hrj in 1764-1765 een kopie maakte
van de kaafi maar rekening hield met alle veranderingen aan de
stadswallen en de belastingplichtige percelen. De kaart van Peelman
is een pentekening op papier, dat later op linnen werd gelijmd (132 x
201 cm). Peelman heeft op perceelniveau een nieuwe terreinopname
gedaan en de gegevens vergeleken met het beschikbare register van het
huisgeld.23

Ter vergelijking vermelden we hier nog de overzichtskaarten van het
dorp Lebbeke, gelegen binnen het Land van Dendermonde. Er zrln drie
kaarten bekend die werden opgemapkt op vraag van het dorpsbestuur
in het kader van de belasting op het grondgebruik.2a Tussen 1663 en
1667 heeft landmeter Joos Meysman met assistentie van zijn broer
en landmeter Peter Meysman het volledige grondgebied van het dorp
opgemeten. Ze stelden een land- en prijzijboek op (waarin niet alleen
de oppervlakte maar ook de opbrengstwaarde van de percelen stond

23

24

Dauwe J., Dendennonde in beeld. Iconografie van de sïad 113de eeuw 1914),
Dendermonde" 2010. p. 152-1531 Stroobants 4." Figuratieve kaarten gereslaureerd- Dendercnonde- 2003. o. 3-6.
Zowel Hendrickx als Peelman hebben heel wat andere overzichtskaanen gemaakt
van dorpen in het Land van Dendermonde en het Land van Aalst, in het kadervan
de bela§tins oo het erondsebruik. Zie Beyls, Repertorium,passim.
Dauwe J., lt e i \and1 en kàarí boek va n Lebbeke'( I 667 - I 7 ól), Lebbeke, 20 I 0.
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Landmeter met meettafel, passer en vizierliniaal (uit: William Leyboum.
The compleat sltt'veyor or Íhe whole art qf surve-ving o.f land. 1722).

genoteerd) en maakten ook een overzichtskaaft op van het dorp. Deze
kaart was na veertig jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In 7773

maakÍe landmeter Jan van Acoleijen een authentieke kopie van de
kaart voor een loon van 13 pond groot. Deze kopie (240 x221 cm)had
eveneens een administratiève levensduur van vijftig jaar. Na verloop
van tijd bleek dat van Acoleijnen ongeschikt papier had gebruikt en
moest er opnieuw een kopie worden gemaakt. In 17 63 maakte landmeter
Benedictus Peelman deze nieuwe kopie op basis van de kopie van I713
én de minuutkaart van Joos Meysman die nog steeds berustte in het

gemeentearchief.

106

343

Landmeter Jan Baele aan het werk voor Antonius De Loose, abt van de abdij
van Enarne, ca. 1660 (schilderij uit de collectie van het huis Meheus, Zulte)

3. Besluit

is een studie van de
en het administratieve gebruik van de kaart

Voor de interpretatie van wandkaarten
ontstaanscontext

onontbeerlijk. Een loutere beschrijving en inhoudeltjke analyse van
kaaften houdt immers geen rekening met de wensen en noden van
de opdrachtgever, zonder wie de kaart nooit zol ziln vervaardigd.
Mogelijke motieven waren een controle op de waterhuishouding, een
vastlegging van het eigen rechtsgebied en haar grenzen, een inspectie
van de onroerende goederen die in aanmerking kwamen voor belasting,
het bieden van een overzicht van het gebied met het oog op economische
exploitatie, enz. Tevens is een grondige kennis van de werkwijze van
de kaartmaker belangrijk om te begrijpen hoe bepaalde elementen zijn
weergegeven of waarom ze ziln weggelaten op een kaart.
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In de loop van de 2de helft van de 16de eeuw en de lste helft van
de 17de eeuw is er bij de opmaak van kaarten op groot formaat een
geleidelijke oveÍgang van uitvoering door schilders naar uitvoering
door landmeters. Bepaalde landmeters specialiseerden zich in de
vervaardiging van flguratieve kaarten en kregen veel opdrachten
van private en publieke opdrachtgevers om kaarten op te stellen.
Deze wandkaarten waren vaak bedoeld a1s hulpmiddel voor de
eigen administratie, bijvoorbeeld bij de inning van belastingen, als
bewij smateriaal bij juridische geschillen of om een duidelijk overzichlte
hebben van onderlinge afstanden en bepaalde topografische elementen
in een bepaald gebied. Daarnaast mag niet uit het oog verloren worden
dat wandkaarten, meer dan in registers ingebonden kaarten, bedoeld
waren om indruk te maken. Ze waren in de eerste plaats een esthetisch
object met een artistieke waarde, waarbij vooral aandacht uitging naar
picturale elementen en versieringen in de rand. Pas in de 18de eeuw,
onder invloed van de technocraten in het Oostenrijks bewind, ging men
over tot een meer gestandaardiseerde stijl van kaartmaken met rigide
voorschriften en minder plaats voor artistieke elementen.
Het kopiëren van wandkaarten was een veel voorkomende praktijk.
De opmaak van kaarten op basis van een minutieuze terreinopname
was een langdurige en dure ondememing. Btj de vervaardiging van de
netkaart werden daarom dikwrjls direct of na verloop van tijd kopieën
gemaakt, voor de oorspronkelijke opdrachtgever maar ook voor andere
geinteresseerden. Kaarten werden ook in verschillende formaten
opgesteld of overgenomen op gravures zodat men ze kon uitgeven
voor een breder publiek. Het intensieve gebruik van de kaarten en de
bewaaromstandigheden noopten menig bestuur tot het veruaardigen
van authentieke kopieën. Hierbij werd vaak geen rekening gehouden
met de veranderingen in het landschap.
Pieter Beyls
August Pienstraat 22, B-9800 Deinze
pieterbeyls@telenet.be
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PHILIPS DE DIJN ALS PROGNOSTICATEUR EN
AUTEUR VAN ALMANAKKEN
I

Julie BOHEZ
í

1. Het genre prognosticaties/almanakken toegelicht
t

Als we denken aan het woord 'almanak' associëren we dit in onze huidige tijd terstond met een (scheur)kalender, al dan niet verweven met
moppen. Dit is te danken aan het succes van de befaamde De Grote
Druivelqar. Nochtans behelsde dit genre doorheen de westerse geschiedenis veel meer dan dat. Dit drukwerk heeft namelijk een heel rijk palmares dat onderhevig is aan tijd en ruimte, waardoor het steeds een
andere imulling kreeg. Het ontstaan van de almanak moeten we situeren rond de uitvinding van de boekdrukkunst in het vijftiende-eeuwse
Europa. Drukwerken waÍen foen vooral van humanistische en religieuze aard. De bekendste drukker was waarschijnlijk Plantijn die zrln
drukkerij in het jaar 1555 in Antwerpen vestigde. Vanaf de zestiende
eeuw nam de almanak een vaste plaats in bij het assortiment van de
boekdrukker. De almanak werd dan ook vooral gezien als een winstgevend product voor drukkers. Met die opbrengst konden ze andere,meer
prestigieuze drukkersprojecten flnancieren.

1

De almanak venulde in de dagdagelijkse samenleving verschillende functies als wijdverspreid medium in de woegmoderne tijd. Het
was in de eerste plaats, en als kern, een praktische jaarkalender die de
burger informeerde over bijvoorbeeld heiligendagen, vastendagen en
een perikopenrooster dat de evangeliehoofdstukken aangaf per maand.2
De kalender bevatte eveneens andere prakÍische informatie zoals een
overzicht van de watergetijdèn, vakantiedagen van overheidsdienaren,

marktdagen, inlichtingen oveÍ watertransport, de dienstregeling voor
trekschuiten en het openen en sluiten van de stadspoort. Tevens waren de prognosticaties, de zogenoemde voorspellingen, van enig gewicht in de dagelijkse samenleving. De lezer toonde belangstelling in

1
2

Jeroen Salman, Populair drula»erk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en
handelswoa r (Zutóhen: Uitseversmaatschaooii Walburs Pers" I 999). I 3- I 5.
Salman. Pooulair'drukwerËin de Gouden Eeiw: De aïmanak als Íectuur en han-

delswaar,3i-5.

Het Land van Aalst, jaargang LXX, 2018 , nÍ. 4
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toekomstvoorspellingen gebaseerd op astrologische berekeningen. Dit
ging van weersvoorspellingen tot medische waarzeggingwaarbij de astromedische leer een belangrijke invloed had. Astrale invloeden op het
menselijk lichaam \ryaren in de vroegmoderne tijd een populaire praktijk waarbij de almanak als medium speelde tussen de medicus (en de
chirurgijn), met zijn geneeskundige instructies, en de brede lagen van
het volk. ln sommige almanakken werd hiervoor het zodiakmannetje
toegepast. Bij dit laatste werden verschillende delen van het lichaam
gekoppeld aan de dierenriem. Als de maan in het teken stond van een
bepaalde zodiak dan mocht de medicus of chirurgijn niet purgeren, koppen zetten, snijden of aderlaten in het daaraan gekoppelde lichaamsdeel. Ook het scheren door de barbier werd in verband gebracht met het
lichaam en de verschillende planeten om kaalheid te voorkomen. Ten
tweede had de almanak een opvoedkundige functie. Bepaalde hoofstukken waren gewijd aan instructies die politiek of godsdienstig van aard
\varen. De christelijke leer nam hier een centrale plaats in waarbij er
niet werd nagelaten om de lezer Íe instrueren over Gods voorzienigheid
en de verering van Gods schepping. Het verketteren van de protestantse

leer was dan ook geen uitzondering in de almanak. Tevens kon de geschiedschrijving in almanakken een patriottisch en propagandistisch
karakter bevatten. Er werd meestal de nadruk gelegd op buitenlandse
vijanden en conflicten. De levensverhalen van vorsten of landvoogden
ter verheerlijking van de interne politiek waren eveneens een populair
thema in de almanak. Ten derde en als laatste functie was er de rijke
ontspannende invulling. Er werd gebruik gemaakt van verschillende literaire genres zoals de kroniek, historische verhalen, liederen, kluchten,
versjes, anekdoten en nog zoveel meer om de lezer te vermaken.3

2. Een korte

inleiding rond de figuur van De Dijn

De identiteit achterhalen van Philips de Dijn was geen gemakkelijke
taak. De voornaamste reden hiervoor is de volgende: de schrijfwijze
van de prognosticators voor- en achternaam kan enorïn variëren. Volgens Vande Winkel gebruik de archiefirereld steevast de 'De Dijn'
als schrijfwijze terwijl de bibliotheekwereld de voorkeur geeft aan de
'De Dyn'. De vele kaarten die afkomstig zijn van zijn hand vermelden
beide schrijfwijzen. De schrijfwijze is met andere woorden een heikel

3

Mau-reen Perkins, Visions

of the,Fut4re, Almanacs, Time, and Cultr.ral Change

(Oxlord: Clarendon Press Oxford. 1996), l4-5.
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punt en er is enige voorzichtigheid geboden.a De latinisering van een
persoonsnaam, voor bijvoorbeeld meer aanzien, kwam eveneens regelmatig voor in de zeventiende en achttiende eeuw. Ook zitten we met
het probleem van het pseudoniem. Het gebruik ervan werd verklaard
door verschillende redenen. Ik onderscheid drie verschillende redenen
voor het gebruik van een pseudoniem. Ten eerste kon een deknaam gebruikt worden om de anonimiteit te verzekeren van de prognosticator.
Dit kon als een soort van bescherming gezien worden tegen het publiek
en de kerkelijke of wereldlryke macht vanwege bijvoorbeeld de illegale
inhoud van een almanak. Ten tweede was er de schuilnaam waarbij
de auteur reeds overleden was. Het kon zljn dat de heengegane auteur
in kwestie zelfs geen almanakken geschreven had. Desalniettemin gebruikte de drukker het pseudoniem van de prognosticator om bijvoorbeeld de verkoop te stimuleren enlof het gevoel van betrouwbaarheid
te garanderen bij de beoogde klant. Het kon zijn dat de naam van de
auteur uitsluitend werd gezien als een merk. Ook het principe van plagiaat en intellectueel eigendom werd toen nog niet te nauw toegepast
op drukwerken. Pas vanaf de achttiende eeuw werden auteursrechten
beter beschermd door onder andere octrooien en privilegies. Als derde
en laatste motivering waren er de fictieve pseudoniemen die gebruikt
werden door één of meerdere personen. Een enkeling kon ook meerdere
schuilnamen aannemen. Fictieve schuilnamen konden alleen bestaan
uit karakters of namen, het kon gebruikt worden als een indirecte manier van communicatie. Voor Philips de Dijn was dit niet anders. Er was
zelfs sprake van een grote verspreiding van almanakken op zijn naam
ver na zijn overlijden, zelfs tot in het begin van de achttiende eeuw.
Dit was mede te danken aan zijn uitmuntende reputatie als succesvol
prognosticator.
Gelukkig was ik, om de identiteit van Philips de Dijn te ontrafelen,
niet enkel aangewezen op één bepaalde bron, namelijk de almanak. Ik
had ook toegang tot bronnen zoals parochieregisters, stadsrekeningen,
kaartenboeken, registers van de schepenen van de Keure, registers van
het huisgeld, boedelinventarissen, brieven en nog zoveel meer. Ook de
literatuur kon mij verder helpen. Ik raadpleegde in dit specifleke geval
biograflsche werken op basis van het beroep zoals het werk van Marcel
Daem, Van Baardemaker tot Barbier en het boek van Roger Schonaerts
en Jean Mosselmans, De landÍ-meeters in onze provinciën van de WIe

4

Georges Vande Winkel, De Dyn of De

fitoqt2ol8.

Dijn, Correspondentie met de auteur d.d.
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tot de WIIIe eeuw.s Ik nam ook de voorbije jaargangen van het tijdschrift Het Land van Aalst door, waarin van tijd tot tijd aandacht werd
geschonken aan De Dijn, maar dan enkel in zljn rol als landmeter en
cartograaf.6
Na een uitgebreide studie kwam

ik tot de volgende conclusie: Philips de Dijn (het einde van de zestiende eeuw-1665) was in de eerste
plaats beëdigd landmeter van beroep en dit vanaf het jaar 1618.? Verder
was hij mathematicus, astronoom, cartograaf en prognosticator waarbij
zijn actieterrein voornamelijk in Ninove, Aalst, Affiigem en Brabant
lag.8 Zijn almanakken zijn onder andere afkomstig uit Gent maar voornamelijk uit Antwerpen.e Volgens Golvers zijn de eerste kinderen van
Philips ingeschreven inAspelare (Ninove) vanaf 1615.10In 1665 overleed hij te Aspelare.lr
3. De

Dijn

en

zijn bijdragen tot het genre van de almanakken

3.l. De algemene kenmerken van zijn almanakken
Een eerste algemene eigenschap van De Dijns almanakken is de veelvuldige samenwerking met één bepaalde drukker, namelijk drukker
Verhulst. Een reden hiervoor is de opmaak van een privilegie vanuit de
gratie van Filips IV ( 1 605- 1 665) koning van Spanje en landsheer van de
Zuidelijke Nederlanden. Dit hield in dat drukker Martinus Verhulst een
exclusieve samenwerking had met Philips de Dijn voor een periode van
twaalf jaar. Het was ten strengste verboden voor andere boekdrukkers
om het werk van De Dijn te gebruiken, te verspreiden en te verkopen,

Marcel Daem, Van Baardemaker tot Barbier (Brussel: Aurelia Books Brussel,
l9'16),29-32. Roger Schonaerts en Jean Mosselmans, De landt-meeters in onze
provinciën van de XV[e rot de WIIIe eerlw (Brussel: Koninklijke Bibliotheek Alben I. 1976). 133.
Karel Heireman, "Philips De Diin's plan r an Aalst (oktober 1629),* Her Lond van
Aalsr 28 119761: l-3. Dlrk Van De Pèrre en R. Van Hauwe, ''Onbekende landkaart
r an Denderwin deke,"' Het Land van Aols r 42 ( I q90): 237 -247 . Dirk Van De Perre,
"Is 'de Maallaard'(Nederwijk.l de oudste bewoningskem van Ninove?," Het Lanil
von Aal:t 57 (2005): 5-24.Dirk Van De Perre, "Tekening Philips De Deyn van
abdijbeluik Ninove 1l6501terug van weggeweest." Her La'ndvan'Aolsr o8 (20tOl:
63-72.

7
8

9

l0
11

Noël Golvers, "Een nieuwe Antwerpse Almanak," Scienïiarum Historia 22 (1996):
9l en artikel Bart Merckaert in dit nummer.
Heireman. "Philips De Dijn's plan van Aalst loktober 1629).* l-3.
Klaas Hoopendoom- Bibliosraohv of the Exact Sciences in the Low Countries íiom
ca. t470 tithe Golden,tse1l70O (Leiden: BRlLL,20l8), 1219.
Colvers. "Een nieuwe Antwerpse Almanak," Scientiarum Historia 22 (1996):9293.
Voor diegenen die meer willen weten over Philips de Diin als persoon en zijn
prireleve"n is het aanseraden om de biidraee in deze bundef van Bàrt Merckaerl te
lezen: Bart MerckaeÈ. Philips de Dyi. eei leven in koarten. p.243-254.
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zo\l/el in Zuidelijke Nederlanden als in het buitenland.l2 Tijdens de zestiende eeuw zochten veel Antwerpse boekdrukkers bescherming tegen
buitenlandse concurrentie en kopieer- en plagiaatgedrag in de vorm van
een privilegie.l3 Een boekprivilegie was in feite een vooÍïecht dat de
vorst kon schenken aan boekdrukkeÍs en auteurs. Dit geeft het alleenrecht om innovaties en initiatieven te beschermen tegen plagiaaÍ en om
een clausule van een arbeidsovereenkomst te verkrijgen.la
Ten tweede was informatie over de reële economie en de overheid
in almanakken te vinden in rubrieken zoals jaar- en paardenmarkten,
watergetijden, het openen en sluiten van de stadspoorten, seizoenenvakanties van de overheid, vertrek- en aankomsttijden van postwagens
en passagierswagens en een dienstregeling voor veerboten en andere
schepen.ls In de achttiende-eeuwse almanakken van De Dijn kwamen
voorgenoemde categorieën veel meer voor dan in de zeventiende eeuw.
Deze praktische informatie droeg op een louter objectieve manier bij
aan het persoonlijk en professioneel leven van de vroegmoderne mens.
Door het steeds complexer worden van de maatschappij kon dit medium
het leven van de burger beter ondersteunen. Verder was het aangeven
van historische informatie veel voorkomend in de Antwerpse almanak.
Dit gebeurde enerzijds onder de vorÍn van historische verhalen en anderzijds via kronieken.Deze geschiedschrijving kon door de auteur ge=
bruikt worden voor politiek-religieuze propaganda en beïnvloeding van
de publieke opinie. De geschiedschrijving in de zeventiende eeuw werd
vooral gedomineerd door humanistische invloeden en het correcte gebruik van de retorica stond hierbij centraal. Ook was de werkelijkheid,
het bronnenonderzoek en de objectiviteit onderhevig aan de intenties
van de auteur.16 In de achttiende eeuw was het vooral onder de invloed
van de Verlichting dat er richting gegeven werd aan de geschiedbeoefening. Daarnaast is het volkskarakÍer een centraal begrip in de geschiedenis en letterkunde. Deze terrn moet dienen om in te gaan tegen
de oudere dynastieke geschiedenis en moet breuklijnen verdoezelen. In
dat volkse karakter ligt een grote nadruk op 'helden' die de historische

I

í

t2 Philips de Dyn, Almanach voor het Schrickel Jaer ons heeren MDCIXWI (Attwerpèn, 167 6), 1571.

l3 Jerome Machieli, Privilegie, censuur en indexen in de Zuideliike Nederlanden tot

aan het begin van de lSde eeuw (Brussel: Algemeen Rijksarchief. 1997).15.
gevecht met de boeÍen. De uítgeversstrategieën vqn de
fomilie Verdussen 1l 589-1689). 54-7 .
Julie Bohez, Proeve van studie van de Antwerpse almanakkencultuur in de zeventiende en aéhttiende eeuw: Een archaïsche vólkscultuur of een beschavingsoffenslel: (Masterproel, Universiteit Gent, 2016), 34.
Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar,33 8-40.

l4 Stijn Van Rossem. Het
15
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context van hun tijd overstijgen.tT
Als derde kenmerk was het duidelijk dat De Dijn niet openlijk kritiek
durfde leveren over de maatschappij. Hij nam uitsluitend een belerende
positie in waar vooral het christendom werd gebruikt om een zekere
pedagogiek over te brengen aan de lezers. Desalniettemin zag ik dat
sommige almanakken een religieus-politiek kantje hadden waar propaganda niet geschuwd werd. Vooral één bepaalde buitenlandse vijand,
namelijk de Noordelijke Nederlanden die 'des duivels'waren, moesten
het ontgelden. Daar tierde het protestantisme namelijk weeldig. De Dijn
had immers een voorkeur voor internationale voorspellingen die in het
voordeel waren van christelijke landen. Ten slotte waren de levensverhalen van Zuid-Nederlandse vorsten of landvoogden ter verheerlijking
van de binnenlandse politiek duidelijk een populair thema in zijn almanakken.ls
Het was tenslotte kenmerkend voor de zeventiende eeuw dat het
evenwicht tussen de astrologie als astronomische wetenschap in wording enerzijds en astrologie als sterenwichelarij anderzijds zeer precair
was. De almanakkenschrijvers bedreven zowel astrologie als astronomie zonder een onderscheid te maken. Vanaf de zeventiende eeuw werd
astrologie als tak van de wetenschap door onder meer de toenemende
kennis en het gebruik van verbeterde instrumenten bij astronomen sterk
aangevallen.le Dit was een heel geleidelijk proces. De grondbeginselen
van de astrologie werden eveneens zwaar in vraag gesteld. Desalniettemin waren er meerdere pogingen om de astrologie te doen heropleven
en te hervormen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan Kepler. Hij wou
tot een vereenvoudigde versie van de astrologie komen waarbij prognosticaties konden helpen om het vaderland te dienen bij bijvoorbeeld
politieke conflicten of oorlogen.2o Ook dit was kenmerkend voor De
Dijn zijn werkdrukken. Hij stelde zich preventief veilig om te verhinderen dat zijn voorspellingen als tovenarij zouden bestempeld worden.
Vele mensen twijfelden bijvoorbeeld aan zijn visie op de oorzaken van
de eclipsen: "[...] want voor een gemeyn spreekwoordt seght/ veritas
odium parit. Dat de waerheydt meest in't prognosiqueren niet en mach

I
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Tom Verschaffel, De hoed en de hond: geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlonden. l"l5-1794 (Hilversum: Uitseverii Verloren. lq98). 15-9.
Bohez, Proeve van studie van de Aitwerfise almanqkkencultuur in de zevenïiende
en aclitiende eeuw 32-7.
Salman, Populair drubwerk in de Gottden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar,219-21.
Nicholas Campion. A Histot'v of Wesrern Astrolow, I/olume II The Medieval and
Modern Worlds (Londen: Blóoósbury. 2009). l4Ö: I .
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geseyd worden om den haet die er uit spruyt."2t De Dijn moest zich dus
verdedigen tegen opkomende kritiek op zijn prognosticaties.
3.2. De Dijn en de astronomie
De geschiedenis van de astronomie tijdens de vroegmoderne tijd was
een complex gegeven. Met de zogenoemde Copernicaanse revolutie
ontstond langzaam een nieuw kosmologisch wereldbeeld.22 Dat wil
niet zeggen dat prognosticators dit vernieuwende wereldbeeld zomaar
overnamen. Almanakken konden in de zeventiende en de achttiende
eeuw nog steeds een Ptolemaeïsche inhoud bevatten.23 Dat de almanak als medium een communicatieve ro1 speelde tussen de geleerden
en het gewone volk, maakt er een interessante bron om te achterhalen
in hoeverre het Copernicanisme was verspreid in de Zuidelijke Nederlanden.2a Als het gaat over de opkomst van het Copernicanisme in de
Zuid-Nederlandse almanak als informatiebron, is het duidelijk dat astronomische ontdekkingen en een verandering van het wereldbeeld niet
werden vermeld. Ook had Copernicus nieuwe sterrenkundige theorieën
ontwikkeld om de loop van de planeten te berekenen. Op basis hiervan
had Reinhold zljn Pruisische tabellen ontwikkeld die de Alfonsijnse
tafels zouden vervangen. De Alfonsijnse tafels maakten gebruik van

nieuwe parameters zonder te refereren naar het onderliggende heliocentrische karakter. Reinhold was namelijk zelf geen voorstander van het
heliocentrisme.2s De Pruisische tabellen waren astronomische tafels die
wereldwij d verspreid werden. Ze bestaan uit tabellen met berekeningen
van de stand der planeten. De Pruisische tabellen waren veel betrouwbaarder dan hun voorgangers, astronomische berekeningen konden
hierdoor op preciezere wijze worden uitgevoerd. Het mag dus duidelijk zijn dat het gebruik van sterrenkundige tafels door prognosticators
louter een subjectief gegeven is. Hiermee bedoel ik dat het gebruik van
een bepaalde sterrenkaart door eenastroloog niet automatisch leidt naar
het aanvaarden van de opvattingen over het wereldbeeld van de maker
van de sterrenkaart in kwestie. Het kon zljn dat" een zeventiende-eeuwse
almanakberekenaar nog steeds gebruik maakte van de verouderde Prui-

2t

VeriÍas odium

parit wordt

naar het Nederlands vertaald als 'de waarheid maakt

vij-

23

anden.'DeDth-Almanach oft lournael voor l'Iaer ons heeren 1624.sis.. Alv-3v.
John North. Àstronomv and eosnolosv (Londen: Fontana Press, 1994),281-2.
Salman, Populair dru'kwerk in de Goïden Eeuw; De almanak als lecíuur en hon-
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delswaar. 88-9.
Bohez, Proeve van studie van de Antwerpse almanakkencultuur in de zeventiende
en achttiende eeuw,38.
North, As tronomy and C osmo log't, 265 -6.
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sische tabellen in plaats van de Alfonsijnse tafels.26 De achtergrond en

de vorming van de prognosticator speelden een belangrijke rol in de
vorming vanzijnwereldbeeld. Voor De Dijn was dit niet anders. Interne
verwijzingen naar wetenschappelijke autoriteiten zijn h de almanakken van De Dijn onbestaande. Hrj gaf er de voorkeur aan zich eerder
neutraal en afzij dig te houden te genover' de wetenschappelij ke wereld.'
Vermeldingen van eerdere astrologen, natuurfilosofen en astronomen
werden veeleer vermeden. Ook van het opdringen van zijn wereldbeeld,
met geocentrische of heliocentrische uitgangspunten, was er geen sprake. Wetenschappelijke debatten over de astrologie werden angstvallig
ontweken. Het was dan ook niet de bedoeling om het gewone volk de

)

kunst van de astrologie bij te brengen.
Verder nam ik de feitelijkheden van de astrologische berekeningen
van De Dijn onder loep. Dit deed ik door een vergelijking te maken tussen de astrologische berekeningen en de efemeriden in de almanakken
enerzijds en de astronomische drukwerken van de Académie Royale
des Sciences te Parijs (1666) anderzijds, namelijkLa Connoissance des
temps, ou calendrier et éphémérides du lever & coucher du soleil, de
lo lune, & des autres planètes. Zodoende kon ik achterhalen of de astronomische data in de almanakken wel degelijk overeenkomen en correct zljn. De Académie Royale des Sciences was een wetenschappelijke
academie die werd opgericht in het jaar 1666 door Lodewijk XIV met
als doel de exacte wetenschappen te verdedigen en te stimuleren. Ze
organiseerden prijsvragen en lezingen voor het gewone publiek.27
Een voorbeeld hiervoor is een almanak van De Dijn uit het jaar
1704. Volgens hem 211en er drie eclipsen voorkomen in voorgenoemd
jaar ook al bevat de pagina een typfout: "Vande Eclipsen. Dit Jaer sullender 4 eclipsen op't aerdrijck bespeurt worden als 2. aen de Sonne,
ende 1. aen de Maene. Den 1 sal sijn aen de Sonne den2. Juny [...].

t

t

)

Den2. sal sijn

aende Maene den U. Juny totaliter [...]."'* Dit komt
niet volledig overeen met het drukwerk van de Académie Royale des
Sciences. Zij stelden dat er in totaal vijf eclipsen waren. De eclipsen
van de zon waren op 6 januari,2 jlunl en 26 november. Die van de maan
kwamen voor op 16 juni en 10 december. De maangestalten van januari
I

de

Antwerpse almanakkencultuur in de zeventiende

^27 #l:fAi;S:Hï1,,tï*f.van
Huib J. Ztidewaart, Van "KonsÍgenoten"
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Sterrenkunde in de achttiende eeiw (Pioíerdam: Erasmus Publishins- 1999\.219.
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waren wel volledig overeenkomstig.2e Ook in andere almanakken van
zijn hand waren er onregelmatigheden betreffende het berekenen van
de eclipsen. Dat Philips de Dijn een beroep had als landsmeter was

duidelijk geen garantie voor juiste astrologische berekeningen. Dit kan
op twee manieren verklaard worden. Enerzijds door het gebruik van
verouderde en onnauwkeurige sterrenkaarten. Anderzijds waren het
drukfouten. Het was duidelijk dat De Dijn geen gebruik maakte van de
studies van de Académie Royale des Sciences.30

Dijn en de astrologische geneeskunde
Tijdens de vroegmoderne tijd was de relatie tussen de astrologie en
de geneeskunde een verhaal van eenheid en spanningen. Aan de ene
kant gingen ze hand in hand door het erfgoed van het middeleeuwse
3.3. De

wereldbeeld op de geneeskunde met de humorenleer, de zogenoemde
humores, als fundament. De vier humoren, namelijk gele gal, zwarte
gal, bloed en slijm, bepaalden de gezondheid van de mens. Ziektes van
mensen werden verklaard als een verstoring in de balans van de vier humoren, Dit werd dan gecombineerd met de astrologie waarbij de hemellichamen bepaalden op welk tijdstip een aderlating of andere behandelingen waren aangewezen om de balans van de humoren te herstellen.
Astrale invloeden op het menselijk lichaam waren in de zeventiende en
achttiende eeuw een populaire praktijk waarbij de almanak als medium
speelde tussen de medicus (en de chirurgijn), met zijn geneeskundige
instructies, en de brede lagen van het volk.31 In sommige almanakken
werd hiervoor het zodiakmannetje toegepast. Bij dit laatste werden verschillende delen van het lichaam gekoppeld aan de dierenriem. Als de
maan in het teken stond van een bepaalde zodiak mocht de medicus of
chirurgijn niet purgeren, koppen zetÍen, snijden of aderlaten in het daaraan gekoppelde lichaamsdeel. Ook het scheren door de barbier werd in
verband gebracht met het lichaam en de verschillende planeten.32 Dit
behoorde ook tot de astromedische leer. Aan de andere kant boette de
astromedische leer doorheen de zeventiende eeuw in aan macht door
aanzwellende kritiek en zware aanvallen op zijn fundamenten. Daar-

29

Jacques Lieutaud
leveT

La Connoissance des temps, ou calendrier et éphemérides du
de lo lune, & des outres planètes iPariji: Observatoire

& coucher du soleil.

de Paris, I 706), I 03-4.

30 Bohez. Proeve van studie van de Antwerpse almanakkencultuur in de zeventiende
en achÍtiende eeuw 49.
3l Erwin Huizinga. Een nuÍtelike proctiike van cirurgien: geneeskunde en osttologie
32

in her Middelnederlandse hondschriíi Wenen, OsÍerreithische Nationalbihliuthek
(Hilversum: Uitgeverii Verloren. l9q'7 \ 22-3.
K. Marcelis. Dí,a/be:elding von.de aderlaat- en de zodiakman in a:rrologis.c..hmedische handschrifren

1986),129.
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door zwakte de relatie tussen astrologie en geneeskunde af waardoor
het aandeel van de geneeskundige instructies in almanakken sterk verminderde. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw kwam hier een verandering in en werd dit vooral uitgevoerd door chirurgijns, landmeters,
schoolmeesters en niet-geschoolden.33
Als ik de astromedische leer bekrlk in de almanakken van De Dijn
valt het op dat de medische inhoud ervan veÍïassend eentonig was. Bij
de instructies van het aderlaten was de algemene richtlijn om niet te
snijden of te aderlaten in lichaamsdelen waar de maan in domineert.
Het was niet toegelaten op hete en koude dagen en het werd aangeraden
om een aderlating uit te voeren twee tot drie uur voor de zon opkomt en
om hierbij te kijken naar de hemellichamen ten opzichte van de maan.
Purgeren mocht niet in het heetste van de zomer en het koudste van de
winter. Instructies voor het scheren gingen als volgt: niet in het krimpen
van de maan, in het krimpen van de maan zal men vroeg kaal worden.
Alle dingen die de mens afsnijdt met een krimpende maan zullen beter
zijn dan met een wassende of groeiende maan. De Dijn volgde duidelijk
uitsluitend één medisch denkbeeld om zijn instructies vorm te geven,
namelijk dat van Ptolemaeus, door wie de twaalf tekenen van de dierenriem in de tweede eeuw voor Christus werden ontwikkeld. In een almanak van Philips de Dijn met als doeljaar 1624 stond er bijvoorbeeld
het volgende in het onderdeel "vande laten en purgeren": "Ptolemeus
seys datmen niet en sal aderlaten/oft snijden in eenige leden daer dat
de mane in domineert. En want ghy alle dage hier vint in wat teecken
dat de mane is/ soo cody ooc in dit naervolgende tafelken sien over lidt
daesy daghelijcx domineere/gelijck."34 De Dijn bleef tijdloze instructies geven over de juiste plaats van de behandeling.Ditzegt iets over de
onveranderde perceptie van de astrologische leer bij het volk. Hierbij
hield hij uitsluitend vast aan het denkbeeld van Ptolemaeus. Astromedische vemieuwingen kwamen niet aan bod.35
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4. Een keuze van bewaarde (of bekende) almanakken van
De Dijns hand (of onder zijn naam gepubliceerd), met plaats
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De Dyn, Philips. Almanach oft lournael voor t'Iaer ons heeren 1624.
Antwerpen, I 624 (Erf goedbi b I i otheek Hendrik C ons ci ence)
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33 Salman. Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en hantlelsu'aar. Í79-80.
34 Philips de Dyn, Alntanach oft lournael voor t'Iaer ons heeren, MDCCVI (Antleroen- 1624). sis. A4r.
35 be Dyn, Àtminach ofÍ lournael voor t'Iaer ons heeren,1624, sig. A5r.
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De Dyn, Philips. Prognosticatie ende declaratie van de reuolutien
ende inclinatien vanden iare ons Heeren 1624 [...] ghemaeckt en[de]
ghecalculeert op den horisonï ende meridiaen van Vlaenderen, Brabant ende Henegouwe. Antwerpen, 1624 (Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience)
De Dyn, Philips. Almanach ofl lournael voor t'iaer ons Heeren 1625
[...] ghemaeckt op den horisont ende meridicten van Vlaenderen, Brabant ende Henegouwe. Antwerpen, I 625 (Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience)
De Dyn, Philips. Almanach voor het iaer [...J M.DC)O(XVIII. Gent,
1 638 (Universiteit Gent)

De Dyn, Philips. Almanach voor het iaer [...J M.DC.XXXIX. Gent,
I 639 (Universiteit Gent)
De Dyn, Philips. Prognosticatie voor heÍ iaer ons Heeren M.DC.XUX.
Antwerpen, 1 649 (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)
De Dyn, Philips. Prognostication pour I'an de nostre Seigneur M.DC.
Antw erpen, 1 6 6 5 (Erfgoedbibliotheek Hendrik C onscience)

LW.

De Dyn, Philips. Almanach voor 'l Schrickel Jaer ons Heeren Jesu
Chris ti MD CLXVilI. Antwerpen, 1 668 (Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience)
De Dyn, Philips. Almanach voor het Schrickel Jaer ons heeren
MD C LXXW . Antwerp en, I 67 6 (Erfgoedb ibliotheek Hendrik
Conscience)
De Dyn, Philips. Almanach voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi
MD C LXXW I I. Antwerpen,

1

67

8 (Erfgoedbibliotheek Hendrik

Conscience)
De Dyn, Philips. Almanach voor het jaer ons Heeren MDCCIV.
Antwerpen, 1 704 (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)
De Dyn, Philips. Almanach voor het jaer ons Heeren MDCCVI.
Antwerpen, 1706 (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)
Julie Bohez
Warandestraat 7. 9000 Gent
Julie_B ohez@hotmail. com
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De toekomst van onze vereniging en ons
na 2018

tijdschrift

Hoe ons tijdschrift lezen in 2019?
Ons tijdschrifr" Het Land van Aalst blijft voortbestaan in 2019 en zal zoals
vroeger driemaandelijks verschijnen in maart, juni, september en december.
We hebben er wel voor gekozen om ons tijdschrift en onze website hierbij in
een nieuw kleedje te steken. Om ons tijdschrift le lezen, heeft u varaf 2019
twee mogelijkheden, elektronisch of gedrukt. Beide versies zullen qua inhoud
en vorrn identiek zijn.
- de elektronische versie is voor eenieder vrij en gratis toegankelijk, ook
voor wie geen lid van de vereniging is. Surf daarvoor Ítaar orrze website
www.hetlandvanaalst.be waar je direct het meest recente nummer kan lezen.
Voor oudere nummers en jaargangen klik je op Oude jaargangen in PDF.
Nu zijn alle jaargargen tot 2011 gescand. De jaargangen2012-2018 zullen
binnenkort eveneens beschikbaar zijn, zodat alle nummers van de gedrukte
versie van het tijdschrift toegànkelilk nillen zijn.

-

als je een gedrukte versie wenst, betaal je 30 euro voor het jaarabonnement. Stort dit bedraag via een elekÍronische overschrijving of het
bij dit nuflrmer toegevoegde overschrijvingsformulier op onze rekening
BE33 3030 30327646 Het Land vanAalst met de vermelding 'abonnement
2019' . Je ontvangt dan zoals vroegerons driemaandelijks tijdschrift met de
post.

Hoe lid blijven van onze vereniging?

.,"

Om gewoon lid tetlijven of te worden betaal je 10 euro, te stoften op onze rekening. Gebruik hiertoe een elektronische overschrijving of bijgevoegd overschrijvingsformulier met de vermelding 'lid 2019'. Wie voor de gedrukte versie van het tijdschrift kiest, is tevens automatisch lid. Wie steunend lid wenst
te zljn, betaalt 20 euro met de vermelding 'steunend lid 2019'.
Wie de gedrukte versie kiest en steunend lid wil zijn,betaalt 40 euro (30
euro voor het abonnement en l0 euro als supplement voor steunend lid). Vergeet dan niet bij de overschrijving te vermelden 'abonnement en steunend
lid 2019'.
De lijst van de steunende leden wordt, zoals voorheen, elk jaar gepubliceerd in het laatste nummer van de jaargang.
Leden krijgen gratis toegang tot onze activiteiten, zoals lezingen, bezoeken of rondleidingen (externe evenementen met een eigen toegangsgeld vallen
daar buiten). We plannen twee activiteiten per jaar. Deze zullen aangekondigd
worden via onze elektronische nieuwsbrief, op onze website en zo mogelijk
ook met een insteekfolder in de gedrukte versie van het tijdschrift.
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Elektronische versie: gratis op onze website
Gewoon lid: l0 euro
Steunend lid: 20 euro
Gedrukte versie: 30 euro voor jaarabonnement + gewoon lid
Gedrukte versie: 40 euro voor jaarabonnement + steunend lid

Dirk Yan de Perre vervulde de functie van redactiesecretaris gedurende bijna dertig jaar van 1990 tot 2018. Yanaf 2019 neemt, zoals al eerder vermeld,
Reinoud Vermoesen zijn taak over. Het bestuur dankt de afscheidnemende
redactiesecretaris en verwelkomt de nieuwe. Die zal voor de lay-out en de
vormgeving bijgestaan worden door Tom De Ridder, die op de vergadering
van 20 september 2018 aanvaard werd als nieuw bestuurslid. De verjonging
van het bestuur is onze wissel op de toekomst.
Onze bibliografle loopt vooft, maar alleen nog in elektronische versie en
ze zal in samenwerking met Erfgoedcel Denderland voortaan op hun website
raadpleegbaar zljn. zodat ze eela breder bereik krijgt. Daarover later meer in
onze Nieuwsbrie[.

Onze website zal in de toekomst een belangrijke plaats innemen. We bouwen onze site uit als een medium waarbij we niet alleen het tijdschrift een prominente plaats willen geven, maar ook onze cartografische kennis. Bovendien
willen we ook een bijzondere aandacht schenken aan de jeugd door meer in te
zetten op de educatieve vertaling van de geschiedenis van het Land van Aalst.
Daarnaast blijven we inspelen op de actualiteit op onze vernieuwde website.

Ons belangrijkste communicatiekanaal wordt de elektronische Nieuwsbrief. Die is niet gekoppeld aan een abonnement of lidmaatschap. Eenieder
kan die ontvangen, mits zich in te schrijven. Stuur hiervoor een lege email naar
hetlandvanaalst@gmail.com met als onderwerp 'inschrijven'. Lid of geen lid,
aarzel niet je in te schrijven om zo op de hoogte te blijven van onze werking.

Het bestuur

De Riemaecker Printing (familiebedrijf drukkerij De Riemaecker in
Nukerke) yerzorgÍ sinds 1988 ononderbroken de lay out en de druk van
ons tijdschrift. Het bestuur en inzonderheid redactiesecretaris Dirk Van de
Perre, die instond voor de relatie met de drukkerij, willen eenieder die in
het bedrijf instaat voor de vormgeving, de druk en de laatste jaren ook de
verzending van ons tijdschrift danken voor de vriendelijke en correcte samenwerking. Nooit werd de tijdslimiet overschreden en steeds konden we
rekenen op een kwaliteitsvol product. Ook in 2019 blijven wij met deze
drukkerij samenwerken voor de gedrukte versie.
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LIJST VAN DE BESCHERMENDE EN STEUNENDE LEDEN 2018
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Beschermende leden
Aalst,
Denderwindeke,
Denderwindeke,
Erembodegem,
Geraardsbergen,
Hofstade,
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Lieferinge,
Meerbeke,
Meerbeke,
Meerbeke,
Nederhasselt,
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Nieuwerkerken,
Ninove,
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Sint-Michiels,
Zoltegem,

Van Bockstaele Geert

Antwerpen,
Brussel,
Denderleeuw,

Denderwindeke,
Destelbergen,

Diest,
Elene,
Erembodegem,
Erembodegem,
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Claus Gilbertus
Van Der Maelen Pascal
De Nul Jan
Cassimons Joseph
De Dobbeleer Gustaaf
Mattens - Du Ville
Smet-Blancke Roberl
Schaubroeck - Scheerlinck F
De Sloover Marcel
Vandaele Alexander
Van de Perre Dirk

Affiigem,
Affiigem,

)

Merckx Lea

Pollare,

Steunende leden
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,
Aalst,

I

Geeroms Luc
Vande Winkel Georges

Hendrickx Dirk

Bekaert Michel

Bomon Lutgard
Cherretté-De Block
Cherretté-De Vos
De Buck Dirk
De Pierre Danny
Eeman Rodolphe
St-Jozefscollege

TemmermanWilly
Van Damme Mieke
Van
Van
Van
Van
Van

de Winkel-Guns Filip en Tineken
Der Borght Dirk
Der Spiegel-Slembrouck
Gijsegem,Lutgarde
Langenhove Roger

Vernaeve- Siau Wilfried
Van de Perre Rudolf

Vermoesen Reinoud
Steenmeijer Rutger

Boone Christiaan
Couck Georges
Callebaut Antoine
zuster Lutgarde
Jacobs-Van Bockstaele
Van Den Haezevelde Joël
Cordemans Antoon
Van Bockstaele Marc
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Geel,
Gent,
Gentbrugge,

Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,
Geraardsbergen,

Gijzegem,
Grimminge,
Haaltert,
Hofstade,
Hove,
Kortenberg,
Lede,
Lede,
Leuven,
Leuven,
Massemen,
Mechelen,
Meerbeke,
Meldert,
Melle,
Mere,
Moorsel,
Nieuwerkerken,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Ninove,
Outer,
Schendelbeke,
Schendelbeke,

Sint-Amandsberg,

Tanghe Christine
De Latte Guido
Tombeur Franklin
De Braekeleer Ann
De Chou Freddy
Hitchinson Frans
Van Bockstaele Raf
Van Cauwenberge Christiaan
Van Den Berghe Marc
Vanderhaegen Joseph
Pauwels Et.
Saey Guido
Willems Geert

Van Bockstaele Paul
Schollaert JM
De Smet Georges
Van Langenhoven Bart

Biebaut Gary
Lievens Saartje
Willems Hubert
Van Den Hove Peter
Smet-Blancke Robert
Robijns-Ceulemans Luc
Vander Poorten Philippe
De Boeck-Bavay
Saeys Rudy
De Schryver Fredy
Coppens Johan
De Bisschop Eduard
De Saedeleer Joris
De Saedeleer-Pieteraerens

Neven Eric
Pardaens André
Scheerlinck Hans
Scheerlinck Staf
Van'de Kerckhove Hubert
Rollier Jean Leon
Cock Antoinette
Cock Marcel
Timmermans Paul

Sint-Genesius-Rode, D'HondtJohan
Sint-Martens-Lierde, VansteenwegenGuy

(Spanje)
Vorst,
Waterloo,
Welle
Zandbergen,
Zandbergen,
Zandhoyen,
Zoersel,
Teruel

Daem Paul
Van Lil Elisabeth
De Liedekerke Jacques

Kindt Nele
Dehenau William
Vander Mijnsbruggen Roger
De Neve Frans
Vogel Norbert
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Artikelen
Vtarcel COCK, Kisten in kerken. Beheer van archief en geld in
parochies van de 18d" eeuwse dekenij Geraardsbergen

Jac§ LORETTE, Arthur Rimbaud àAlost

en octobre

1870

9-56
57-68

Dirk VAN DE PERRE, Geschreven bronnen over de bouw van de
eerste Ninoofse abdijkerk (1137-1185)
69-82
Pieterjan DE CONINCK, Van Zender Brussel tot Geheim Leger.
Priesters in het arrondissement Aalst tijdens de
Tweede Wereldoorlog
85-106

Luk BEECKMANS,In een nis verborgen. Een 18d"-eeuws muntdepot
uit Bambrugge (Erpe-Mere, Opst-Vlaanderen)
107-134
Georges VANDE WINKEL, Ninove in handen van Frangois de la
Roue eir belegerd door Alexander Farnese. Een onbekend plan van
de stadswallen (1579-1582)
135-148

Dirk VAN DE PERRE, Tekening van Verhaegen uit Ninoofse

kerkfabriekzoek

149-152

Marcel COCK en DirkVAN DE PERRE, De Meerbekenaar Jan
Stercke, eerste president van het Leuvense Collegium Trilingue

(1518-1s26)

1s3-180

Dirk VAN DE PERRE, Het kaartena4chief van de Ninoofse abdij

herbekeken
Georges VANDE

WINKEL

l8l-232
en

WilfriedVERNAEVE, Bibliografle

van de geschiedenis van het Land vanAalst2016 (met aanvullingen

uitvorigejaren)

Bart MERCKAERT, Philips de Dijn, een leven in

--'

233-234

kaarten

243-254

364

Dirk VAN DE PERRE en Georges VANDE WINKEL, Overzicht
van het cartograflsch en landmeetkundig oeuvre van Philips de Dijn
(1618-1662)
2ss-278
Genit LIESSENS, Het "Carfulaire des biens de l'abbaye d'Anchin"
van Philips de Dijn

(1621-1626)

279-290

WINKEL, Philips de Dijn en de benedictinessenabdij van Vorst (Brussel). Kaarlboeken 1629-1638
291-310
Georges VANDE

Georges VANDE WINKEL, Een kaafi van het Land van Aalst uit
1626 en landmeter Philips de Dijn
311-328

Pieter BEYLS, Overzichtskaaften van Vlaamse kasselrijen en steden
in de zestiende en zeventiende eeuw
329-344
Julie BOHEZ, Philips de Dijn als prognosticateur en auteur van

Almanakken

345-356

Signalement
Luc VAN DURME, Toponymisch Woordenboek van Oost- en
Zeeuws-Vlaanderen (Dirk Van de Perre)
Koenraad DE WOLF en David LARMUSEAU, Hunnegem,
het kloppend hart van Geraardsbergen; HUGE, Museum
Hunnegem-Geraardsbergen (Dirk Van de Perre)

83-84

151-152

Mededelingen

Bij onze zeventigste verjaardag
Onze vereniging in 2019
Een Philips de Dijnnummer als afsluiter van 70 gedrukte
jaargangen Het Land van Aalst.
De toekomsÍvan onze vereniging en ons tijdschrift na 2018
Lijst van de beschermende en steunende leden 2018
Inhoudstafel - Jaargang

LXX - 2018

3-8
23s-236
241-242
359-360

36t-362
363-364
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De vereniging is lid van het 'Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor
Geschiedenis'.

F
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Alle betalingen dienen vooraf te gebeuren op onze

l-

Voor de aankoop en de kostprijs van losse nummers, oude jaargangen, kaarten en andere publicaties van de vereniging, zie onze website
http://www.hetlandvanaalst.be.

rekening
BE33 3930 30321646 van Het Land van Aalst, Asserendries 118,
93oo Aatsr.
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G. VANDE WINKEL (redactie)

Philips de Dijn (+ 1665).

(1-i20) 237-3s6

Cartograaf, Landmeter, Mathematicus
De toekomst van onze vereniging en ons tijdschrift na 2018

359-360

Lijst van de beschermende en steunende leden 2018

361-362

Inhoudstafel - Jaargang LXX - 2018

363-364
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