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Inleiding en probleemstelling 
 

 

Tijdens het academiejaar 2008-2009 schreef ik mijn bachelorpaper over de organisatie 

van de stedelijke armenzorg in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, met vooral de 

nadruk op de confessionele verschillen tussen de katholieken in het zuiden en de 

protestanten in het noorden. Bij deze literatuurstudie viel vrijwel direct op dat de 

armenzorg in de vroegmoderne periode, zeker wat de stedelijke en de confessionele 

context betreft, reeds uitvoerig bestudeerd is (met als hoogtepunt de jaren 1970-1980).  

Armenzorg op het platteland daarentegen bleek heel wat minder aandacht te krijgen, 

niet in het minst omdat grondige studies niet alleen bemoeilijkt worden door het vrij 

schaarse bronnenmateriaal maar ook door het feit dat armenzorg op het platteland 

onlosmakelijk een micro-benadering vereist waarbij het zelfs gevaarlijk is om op 

regionaal gebied al te sterk te gaan veralgemenen. 

Enigszins vertrouwd met de basisconcepten omtrent armoede en armenzorg in de 

vroegmoderne tijd, vatte ik toen al het idee op om voor mijn masterproef rond 

armenzorg te blijven werken, maar wel van de stad naar het platteland te verhuizen. 

Na gunstig overleg met dr. Lambrecht en een eerste, zij het zeer oppervlakkige 

zoektocht in het Rijksarchief te Gent, werd het historische Land van Rode als 

onderzoeksregio goedgekeurd. Met het beschikbare bronnenmateriaal bestond de 

mogelijkheid om voor enkele parochies de organisatie en werking van de armenzorg te 

analyseren voor de 18de eeuw. We hebben volgende afbakeningen gehanteerd bij het 

schrijven van deze scriptie: 

 

a) In de tijd beperken we ons tot de tweede helft van de 18de eeuw, dit niet alleen 

omdat er voor deze periode de meeste bronnen overgeleverd zijn, maar ook 

omdat de periode over het algemeen gekenmerkt wordt door toenemend 

pauperisme onder de plattelandsbevolking. Op basis van de beschikbare 

armenrekeningen loopt de onderzoeksperiode van 1743 tot 1798. 

b) Geografisch bakenen we deze scriptie af binnen de grenzen van vier parochies 

die tot het Land van Rode behoorden, en heden ten dage deel uitmaken van de 
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fusiegemeente Oosterzele: de keuze viel op de parochies Balegem, Gijzenzele, 

Landskouter en Oosterzele.  

c) Tenslotte ligt de nadruk thematisch zowel op de organisatie van de parochiale 

armentafels als op de eigenlijke armenzorg. 

 

Naast deze afbakening staan ook enkele onderzoeksvragen centraal. In de eerste plaats 

vragen we ons af hoe de armentafels op financieel gebied werkten. Dit wil zeggen dat we 

de inkomsten en de uitgaven in detail zullen analyseren en met elkaar zullen vergelijken. 

In tweede instantie zal ook uitvoerig worden stilgestaan bij de armenzorg zelf. Relevante 

vragen die we ons hier bij kunnen stellen luiden als volgt: hoe verhield de verstrekte 

steun zich tot de andere uitgaven? Op welke manieren kwam de armentafel de arme 

parochianen ter hulp? Evolueerden de vormen van armenzorg doorheen de tijd? 

Volstond de armenzorg om de armoede op het platteland leefbaar te maken? 

 

Deze scriptie is in drie hoofdstukken opgedeeld. In het eerste hoofdstuk situeren we 

het Land van Rode en bespreken we ook kort het ontstaan en de evolutie van de 

parochiale armentafels. Als laatste item belichten we er ook enkele methodologische 

aspecten bij dit onderzoek op basis van armenrekeningen. 

Het tweede hoofdstuk behandelt uitgebreid de financiële organisatie van de vier 

armentafels. We bespreken er de verschillende vormen van inkomsten en ook de 

verschillende  uitgaven, met in het bijzonder aandacht voor de verstrekte armenzorg. 

We besluiten dit hoofdstuk met enkele slotbeschouwingen waarin op algemeen vlak de 

inkomsten en de uitgaven met elkaar worden vergeleken en waar we ook voor de 

parochie Balegem een poging zullen ondernemen om –op basis van de 

armenrekeningen– de totale behoeftigheidsgraad te schatten doorheen de tweede helft 

van de 18de eeuw. 

Het derde hoofdstuk tenslotte staat in het teken van de sociaal-economische context 

van de onderzoeksregio (bij uitbreiding vooral het Land van Aalst) op het einde van de 

18de eeuw. We belichten er ook de eigenlijke impact van de armenzorg door die te 

vergelijken met prijzen en lonen en de algemene sociaal-economische conjunctuur. 

 

We merken tot slot op dat de interesse voor armoede, armenzorg en het sociale beleid in 

het verleden terug aan belang lijkt te winnen: het feit dat de Erfgoeddag voor het jaar 
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2011 met als thema “Armoe troef” in het teken zal staan van armoede en armenzorg is 

alvast een hoopgevend signaal. We hopen dan ook dat deze vernieuwde interesse de 

poort kan openen naar meer en grootschaliger onderzoek naar de werking van de lokale 

armenzorg in het verleden, een facet van de sociale verhoudingen op het platteland dat 

tot op heden niet steeds de aandacht kreeg die het eigenlijk verdiende. 

 

 

 

Dankwoord 
 

Het schrijven van deze masterproef vormt uiteraard de bekroning van de opleiding 

Geschiedenis. In de eerste plaats wil ik dan ook enkele woorden van dank richten tot 

mijn promotor dr. Thijs Lambrecht, die mij vanaf het begin heeft bijgestaan met advies, 

suggesties en antwoorden op mijn vele vragen.  

Vervolgens wil ik mijn ouders bedanken omdat ze mij steeds gesteund hebben in mijn 

levenskeuzes, waaronder ook de keuze om Geschiedenis te studeren. Ook mijn peter 

Walter verdiend een woord van dank: hij volgde immers met veel interesse de 

vooruitgang van deze scriptie en was ook steeds bereid te luisteren naar mijn 

bevindingen. Uiteraard ben ik ook verplicht mijn vrienden te bedanken, zowel historici 

in spe als niet-historici: zij hebben er immers voor gezorgd dat deze vier prachtige jaren 

voorbij zijn gevlogen. 

Tot slot wil ik deze verhandeling opdragen aan mijn grootvader Honoré De Rouck 

(°1919–†1998), wiens verhalen over het verleden mijn kindertijd kleur hebben gegeven, 

en die, zonder dat hij het wellicht besefte, mijn belangstelling voor geschiedenis heeft 

aangewakkerd. 

 

 

 

Stijn De Rouck 

Oosterzele, augustus 2010 
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Hoofdstuk 1 
 

Situering en methodologie 

 

In dit eerste hoofdstuk willen we in de eerste plaats stilstaan bij de onderzoeksregio van 

deze scriptie: het Land van Rode. We zullen het kort over het ontstaan van dit gebied 

hebben om vervolgens –in tweede instantie– ook het eigenlijke subject van ons 

onderzoek, namelijk de parochiale armenzorg op het platteland zoals die georganiseerd 

werd via de lokale armendissen alvast van enige historische duiding te voorzien. Tot slot 

besteden we in dit hoofdstuk ook nog aandacht aan enkele methodologische aspecten bij 

het bronnenmateriaal dat we bij dit onderzoek hebben gehanteerd, in het bijzonder de 

armenrekeningen. 

1.1. Onderzoeksregio: het Land van Rode 

 

Wanneer we spreken over het historische Land van Rode,1 dan hebben we het over een 

juridische onderverdeling binnen het Land van Aalst,2 en meer bepaald over een 

conglomeraat van zeventien parochies in het noordwesten van het gebied, dat door de 

heer van Rode in leen gehouden werd van het grafelijke leenhof in Aalst.3 Het gold al 

sinds de late middeleeuwen als een van de vijf leden (of roeden) van dit Land van Aalst, 

naast het Land van Boelare, het Land van Gavere, het Land van Schorisse en het Land 

van Zottegem.4 Omdat het ons in het kader van deze scriptie niet echt opportuun lijkt de 

vroegste ontwikkelingen van het Land van Rode in detail te behandelen, zullen we ons 

tot dan ook tot de meest belangrijke feiten uit de ontstaansgeschiedenis van dit gebied 

                                                        

1 De term “Land van Rode” (of  Rhode) wordt tot op heden nog gebruikt in de socio-culturele sector 
(vooral in het verenigingsleven), maar beslaat meestal een groter gebied dan het eigenlijke, historische 
Land van Rode met zijn zeventien parochies. 
2 Voor een gedetailleerde institutionele geschiedenis van dit gebied, zie H. Van Isterdael, “Het Land van 
Aalst (1166-1796)”, in: W. Prevenier en B. Augustyn, eds. De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in 
Vlaanderen tot 1795, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 418-438. 
3 W. Van Hille, “Wat was het Land van Rode in juridisch opzicht?”, in: Heemkundig Genootschap van het 
Land van Rode, Jaarboek I, 1969, pg. 43. 
4 M. Cherretté, Historische ontwikkeling van de instellingen in het Land van Aalst tijdens Middeleeuwen en 
moderne tijden, inzonderheid van het landscollege, Gent,  Maatschappij voor geschiedenis en  
oudheidkunde, 1992, pg. 17. 
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beperken.5 Ook de sociaal-economische situatie zal hier nog niet behandeld worden: dit 

zal in het laatste hoofdstuk uitvoerig aan bod komen. 

 

De bakermat van wat uiteindelijk zou uitgroeien tot het Land van Rode was het kleine 

dorpje Schelderode, dat niet alleen de naam aan het gebied gaf maar ook tot op het einde 

van het Ancien Régime de facto de hoofdplaats of het foncier van het Land van Rode 

bleef. Schelderode komt in 866 na Christus voor het eerst in de overgeleverde 

geschreven bronnen voor onder de naam Rodus, afgeleid van het Germaanse woord 

roda, dat ‘gerooid bos’ betekent.6  Hoewel er wellicht al vrij vroeg lokale heren in 

Schelderode vertoefden, komen deze pas vanaf het einde van de 12de eeuw ook in de 

geschreven bronnen voor. Hun aanwezigheid in de bronnen wijst er al vroeg op dat de 

toenmalige heren van Rode zeker niet zonder enige politieke betekenis waren binnen 

het graafschap Vlaanderen. Ook blijkt dat hun ambities groot waren: zij waren niet 

alleen uit op een uitbreiding van hun politieke macht, maar ambieerden daarmee 

samenhangend ook een aanzienlijke uitbreiding van hun grondgebied.7 

De eigenlijke aanvang van die gebiedsuitbreiding kwam er echter wel pas in de loop 

van de 13de eeuw, toen de heren van Rode ook effectief op een tweetal manieren hun 

territorium wisten uit te breiden: in eerste instantie gebeurde dit door middel van een 

actieve huwelijkspolitiek, waardoor men onder andere Melle, Scheldewindeke en 

Oosterzele bij het eigen gebied wist te voegen.8 In tweede instantie vond er in 1226 een 

aanzienlijke gebiedsruil plaats tussen Johanna van Constantinopel, gravin van 

Vlaanderen, en Radolf, heer van Rode. Deze ruil is zonder twijfel de belangrijkste 

gebeurtenis binnen de territoriale vorming van het Land van Rode, want door het feit 

dat Radolf van Rode afzag van zijn bezittingen in Merelbeke en Nieppe/Niepkerke 

(gelegen in Frans-Vlaanderen), kreeg hij in ruil daarvoor de grafelijke rechten over de 

                                                        

5 Een vrij gedetailleerde synthese van de ontstaansgeschiedenis van het Land van Rode is te lezen bij P.-J. 
Lachaert, De landschapsgeschiedenis van Schelderode. Ruimtelijke ordening en organisatie van het 
cultuurlandschap (12de-18de eeuw), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de Universiteit Gent, 
1998, pg. 31 e. v. 
6 M. Gysseling, Toponymisch Woordenboek Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, 
Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226), Belgisch interuniversitair centrum voor Nederlandistiek, 
Brussel, 1960, pg. 895. 
7 E. Warlop, “De heren van Rode in de 12de en 13de eeuw”, in: Heemkundig Genootschap van het Land van 
Rode, Jaarboek I, 1969, pp. 19-20. 
8 E. Warlop, “De heren van Rode in de 12de en 13de eeuw”, pg. 25. 
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parochies Bottelare, Gentbrugge, Gontrode, Landskouter, Melle, Melsen en Munte.9  In de 

loop van de 13de eeuw konden de heren van Rode hun macht en rechten nog aanzienlijk 

uitbreiden binnen de parochies van Beerlegem, Gijzenzele, Letterhoutem, Moortsele en 

Vlierzele, en nog wat later kwamen hier ook Balegem en Bavegem bij.10 Gelijk met deze 

enorme gebiedsuitbreiding slaagden de heren van Rode er ook in hun tweede 

voornemen waar te maken: ze wisten immers hoger op te klimmen op de sociale ladder 

en wisten die positie ook te bestendigen, want in de loop van de 13de eeuw behoorde het 

geslacht van Rode tot de elite van de Vlaamse adel: het vertrouwen in de deze dynastie 

was groot, want verschillende leden van de familie van Rode werden immers belast met 

diplomatieke missies naar het Engelse hof.11 

Waar de 13de eeuw de cruciale fase in het ontstaan van dit gebied was, zien we in de 

14de en 15de eeuw dat er vooral enkele dynastieke wissels plaatsgrepen. Op territoriaal 

vlak was wellicht al in de vroege 14de eeuw een eind gekomen, hoewel we pas vanaf het 

begin van de 15de eeuw, dankzij een vermelding in een register van leengoederen uit het 

Land van Aalst met zekerheid kunnen zeggen dat het Land van Rode uit onderstaande 

zeventien parochies bestond: Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, 

Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, 

Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele (zie afbeelding 1).12 

Het geslacht van Rode verdween echter van het politieke toneel in de 14de eeuw en 

hun territorium kwam zo in handen van Robrecht van Kassel, wiens dochter Johanna 

trouwde met de hertog van Bar. Haar kleindochter Yolanda van Bar trouwde met een 

telg uit het huis van Luxemburg zodat het in handen van deze dynastie kwam.13 Via 

verdere vererving en verschillende huwelijken kwam de heerlijkheid van Rode in de 

16de eeuw uiteindelijk in handen van de Franse Bourbons. Onder François de Bourbon 

werd het land van Rode in 1565 zelfs verheven tot een baronie. Via diens kleinzoon, die 

in 1589 de Franse troon besteeg als koning Hendrik IV, kwam de heerlijkheid zelfs 

rechtstreeks in handen van de Franse koning. Verschillende conflicten tussen de Franse 

troon en de keizer van het Habsburgse Rijk hadden echter tot gevolg dat de inkomsten 

                                                        

9 G. Waeytens, “Het Land van Rode”, in: Heemkundig Genootschap van het Land van Rode, Jaarboek I, 1969, 
pg. 16. 
10 E. Warlop, “De heren van Rode in de 12de en 13de eeuw”, pg. 25. 
11 Ibidem, pg. 25-26. 
12 G. Waeytens, “Het Land van Rode”, pg. 15. 
13 Ibidem, pp. 16-17. Zie ook F. De Potter en J. Broeckaert, “De geschiedenis van Schelderode”, in: De 
geschiedenis der gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen, 1e reeks, arrondissement Gent 6, Gent, 
Annoot-Braeckman, 1864-1870, pp. 6-7. 
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uit het Land van Rode gedurende een lange tijd slechts gedeeltelijk of zelfs niet geïnd 

konden worden, want de Habsburgse keizer liet regelmatig Franse bezittingen die zich 

op zijn grondgebied bevonden confisqueren.14 Wellicht nam Hendrik IV vanuit deze 

verlieslatende optiek het besluit om de baronie in 1602 te verkopen aan Simon 

Rodriguez d’Evora,15 een koopman uit Portugal die in Antwerpen verbleef.16 Deze Simon 

Rodriguez was een zeer vermogend man, die niet alleen bij het Antwerpse stadsbestuur 

als weldoener gekend stond omwille van zijn steun voor de behoeftigen,17 maar zichzelf 

ook tot de getrouwen van de aartshertogen Albrecht en Isabella mocht rekenen. Hij had 

hen namelijk meerdere keren op financieel gebied gesteund door leningen zonder 

intrest te verstrekken. Wellicht dankten de aartshertogen Simon Rodriguez voor deze 

bewezen diensten door hem in 1603 dan ook officieel als baron van Rode te erkennen.18 

De baronie ging na Simon eerst over naar zijn zoon Simon II Rodriguez, die ongehuwd 

bleef, en vervolgens naar zijn dochter Garcia, die een huwelijk aanging met Francisco de 

Vega. Uit dit huwelijk werd Lopez-Maria Rodriguez d’Evora y Vega geboren die via zijn 

moeder de titel heer van Rode verkreeg. Door zijn uitmuntende prestaties op het 

slagveld wist hij zich bij de Spaanse koning Karel II te onderscheiden, die als blijk van 

dank de baronie tot een markizaat wist te verheven.19  

Tot aan het einde van het Ancien Régime zou het Land van Rode in handen blijven 

van de familie Rodriguez d’Evora y Vega, en zelfs na de afschaffing van deze territoriale 

entiteit onder het Franse bewind, bleven de heren van Rode zowel op lokaal als op 

nationaal vlak een belangrijke rol uitoefenen.20 

 

 

 

 

                                                        

14 P.-J. Lachaert, De landschapsgeschiedenis van Schelderode. Ruimtelijke ordening en organisatie van het 
cultuurlandschap (12de-18de eeuw), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de Universiteit Gent, 
1998, pg. 227. 
15 Ook wel als “de Evora” geschreven. 
16 G. Waeytens, “Het Land van Rode”, pg. 17. 
17 F. De Potter en J. Broeckaert, “De geschiedenis van Schelderode”, pg. 8. Zie ook P.-J. Lachaert, De 
landschapsgeschiedenis van Schelderode, pg. 227. 
18 F. De Potter en J. Broeckaert, “De geschiedenis van Schelderode”, pg. 8. 
19 Ibidem, pg. 9. 
20 De zoon van de laatste feodale heer van Rode, Charles de Rodes, heeft een belangrijke rol gespeeld 
binnen het ontstaan van het koninkrijk België. Zie: E. Coppieters-Stockhove, “Charles de Rodes”, in: 
Biographie Nationale de Belgique, deel XIX, kolom 626-629. 
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Afbeelding 1 – Het Land van Aalst met het Land van Rode 
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1.2. Armoede en armenzorg: begripsbepaling21 

 

Armoede is een uiterst complex begrip dat sterk afhankelijk is van de heersende normen 

in een bepaalde maatschappij en binnen een bepaalde tijdsgeest. Marshall Sahlins 

benadrukte deze complexiteit aan de hand van volgende, eerder ongewone definitie van 

het begrip armoede: 

 

Armoede is niet een welomschreven geringe hoeveelheid goederen, en evenmin een 

relatie tussen middelen en doelen; het is vooral een relatie tussen mensen. Armoede 

is een sociale status, en als zodanig een uitvinding van de civilisatie.22  

 

De meest eenvoudige omschrijving vertrekt echter vanuit een louter materialistische 

opvatting: wie arm is bezit of verdient niet genoeg om in het minimale levensonderhoud 

te voorzien (deze soort armoede wordt ook wel primaire armoede genoemd).23 Anderen 

breiden dit aanzienlijk uit en stellen een zogenaamd ‘socio-vitaal levensminimum’ 

centraal: wie niet over de financiële middelen beschikt om datgene aan te schaffen wat 

noodzakelijk is om een normaal sociaal leven te leiden is volgens deze omschrijving 

arm.24 Het is ook uiterst moeilijk om de armen als een sociale categorie in het verleden 

te benaderen, want ondanks het feit dat zij weinig sporen hebben nagelaten, 

vertegenwoordigden ze wel een groot deel van de samenleving uit het Ancien Régime, 

overgeleverd “aan de wisselvalligheden van het dagelijks leven en de grilligheid van de 

economische conjunctuur”.25 

Zij werden evenwel nooit volledig aan hun ellendige lot overgelaten: vrijwel 

doorheen de gehele middeleeuwen en nieuwe tijd konden de armen terugvallen op 

verschillende vormen van steunverlening. Het historische begrip ‘armenzorg’ kunnen 

                                                        

21 Het themanummer rond armoede en armenzorg van het Tijdschrift voor Geschiedenis (nr. 88, 1975) 
biedt verschillende artikels aan die een goede inleiding vormen wat armenzorg in de middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd betreft. 
22 Marshall Sahlins, geciteerd in A. de Swaan, Zorg en de staat: welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in 
Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, Amsterdam, Bert Bakker, 2004, pg. 25. 
23 E. Scholliers, “De materiële verschijningsvormen van armoede voor de industriële revolutie. Omvang, 
evolutie en oorzaken”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975), pg. 451. 
24 C. Schelstraete, H. Kintaert en D. De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid: arbeid, bezit en 
woonomstandigheden in het land van Nevele tijdens de 17e en de 18e eeuw, Nevele, Heemkundige Kring 
“Het Land van Nevele”, 1986, pg. 73. 
25 Ph. Toutain en D. Terrier, “Pauvreté et assistance { Comines au XVIIIe siècle”, in: Mémoires de la Société 
d'histoire de Comines-Warneton et de la région,10 (1980), pg. 300. 
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we dan ook het best definiëren als een belangrijk domein van het sociale beleid 

waarmee in eerste instantie de kerkelijke overheid zich ging moeien, en later ook de 

wereldlijke overheden.26 Het grootste probleem stelt zich echter in het feit dat een 

begrip als ‘armenzorg’ een vlag was die vele ladingen dekte. We zien de ondersteuning 

van de armen dan ook ruwweg ingebed tussen twee extreme verschijningsvormen: aan 

de ene kant de toevallige, particuliere giften aan de behoeftigen (bijvoorbeeld het 

verstrekken van aalmoezen of het uitdelen van voedsel) en aan de andere kant de echt 

georganiseerde armensteun die door verschillende liefdadige instellingen (zowel door 

kerkelijke als wereldlijke instellingen) in het leven werd geroepen om de ergste nood te 

gaan lenigen. 

 

Bij de aanvang van de vroegmoderne periode was er bovendien een enorme toename 

van het aantal armen in de meeste West-Europese landen. Hugo Soly argumenteerde dat 

dit fenomeen vooral als een gevolg van de wisselwerking tussen een tweetal factoren 

kan gezien worden: enerzijds deed er zich in de periode tussen 1460 en 1560 een 

spectaculaire stijging van de bevolkingsaantallen voor, anderzijds ging de groei van het 

ontluikende handelskapitalisme gepaard met een prijsrevolutie die de proletarisering 

van grote lagen van de bevolking tot gevolg had, dit niet alleen in de steden maar 

evenzeer op het platteland.27 De toegenomen proletarisering op het platteland zorgde 

ook voor onhoudbare problemen in de steden, want heel wat verarmde mensen 

verlieten het platteland en trokken naar de steden: de enen in de hoop op goed betaald 

werk en een beter leven (betterment migration), de anderen omdat er in de steden nu 

eenmaal meer charitatieve instellingen waren waar men gebruik kon van maken 

(subsistence migration).28  

Interessanter voor ons onderzoek zijn natuurlijk de armen die op het platteland 

bleven wonen en er via de lokale mechanismen voor armenzorg in het levensonderhoud 

probeerden te voorzien. 

                                                        

26 G. J. Mentink, “Armenzorg en armoede in de archivalische bronnen in de Noordelijke Nederlanden 1531-
1854, een schets”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975), pg. 551. 
27 H. Soly, “Economische ontwikkeling en sociale politiek in Europa”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 
(1975), pg. 585-586. Zie ook C. H. Parker, The Reformation of Community: social welfare and Calvinist 
charity in Holland, 1572-1620, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pg. 65. 
28 R. Jütte, “Poor relief and social discipline in 16th century Europe”, in: European Studies Review, 11 
(1981), pg. 25. 
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1.3. De Tafels van de Heilige Geest 

1.3.1. Ontstaan 

 

De oorsprong van de publieke armenzorg, dit zowel op het platteland als in de steden, 

lag zeer nauw verbonden met het christelijke ideaal van de naastenliefde of caritas. De 

ondersteuning van de armen gold immers sinds het prille begin van het christendom als 

een belangrijke plicht van zowel de Kerk als van de gelovigen.29 In de vroege 

middeleeuwen beperkte de armenzorg zich echter tot eerder occasionele en nauwelijks 

georganiseerde vormen van liefdadigheid, die zich volgens kanunnik Laenen in 

hoofdzaak slechts tot het geven van aalmoezen en het uitdelen van voedsel aan de 

poorten van kloosters, abdijen en andere liefdadige instellingen zoals hospitalen 

beperkte.30 Dirk Van Damme maakt overigens terecht enkele kanttekeningen bij de 

impact van dit christelijke monopolie op caritas: in eerste instantie stond niet zozeer het 

lenigen van de armoede centraal, maar wel het zielenheil van de persoon die steun aan 

de arme verstrekt: door liefdadigheid kon men zijn plaats in de hemel ‘afkopen’.31 Een 

tweede opmerking, weliswaar verbonden aan de eerste, hield in dat de armen een 

geïsoleerde bevolkingsgroep bleven, want de armenzorg omvatte geen mogelijkheid tot 

integratie in de middeleeuwse samenleving: het oplossen van het armoedeprobleem 

was dus niet aan de orde. 32  Ten derde merkt Van Damme nog op dat de 

monopoliepositie van de Kerk vooral het gevolg was van de afwezigheid van een sterke 

centrale wereldlijke overheid.33 

Zowel in de steden als op het platteland waren de vroegst georganiseerde vormen 

van armenzorg de zogenaamde Tafels van de Heilige Geest (Mensae Spiritus Sancti), 

doorgaans armentafel of (armen)dis genoemd. Een goede definitie vinden we bij Marie-

Jeanne Tits-Dieuaide terug: Armentafels zijn parochiale instellingen waarvan het beheer 

                                                        

29 J. Laenen, “De Tafels van den Heiligen Geest”, in: La vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines (Tôme 
sixième), 1912, pg. 489. 
30 Ibidem, pp. 489-490. 
31 W. Blockmans en W. Prevenier, “Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e 
eeuw: bronnen en problemen”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975), pg. 512. Vergelijk ook J. Spaans, 
Armenzorg in Friesland 1500-1800: publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden: 
Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen. Hilversum, Verloren, 1997, pg. 25, waar de 
auteur spreekt over een ware ‘heilseconomie’ wat het geven van aalmoezen betreft. 
32 Ook doorheen de vroegmoderne periode was dit geenszins het primaire doel van de armenzorg.  
33 D. Van Damme, De staat en de armenzorg: een comparatief-historische studie van de ontwikkeling van de 
openbare armenzorg als grondslag van de moderne sociale staat in pre- en vroeg-industrieel West-Europa, 
Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 1989, pp. 136-137. 
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vrij vroeg onder de controle van de publieke overheid viel, en wiens voornaamste doel het 

verlenen van hulp aan de armen was.34 

Hoewel we pas vanaf de 13de eeuw met zekerheid de eerste sporen van deze 

instellingen terugvinden, gaan ze in hun oorsprong bijna zeker terug tot de 

Karolingische tijd. Het was immers Karel de Grote die in zijn Capitularia gelastte dat de 

kerkelijke tienden in drie delen moesten worden opgesplitst. Een eerste deel diende 

voor het onderhoud van de kerk, een tweede deel mocht de priester tot zich nemen om 

in zijn onderhoud te voorzien en een derde deel moest afgestaan worden aan de armen 

van de parochie.35 Lodewijk de Kale ordonneerde daarenboven dat ook een deel van de 

offergiften rechtstreeks aan de armen toekwam. 36  Vrij snel kreeg dit alles een 

institutionele kant wanneer de pastoors (de grenzen van de parochie golden er immers 

als enige afbakening) het beheer over de armenzorg op zich namen en lijsten opstelden 

waarop de namen van de behoeftigen van hun parochie genoteerd stonden. De 

armenzorg kon op die manier als een soort instelling gezien worden die, naar de lijsten 

met de namen van de armen erop, matricula genoemd werden.37 Het feit dat deze 

matricula vrijwel enkel de verdeling van tienden en offergiften onder de armen 

organiseerde doet vermoeden dat werking ervan in de praktijk echter de wensen 

overliet, niet in het minst omdat al vanaf de 9de en 10de eeuw verschillende tienden 

ingepalmd werden door lekenheren zodat ook het deel dat in feite aan de armen van de 

parochie toekwam werd opgeslokt.38   

Daar kwam pas verandering in vanaf de 13de eeuw, wanneer de eerste vermeldingen 

van Heilige Geesttafels opduiken, vrijwel steeds in de steden. De oudste voorbeelden zijn 

de armentafels van  Komen (1196),39  Zoutleeuw (1243), Antwerpen (Onze-Lieve-

Vrouwparochie, 1249), Tienen (1257), Antwerpen (Sint-Walburgis-parochie, 1262) en 

Mechelen (Sint-Romboutsparochie, 1289). 40  Net zoals de matricula werkten de 

armentafel uitsluitend op parochiale basis, maar het meest vernieuwende aspect was 

                                                        

34 M.-J. Dieuaide, “Les tables des pauvres dans les anciennes principautés belges au moyen âge”, in: 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975), pg. 562. 
35 J. Withof, De tafels van den Heilige-Geest te Mechelen, Mechelen, Godenne, 1928, pp. 10-11. 
36 J. Laenen, “De Tafels van den Heiligen Geest”, pg. 490. 
37 J. Withof, De tafels van den Heilige-Geest te Mechelen, pp. 11, 25. 
38 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde, De Brouwer, pg. 739. Zie ook J. Withof, De tafels van 
den Heilige-Geest te Mechelen, pg. 12. 
39 M.-J. Dieuaide, “Les tables des pauvres dans les anciennes principautés belges au moyen âge”, pg. 563. 
40 J. Laenen, “De Tafels van den Heiligen Geest”, pp. 493-494. 
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wellicht het feit dat deze instellingen onder het beheer van leken stonden (de Heilige 

Geestmeesters of armenmeesters). De laïcisering van deze instellingen hield evenwel 

geen secularisering in: ook al zwaaiden leken er per definitie de plak, toch bleven de 

pastoors, zeker op het platteland, heel wat inspraak hebben in het eigenlijke 

armenbeleid:41 zij waren wellicht beter dan wie ook op de hoogte van de materiële 

toestand van de parochianen. 

 

1.3.2. Het beheer en de administratie  

 

De gehele organisatie van een armentafel stond dus onder leiding van een 

armenmeester wiens taak erin bestond niet alleen e armengoederen te beheren maar 

uiteraard ook de armen van de parochie in de mate van het mogelijke te ondersteunen. 

Meestal werden er twee armenmeesters tegelijkertijd aangesteld, waarbij de eerste, de 

zogenaamde actuele armenmeester het eigenlijke bestuur van de armentafel waarnam, 

en de tweede vooral assisteerde en toekeek hoe de administratie in zijn werk ging, om 

vervolgens de fakkel over te nemen bij de volgende administratieperiode.42 In de regel 

duurde een administratieperiode drie jaar, maar de uitzonderingen daarop zijn echter 

legio.43 De aanstelling van de armenmeesters gebeurde meestal gelijktijdig met die van 

de kerkmeesters en kon, afhankelijk van de parochie, op verschillende momenten in het 

jaar geschieden. De Brouwer meent dat vooral de winterperiode het uitgelezen moment 

was om deze benoemingen te voltrekken, maar dit was absoluut geen regel: in het geval 

van Balegem bijvoorbeeld gebeurde dit vrijwel steeds in de maand juli.44 

Het recht tot het aanstellen van de armenmeesters verschilde ook van parochie tot 

parochie. Over het algemeen hadden zowel de pastoor als de lokale heer het recht om de 

aanstellingen te doen, al kon het ook gebeuren dat de lokale heer de benoeming overliet 

                                                        

41 Ibidem, pg. 495. Zie ook D. Van Damme, De staat en de armenzorg, pg. 155. 
42 “De rekeninghe van kerck en armen gedaen sijnde op den dagh als hier voren geseydt is, worden als dan 
gemeynelijck nieuwe meesters aengesteldt ende verandert op de maniere als volght: daer sijn altijd twee 
kerckmeesters en twee H. Gheestmeesters van de welcke t’elcken jaere den outsten kerckmeester afgaet ende 
den tweeden wort alsdan den outsten oft den eerste (…)” 
RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 6 (Resoluties aangaande de kerk- en armenrekeningen, 1714-1766), f° 2 
v°-f° 3 r°. 
43 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pg. 362. 
44 RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 6 (Resoluties aangaande de kerk- en armenrekeningen, 1714-1766), 
passim. 
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aan zijn afgevaardigde (meestal de baljuw) of aan de burgemeester en schepenen van de 

parochie: de benoemingen gebeurden dan steeds na onderling overleg. Dat enkel de 

pastoor of enkel de dorpsheer de aanstellingen deed kwam slechts zeer zelden voor,45 

maar betwistingen om het benoemingsrecht leidden dikwijls tot conflicten tussen de 

pastoors en de dorpsheren.  

Bij de aanstelling van de armenmeesters diende men bovendien ook rekening te 

houden met enkele formele regels. De Raad van Vlaanderen vaardigde in 1646 al 

reglement uit waarin men maatregelen trof tegen allerlei misbruiken binnen de 

organisatie van de armentafels, en in 1651 werd het reglement herbevestigd en 

bovendien nog uitgebreid. Wat het profiel van de armenmeesters betrof achtte de Raad 

van Vlaanderen het immers noodzakelijk dat men enkel bekwame personen benoemde: 

het liefst personen die konden rekenen en schrijven, teneinde de administratie zo vlot 

mogelijk te laten verlopen. Anderzijds stelde men ook dat personen die reeds een 

publieke functie uitoefenden (bijvoorbeeld schepen, baljuw, ontvangers, enz.) niet tot 

armenmeester gekozen konden worden, tenzij ze vrijwillig die taak op zich namen.46 Het 

is echter logisch dat iemand die al een belangrijke functie uitoefende weinig belang 

stelde in een extra betrekking als armenmeester. Bij hun aanstelling waren de 

armenmeesters ook verplicht een eed te zweren bij de plaatselijke baljuw, waarmee zij 

verklaarden persoonlijk garant te staan voor de financiën van de dis.47 

Op het einde van hun ambtstermijn dienden de armenmeesters er tenslotte voor te 

zorgen dat er een officiële rekening werd opgesteld van alle inkomsten en uitgaven die 

tijdens zijn administratie werden geboekt. De deken, de pastoor, de baljuw (dikwijls als 

afgevaardigde van de dorpsheer) en de burgemeester en de schepenen van de parochie 

hadden daarna het recht om deze rekeningen te controleren, waarvoor zij een 

symbolische vergoeding kregen (zie infra bij de administratieve uitgaven). Ook werden 

                                                        

45 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pp. 359-362. 
46 “Dat men gheen Kerck, Heyligh-Gheest, disch ofte armmeesters voor dat jaer nemen en zal die hooft-
mannen, pointers, zetters oft ontfanghers zijn vande prochie, nochte oock degone in wettesittende, als bailliu, 
amman, meyer, schaut, schepenen ende greffier, newaere sy bereedt waeren het voorseyde last ende officie 
vrywilligh t’aenveerden“. 
“Reglement van de Raad van Vlaanderen inzake het beheer van kerk- en armengoederen, 30 september 
1651”, in: Plaeccaert boeck van Vlaanderen (deel 3), Gent, Hoirs Jan Vandenkerchove, 1685, pg. 34. 
47 “(…) alle de welcke doen den gewoonelijcken eedt in handen van den heer bailliu der plaetse.” 
RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 6 (Resoluties aangaande de kerk- en armenrekeningen, 1714-1766), f° 2 
v°. 
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deze rekeningen publiekelijk voorgedragen en kon eenieder die dat wilde het sluiten 

van de rekening bijwonen.48  

 

1.4. De armendissen in het Land van Rode: de casus Balegem, 

Gijzenzele, Landskouter en Oosterzele 

 

Op basis van het beschikbare bronnenmateriaal viel de keuze voor deze scriptie op vier 

parochies die op heden ten dage deel uitmaken van de fusiegemeente Oosterzele. Het 

feit dat het hier om twee grote en twee kleine parochies gaat is slechts ten dele een 

bewuste keuze, vooral het beschikbare bronnenmateriaal was in de eerste plaats 

doorslaggevend. Desalniettemin is het interessant om een onderscheid te maken tussen 

kleine en grote parochies om er de werking van de armentafels te bestuderen om op die 

manier bepaalde gelijkenissen of verschillen vast te stellen. In tabel 1.1 staan de 

voornaamste basisgegevens van de vier parochies opgenomen, die interessant zijn 

wanneer we verder de inkomsten en uitgaven van de armendissen zullen bestuderen. 

 

Tabel 1.1 – Basisgegevens van de vier parochies 

Parochie 
 

Oppervlakte 
(in ha) 

 

Inwonertal 
a° 1700 

 

Inwonertal 
a° 1750 

 

Inwonertal 
a° 1800 

 
Balegem 1201 1250 1880 2249 

Gijzenzele 187 150 254 433 

Landskouter 196 150 300 346 

Oosterzele 1175 1200 1846 2740 

Bronnen: Oppervlakte van de parochies: G. Waeytens, “Het Land van Rode”, pg. 18. De bevolkingscijfers 
zijn afkomstig van J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het 
godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde, De Brouwer, 1975, pg. 6. 

                                                        

48 Het archief van de Oosterzeelse armendis bevat een soort affiche die bij een armenrekening is 
toegevoegd: “Men condight ende laet midts desen aen jegelijck weten vanweghen d’heeren regeerders der 
kercke ende aermegoederen dese prochie van Oosterzeele, als dat men op den 28e deser maent july 1768 van 
ten seven uren voormiddagh ten ordinaire wethuyse deser prochie vacheren sal tot het hooren, sluyten ende 
arresteren der leste kercke ende aermerekeninghen, waer naer eenieder wie het aengaen mach sigh, can 
ende vermach te reguleren. Actum desen july 1768. Elck segget voorts.” 
RAGent, Kerkarchief Oosterzele, nr. 52 (Armenrekening 1763-1765). 
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1.4.1. Bronnenmateriaal 

 

In het kader van deze scriptie werden de rekeningen van de armentafels (ook wel 

armen- of disrekeningen genoemd) als primaire bron gebruikt. Het is immers het enige 

brontype dat ons op een min of meer systematische manier informatie kan verschaffen 

over enerzijds het financiële beheer en anderzijds over de eigenlijke werking van de 

armentafels.  

In tegenstelling tot stedelijke armendissen, waarvoor de bronnen ogenschijnlijk beter 

bewaard zijn gebleven, beschikken we voor de armendissen in het plattelandsgebied 

van het Land van Rode pas over gegevens vanaf het einde van de 16de eeuw, en dit enkel 

voor de armendis van Oosterzele.49 Ook de 17de-eeuwse bronnen zijn vrij zelden tot op 

het heden bewaard gebleven. Het zijn derhalve vooral de 18de-eeuwse bronnen die veel 

talrijker zijn, hoewel de continuïteit van deze bronnen meestal de wensen overlaat: 

slechts zelden vonden we aaneensluitende bronnenreeksen ter onzer beschikking. 

Bespreken we vervolgens kort de overlevering van de 18de-eeuwse armenrekeningen 

voor de vier armendissen die we gebruiken voor het onderzoek. 

                                                        

49 Voor Oosterzele beschikken we over een viertal rekeningen uit de periode 1570-1575 en 1592. Zie 
RAGent, Kerkarchief Oosterzele, nrs. 37-40. 
50 Deze rekening wordt wel vermeld in de resoluties, zie RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 6 (Resoluties 
aangaande de kerk- en armenrekeningen, 1714-1766), f° 7 r°. 

Tabel 1.2a - Overzicht van de rekeningen van de armendis van Balegem 

 

 
Periode Armenmeester 

Duur van de 

administratie 

Slot van de 

rekening 

Periode 

tot slot 

1 1749-1751 Judocus Baele 3 jaar 16/07/1755 4 jaar 

      
2 1761-1763 

sr. Livinus vanden 

Bulcke 
3 jaar 19/08/1766 4 jaar 

 1764-1766 sr. Livinus vanden Bulcke (deze rekening is echter niet bewaard gebleven)50 

3 1767-1769 Pieter van Durme 3 jaar 
15/07/1776 

7 jaar 

4 1770-1772 sr. Francis van Oostende 3 jaar 4 jaar 

5 1773-1775 

sr. Pieter Standaert 

3 jaar 22/09/1778 3 jaar 

6 1776-1778 3 jaar 30/07/1782 4 jaar 

7 1779-1781 3 jaar 21/12/1784 3 jaar 

8 1782-1784 Constantinus de Noyette 3 jaar 06/09/1787 3 jaar 

9 1785-1787 Joh.-Bapt. Cosyns 3 jaar 29/09/1791 4 jaar 

      
10 1792-1798 Constantinus Simoens 7 jaar 

25 ventôse VI 

(15/03/1798) 
(zelfde jaar) 
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Het archief van de Balegemse armendis is vooral goed gedocumenteerd vanaf het 

midden van de 18de eeuw (1749-1798), met hiaten voor de jaren 1751-1760, 1764-1766 

en 1788-1791. Uitzonderlijk is hier het feit dat de laatst bewaarde rekening tot en met 

het jaar 1798 loopt. Bij de aanhechting van onze gewesten bij de Franse Republiek in 

1795 was immers al gedecreteerd dat het toezicht op de armenzorg enkel aan de 

gemeentebesturen toebehoorde,51 maar uit dit voorbeeld blijkt dat de armentafel 

gewoon bleef functioneren tot 1798. Pas aan het eind van de jaren 1790 ging het 

merendeel van de armentafels geruisloos op in de Burelen van Weldadigheid (Bureaux 

de Bienfaisance) die door de Franse overheid werden opgericht op gemeentelijk 

niveau.52 Aan de hand van het overzicht in tabel 1.2a stellen we ook vast dat alle 

rekeningen (behalve de laatste) over een termijn van drie jaar liepen. Over het algemeen 

was er wel een vrij lange periode tot het sluiten van de rekeningen (gemiddeld ongeveer 

vier jaar).53 

 

 

 

                                                        

51 J. De Cocker, Instellingen voor de Armenzorg te Melsen¸ s.l., s.d.,pg. 4. 
52 E. Vanhaute, “De armenzorg op het Antwerpse platteland, 1750-1850: onderzoek naar een instelling 
tijdens de scharniereeuw”, in: Machtsstructuren in de plattelandsgemeenschappen in België en 
aangrenzende gebieden (12de-19de eeuw). Handelingen van het 13de Internationaal Colloquium, Spa, 3-5 sept. 
1986, Gemeentekrediet, pg. 632. 
53 Rekeningen 3 en 4 werden op hetzelfde moment gesloten. 

Tabel 1.2b - Overzicht van de rekeningen van de armendis van Gijzenzele 

 

 
Periode Armenmeester 

Duur van de 

administratie 

Slot van de 

rekening 

Periode 

tot slot 

1 1748-1750 Pieter de Smet 3 jaar 02/12/1751 1 jaar 

2 1751-1756 Pieter de Gheyter 6 jaar 22/09/1757 1 jaar 

3 1757-1758 
Joannes de Smet 

2 jaar 13/03/1760 2 jaar 

4 1759-1761 3 jaar 01/03/1764 3 jaar 

5 1762-1768 
Joannes Vanderheyden 

7 jaar 03/09/1770 2 jaar 

6 1769-1774 6 jaar 23/03/1775 1 jaar 

7 1775-1778 
Joannes Beeckman 

4 jaar 08/03/1779 1 jaar 

8 1779-1780 2 jaar 03/09/1781 1 jaar 

      
9 1783-1786 

Judocus Waeytens 

4 jaar 28/04/1787 1 jaar 

10 1787-1790 3 jaar 02/10/1792 2 jaar 

11 1791-1792 2 jaar 16/05/1793 1 jaar 
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Van de armendis van Gijzenzele zijn –vrij uitzonderlijk– de meeste rekeningen tussen 

1706 en 1792 bewaard gebleven. De enige hiaten situeren zich tussen 1730-1732, 1736-

1738 en tenslotte nog voor de jaren 1781/82. Tabel 1.2b leert ons dat er geen echte lijn 

lijkt te zitten in de duur van de rekeningen (al was de gemiddelde duur van deze 

rekeningen ook hier om en bij de drie jaar). In vergelijking met de armentafel van 

Balegem werden de armenrekeningen in Gijzenzele echter wel vrij snel gesloten 

(meestal al na een jaar). 

 

De rekeningen van de armendis te Landskouter zijn enkel bewaard gebleven via 

kopieën die opgenomen zijn in een boek waar men ook afschriften van de 

kerkrekeningen in opgetekend heeft.54 De rekeningen vangen aan in 1743 en lopen tot 

1792, met een vrij groot hiaat voor de periode tussen de jaren 1762 en 1775. Tabel 1.2c 

toont dat de meeste rekeningen een duur van drie jaren kenden. Ook hier werden de 

meeste rekeningen doorgaans al na een of twee jaar gesloten. Dit staat in contrast met 

De Brouwer die van mening was dat kleine parochies het sluiten van de rekeningen 

dikwijls lang uitstelden (soms vijf tot tien jaar) om de onkosten die daaraan verbonden 

waren te drukken.55  

 

Tabel 1.2c - Overzicht van de rekeningen van de armendis van Landskouter 

 

 
Periode Armenmeester 

Duur van de 

administratie 

Slot van de 

rekening 

Periode 

tot slot 

1 1743-1749 Frans de Bruycker 7 jaar 22/10/1749 (zelfde jaar) 

2 1749-1752 Jan Vanderheyden 3 jaar 04/12/1754 2 jaar 

3 1753-1755 

Joannes Putterman 

3 jaar 14/09/1757 2 jaar 

4 1756-1758 3 jaar 14/09/1760 2 jaar 

5 1759-1761 3 jaar 09/07/1763 2 jaar 

      6 1776-1778 

Joannes de Wettinck 

3 jaar 21/12/1779 1 jaar 

7 1779-1781 3 jaar 06/11/1782 1 jaar 

8 1782-1784 3 jaar 11/01/1786 2 jaar 

9 1785-1787 3 jaar 20/05/1789 2 jaar 

10 1788-1792 5 jaar 10/12/1792 (zelfde jaar) 

 

                                                        

54 Vermoedelijk gaat het hier om de kopieën die door de pastoor werden bijgehouden. Nota: de 
kerkrekeningen staan vooraan genoteerd, draait men het boek om dan kan men langs de andere kant de 
kopieën van de armenrekeningen raadplegen. 
55 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pg. 366. 
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De armendis van Oosterzele tenslotte heeft wat de 18de eeuw betreft heel wat minder 

rekeningen nagelaten. Er is een rekening uit 1717-1718 overgeleverd en vervolgens 

slechts een zevental voor de periode 1757 tot en met 1775, met hiaten voor de jaren 

1757/58 en 1766/67. Tabel 1.2d toont dat vier van de zeven rekeningen slechts over 

een jaar liepen terwijl de overige rekeningen een periode van drie jaar bestreken. 

Anders dan bij de vorige armentafels was het in Oosterzele blijkbaar wel de gewoonte 

dat elke armenmeester slechts een termijn voor zijn rekening nam. Toch stellen we ook 

hier vast dat de periode tot het sluiten van de rekeningen vrij lang kon aanslepen (tot 

maar liefst negen jaar voor de rekening over de jaren 1759-1760). 

 

Tabel 1.2d - Overzicht van de rekeningen van de armendis van Oosterzele 

 

 Periode Armenmeester Duur van de 

administratie 

Slot van de 

rekening 

Periode 

tot slot 

1 1755-1756 Dignum van Helleputte 1 jaar 3/12/1759 4 jaar 

      
2 1759-1760 Frans de Corte 1 jaar 24/10/1769 9 jaar 

      
3 1761-1762 Judocus van Bever 1 jaar 14/04/1766 4 jaar 

4 1763-1765 Pieter de Corte 3 jaar 28/07/1768 3 jaar 

      
5 1768-1769 Adriaen Galle 1 jaar 30/09/1771 3 jaar 

6 1770-1772 Constantinus D’Hondt 3 jaar 12/12/1774 2 jaar 

7 1773-1775 Livinus van Bever 3 jaar 9/12/1777 2 jaar 

 

1.4.2.  De armenmeesters 

 

Tot slot willen we het nog kort over het profiel van de armenmeesters uit de vier 

bestudeerde parochies hebben. Zoals uit de tabellen hierboven blijkt, gebeurde het 

frequent dat een armenmeester meerdere termijnen diende. Wellicht kwam dit omdat 

men geen bereidwillige opvolger vond, ook al ordonneerde het reglement van de Raad 

van Vlaanderen dat men de benoeming niet mocht weigeren.56 In een resolutieboek 

aangaande de kerk- en armenrekeningen te Balegem lezen we echter dat Adriaan de 

Moor in 1766 weigerde het ambt op te nemen, wat zowel door de pastoor als de 

dorpsheer werd aanvaard en waardoor de voorgaande armenmeester, sieur Livinus 

                                                        

56 “Reglement van de Raad van Vlaanderen inzake het beheer van kerk- en armengoederen, 30 september 
1651”, in: Plaeccaert boeck van Vlaanderen (deel 3), pg. 34. 
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vanden Bulcke gewoon benoemd bleef.57 Ook sieur Pieter Standaert, diende drie 

opeenvolgende termijnen als armenmeester in Balegem. In Gijzenzele dienden drie 

armenmeesters hier twee opeenvolgende termijnen, terwijl een andere armenmeester 

zelfs drie administraties voor zijn rekening nam. In Landskouter diende Joannes 

Putterman drie termijnen en Joannes de Wettinck maar liefst zestien jaar als 

armenmeester. Enkel in Oosterzele werd er telkens een nieuwe armenmeester 

aangesteld: vond men hier immers gemakkelijker kandidaten om dit ambt op te nemen? 

We merkten hierboven al op dat meningsverschillen over het benoemingsrecht in 

sommige gevallen tot geschillen tussen de pastoors en lokale heren kon leiden, waarbij 

vooral deze dorpsheren het alleenrecht in de benoemingen opeisten. In het geval van de 

armendis van Balegem zijn we via het eerder genoemde resolutieboek te weten 

gekomen dat er in het begin van de 18de eeuw een conflict was tussen twee heren die het 

benoemingsrecht opeisten: de heerlijkheid Balegem kwam immers aan hen beiden toe, 

en zij betwisten ook het benoemingsrecht voor de kerk- en armenmeesters. De pastoor 

kwam in 1714 echter tussenbeide en bemiddelde tussen deze twee heren waarbij de 

regeling werd uitgewerkt dat zij beiden (wellicht om beurt) de aanstelling mochten 

doen, en dat zij van elkaars keuze op de hoogte moesten gebracht worden via de 

pastoor.58 

Voor zover het mogelijk was hebben we ook de doopdatum proberen achterhalen van 

de armenmeesters, om zo hun leeftijd bij aanstelling te weten. Van dertien 

armenmeesters hebben we via opzoekingen in de parochieregisters de leeftijd kunnen 

achterhalen, en van die personen bedroeg de gemiddelde leeftijd 41 jaar.59 Het is 

duidelijk dat oudere mannen sterk de voorkeur genoten. Het was uiteraard nog 

moeilijker om iets te weten te komen over de sociale status van de armenmeesters. 

Soms komen we via vermeldingen in de armenrekeningen al iets te weten: in de 

Balegemse disrekeningen werden drie armenmeesters met het predicaat sieur 

aangesproken. Een van die armenmeesters, sieur Pieter Standaert, diende zoals eerder 

gezegd drie termijnen (namelijk tussen de jaren 1773 en 1781) en was enkele jaren na 

                                                        

57 “(…)ende voor armmeester nota dat Adrianus de Moor heeft bedanckt van armmeester te zijn, ende is om 
reden geaccepteert ende om die reden is Livinus van den Bulcke blijven continueren.” 
RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 6 (Resoluties aangaande kerk-en armenrekeningen, 1714-1766), f° 7 r°. 
58 RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 6 (Resoluties aangaande kerk-en armenrekeningen, 1714-1766), f° 2 
v°-f° 3 r°. 
59 De klappers van de parochieregisters worden bewaard in het Gemeentelijk Documentatiecentrum te 
Melle. Voor de leeftijden van de armenmeesters, zie tabel 1 van de bijlagen. 



 

- 18 - 
 

zijn taak als armenmeester ook nog burgemeester van Balegem.60 Voor de andere 

armenmeesters vonden we geen verwijzingen terug naar andere ambten. Uiteraard zou 

een gedetailleerde analyse van de armenmeesters (bij voorbeeld een prosopografische 

studie) meer gegevens aan het licht kunnen brengen.  

We mogen vervolgens concluderen dat men de armenmeesters uit de gegoeden van 

de bevolking koos, bij voorkeur geletterde mensen die ouder dan 30 jaar waren. Zonder 

twijfel was ook het ambt van armenmeester een aanzienlijke positie binnen de 

dorpsgemeenschap. 

  

                                                        

60 F. De Potter en J. Broeckaert, “De geschiedenis van Balegem”, in: De geschiedenis der gemeenten van de 
provincie Oost-Vlaanderen, 1e reeks, arrondissement Gent 1, Gent, Annoot-Braeckman, 1864-1870, pg. 14. 
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1.5. Methodologische aspecten van het onderzoek 

 

Om dit eerste hoofdstuk af te sluiten willen we nog kort stilstaan bij enkele 

methodologische aspecten van dit onderzoek.: in de eerste plaats willen we de algemene 

structuur van de armenrekeningen verduidelijken, en vervolgens ook de mogelijkheden 

en beperkingen van dit type bron duiden. 

Een armenrekening is een op het eerste gezicht vrij eenvoudig te verwerken soort 

bron, want bijna elke rekening heeft doorgaans hetzelfde stramien dat steeds uit de 

volgende drie grote delen bestaat: 

 

I. De rekening opende met een protocol of een inleiding waarin alle officiële 

informatie met betrekking tot de armentafel werd vermeld. Hierin kunnen we 

bijvoorbeeld de naam van de armenmeester vinden (die in de rekening steeds 

rendant werd genoemd) en de jaren waarover de rekening liep. Ook stond in dit 

protocol vermeld wie controle over de rekening uitoefende (dit waren meestal de 

pastoor, de baljuw en de burgemeester en schepenen van de parochie, die 

gewoonlijk de gouverneurs of auditeurs werden genoemd) en tenslotte maakte 

men nog melding van het soort rekenmunt waarin de bedragen genoteerd 

stonden.61 

II. Na deze inleiding kwam de eigenlijke opsomming van alle inkomsten (‘ontfanck’) 

en uitgaven (‘uuytgheef ende betaelinghe’). Hier maakte men dikwijls een 

onderscheid tussen verschillende soorten ontvangsten en uitgaven, die elk 

gebundeld werden in een eigen hoofdstuk (‘capittel’).  

III. Helemaal op het einde stond slot van de rekening genoteerd: men maakte de 

balans op van de totale inkomsten en uitgaven, en vermeldde of er een overschot 

of een tekort was. Daarna kwam er nog een officieel stuk waarin de auditeurs 

erkenden de rekening te hebben gecontroleerd en goedgekeurd, waarna ze hun 

handtekening plaatsten.62  

                                                        

61 In alle armenrekeningen werd in Vlaamse ponden gerekend. Voor de verwerking van de gegevens werd 
alles tot echter schellingen Vlaams herleid. Wanneer we toch een som in ponden vermelden, gaat het dus 
altijd om Vlaamse ponden. 
62 De Brouwer merkt op dat het plaatsen van de handtekeningen soms tot kleingeestige situaties kon 
leiden: over het algemeen mocht de pastoor als eerste tekenen, maar soms ontzegde de plaatselijke heer 
of diens afgevaardigde de pastoor dit recht. Zie J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke 
instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pg. 369. 
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Omdat we ervoor geopteerd hebben enkel gebruik te maken van de armenrekeningen, 

moeten we ons er ook van bewust zijn dat er heel wat beperkingen verbonden zijn aan 

dit brontype.63 

En eerste opmerking die we moeten maken is het feit dat de rekeningen die bewaard 

zijn gebleven slechts de eindfase vormen van een langer administratief proces: de 

armenmeester maakte meestal eerst zelf een soort deelrekening of hield tenminste 

verschillende kwitanties en bewijsstukken bij, die hij uiteindelijk aan de griffier gaf die 

dit alles tot een solide rekening moest verwerken. Bij sommige rekeningen werden deze 

bewijsstukken mee ingebonden, maar over het algemeen werden deze stukken na 

goedkeuring van de rekening gewoon verbrand of weggegooid.  Vaak stond er in de 

rekening ook niet meer opgenomen dan strikt noodzakelijk was, wat vanuit de optiek 

dat de rekening slechts een controlemiddel moest zijn, ook begrijpelijk is. Op die manier 

is het bijvoorbeeld moeilijk vast te stellen of er een seizoensgebonden patroon waar te 

nemen valt bij bepaalde inkomsten of uitgaven, aangezien er in de rekeningen bijna 

nooit vermeld wordt wanneer bepaalde ontvangsten, uitgaven of bedelingen 

geschiedden. 

Ten tweede merken we ook op dat de kwaliteit van de rekeningen niet alleen van 

armendis tot armendis konden verschillen, maar ook binnen dezelfde armendis werden 

de rekeningen inhoudelijk en formeel soms anders opgesteld. De oorzaak hiervan 

moeten we bij de griffiers zoeken. Hun capaciteiten en ijver lieten in sommige gevallen 

de wensen over, waardoor sommige onderdelen van de rekening weinig gedetailleerd 

omschreven werden of waardoor er ook vrij regelmatig rekenfouten werden gemaakt: 

wanneer we sommige tussentotalen optellen, komen we niet aan de eindtotalen zoals 

die in het slot van de rekening zijn opgenomen. 64 We merken hier alvast op dat we alle 

inkomsten en uitgaven hebben nageteld, en waar nodig correcties hebben doorgevoerd 

wat de eindtotalen betreft. De verdere verwerking van de gegevens gebeurde dan ook 

steeds op basis van deze gecorrigeerde waarden. 

Ook wat de periode betreft waarover de rekeningen liepen zijn er een tweetal 

struikelblokken. In eerste instantie liepen de meeste rekeningen over een periode van 

                                                        

63 Vergelijk ook met D. Lamarcq, “Een methodologisch onderzoek naar de omvang en de evolutie van de 
behoeftigheidsgraad op het platteland. Het Land van Aalst (1650-1850)”, in: L. Janssens, ed. Handelingen 
van het eerste congres van de federatie van Nederlandstalige verenigingen voor oudheidkunde en 
geschiedenis van België te Hasselt. 19-22 augustus 1982, Mechelen, 1988, pp. 251-261. 
64 De kans dat er moedwillig fouten in de rekeningen stonden is echter klein aangezien het over het 
algemeen slechts om kleine rekenfouten ging die wellicht die te goeder trouw werden begaan. 
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drie jaar (of langer). Anders dan bij jaarrekeningen moesten we dus op basis van deze 

langere periode bij de verwerking steeds jaarlijkse gemiddelden opstellen. Ten tweede 

merken we ook op dat een armenrekening vaak nog doorliep tot het moment waarop 

deze officieel gesloten werd. Zoals we al in tabellen 1.2a-1.2d zagen kon het sluiten van 

een rekening vrij lang op zich laten wachten. Bijgevolg werden er zeer frequent nog 

inkomsten of uitgaven genoteerd in de rekeningen die strikt genomen niet meer binnen 

de termijn vallen die in het protocol van de rekening staat vermeld. Wegens het niet 

vermelden van data in de rekeningen kunnen we deze bedragen er dan ook moeilijk 

uitfilteren. 

Tot slot merken we nog op dat het ook vrij moeilijk is om via de disrekeningen zicht 

te krijgen op het aantal armen en ondersteunden. In eerste instantie waren de 

armenrekeningen documenten die vrijwel uitsluitend rond de werking van de dis 

draaien, en slechts in tweede instantie rond de armen zelf. Uiteraard werden er namen 

van armen vermeld in de rekeningen, maar meestal komen ze gewoon onder de 

veralgemeende noemer van ‘de armen’ voor.65 Het aantal armen die nominatim in de 

rekeningen staan is dus niet representatief voor de totale behoeftigheidsgraad van de 

parochie.66  

 

 

 
 
 

  

                                                        

65 G. Maréchal, “Armenzorg te Ename en Nederename op het einde van de XVIIIde eeuw. Armentafels en 
abdijaalmoezenie”, in: Land van Aalst, 39 (1987), pg. 316. 
66 We zullen hier verder het voorbeeld van de Balegemse armenrekeningen aanhalen, waarin echter heel 
veel namen van armen terug te vinden zijn, omdat men er telkens noteerde wie aalmoezen kreeg. Op basis 
van deze namen zullen we proberen een schatting te maken van het totale aantal armen. 
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Hoofdstuk 2 
 

De financiële organisatie van de vier 
armendissen 

 

In dit tweede hoofdstuk zullen we de financiële organisatie van de armendissen onder 

de loep nemen. We bespreken eerst de inkomsten van de armentafels en daarna de 

uitgaven. Steeds zullen we bij de analyse zowel aandacht hebben voor de evolutie 

doorheen de tijd als voor de interne verhoudingen binnen de verschillende categorieën 

van uitgaven en ontvangsten. We besluiten dit hoofdstuk alvast met enkele 

slotbeschouwingen over het financiële beleid, de armenzorg en het aantal ondersteunde 

armen. 

2.1. De inkomsten van de armendissen67 

 

Reeds vanaf het prille begin waren de armentafels afhankelijk van eigen inkomsten om 

de kosten voor de armenzorg te dekken. Aanvankelijk bestonden de inkomsten van de 

meeste armentafels uit tienden en een veelheid aan cijnzen en renten, die voornamelijk 

in natura geïnd en ook rechtstreeks onder de armen werden verdeeld.68 Al snel slaagden 

de meeste armentafels er door middel van testamentaire schenkingen in om een vast 

patrimonium uit te bouwen waaruit men het grootste deel van de inkomsten kon 

halen.69 Naast deze domeinontvangsten konden de meeste armentafels echter ook nog 

op allerlei inkomsten van buiten het domein rekenen, weliswaar met een meer 

incidenteel karakter, bijvoorbeeld omhalingen met de armenschaal of geld dat 

testamentair aan de armen werd nagelaten.70 In deze scriptie zullen we de verschillende 

inkomstenposten niet strikt opdelen tussen domeininkomsten en niet-domein-

                                                        

67 Het overzicht van de jaarlijkse inkomsten, onderverdeeld per categorie en per armentafel is terug te 
vinden in tabel 8 van de bijlagen. 
68 J. Laenen, “De Tafels van den Heiligen Geest”, pg. 499. Zie ook L. van Buyten, “De ellendigen in moderne 
bronnen der zuiderlijke Nederlanden”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975), pg. 547. 
69 M.-J. Dieuaide, “Les tables des pauvres dans les anciennes principautés belges au moyen âge”, pg. 566. 
70 G. Maréchal, “Armenzorg te Ename en Nederename op het einde van de XVIIIde eeuw”, pg. 311. 
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inkomsten, want vrij dikwijls laten de omschrijvingen in de armenrekeningen ons niet 

toe een duidelijke grens te trekken tussen wat nu eigenlijk rechtstreeks voortvloeide uit 

het domein en wat niet. Gemakshalve hebben we ervoor geopteerd de verschillende 

bronnen van inkomsten in een zestal categorieën op te delen zoals die ook in de 

armenrekeningen zelf meestal werden onderverdeeld. We zullen deze categorieën 

natuurlijk hieronder elk op beurt meer in detail bespreken. 

 

Tabel 2.1 – Verdeling van de totale inkomsten van de armendissen (in %) 

 

Balegem 

1749-1798 

Gijzenzele 

1748-1792 

Landskouter 

1743-1792 

Oosterzele 

1755-1775 

1. Landpachten 41,92% 26,81% 18,67% 23,33% 

2. Renten en obligaties 51,54% 30,54% 29,50% 41,20% 

3. Armenschaal 3,19% 0,99% 22,37% 11,40% 

4. Verkoop goederen 0,73% 2,84% 2,42% 5,59% 

5. Andere 1,19% 0,22% 1,12% 0,64% 

6. Positieve saldo's 1,43% 38,6% 25,92% 17,84% 

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 2.1 toont de zes categorieën die we kunnen onderscheiden en ook het relatieve 

aandeel ervan binnen het totale inkomstenpakket. Uit de tabel valt vrijwel meteen op 

dat de categorieën van de landpachten en de renten en obligaties bij de vier 

armendissen steeds garant stonden voor het grootste deel van de inkomsten. De overige 

inkomstenposten hadden een meer onregelmatig karakter en kwamen niet altijd in 

dezelfde mate voor bij de verschillende armendissen. 

Grafiek 2.1 toont dan weer de algemene evolutie van de totale inkomsten van de vier 

armendissen doorheen de tweede helft van de 18de eeuw. De grootste parochies, 

Balegem en Oosterzele, kenden uiteraard in nominale waarden uitgedrukt de grootste 

inkomsten, al is het opvallend dat de veel kleinere parochie Gijzenzele qua inkomsten 

zeer dicht bij deze twee grote parochies aansloot. De armendis van Landskouter, een 

parochie die qua oppervlakte en inwonertal vergelijkbaar was met Gijzenzele, moest het 

dan weer met aanzienlijk minder inkomsten stellen. De verklaring ligt hier enerzijds bij 

het feit dat vooral het aandeel van de landpachten in Gijzenzele nogal groot was voor 

een parochie met slechts een beperkte oppervlakte, en anderzijds vormden ook de 
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inkomsten uit renten en obligaties en de positieve saldo’s waarmee de rekeningen 

werden afgesloten er een belangrijke bron van inkomsten. 

Uit de grafiek valt ook af te leiden dat de inkomsten over het algemeen tot halfweg de 

jaren 1770 op een vrij gestage manier stegen, om vervolgens in een periode van 

ongeveer tien jaar zeer sterk de hoogte in te schieten. Vanaf het midden van de jaren 

1780 zien we de inkomsten weer flink dalen bij de armentafels van Balegem, Gijzenzele 

en Landskouter. De evolutie van de totale inkomsten is echter wel eerder gevoelig voor 

interne verschuivingen binnen de inkomstenstructuren van de verschillende 

armendissen dan voor algemene trends.71 Zowel in Balegem als in Gijzenzele was deze 

inkomstendaling te wijten aan het dalende aandeel van renten en obligaties binnen het 

gehele inkomstenpakket, terwijl de terugval bij de armendis van Landskouter vooral het 

gevolg is van een verkleind aandeel van positieve saldo’s.72 Uiteraard zullen we de 

concrete oorzaken van deze dalingen bij de individuele behandeling van deze 

inkomstenposten meer in detail bespreken. 

 

  

                                                        

71 Uitgezonderd Oosterzele, want de gegevens voor de armentafel lopen er slechts tot 1775. 
72 Ook de evolutie van de procentuele verdeling van de voornaamste inkomsten per armendis is 
weergegeven in tabel 11 van de bijlagen. 
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Grafiek 2.1 – Evolutie van de totale jaarlijkse inkomsten, 1743-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.1.1. Landpachten 

 

De eerste bron van inkomsten bestond uit de pachtsommen die geïnd werden uit de 

openbare verpachting van de bezittingen van de armentafel onder de parochianen en 

andere gegadigden. Het openbare karakter van deze verpachting werd al in 1651 

geordonneerd door de Raad van Vlaanderen, ongetwijfeld om er voor te zorgen dat er 

eerlijke concurrentie was en er een billijke pachtsom betaald zou worden voor de 

stukken grond.73 De meeste van deze gronden, in hoofdzaak akker- en weilanden, waren 

door testamentaire schenkingen in het bezit van de armentafel gekomen, die dan in ruil 

voor de schenking gefundeerde jaargetijden voor de schenkers financierde.74  Hoewel de 

gronden die de armendissen bezaten over het algemeen vooral kleine en minder 

waardevolle percelen waren,75 gold niet alleen het schenken van deze gronden maar ook 

het in pacht houden ervan zonder twijfel als een voorname uiting van naastenliefde. 

We merken ook alvast op dat we bij de landpachten van Balegem en Oosterzele ook 

de zogenaamde erfpachten (ook wel cijnsrenten genoemd) opgenomen hebben.76 Dit 

waren inkomsten die verbonden waren aan stukken grond of kleine hofsteden en die 

aan de armentafel toekwamen. In de armenrekeningen werden deze inkomsten dan ook 

samen met de inkomsten uit de landpachten opgenomen. Het verschil met landpachten 

is het feit dat deze cijnsrenten per definitie eeuwig geldig waren en dus van vader op 

zoon werden overgeërfd. De eigenlijke cijnzen waren dus ook vrij lage bedragen, omdat 

de waarde die ooit vastgelegd was onveranderlijk dezelfde bleef en bijvoorbeeld niet 

gevoelig was aan de inflatie. 

Het grondbezit van de armentafels zag er als volgt uit: de armendis van Gijzenzele 

bezat ongeveer 12 dagwand en 37 roeden (omgerekend 3,08 ha), de Oosterzeelse 

armendis 12 dagwand en 69 roeden (3,9 ha), en de Balegemse armentafel bezat 17 

                                                        

73 “Reglement van de Raad van Vlaanderen inzake het beheer van kerk- en armengoederen, 30 september 
1651”, in: Plaeccaert boeck van Vlaanderen (deel 3), pg. 34. 
Ook De Brouwer merkt op dat er doorheen de 17de eeuw regelmatig stukken grond te goedkoop verpacht 
werden, zie J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig 
leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pg. 365. 
74 De armendis betaalde de pastoor en de koster van de parochie voor het vieren van deze jaargetijden. Zie 
infra bij de domeinuitgaven (§2.2.2). 
75 Vergelijk H. Van Isterdael, “Evolutie van de grond- en pachtprijzen te Okegem (17de-18de eeuw)”, in: 
Land van Aalst, 32 (1980), pp. 213-214. 
76 In de disrekeningen van Gijzenzele en Landskouter kwamen geen erfpachten voor. 
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dagwand en 56 roeden (5,4 ha).77 We moeten wel opmerken dat wellicht niet alle 

gronden verpacht geraakten, en we deze cijfers dus de minimale oppervlakte van het 

onroerende domein van de armentafels weergeeft. 

 

We benadrukten al bij de bespreking van de gegevens uit tabel 2.1 dat de categorie van 

de landpachten in drie van de vier armendissen een zeer substantiële bron van 

inkomsten vormde: de dis van Balegem haalde over de gehele periode bekeken maar 

liefst 41,92% van de totale inkomsten uit de landpachten, de armendis van Gijzenzele 

zo’n 26,81% en de armentafel van Oosterzele tenslotte 23,33%. De grote uitzondering is 

hier evenwel de armendis van Landskouter, waar het aandeel van de landpachten in 

vergelijking met de drie andere armendissen opvallend kleiner (slechts 18,67%). De 

verklaring schuilt in het feit dat de armendis van Landskouter zelf geen gronden bezat, 

maar enkel aanspraak kon maken op een deel van de pachtsom van bepaalde gronden 

die in Michelbeke gelegen waren.78 In de disrekeningen van Landskouter werd dit 

gegeven ook steeds verduidelijkt: de gronden in Michelbeke kwamen namelijk toe aan 

vier armendissen uit het Land van Rode, met name die van Gijzenzele, Gontrode, 

Oosterzele en dus ook Landskouter. De opbrengst uit de verpachting van die gronden 

werd telkens in vier gelijke delen opgesplitst.79   

Het spreekt voor zich dat we deze pachtsommen ook in de armenrekeningen van 

Gijzenzele en Oosterzele terugvinden: in de Gijzenzeelse rekeningen stonden de 

landpachten uit deze gronden steeds afgezonderd van het eigenlijke hoofdstuk met de 

landpachten van gronden binnen de parochie genoteerd, zonder dat men echter 

verduidelijkte dat het hier om gedeelde landpachten ging. In de disrekeningen van 

Oosterzele nam men deze bedragen wel op bij de eigenlijke landpachten en werd ook de 

oorsprong ervan expliciet vermeld: het betrof er aldus de “ghemeene goederen desen 

aermen, beneffens den gonnen van Gontrode, Gijseele ende Lanscautere competerende, 

geleghen tot Michelbeke”.80 

                                                        

77 Voor de omrekening werd gebruik gemaakt van de cijfers in H. De Schryver, De oude landmaten in 
Vlaanderen, Brussel, Stevin, s.d. (3e uitgave), pg. 7. 
78 Michelbeke, thans deelgemeente van Brakel, bevindt zich in vogelvlucht op zo’n 15 km van Landskouter. 
79 “Item maekt den rendant ontfanck met de so(mm)e van twee ponden seventhien schell(inghen) en acht 
gr(ote)n, soo veele hij heeft ontfangen van Maximiliaen de Percq tot Michelbeke, over vijf jaeren lantpacht 
desen aermen, beneffens der gonnen van Oosterzeele, Gontrode ende Gijzeele, competerende ende verpacht in 
het gehele a sesthien guldens s’jaers, ende voor desen aermen tot vier guldens s’jaers (…)”. 
RAGent, Kerkarchief  Landskouter, nr. 8 (Armenrekening 1743-1749). 
80 RAGent, Kerkarchief Oosterzele, nr. 49 (Armenrekening 1755-1756). 



 

- 28 - 
 

De jaarlijkse inkomsten uit landpachten (zie grafiek 2.3) waren dus het grootst bij de 

armendis van Balegem, met een gemiddelde van 600,19 schellingen Vlaams.81 Voor de 

jaren 1785-1787 is er een duidelijke piek waarneembaar, toen ontving men jaarlijks 

918,92 schellingen Vlaams uit deze categorie (in totaal goed voor 54,86% van alle 

inkomsten in die periode). De kleinste waarden vonden we in de periode 1749-1751 

toen de landpachten 333,67 schellingen Vlaams opbrachten, om vervolgens vrij constant 

tussen waarden van 460 en 660 schellingen Vlaams te schommelen. Na de stijging rond 

1787 daalden deze inkomsten opnieuw tot ongeveer 640 schellingen Vlaams. 

Daarna volgde de Oosterzeelse armendis met gemiddeld 350,44 schellingen Vlaams 

per jaar,82 waarbij we constateren dat de evolutie zeer onregelmatig verliep: de kleinste 

waarden troffen we aan voor de jaren 1770-1772 (219,03 schellingen Vlaams), de 

hoogste waarden voor de jaren 1767-1769 en 1773-1775 (respectievelijk 511,89 en 

510,75 schellingen Vlaams), met daartussen weinig of geen regelmaat. 

De armentafel van Gijzenzele ontving gemiddeld 275,05 schellingen Vlaams uit deze 

landpachten die vanaf 1751 tot 1792 duidelijk aan een zeer gestaag tempo toenamen.83 

Aan het begin van de onderzoeksperiode vinden we de kleinste waarden terug, namelijk 

in de jaren 1748-1750 toen slechts 68,26 schellingen Vlaams (amper 10% van de totale 

inkomsten in die periode) ontvangen werd uit de pachten. De grootste inkomsten uit 

deze categorie werden in de jaren 1791-1792 geboekt met 433,33 schellingen Vlaams 

(of 50,82% van de totale inkomsten in die twee jaren). De grootste stijging greep plaats 

na 1750, toen de inkomsten uit de landpachten plots verdrievoudigden. De oorzaak van 

deze stijging ligt louter bij een stijging van de pachtprijzen, want zowel in de jaren 1748-

1750 als 1751-1756 werden dezelfde percelen verpacht.84  

De armentafel van Landskouter tenslotte ontving jaarlijks gemiddeld amper 24,22 

schellingen Vlaams,85 waarbij we ook hier over de gehele periode dezelfde stijgende 

trend zien. De laagste waarden treffen we ook hier in het begin van de periode aan: de 

jaarlijkse inkomsten uit landpachten bedroegen in de jaren 1743-1749 amper 8,24 

                                                        

81 De mediaan bedraagt 620,33 schellingen Vlaams. 
82 De mediaan bedraagt 275,17 schellingen Vlaams. 
83 De mediaan bedraagt 263,73 schellingen Vlaams. 
84 Een stuk grond met aanpalend een bos dat in totaal 2 dagwand en 32 roeden groot was, werd in de 
periode 1748-1750 voor lb. 1-5-6 per jaar verpacht, terwijl de pachtsom voor ditzelfde stuk grond in de 
jaren 1751-1756 lb. 1-15-6 per opbracht. Zo bracht elk stuk grond in de periode 1751-1756 meer op dan 
in de jaren ervoor. RAGent, Gijzenzele: schepenbank, parochie, kerk en armendis, nr. 23 (Armenrekeningen 
1748-1750 en 1751-1756). 
85 De mediaan bedraagt 20 schellingen Vlaams. 
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schellingen Vlaams (wat net als in Gijzenzele in die periode nog geen 10% van de totale 

inkomsten uitmaakte), de hoogste waarde werd voor de jaren 1785-1787 geboekt met 

41,67 schellingen Vlaams. 

 

Grafiek 2.2 – Vergelijking van de evolutie van pachtprijzen in Vlaanderen en de 

inkomsten uit landpachten te Gijzenzele 

 

 

Uit de geleidelijke stijging die we zowel bij de armentafels van Gijzenzele en 

Landskouter aantreffen kunnen we afleiden dat de pachtprijzen doorheen de tweede 

helft van de 18de eeuw ook alsmaar stegen, hetgeen ook in de literatuur wordt 

bevestigd.86 In grafiek 2.2 hebben we dit grafisch voorgesteld aan de hand van de 

evolutie van de gemiddelde pachtprijzen in Vlaanderen in vergelijking met de inkomsten 

uit landpachten voor de armendis van Gijzenzele. De evolutie van de pachtprijzen bij 

deze armendis lopen quasi parallel met deze voor Vlaanderen in het algemeen.87 

                                                        

86 H. Van Isterdael, “Evolutie van de grond- en pachtprijzen te Okegem (17de-18de eeuw)”, pg. 213. 
87 De keuze voor Gijzenzele ligt enerzijds bij het feit dat we daar over de meest aansluitende reeks 
gegevens beschikken en anderzijds bij het feit dat het een armendis was die, in verhouding tot de 
oppervlakte van de parochie, ook een relatief groot domein bezat.  
Vergelijk ook met de evolutie van de pachtprijs specifiek voor het Land van Aalst bij H. Van Isterdael, 
“Landbouwstructuren in het Land van Aalst (17de-18de eeuw)”, in: Land van Aalst, 40 (1988), pg. 299. 
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Tot slot belichten we nog kort de invloed van de amortisatiewetgeving van de centrale 

overheid op het grondbezit van de vier onderzochte armendissen. Net zoals de 

eigendommen van geestelijke instellingen, werden ook de onroerende bezittingen van 

armentafels onder de noemer goederen in dode hand gecatalogeerd. Het waren stukken 

grond die bijna altijd door testamentaire schenkingen in het bezit waren gekomen van 

een armentafel en dus niet langer vererfbaar (of in dode hand) waren. Het feit dat zulke 

onroerende bezittingen daardoor vrijgesteld waren van belastingen was natuurlijk een 

doorn in het oog van de centrale overheid, niet in het minst omdat het over de gehele 

Zuidelijke Nederlanden om enorm veel gronden ging.88 Om die reden vaardigde keizerin 

Maria Theresia op 15 september 1753 een plakkaat uit waarin de amortisatie bevolen 

werd van alle nog niet eerder geamortiseerde goederen van geestelijke en charitatieve 

instellingen in de Zuidelijke Nederlanden.89 Concreet hield dit voor de armentafels in dat 

ze de keuze kregen tussen het enerzijds inventariseren van alle niet-geamortiseerde 

gronden met het oog op het betalen van eenmalige belasting met terugkerende kracht, of 

het verkopen van die gronden anderzijds, waardoor deze weer in particuliere handen 

kwamen en dus belastbaar werden.90 Die laatste optie kwam frequent voor wanneer een 

armendis over onvoldoende middelen beschikte om de eenmalige amortisatietaks te 

betalen. Wanneer men dan de niet-geamortiseerde gronden moest verkopen, hield dit 

bijna steeds een financiële aderlating in voor de armentafel, want men kon niet langer 

aanspraak kon op de inkomsten die aan deze gronden waren verbonden: verschillende 

armendissen zagen op die manier een substantieel deel van hun inkomsten verloren 

gaan en kregen vanaf dat moment geregeld te kampen met financiële problemen, waar 

logischerwijs ook de armen onder leden.91 

Uit het schaarse overgeleverde bronnenmateriaal van de vier onderzochte 

armentafels konden we slechts een tweetal verwijzingen naar de amortisatie 

terugvinden. In de armenrekening van Balegem over de jaren 1749-1751 lezen we dat 

de armendis een landmeter heeft belast met het opmeten en inventariseren van alle 

                                                        

88 P. J. V. Dekkers, “Secularisatie van kloosterbezit in de achttiende eeuw in de Meierij van Den Bosch”, in: 
Brabants Heem, 44 (1992), pg. 41. 
89 L. P. Gachard, J. de la Court en P. Verhaegen, eds. Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens. 3e 
Série: 1700-1794, deel VII, Brussel, Goemaere, 1860-1942, pp. 256-261. 
90  D. Vandaele, Armenzorg op het platteland: de armendis te Loker (1728-1754), onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling aan de Universiteit Gent, 2001, pg. 86. 
91 Dit was bijvoorbeeld het geval bij de armendis van Koekelare, zie M. Dulsster, Noodlijdenden en 
armenzorg te Koekelare (1714/5-1762/3), onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de Katholieke 
Universiteit Leuven, 1980, pp. 29-30. 
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goederen die de armendis bezat, om daarna een inventaris op te stellen van de niet-

geamortiseerde goederen en om dit vervolgens ook over te maken aan de ontvanger van 

de parochie.92 Uit deze vermelding blijkt dus dat er weldegelijk nog niet-geamortiseerde 

goederen waren die tot het domein van de armendis hoorden. Het feit dat de inkomsten 

uit de landpachten vrijwel op hetzelfde niveau bleven na 1753 doet niettemin 

vermoeden dat de eenmalige belasting zonder problemen betaald kon worden en dat er 

zeker geen gronden moesten verkocht worden. Hoe zwaar deze belasting nu was valt 

helaas niet meer te achterhalen, want dit bedrag zal wellicht in de daaropvolgende 

rekening genoteerd zijn die echter niet bewaard is gebleven. In het geval van de 

armentafel van Gijzenzele weten we daarentegen wel hoeveel de amortisatietaks 

bedroeg: in de armenrekening over de jaren 1751-1756 lezen we dat pastoor Andreas 

Sire de kosten van de amortisatie (een totaal van lb. 6-12-8 of 132,66 schellingen 

Vlaams) had voorgeschoten, waarbij de armendis dit bedrag zo goed als direct heeft 

terugbetaald.93 

 

                                                        

92 “Item aen den selven over het openen van alle goederen desen aermen competerende, het doen voetbetert 
van op de selve tot het vinden van de canten ende abouten mitsgrs. daer van te maecken eene behoorelijcke 
acte van de gone niet geamortiseert sijnde ende de selve overgelevert aenden heere fiscael mitsgrs. daer van 
gemaeckt eene copie  par notitie tot 1  lb. gr.” 
RAGent, Kerkarchief  Balegem, nr. 18 (Armenrekening 1749-1751). 
93 “Item noch betaelt aen den voornoemden heere pastor over sijn verschodt ende becostinghen gedaen in het 
vervolghen de amortisatie van de aermengoederen deser prochie volghens notitie ende affirmatie de somme 
van lb. 6-12-8” 
RAGent, Gijzenzele: schepenbank, parochie, kerk en armendis, nr. 23 (Armenrekening 1751-1756). 
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Grafiek 2.3 – Jaarlijkse inkomsten uit landpachten, 1743-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.1.2. Renten en obligaties 

 

Het tweede grote blok van inkomsten hebben we onder de algemene noemer van renten 

en obligaties geplaatst. We moeten nochtans eerst verduidelijken welke verschillende 

soorten van inkomsten we hieronder verstaan. In eerste instantie denken we aan het 

fenomeen van de renteverkoop, zonder twijfel een van de meest belangrijke financiële 

transactiemethodes en kredietinstrumenten van de middeleeuwen en het Ancien 

Régime.  De verkoop van renten is ooit ontstaan als een manier om het kerkelijke verbod 

op (woeker)intresten te omzeilen: de financiële transactie werd immers gewoon 

voorgesteld als een simpele verkoop: persoon X, die de rentekoper werd genoemd, stond 

een bepaalde som geld af aan persoon Y, de renteverkoper, want deze persoon was 

immers verplicht om jaarlijks een afgesproken som geld (de rente) te betalen (of dus te 

‘verkopen’) aan de persoon die hem het kapitaal ter beschikking had gesteld. In 

oorsprong waren deze renten ook niet aflosbaar, maar al vanaf de 15de eeuw konden 

renteverkopers de rente aflossen (‘terugkopen’) door het verschuldigde kapitaal aan de 

rentekoper te betalen, echter zonder dat de reeds betaalde renten daarop in mindering 

werden gebracht.94 Overigens konden niet alleen private personen zulke transacties met 

elkaar aangaan, maar ook allerhande instellingen (waaronder ook armendissen) konden 

hier aan deelnemen. De koop van een rente was uiteraard een uitgelezen manier om 

geld of overschotten te investeren, niet in het minst omdat de jaarlijkse renten op zich 

een vrij vaste bron van inkomsten genereerden.  

In tweede instantie hebben we ook nog de inkomsten uit heerlijke renten, 

penningrenten en vlees- en korenrenten onder deze noemer geklasseerd. We illustreren 

de complexiteit van deze categorie van inkomsten aan de hand van enkele voorbeelden 

die we uit de armenrekeningen hebben gehaald. 

 

– In de eerste plaats maakte de armenmeester ontvangst van de jaarlijkse intresten 

uit de renten (of obligaties) die de armendis zelf, bij wijze van investering, had 

gekocht: 

                                                        

94 M. Boone, “«Plus dueil que joie» Renteverkopen door de stad Gent in de Bourgondische periode", in: 
Gemeentekrediet, 45 (1991), pp. 8-9. 
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“Item ontfangen van Joannes Abraham de somme van seven ponden thien 

schellingen grooten courandt gelt over drij jaeren crois eender rente van 

twee ponden thien schellingen grooten tjaers, den voorseijden aermen 

tsijnen laste (…)”.95  

– Anderzijds kon een armendis kon ook bepaalde intresten ontvangen uit renten of 

uit obligaties die men niet zelf had gekocht, maar die door private personen als 

blijk van naastenliefde  geschonken werden aan de armen van de parochie: 

“Item noch ontfangen van Judocus de Moor over ses jaeren crois eendere 

obligatie van een pondt vier schellinghen grootten tsjaers die hij aen desen 

aermen comt te ghelden (…)”.96 

– Naast intresten uit renten of obligaties kon het ook gebeuren dat de 

renteverkoper het verschuldigde bedrag terugbetaalde, en dus de rente afloste 

(men sprak dan in de bron over zogenaamde losbare renten): 

“Item bringt den rendant alhier in ontfanck ende laet hem belasten met de 

somme van vijfendertigponden grooten wiss(gel)t, over den aflos van het 

capitael der obligatie geloopen hebbende tot laste van Gillis Robert (…)”.97 

– Ook vonden we in verschillende armenrekeningen nog graan- of korenrenten en 

vleesrenten terug. Het gaat hier om renten die in oorsprong in natura werden 

betaald, maar die echter naar verloop van tijd werden omgezet in een bepaalde 

een geldwaarde, zoals bijvoorbeeld in Oosterzele: 

“Item ontfaen van Jan de Bruycker filius Pieters over vijf jaer achterstellen 

van een moken graen (…)”.98 

In de disrekeningen van Balegem werd er zelfs telkens een speciaal hoofdstuk  

gewijd aan de vlees- en korenrente die men uit het ‘hof van Scheldewindeke’, een 

van de grootste pachthoeves binnen die parochie geschonken kreeg:99  

                                                        

95 RAGent, Kerkarchief  Balegem, nr. 18 (Armenrekening 1770-1772). 
96 RAGent, Gijzenzele: schepenbank, parochie, kerk en armendis, nr. 23 (Armenrekening 1762-1768). 
97 RAGent, Gijzenzele: schepenbank, parochie, kerk en armendis, nr. 23 (Armenrekening 1775-1778). 
98 RAGent, Kerkarchief Oosterzele, nr. 55 (Armenrekening 1773-1775). 
99 D. Van Heegde, Van Vuenteca tot Scheldewindeke, s.n., Scheldewindeke, 1976, pg. 27. De heren van 
Scheldewindeke waren tevens ook baron van Lovendegem, omdat de lokale heer van Scheldewindeke, een 
schoonzoon van de markies van Rode, aan het begin 18de eeuw de titel baron van Lovendegem had 
gekocht. Zie ook: F. De Potter en J. Broeckaert, “De geschiedenis van Scheldewindeke”, in: De geschiedenis 
der gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen, 1e reeks, arrondissement Gent 6, Gent, Annoot-
Braeckman, 1864-1870, pg. 12. 
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“Alvoren ontfan(gen) vanden heere baron van Lovendeghem de so(mm)e van 

seven ponden thien schellinghen gr(oten) over drij jaeren jaerlijckxsche 

redemptie van eenen vetten bock [en] van een vet verecken, gaende uijt 

het goet van Scheldewiendeke in adv(enant)e van twee ponden thien 

schellinghen gr(oten) tj(ae)rs (…).100 

– Tot slot stonden er in de armenrekeningen ook nog dikwijls een veelheid aan 

zogenaamde (kleine) penningrenten, heerlijke renten en cijnspenningrenten 

genoteerd. Deze renten bestonden doorgaans uit zeer kleine bedragen die 

bepaalde personen aan de armendis schuldig waren. Hun aandeel binnen het 

totale inkomstenpakket is evenwel te verwaarlozen. 

Uiteraard varieerden de verschillende soorten renten uit deze categorie van 

parochie tot parochie. Daar waar intresten uit de het kopen van renten, net als 

bepaalde kleine penningrenten en heerlijke renten, in vrijwel elke 

armenrekening voorkwamen, daar troffen we de zogenaamde graan- en 

vleesrenten enkel aan in de armenrekeningen van de twee grootste parochies, 

namelijk Balegem en Oosterzele. 

 

In relatieve cijfers uitgedrukt stond ook deze categorie bij de meeste armentafels in voor 

een vrij groot aandeel binnen de totale inkomsten (zie ook tabel 2.1). De armentafel van 

Balegem haalde maar liefst 51,54% van de totale inkomsten uit deze categorie. Het 

aandeel was het grootst in de periode 1785-1787 toen meer dan 76% van de inkomsten 

uit deze renten en obligaties gehaald werd (goed voor jaarlijks 2972,5 schellingen 

Vlaams). De verklaring ligt hier bij het feit dat in deze periode een drietal renten werden 

afgelost waardoor lb. 376-8-10 (of 7528,83 schellingen Vlaams) ontving.101 Het laagste 

cijfer werd in de jaren 1749-1751 geboekt toen deze categorie amper 13,67% van de 

inkomsten uitmaakte (en deze ook nauwelijks 65 schellingen Vlaams opbrachten). 

Tussen deze twee extremen schommelde het jaarlijkse gemiddelde van 737,93 

schellingen Vlaams, al is deze waarde uiteraard sterk onderhevig aan de uitschieters.102  

Ook de armendis van Oosterzele haalde een vrij hoog percentage (41%) van haar 

totale inkomsten uit deze categorie. Het procentuele aandeel schommelde er tussen 

                                                        

100 RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 18 (Armenrekening 1749-1751). 
101 RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 19 (Armenrekening 1785-1787). 
102 De mediaan bedraagt 438,11 schellingen Vlaams. 
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minstens 26,39% voor de jaren 1761/62 (jaarlijks 269 schellingen Vlaams) en maximaal 

64,9% voor de periode 1767-1769 (jaarlijks 1363,78 schellingen Vlaams). In nominale 

waarden uitgedrukt genoot de armendis er een jaarlijks gemiddelde van 619 schellingen 

Vlaams uit deze categorie,  hoewel ook deze waarde sterk onderhevig is aan enkele 

uitschieters.103  

De renten en obligaties stonden bij de armentafels van Gijzenzele en Landskouter in 

voor respectievelijk 30,54% en 29,5% van de totale ontvangsten. Het aandeel bij de 

Gijzenzeelse armendis was het grootst voor de periode 1775-1778 met 56,73%, terwijl 

in de jaren 1757/58 slechts 14,55% van de inkomsten uit deze categorie kwamen. Het 

jaarlijkse gemiddelde schommelde rond 313,3 schellingen Vlaams,104 de hoogste waarde 

werd in de jaren 1779/80 geboekt (1312,67 schellingen Vlaams), de kleinste waarde in 

de jaren 1751-1756 (amper 97,89 schellingen Vlaams). Zoals ook duidelijk is op grafiek 

2.4 vond er in de periode 1775-1780 vond een sterke stijging plaats, waarvoor ook hier 

de oorzaak bij het feit ligt dat er enkele renten werden afgelost (voor een totaal van lb. 

274-3-4).105 De armentafel van Landskouter tenslotte haalde in de periode 1759-1761 

het grootste deel van de inkomsten uit renten en obligaties met 46,65% of jaarlijks 

48,67 schellingen Vlaams. Het kleinste aandeel werd dan weer in de jaren 1753-1755 

geboekt met amper 22,91% of jaarlijks 32 schellingen Vlaams. De kleinste nominale 

waarde werd daarentegen in de jaren 1788-1792 geboekt (jaarlijks amper 20,20 

schellingen Vlaams). Tussen deze waarden bevond zich een algemeen jaarlijkse 

gemiddelde van 38,28 schellingen Vlaams.106 

                                                        

103 De mediaan bedraagt 490,69 schellingen Vlaams. 
104 De mediaan bedraagt 179,67 schellingen Vlaams. 
105 RAGent, Gijzenzele: schepenbank, parochie, kerk en armendis, nr. 23 (Armenrekening 1775-1778). 
106 De mediaan bedraagt 41,99 schellingen Vlaams. 
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Grafiek 2.4 – Jaarlijkse inkomsten uit renten en obligaties, 1743-1798. 

(semilogaritmische schaal) 
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2.1.3. Armenschaal 

 

De derde bron van inkomsten die we in de disrekeningen terugvinden zijn de inkomsten 

uit de armenschaal. Tijdens de wekelijkse hoogmis op zondag en bij heiligenvieringen 

ging men in de kerk rond met de armenschaal. Op deze manier werd dus een 

rechtstreeks beroep gedaan op de vrijgevigheid van de parochianen (in de 

disrekeningen spreekt men bij deze categorie dan ook dikwijls over de goede lieden van 

de parochie). 

In tabel 2.1 zagen we reeds dat het relatieve aandeel van deze inkomsten zeer sterk 

kon verschillen van parochie tot parochie: in Landskouter was dat aandeel het grootst 

met 22,37% van de totale inkomsten, daarna volgde Oosterzele met 11,4% en 

vervolgens Balegem en Gijzenzele met respectievelijk slechts 3,19% en 0,99%. Ook 

wanneer we de evolutie van de nominale waarden bekijken, is deze grote discrepantie 

duidelijk zichtbaar, niet in het minst wanneer we de twee grote parochies (Balegem en 

Oosterzele) en de twee kleine parochies (Gijzenzele en Landskouter) onderling met 

elkaar vergelijken (zie grafieken 2.5 en 2.6).  

 

Grafiek 2.5 – Jaarlijkse inkomsten uit de armenschaal:  

Balegem en Oosterzele, 1749-1798. 
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Grafiek 2.6 – Jaarlijkse inkomsten uit de armenschaal:  

Gijzenzele en Landskouter, 1743-1792. 
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In tweede instantie is er ook bij de twee kleinere parochies Gijzenzele en Landskouter, 

die qua zowel inwonertal als oppervlakte ongeveer gelijk zijn (beiden telden om en bij 

de 350 inwoners), een opvallend verschil waarneembaar. In Gijzenzele waren de 

inkomsten uit de armenschaal tot ongeveer 1768 aan een vrij drastische daling 

onderhevig (van 30,5 schellingen Vlaams in 1750 tot het minimum van 2,29 schellingen 

Vlaams per jaar in de periode 1762-1768), om nadien, ondanks een kleine daling tussen 

1783-1785, terug te stijgen tot 14,52 schellingen Vlaams in de periode 1787-1792. De 

armendis van Landskouter daarentegen kon op veel meer giften uit de armenschaal 

rekenen. Ook hier daalden de inkomsten sterk tot het minimum 5 schellingen Vlaams 

per jaar voor de periode 1753-1758, maar nadien namen deze wel sterk toe om tussen 

1776 en 1785 rond de 45 schellingen Vlaams per jaar te schommelen en daarna vanaf 

1788 opnieuw te dalen tot 22,32 schellingen Vlaams. 

 

De conclusie die we uit deze vaststellingen kunnen trekken is dat de logische opvatting 

als zouden de inkomsten uit de armenschaal evenredig zijn met het bevolkingscijfer van 

de parochie, duidelijk niet opgaat binnen de casus van deze vier parochies. Uiteraard 

spreekt het voor zich dat de nominale waarden van deze inkomstencategorie in de twee 

grote parochies groter zijn dan de waarden in de kleine parochies, maar het bestuderen 

van de relatieve verhoudingen wijst op een belangrijk intern verschil, zowel binnen de 

grote als de kleine parochies. We willen hier de hypothese verdedigen dat het dus niet 

de bevolkingsomvang is die inkomsten uit de armenschaal het meest gaat beïnvloeden, 

maar wel de verhouding van de domeininkomsten binnen het totale inkomstenpakket, 

en dan meer specifiek het aandeel van de landpachten. 

Om deze hypothese kracht bij te zetten werden in grafiek 2.7 de vier onderzochte 

parochies in twee groepen gesplitst: enerzijds de ‘afwijkende’ parochies Balegem en 

Gijzenzele met een relatief lage aandeel van inkomsten uit de armenschaal, anderzijds 

Oosterzele en Landskouter waar de armenschaal een veel groter bijdrage leverde binnen 

de totale ontvangsten. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen op de inkomsten 

werden echter wel de positieve saldo’s van voorgaande rekeningen niet opgenomen, en 

werden de inkomsten tot een drietal categorieën herleid: de ontvangsten van de 

landpachten, de omhalingen met armenschaal en de overige inkomsten (dus de renten 

en obligaties, de verkoop van goederen en de andere inkomsten). We zien dus duidelijk 

dat de twee parochies die procentueel gezien het hoogste aandeel van hun inkomsten uit 
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de landpachten haalden (Balegem en Gijzenzele) een te verwaarlozen aandeel uit de 

armenschaal inden (nog geen 2%), terwijl de twee parochies die het met bijna 18% 

minder inkomsten uit landpachten moesten stellen (Oosterzele en Landskouter) 

daarentegen wel tot bijna 21% van hun inkomsten uit de armenschaal wisten te halen. 

De inkomsten uit de overige categorieën (die we hier onder ‘overig’ hebben geplaatst), 

zijn overigens voor alle parochies opvallend gelijklopend. Een plausibele verklaring ligt 

in de publieke perceptie van de bezittingen (en dus ook de rijkdom) van de 

armendissen. Niet alleen door het openbare karakter van de verpachting van de 

armengoederen, maar uiteraard ook vanuit de typische dorpsmentaliteit waar iedereen 

elkaar kent en weet welke gronden hij of zij bezit, mogen we er van uitgaan dat de 

inwoners van de parochie goed wisten welke stukken grond immers tot het domein van 

de armendis behoorden, waardoor we dus veronderstellen dat men zich minder 

‘vrijgevig’ ging opstellen wanneer men wist dat de armendis over heel wat gronden 

beschikte (en dus ook over een aanzienlijke bron van inkomsten), en bijvoorbeeld liever 

zelf stukken grond ging pachten dan zomaar geld te geven bij de omhalingen in de kerk, 

want daar had men tenminste nog een stuk grond voor in ruil! 

 

Grafiek 2.7 – Vergelijking van de inkomstencategorieën  

(zonder positieve saldo’s) 
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Deze redenering werkt daarenboven ook in de omgekeerde richting: in het geval van 

Landskouter bijvoorbeeld, waar de armendis zelf geen gronden bezat (op de gedeelde 

gronden in Michelbeke na), zien we net relatief veel vrijgevigheid onder de parochianen. 

Wellicht spoorden de pastoor en de armenmeester de mensen bewust aan om geld in de 

armenschaal te leggen om zo de inkomsten van de armendis te vergroten. 

 

Alvorens nog kort de vrijgevigheid van de parochianen meer gedetailleerd te bekijken, 

merken we nog een drietal kanttekeningen op die een invloed konden hebben op het 

bedrag dat in de rekeningen onder de noemer armenschaal werd genoteerd. 

Ten eerste is het zo dat het geld dat men omhaalde vaak als eerste ook werd 

uitgegeven. Men potte het niet op maar bracht het direct weer in circulatie, waarbij men 

dan op het einde van de administratie slechts het resterende bedrag noteerde, bijna 

altijd verwijzend naar het (niet bewaard gebleven) notities van de armenmeester, waar 

wellicht meer gedetailleerde informatie stond. In andere gevallen kan het lage bedrag 

verklaard worden door het feit dat er in de armenrekeningen al vermeld stond dat er 

van het totale bedrag van de inkomsten uit armenschaal reeds bepaalde uitgaven 

werden afgetrokken.107  

Ten tweede is het ook zo dat op deze bron van inkomsten het minst controle kon 

worden uitgeoefend, en dat er dus vrij eenvoudig geld kon ‘verdwijnen’, aangezien enkel 

de armenmeester, de pastoor en de koster toegang hadden tot de kluis waar dit geld 

bewaard werd. Omdat de ontvangsten uit de armenschaal bij de twee hoger genoemde 

parochies steeds laag waren lijkt fraude geen geloofwaardige verklaring, want men kon 

moeilijk gedurende deze periode van 50 jaar telkenmale geld verduisterd hebben uit de 

armenschaal. 

Ten derde blijkt het onregelmatige karakter van deze inkomstenpost ook nog uit het 

voorbeeld van Balegem waar de inkomsten uit de armenschaal tussen 1773 tot 1787 

geregeld werden aangevuld met vrijwillige giften van enkele parochianen die op 

zondagen (vermoedelijk voor en na de hoogmis) kledij en lijnwaad verkochten. Eens te 

meer valt ook hier op hoezeer de studie van armenzorg op het platteland onderworpen 

is aan een zeer lokale benadering. 

                                                        

107 Bijvoorbeeld in de Balegemse armenrekening over de jaren 1770-1772: “(…) ditte naer aftreck van 
tmaecken van de graefven van de overledene arme deser prochie bij den rendant daeruijt betaelt.” 
RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 18 (Armenrekening 1770-1772). 



 

- 43 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot hebben we in tabel 2.2 getracht om voor een welbepaald jaar (1775/1776) na te 

gaan wat nu de wezenlijke omvang van de giften uit de armenschaal per hoofd van de 

bevolking was voor de vier onderzochte parochies.108 Gemakshalve hebben we de 

inkomsten hier omgezet naar stuiver en baseren we ons op de bevolkingscijfers van 

Jozef De Brouwer.109 Het is opvallend dat in alle vier parochies nog geen stuiver per 

persoon via de armenschaal werd geïnd. De armentafels van Oosterzele en Landskouter 

konden respectievelijk 0,56 en 0,49 stuiver per persoon verdelen (dus ongeveer 1 groot 

Vlaams), Balegem en Gijzenzele moesten het met respectievelijk 0,13 en 0,23 stuiver 

stellen. Dit zijn zeer kleine bedragen wanneer we rekening houden met het feit dat het 

typedagloon in de periode 1771-1780 ongeveer 12,25 stuiver bedroeg,110 waarmee men 

ongeveer 14,4 liter rogge kopen of een vetgemeste gans.111 

 

 

 

                                                        

108 Het jaar 1775/1776 is immers het enige jaar waarbij we voor alle armendissen over gegevens 
beschikken. 
109 J. De Brouwer, Demografische evolutie van het Land van Aalst, pp. 7, 26, 40-41, 67-68. 
110 C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een historische en sociaal economische synthese, 14de–20ste 
eeuw”, in: I. Devos en T. Lambrecht, eds. Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden: de 
verzamelde studies van prof. dr. Chris Vandenbroeke, Gent, Academia Press, 2004, pg. 169. 
111 Ibidem, pg. 171. Voor de marktprijs van ganzen, zie J. Vermaut, “Merkuriale van de abdij van Ename 
(markt Oudenaarde)”, in: C. Verlinden, ed. Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in 
Vlaanderen en Brabant (XVe-XVIIIe eeuw), Brugge, De Tempel, 1959, pg. 87. 

Tabel 2.2 – Inkomsten uit de armenschaal per hoofd van de 
bevolking, 1775/1776 

 

Inkomsten uit de 

armenschaal  

(in stuiver) 

 

Aantal 

inwoners 

Stuiver per 

inwoner 

Balegem, 1776 264,30 2011 0,13 

Gijzenzele, 1776 75,18 330 0,23 

Landskouter, 1776 174,12 311 0,56 

Oosterzele, 1775 1027,74 2104 0,49 

Bronnen: Bevolkingscijfers: J. De Brouwer, Demografische evolutie van het Land van 
Aalst: 1570-1800, pp. 7, 26, 40-41, 67-68. 

Inkomsten armenschaal: eigen verwerking. 
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2.1.4. Verkoop van goederen 

 

Nog een andere categorie van inkomsten bestond uit hetgeen de armendis openbaar kon 

verkopen. Bij de vier bestudeerde armendissen komen twee soorten ‘goederen’ terug 

die openbaar werden verkocht: enerzijds werden hout en bomen die de armendis bezat 

verkocht, anderzijds verkocht men ook de inboedel van overleden armen die geen 

erfgenamen hadden en wiens bezittingen dan de facto toekwamen aan de armendis die 

hen had ondersteund. 

Met 5,59% van de totale inkomsten was het relatieve aandeel van deze verkochte 

goederen het grootst bij de Oosterzeelse armentafel (zie tabel 2.1), hoewel slechts twee 

armenrekeningen vermelding maken van de verkoop van goederen (meer bepaald 

bomen). In de periode 1763-1765 kon men een partij bomen verkopen die in totaal 

1509,17 schellingen Vlaams opbrachten, ·goed voor 28,54% van de totale inkomsten in 

die periode.112 Daarna volgden de armendissen van Gijzenzele en Landskouter waar uit 

de verkoop van goederen respectievelijk 2,84% en 2,42% van de totale inkomsten werd 

gehaald. De Gijzenzeelse armendis kon ook herhaaldelijk rekenen op inkomsten uit het 

verkopen van bomen (in vijf van de elf overgeleverde armenrekeningen werd dit 

vermeld): het aandeel ervan was het grootst in de jaren 1770-1774, toen 19,12% uit de 

verkoop van hout werd gehaald (of een jaarlijks gemiddelde van 166,47 schellingen 

Vlaams). Het algemeen jaarlijks gemiddelde bedroeg echter 50,07 schellingen Vlaams. In 

Landskouter kon de armendis tot twee keer toe goederen verkopen: in de periode 1743-

1749 verkocht men het huis en de inboedel van een overleden vrouw die door de 

armendis werd ondersteund,113 en in de jaren 1779-1781 kon men nog enkele bomen 

verkopen ter waarde van 50 schellingen Vlaams. 

De grote uitzondering binnen deze categorie was de armendis van Balegem waar 

amper 0,73% van de totale inkomsten uit deze categorie werden gehaald. Ook hier ging 

                                                        

112  “Item soo veele bij hem ontfanghende van sieur Adriaen de Lantsheer over het import van de 
vercoopijnghe van boomen, gehouden in het kerckenveldeken, desen aermen competerende (…) eene somme 
van lb. 74-8-2.” 
RAGent, Kerkarchief Oosterzele, nr. 52 (Armenrekening 1763-1765). Los van deze verkoop werd in deze 
armenrekening ook nog de verkoop van een losstaande boom (ter waarde van lb. 1-1-0) vermeld. 
113 “Item maekt den rendant ontfanck met de so(mm)e van vier pont twee schell(ing)en elf gr(ote)n, soo veele 
hij heeft ontfangen bij publicque vercoopinge geprocedeert is van de meubelkens ende het huyseken 
achtergelaeten bij Josijne de Groot, aerme dochter binnen dese p(roc)hie, gestorven ende door den aerme 
onderhouden geweest (…) dus hier de voors. somme lb. 4-2-11”. 
RAGent, Kerkarchief Landskouter, nr. 8 (Armenrekening 1743-1749). 
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het vooral om de verkoop van bomen en eenmaal om de verkoop van de goederen van 

een overleden arme. De bedragen die men uit deze verkopen haalde waren echter zeer 

klein in vergelijking met de andere inkomsten: het jaarlijkse gemiddelde bedroeg amper 

27,37 schellingen Vlaams. 

 

2.1.5. Andere inkomsten 

 

Onder de categorie ‘andere inkomsten’ hebben we alle vormen van inkomsten gezet die 

niet frequent in de rekeningen voorkwamen en die we bovendien niet onmiddellijk bij 

de andere categorieën kunnen plaatsen. We geven een overzicht van de ‘andere 

inkomsten’ die we sporadisch in de armenrekeningen van de vier parochies 

teruggevonden hebben: 

 

BALEGEM 

– In de rekening over de jaren 1776-1778 ontving men wijngeld uit de verpachting 

van de armengoederen (ter waarde van 83,3 schellingen Vlaams). Dit wijngeld 

was een deel van de opbrengst bij die publieke verkopen of verpachtingen die 

door de kopers of pachters aan de armen van de parochie werd geschonken; 

– In de rekening over de jaren 1782-1784 was er een testamentaire gift ter waarde 

van 10 ponden Vlaams; 

– In de rekening over de jaren 1792-1798 werden er diverse ‘kleine sommen’ 

geïnd (ter waarde van 293,71 schellingen Vlaams) waarvan de oorsprong niet 

verduidelijkt werd in de rekening. 

GIJZENZELE 

– In de rekening over de jaren 1759-1761 en 1769-1774 vonden we geld terug dat 

aan de armendis terugbetaald werd (ter waarde van 42,5 schellingen Vlaams) 

zonder dat ook hier de oorsprong verduidelijkt werd; 

– In verschillende rekeningen stond ook het zogenaamde juridisch voorrecht van 

de armendis genoteerd. Dit hield in dat men een soort ‘taks’ kon heffen op de 

pachtsommen die bij openbare verpachtingen werden bedongen. Het ging hier 

om de 20ste penning (of omgerekend naar hedendaagse normen een heffing van 

5%). Daar bovenop ontving men ook nog de hoger genoemde wijngelden. 
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OOSTERZELE 

– In de rekening over de jaren 1761-1762 werd de verkoopsom van een huis aan 

de armendis geschonken (ter waarde van 171,75 schellingen Vlaams). 

LANDSKOUTER 

– In de rekening over de jaren 1749-1752 ontving de armendis een schenking van 

3 pond Vlaams (60 schellingen Vlaams) door de ontvanger van het 

aermrenteboexken. 

 

Ook bij deze categorie was het aandeel ervan binnen het totale inkomstenpakket 

verwaarloosbaar: slechts in Balegem en Landskouter kwam dit aandeel boven de 1% uit 

(zie tabel 2.1). Wat enigszins wel opvalt, is het feit dat slechts weinig schenkingen aan de 

armentafels werd gedaan, daar waar Jozef De Brouwer echter van mening was dat dit in 

de 18de eeuw nog heel frequent voorkwam.114 

  

                                                        

114 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pg. 740. 
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2.1.6. Positieve saldo’s 

 

De laatste categorie van inkomsten zijn de overschotten of de positieve saldo’s uit 

voorgaande rekeningen die in de disrekeningen als inkomstenpost werden genoteerd.115 

Hoewel we deze overschotten hier pas als laatste item behandelen, stonden deze in de 

armenrekeningen steeds als eerste inkomstenpost genoteerd. 

Of er al dan niet een overschot was, leert ons heel wat over het financiële beleid dat 

de armendissen voerden. De ongeschreven wet binnen de administratie van een 

armentafel stelde immers dat de uitgaven de inkomsten niet mochten overschrijden,116 

waardoor er vooral in crisisjaren op het budget naar armenzorg ging gesnoeid werd, 

omdat de armenmeesters op die uitgaven het meeste controle hadden (dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld vaste domeinkosten die jaar na jaar betaald moesten 

worden). 

 

                                                        

115 Analoog werden vervolgens de tekorten in de volgende rekening als een uitgavenpost genoteerd. Zie 
infra, § 2.2.5. 
116 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pg. 741. 
117 “Alvooren wordt alhier te kennen ghegeven dat het baetelijck slodt vande este rekenijnghe, ghedaen bij 
sieur Franchies van Oostende op den vijfthienden july seventhienhondert sessentseventigh beloopende tot de 
somme van lb. 25-1-7 groote cour(an)t, ten daeghe van het passeren der selve rekenijnghe is gheleyt in de 
comme der selve keircke van Baleghem, soo dat den rendant alhier het selve slodt niet een can 
verantwoorden als daer van geenen ontfanck ghenoten hebbende, dus alhier voor memorie.” 
RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 18 (Armenrekening 1773-1775). 

Tabel 2.3 – Overzicht van de saldo’s per disrekening  
(in schellingen Vlaams) 

BALEGEM GIJZENZELE LANDSKOUTER OOSTERZELE 

Rekening Saldo Rekening Saldo Rekening Saldo Rekening Saldo 

1749-1751 -247 1748-1750 1024,25 1743-1749 90,17 1755-1756 686,49 

1761-1763 943,70 1751-1756 2672,04 1749-1752 251,33 1759-1760 835,08 

1767-1769 207,67 1757-1758 1763,29 1753-1755 287,67 1761-1762 1333,08 

1770-1772 561,83(*) 1759-1761 562,25 1756-1758 66,50 1763-1765 430,33 

1773-1775 810,22(*) 1762-1768 1793,25 1759-1761 26,83 1767-1769 1220,63 

1776-1778 -2700,5 1769-1774 1553,83 1776-1778 145,92 1770-1772 356,22 

1779-1781 -1835,15 1775-1778 1614,21 1779-1781 121,83 1773-1775 814,73 

1782-1784 118,67 1779-1780 3868,5 1782-1784 73,92 1755-1756 686,49 

1785-1787 685,58 1783-1786 2135,54 1785-1787 50,17   

1792-1798 -81,21 1787-1790 735,88 1788-1792 66,13   

  1791-1792 969,08     
(*): Het overschot in deze twee rekeningen werd rechtstreeks aan de kerk van Balegem geschonken.117 
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Tabel 2.3 toont het overzicht van de saldo’s per rekening en per armentafel. Het was 

enkel de dis van Balegem die tot vier keer toe een rekening in het rood moest afsluiten, 

terwijl de andere armentafels er steeds in slaagden een behoorlijk overschot te boeken. 

Koploper was de Gijzenzeelse armendis, waar het relatieve aandeel van deze 

overschotten op de totale inkomsten het hoogst was (zie tabel 2.1): deze armentafel 

haalde gespreid over de gehele periode maar liefst 38,6% van de totale inkomsten uit de 

positieve saldo’s, goed voor een jaarlijks gemiddelde van 396,02 schellingen Vlaams. 

Vervolgens haalden ook de armentafels van Landskouter en Oosterzele respectievelijk 

24,36% en 17,84% van hun inkomsten uit overschotten, waarbij het jaarlijkse 

gemiddelde voor Oosterzele 268,08 en voor Landskouter 33,63 schellingen Vlaams 

bedroeg. Op het einde van dit hoofdstuk zullen we echter op de feitelijke impact van 

deze positieve en negatieve saldo’s terugkomen. 
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Grafiek 2.8 – Jaarlijkse inkomsten uit het positieve saldo’s, 1743-1792. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.2. De uitgaven van de armendissen118 

 

In tweede instantie zullen we nu op gelijke wijze de verschillende uitgaven van de vier 

armentafels behandelen. Uit de verwerking van deze uitgaven blijkt dat de werking van 

een armendis steevast rond een drietal vaste uitgavenposten draaide: in eerste plaats 

waren er allerlei administratieve kosten, ten tweede werd men ook met verschillende 

domeinuitgaven geconfronteerd en tenslotte waren er de eigenlijke uitgaven die voor 

armenzorg werden besteed. Daarenboven hebben we nog tweetal andere categorieën 

toegevoegd waar we enerzijds enkele uitgaven hebben ondergebracht die we niet bij de 

drie eerste categorieën kunnen thuisbrengen en anderzijds hebben we, zoals dat ook in 

de rekeningen het geval was, de tekorten als een aparte categorie van uitgaven 

beschouwd (dit echter enkel voor de armendis van Balegem die, zoals eerder al vermeld, 

verschillende keren een negatief saldo boekte). 

 

Tabel 2.4 – Verdeling van de totale uitgaven van de armendissen (in %) 

 

Balegem 

1749-1798 

Gijzenzele 

1748-1792 

Landskouter 

1743-1792 

Oosterzele 

1755-1775 

1. Administratie 1,96% 3,55% 9,90% 2,61% 

2. Domeinuitgaven 21,51% 45,57% - 31,66% 

3. Armenzorg 67,44% 42,61% 88,97% 65,73% 

4. Andere uitgaven 0,01% 8,27% 1,13% - 

5. Tekorten 9,08% - - - 

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 2.4 toont de procentuele verdeling van deze verschillende uitgavenposten ten 

opzichte van de totale uitgaven. Er tekent zich duidelijk een spanningsveld af tussen de 

uitgaven voor armenzorg aan de ene kant en de niet voor armenzorg gerelateerde 

onkosten aan de andere kant, waarvan de domeinuitgaven het grootste deel uitmaken. 

De tweespalt tussen armenzorg en vooral domeinuitgaven binnen het uitgavenpakket 

                                                        

118 Het overzicht van de jaarlijkse uitgaven, onderverdeeld per categorie en per armentafel is terug te 
vinden in tabel 9 van de bijlagen. 
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van de armentafels is als het ware een gevolg van het eerder reactionaire beleid dat vele 

charitatieve instellingen nastreefden, en waar niet het ondersteunen van de armen het 

voornaamste doel was, maar wel het in stand houden van de instelling zelf en uiteraard 

ook het domein dat er aan verbonden was.119 We zullen bij de bespreking van de 

domeinuitgaven meer in detail op dit spanningsveld terugkomen. 

 

Alvorens tot de analyse van de verschillende uitgaven over te gaan vergelijken we de 

algemene evolutie van de totale uitgaven in de vier armendissen (zie grafiek 2.9). 

Doorheen de tweede helft van de 18de eeuw is er duidelijk een stijgende trend in de 

uitgaven van de armendissen waarneembaar. Ook zien we een vrij parallel verloop 

tussen de uitgaven van de armentafel van Landskouter en die van Gijzenzele (in het 

bijzonder voor de periode 1743-1757). Verschillende keren stijgen de uitgaven van de 

vier armendissen sterk, waarbij de oorzaak bijna steeds bij een sterke stijging van de 

domeinuitgaven ligt (bijvoorbeeld Balegem voor de jaren 1785-1787, Gijzenzele voor de 

jaren 1760-1762, 1776-1779 en 1788-1791).  Enkel bij de armendis van Landskouter, 

die niet met domeinuitgaven werd geconfronteerd, waren deze schommelingen het 

gevolg van de toegenomen uitgaven voor armenzorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

119 L. van Buyten, “De ellendigen in moderne bronnen der zuiderlijke Nederlanden”, pg. 546. 



 

- 52 - 
 

Grafiek 2.9 – Evolutie van de totale jaarlijkse uitgaven, 1743-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.2.1. Administratieve kosten 

 

Een eerste categorie van uitgaven die we hier zullen behandelen zijn de verschillende 

administratieve kosten waarmee elke armendis geconfronteerd werd. De werking van 

een armentafel veronderstelde een gedegen administratie, en we merkten eerder al op 

dat het meeste administratieve werk daarbij werd overgelaten aan de griffier van de 

parochie, ook al hielden de meeste armenmeesters, voor zover ze konden schrijven en 

rekenen, wellicht zelf al een soort boekhouding bij. De officiële rekening werd echter 

steeds door de griffier opgesteld. Daarvoor kocht hij het papier, liet hij het van een 

wettelijk zegel voorzien en bracht hij alle onderdelen samen en rekende vervolgens alles 

uit. Daarnaast maakte hij er ook nog een dubbel van en las hij de rekening luidop voor 

wanneer deze openbaar werd voorgedragen. Bovendien deden de meeste armentafels 

ook nog een beroep op de griffier wanneer er land- en renteboeken moesten opgesteld 

worden. Voor al deze taken werd de griffier over het algemeen per blad betaald, 

waardoor de meeste griffiers bij het opstellen van bijvoorbeeld rekeningen vrijwel 

steeds breedvoerig te werk gingen, in grote letters schreven en veel marge lieten. 

Hoewel er strikte regels opgelegd waren wat het aantal woorden per regel en het aantal 

regels per blad betrof, werden deze bijna nooit nageleefd.120 

In tweede instantie waren er ook kosten verbonden aan de controle van de 

rekeningen. Het was immers wettelijk bepaald dat de pastoor, de baljuw, de 

burgemeester en de schepenen en vaak ook nog de griffier van de parochie het recht 

hadden de rekeningen te controleren (het zogenaamde auditierecht). Deze personen, in 

de rekeningen ook wel auditeurs, gouverneurs of regeerders genoemd, kregen voor hun 

auditierecht een symbolisch salaris van een gulden.121 Ook de deken had het recht om 

tijdens zijn jaarlijkse visitatie aan de parochie de armenrekeningen te controleren. 

Daarvoor ontving hij een vergoeding die wel iets hoger lag en meestal schommelde 

tussen de vijf en de vijftien schellingen Vlaams. In sommige rekeningen kwam dit even 

wel niet voor, enerzijds omdat de deken afzag van zijn auditierecht of anderzijds ook 

                                                        

120 In 1651 al bepaalde het reglement van de Raad van Vlaanderen dat  elke bladzijde minstens 17 of 18 
regels bevat met minstens zes woorden per regel en bovendien zonder d’articulen onnoodelijck 
t’extenderen. Zie “Reglement van de Raad van Vlaanderen inzake het beheer van kerk- en armengoederen, 
30 september 1651”, in: Plaeccaert boeck van Vlaanderen (deel 3), pg. 35. 
121 Omgerekend zo’n 20 stuiver of zoals in de bron staat genoteerd lb. 0-3-4. Dat het auditierecht slechts 
één gulden per persoon mocht bedragen werd eveneens al in 1651 vastgelegd, zie “Reglement van de 
Raad van Vlaanderen inzake het beheer van kerk- en armengoederen, 30 september 1651”, in: Plaeccaert 
boeck van Vlaanderen (deel 3), pg. 35. 
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omdat in sommige gevallen de deken van de voordracht van de armenrekeningen 

geweerd werd.122  

In laatste instantie kwam er in sommige armenrekeningen nog voor dat de meier een 

vast bedrag van om en bij de 6 schellingen toegekend kreeg voor zijn sijne ordinaire en 

extraordre diensten en vacatien voor desen aermen ghedaen. In de armenrekeningen werd 

echter nooit verduidelijkt wat deze diensten inhielden, maar wellicht ging het hier om 

zaken zoals zijn aanwezigheid bij de verpachting van de armengoederen of bij het 

sluiten van de armenrekeningen (de meier hield immers toezicht op voor de openbare 

orde).123 

 

 

De administratieve kosten maken bij de vier onderzochte armendissen slechts een klein 

deel van de totale onkosten uit: het relatieve aandeel ervan was met bijna 10% het 

grootst bij de armentafel van Landskouter (zie tabel 2.4). In Balegem ging slechts 1,96% 

van de uitgaven naar deze administratieve kosten en in Gijzenzele en Oosterzele 

respectievelijk 3,55% en 2,61%. In absolute waarden uitgedrukt besteedden de vier 

armentafels jaarlijks gemiddeld zo’n 22,67 schellingen Vlaams aan deze administratieve 

kosten, en anders dan bij de overige uitgaven zijn de nominale waarden voor alle vier de 

                                                        

122 In Oosterzele werd de deken in 1776 echter niet toegelaten tot de voordracht van de kerk- en 
armenrekeningen. Hij schreef ook dat dit in meerdere parochies het geval was. Zie J. De Brouwer, Bijdrage 
tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 
en 1796, pg. 367. 
123 J. De Cocker, Instellingen voor armenzorg te Melsen, pg. 49. 

Tabel 2.5 – Inkomsten uit de armenschaal en administratieve onkosten  
van de vier armendissen (1775/1776) 

 

Inkomsten uit de 
armenschaal  

(in stuiver) 
 

Administratieve 
onkosten 

In stuiver In liters rogge 

Balegem, 1776 264,30 195,50 248,41 

Gijzenzele, 1776 75,18 163,25 207,43 

Landskouter, 1776 174,12 70,67 89,80 

Oosterzele, 1775 1027,74 210,33 267,26 

Graanprijs berekend op basis van C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een historische en sociaal 
economische synthese, 14de – 20ste eeuw”, in I. Devos en T. Lambrecht, eds. Bevolking, voeding en 
levensstandaard in het verleden, pp. 164-166. 
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armentafels vrij gelijk met een gemiddelde tussen 9 en 30 schellingen Vlaams. Op het 

eerste gezicht lijkt het hier dus om vrij beperkte bedragen te gaan, maar we mogen ons 

daardoor niet laten afleiden.  

Om een beter zicht te krijgen op de eigenlijke omvang van deze administratieve 

kosten, kunnen we deze in vergelijking brengen met de inkomsten uit de armenschaal 

en kunnen we deze ook uitdrukken in een hoeveelheid graan die ermee kon gekocht 

worden (zie tabel 2.5). Deze onkosten waren in verhouding tot de inkomsten uit de 

armenschaal het grootst in Gijzenzele (zelfs meer dan het dubbele). Bovendien kon er 

ook een zeer grote hoeveelheid graan mee gekocht worden: met 267 liter rogge (uit het 

voorbeeld van de Oosterzeelse armentafel) kon een doorsnee gezin gedurende drie à 

vier maanden overleven.124 

 

 

                                                        

124 C. Vandenbroeke, “Aardappelteelt en aardappelverbruik in de 17e en 18e eeuw”, in I. Devos en T. 
Lambrecht, eds. Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden, pp. 30-31. 
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Grafiek 2.10 – Evolutie van de jaarlijkse administratieve uitgaven, 1743-1798. 
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2.2.2. Domeinuitgaven 

 

De tweede uitgavenpost omvat een waaier aan onkosten die zowel rechtstreeks als 

onrechtstreeks verbonden waren aan het domein dat een armendis bezat. Onder de 

rechtstreekse domeinuitgaven verstaan we alle kosten die naar het onderhoud van de 

armengoederen gingen. Vooral wanneer een armendis in het bezit was van een bos, 

vereiste dat vrij veel onderhoud: er moesten immers geregeld nieuwe plantsoenen 

aangekocht worden en ook de arbeid die nodig was voor het aanplanten en 

onderhouden van dat bos werd natuurlijk betaald uit de kas van de armentafel. Soms 

bezat een armendis ook een of meerdere kleine huizen die regelmatig hersteld moesten 

worden. Daarnaast hebben we ook allerlei juridische en fiscale kosten die aan deze 

onroerende bezittingen van de armendis verbonden waren onder deze noemer 

geklasseerd: verschillende keren vonden we in de armenrekeningen terug dat er 

stukken grond van de dis moesten opgemeten worden of dat er belastingen (in de 

rekeningen settinghen en poinctinghen genoemd) op moesten betaald worden. In het 

geval van de Oosterzeelse armendis was men zelf uit bepaalde stukken grond een 

heerlijke rente verschuldigd. 

Een eerder onrechtstreekse kost die aan het domein verbonden was bestond er in dat 

de armentafel de pastoor en koster vergoedde voor hun bewezen diensten bij het vieren 

van gefundeerde jaargetijden die, zoals we eerder al vermeldden, verbonden waren aan 

de schenking van gronden aan de armendis.125 Uit dankbaarheid en als wederdienst ging 

de armendis er dan ook mee akkoord om de jaargetijden voor de schenkers te betalen. 

Tot slot hebben we ook investeringen door de armendissen onder de noemer 

domeinuitgaven gebracht. Hierbij zijn vooral de kosten die verbonden waren aan de 

koop van renten en obligaties van belang. We benadrukten eerder al bij de inkomsten 

dat het een financieel interessante zet was om renten of obligaties te kopen, want deze 

renten genereerden een constante bron van inkomsten, ook al moest er soms een hoog 

bedrag betaald worden bij de aankoop ervan. Op deze investeringen komen we straks 

nog terug (zie tabel 2.7). 

 

                                                        

125 J. Laenen, “De Tafels van den Heiligen Geest”, pg. 501. 
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Het relatieve aandeel van deze domeinkosten binnen het totale uitgavenpakket was vrij 

groot (cfr. tabel 2.4): de armentafel van Gijzenzele besteedde er meer dan 45% aan, en 

ook de armendissen van Oosterzele en Balegem spendeerden respectievelijk 31,66% en 

21,51% van hun uitgaven aan domeinonkosten. De armendis van Landskouter dan weer 

werd nooit geconfronteerd met domeinuitgaven, omdat die, zoals eerder al aangehaald, 

niet in het bezit was van onroerende goederen.126 

 

Tabel 2.6 – Procentuele bestemming van de uitgaven van charitatieve 
instellingen (16e-18e eeuw) 

 

Onderhoud 
van het 
domein 

Administratie, 
juridische 
onkosten, 

belastingen, 
varia 

Armensteun 

Lier 
Heilige Geesttafel (1582-1621) 
Maagdenhuis (1590-1615) 
St. Anthoniusgodshuis (1582-1621) 
St. Jacobsgodshuis (1600-1607) 

 
38,6% 
26,1% 
50,1% 

ca. 30% 

 
13,4% 
1,9% 
9% 

ca. 29,75% 

 
48% 
72% 

40,9% 
40,25% 

 
Leuven 
Infirmerie Groot Begijnhof 
(1500-1597/8) 

 
 

53,43% 

 
 

12,39% 

 
 

34,18% 

 
Sint-Niklaas 
Armendis (1591-1700) 

 
34,3% 

 
- 

 
65,7% 

 
Herentals 
Heilige Geesttafel (*)  
(1689-1694/5; 1728/9-1730/1) 
Maria-Magdalenagodshuis  
(1699-1731) 
St. Pietersgodshuis (1701-1730) 
St. Annagodshuis (1689-1730) 

 
 
 

19,8% 
 

42% 
29% 

37,7% 

 
 
 

20,3% 
 

20,8% 
22,2% 
30,1% 

 
 
 

59,9% 
 

37,2% 
48,8% 
32,2% 

 
Eeklo 
Gereformeerde dis (1578-1783) 
Armendis (1631-1794) 
 
(*) Uitgaven in speciën 

 
0,7% 

32,2% 
 
 

 
- 
- 
 
 

 
99,3% 
67,8% 

 
 

Bron: L. Van Buyten, “De ellendigen in moderne bronnen der zuiderlijke Nederlanden”,  
in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975), pg. 547 (Tabel 1). 

                                                        

126 Voor de stukken grond in Michelbeke waar een deel van de opbrengsten aan de armendis van 
Landskouter toekwam werden in de armenrekeningen geen onkosten teruggevonden. 
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Vergelijken we nu de gegevens uit tabel 2.4 met deze uit tabel 2.6 dan mogen we 

concluderen dat het relatieve aandeel van armenzorg in het uitgavenpakket van de vier 

armendissen die we hebben onderzocht over het algemeen toch nog vrij hoog is: drie 

van de vier armendissen besteedden meer dan 65% van hun uitgaven aan de 

ondersteuning van de armen. Enkel bij de armentafel van Gijzenzele was het aandeel van 

de armenzorg met 42,61% heel wat kleiner, uiteraard omdat die armentafel met hoge 

domeinkosten werd geconfronteerd. De voorbeelden uit tabel 2.6 tonen immers 

duidelijk het aanwezige spanningsveld tussen de onderhoudskosten van het domein en 

de uitgaven voor armenzorg bij verschillende charitatieve instellingen de vroegmoderne 

tijd. Het was niet ongewoon dat de uitgaven voor armenzorg het onderspit moesten 

delven voor de domeinkosten en administratieve uitgaven (zie het voorbeeld van de 

Infirmerie van het Groot Begijnhof in Leuven waar slechts 34,18% van het 

uitgavenpakket naar armenzorg ging). 

Het is pas wanneer we de evolutie van de domeinonkosten van de drie onderzochte 

armentafels (Landskouter dus buiten beschouwing gelaten) meer in detail bekijken dat 

opvalt dat er zeer sterke schommelingen waren binnen deze onkostencategorie (zie 

grafiek 2.11). Hoewel het jaarlijkse gemiddelde bij de drie armentafels tussen 269,63 en 

375,76 schellingen Vlaams lag, waren er geregeld heel sterke uitschieters. De grootste 

stijging stellen we bij de Balegemse armendis vast, waar de domeinuitgaven in de 

periode 1785-1787 tot het maximum van 2043,92 schellingen Vlaams stegen (goed voor 

55,77% van de totale uitgaven toen). Het grootste deel van die som bestaat uit de 

aflossing van een rente (lb. 233-6-8) die eerst bij de ontvangsten geboekt stond, maar 

vervolgens ook als een uitgave werd geboekt, vandaar ook dat er bij de inkomsten van 

renten en obligaties ook voor deze jaren een piek was (zie supra).127 

Evenzeer bij de Gijzenzeelse armentafel waren de schommelingen het gevolg van 

investeringen in renten en obligaties. In de periode 1775-1778 ging maar liefst 84,29% 

van de uitgaven naar deze domeinkosten: de armentafel kocht immers in die periode 

een rente en een obligatie met gezamenlijke waarde van lb. 210-0-0.  

De armentafel van Oosterzele kende een piek voor de periode 1763-1769: in de 

rekening over de jaren 1763-1765 werden een tweetal renten gekocht waardoor het 

                                                        

127 RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 19 (Armenrekening 1785-1787). Waarom men dit eerst als een 
inkomstenpost noteert, en vervolgens opnieuw bij de uitgaven boekt wordt niet duidelijk uit de 
omschrijving in de armenrekening. 
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aandeel van deze categorie binnen de totale uitgaven steeg tot 54,26%, Ook in de 

rekening over de jaren 1767-1769 werden twee renten gekocht, maar het aandeel was 

hier met 47,02% iets kleiner. 

Bijgevolg is het duidelijk dat de uitschieters quasi uitsluitend veroorzaakt werden 

door de investeringsdrang van de armentafels: vooral in Gijzenzele en Oosterzele werd 

heel wat geïnvesteerd in renten en obligaties (zie tabel 2.7). De gewone domeinuitgaven 

daarentegen zoals het betalen van pastoor en koster voor gefundeerde jaargetijden en 

het sporadisch aankopen van plantgoed voor het armenbos hadden dus meestal maar 

een beperkte invloed op deze categorie van uitgaven. 

 

Tabel 2.7 – Aankoop van renten en obligaties 

 
Armendis Gijzenzele 

 
Armendis Oosterzele 

 
Armendis Balegem 

 
rekening type bedrag rekening type bedrag rekening type bedrag 

1748-1750 O lb. 20-0-0 1763-1765 R lb. 72-18-4 1767-1769 R lb. 58-6-8 
1751-1756 R lb. 38-0-0  R lb. 43-15-0    
1759-1761 O lb. 58-6-8 1767-1769 R lb. 58-6-8-7    
1769-1774 R lb. 40-16-8  R lb. 40-16-8    
1775-1778 R lb. 35-0-0 1770-1772 R lb. 14-11-8    

 O lb. 175-0-0 1773-1775 R lb. 23-6-8    
1783-1786 R lb. 59-0-0       

 R lb. 12-0-0       
1787-1790 R lb. 14-0-0       

 R lb. 29-3-4       
 R lb. 58-6-8       

Noot: het feit dat er weinig ‘ronde’ bedragen voorkomen is te wijten aan de omrekening van wisselgeld 
naar courant geld in de armenrekeningen. 
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Grafiek 2.11 – Evolutie van de jaarlijkse domeinuitgaven, 1748-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.2.3. Andere uitgaven (niet-armenzorg) 

 

Net als bij de inkomsten hebben we ook bij de uitgaven verschillende onkosten 

aangetroffen waarbij het moeilijk was ze bij een van bovenstaande categorieën onder te 

delen. Over het algemeen ging het hier om zeer beperkte bedragen (in Balegem en 

Landskouter respectievelijk slechts 0,01% en 1,13%), en enkel bij de armentafel van 

Gijzenzele was het relatieve aandeel van deze andere uitgaven groter met zo’n 8,27%. In 

de armenrekeningen van Oosterzele vonden we geen andere uitgaven dan deze die we 

in de andere categorieën hebben meer vermeld. We geven ze in onderstaand overzicht 

weer. 

 

BALEGEM 

– In de rekening over de jaren 1749-1751 vinden we een vermelding van het feit 

dat de armenmeester geld verloren was (een totaal van lb. 0-5-2 of 5,16 

schellingen Vlaams). Bijgevolg staat dit als een uitgavenpost in de rekening 

geboekt. 

 

GIJZENZELE 

– In de rekening over de jaren 1748-1750 is de armenmeester zo de som van lb. 0-

4-5-6 (4,46 schellingen Vlaams) kwijtgeraakt op twee dukaten (het gevolg van 

een vernieuwde muntwaarde?) 

– In de rekeningen over de jaren 1762-1768 en 1769-1774 vinden we uitzonderlijk 

terug dat de armenmeester een tantième of een vergoeding voor zijn bewezen 

diensten, uitbetaald kreeg: het ging hier om respectievelijk lb. 7-9-0 (149 

schellingen Vlaams) en lb. 6-18-6 (138,5 schellingen Vlaams). 

– In de rekening over de jaren 1779-1780 schonk de armendis lb. 2-13-4 (53,33 

schellingen Vlaams) om zitplaatsen in de kerk van Gijzenzele te laten maken. 

 

LANDSKOUTER 

– In de rekening over de jaren 1743-1749 lezen we dat men de deservitor van de 

parochie terugbetaalde omdat deze eerder een som geld had voorgeschoten (ter 

waarde van lb. 1-12-7 of 32,58 schellingen Vlaams). 
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– In de rekening over de jaren 1749-1752 werd ook hier vermelding gemaakt van 

de som van 11 schellingen Vlaams die de armenmeester verloren was. 

 

2.2.4. Tekorten 

 

Waar overschotten in de armenrekeningen als een inkomstenpost werden geboekt, daar 

werden op analoge manier de tekorten bij de uitgaven genoteerd. We maakten hoger 

reeds gewag van het feit dat enkel de Balegemse armentafel tot vier keer toe een 

rekening in het rood moest afsluiten.128 Tabel 2.8 toont nogmaals de saldo’s waarmee de 

Balegemse armenrekeningen werden afgesloten. Vooral het feit dat eerst tot twee keer 

toe het overschot weggeschonken wordt aan de kerk van Balegem en dat daarna twee 

rekeningen met een enorm tekort worden afgesloten, roept vragen op bij het beleid van 

deze armentafel. 

 

Tabel 2.8 – Saldo’s van de Balegemse 
armenrekeningen (in schellingen Vlaams) 

Rekening Saldo 

1749-1751 -247 

1761-1763 943,70 

1767-1769 207,67 

1770-1772 561,83(*) 

1773-1775 810,22(*) 

1776-1778 -2700,5 

1779-1781 -1835,15 

1782-1784 118,67 

1785-1787 685,58 

1792-1798 -81,21 
(*) Deze saldo’s werden rechtstreeks aan de kerk van Balegem geschonken 

 

Aan de hand van grafiek 2.12 kunnen we duidelijk zien dat het zware deficit van 2700,5 

schellingen Vlaams uit de rekening over de jaren 1776-1778 het gevolg is van een plotse 

stijging van de uitgaven voor armenzorg, die zelfs niet gedekt kon worden moest men 

het positieve saldo van de vorige rekening niet weggeschonken hebben. De manier 

waarop men op dit zware tekort reageerde is ook typerend: bij de volgende rekening 

werd er namelijk direct bespaard op het budget voor de armenzorg. In totaal werden er 

                                                        

128 Zie § 2.1.6 en tabel 2.3. 
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maar liefst 2292,57 schellingen Vlaams minder uitgegeven voor armenzorg, hoewel dit 

nog niet voldoende was om de rekening uit het rood te krijgen want ook de 

daaropvolgende rekening (1779-1781) werd nog met een negatief saldo afgesloten. Pas 

wanneer men nog meer ging besparen op de uitgaven voor armenzorg werd in de 

rekening over de jaren 1782-1784 eindelijk een (klein) positief saldo geboekt.  

Dit voorbeeld illustreert duidelijk het karakteristieke fenomeen dat de financiële 

strategie van een armentafel het ‘rondkomen’ van de instelling belangrijker achtte dan 

de feitelijke ondersteuning van de armen (cfr. wat we reeds hoger benadrukten aan de 

hand van de gegevens uit tabel 2.6).129 

 

 

 

Grafiek 2.12 – Overzicht van de saldo’s, domeinkosten en uitgaven voor 

armenzorg van de armendis te Balegem per rekening, 1749-1789. 

 

 

 

  

                                                        

129 Zie ook de slotbeschouwingen bij dit hoofdstuk, waar we nog terugkomen op dit fenomeen. 
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2.2.5. Armenzorg130 

 

Als laatste item binnen het uitgavenpakket van elke armendis vinden we uiteraard de 

eigenlijke kosten die naar armenzorg gingen. Het relatieve aandeel van deze kosten was, 

zoals eerder al aangehaald, bij drie van de vier armendissen over de gehele periode vrij 

hoog (meer dan 65%): enkel de armentafel van Gijzenzele spendeerde gespreid over de 

gehele periode amper 42,61% van de uitgaven aan het ondersteunen van de armen. Ook 

bij de analyse van deze uitgaven werd ervoor geopteerd in de mate van het mogelijke 

verschillende vormen van armenzorg van elkaar te onderscheiden (zie tabel 2.9). 

 

Tabel 2.9 – Verdeling van de verschillende uitgaven voor armenzorg 

 

Balegem 

1749-1798 

Gijzenzele 

1748-1792 

Landskouter 

1743-1792 

Oosterzele 

1755-1775 

1. Aalmoezen 46,63% 58,12% 66,79% 2,39% 

2. Onderhoud/uitbesteding 21,33% 19,17% 20,40% 79,75% 

3. Giften in natura 21,83% 13,86% 4,63% 11,10% 

4. Medische kosten 6,33% 0,28% 3,80% 0,40% 

5. Begrafeniskosten 2,64% 1,33% 2,96% 3,76% 

6. Andere uitgaven 1,25% 7,24% 1,43% 2,60% 

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 

 

Een eerste blik op deze tabel leert dat vooral de categorieën van de aalmoezen en de 

onderhoudskosten steeds het grootste deel van de uitgaven voor armenzorg vormen. De 

lage waarden voor de aalmoezen bij de armentafel van Oosterzele werd dus ruimschoots 

gecompenseerd door de hoge uitgaven voor uitbesteding en onderhoud. We moeten wel 

opmerken dat de eerste drie categorieën elkaar dikwijls overlapten in de 

armenrekeningen, niet alleen wat de onduidelijke terminologie betreft (zie infra), maar 

ook vanuit praktische overwegingen van de griffier die verschillende soorten uitgaven 

voor een persoon meestal bundelde, waarbij het uiteraard onmogelijk is de 

verschillende afzonderlijke kosten te achterhalen.131  

                                                        

130 Het overzicht van de jaarlijkse uitgaven voor armenzorg, onderverdeeld per categorie en per 
armentafel is terug te vinden in tabel 10 van de bijlagen. 
131 Volgend voorbeeld illustreert dit duidelijk: “Item noch betaelt (…) over haudenisse ende alimentatie (…) 
met het oppassen ende besorghen in sijne sieckte als andersints tot sijnen sterfdagh (…).” 
RAGent, Gijzenzele: schepenbank, parochie, kerk en armendis, nr. 23 (Armenrekening 1751-1756). 
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De algemene evolutie van de uitgaven voor armenzorg hebben we voor de verschillende 

armentafels uitgetekend op grafiek 2.13. Ondanks het vrij grillige patroon dat in elke 

grafiek terugkeert was er over het algemeen een stijgende trend waarneembaar 

doorheen de 18de eeuw. Ook hier zien we een parallel verloop tussen de armentafels van 

Gijzenzele en Landskouter: de uitgaven voor armenzorg stegen er rond 1756/1757 en 

1776-1778 en daalden sterk na 1790. Ook de Balegemse armendis kende rond 1778 een 

sterke stijging van deze kosten die zich rond 1785-1787 nog eens herhaalde: het 

logische gevolg van een periode die algemeen als schraelen tijd gekend stond.132 Vanaf 

1792 daalden de uitgaven echter opnieuw wat er wellicht wijst dat de het opnieuw beter 

ging. We merken tot slot nog op dat de armenzorg in relatie tot de sociaal-economische 

situatie in het Land van Aalst in het derde hoofdstuk aan bod zal komen, en hier slechts 

sporadisch zal belicht worden. 

                                                        

132 G. Maréchal, “Armenzorg te Ename en Nederename op het einde van de XVIIIde eeuw”, pg. 313. 
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Grafiek 2.13 – Evolutie van de totale uitgaven voor armenzorg, 1743-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.2.5.1. Aalmoezen 

 

De eerste vorm van armensteun bestond uit het verstrekken van aalmoezen onder de 

armen van de parochie, dit meestal op bevel van de pastoor. In de armenrekeningen 

werd meestal het onderscheid gemaakt tussen een drietal soorten aalmoezen. In eerste 

instantie waren er gewone aalmoezen, ten tweede deelde men ook secrete aalmoezen uit 

en in derde instantie werden ook aalmoezen gegeven waarbij in de rekening expliciet 

vermeld stond waarvoor de aalmoes moest dienen, bijvoorbeeld tot het coopen van 

cleederen, maecken van de selven, coopen van causen ende schoenen.133 Deze laatste soort 

aalmoezen lieten we in deze categorie echter buiten beschouwing en hebben we 

ondergebracht bij de categorie van de giften in natura, want of de armendis nu kledij 

kocht en dan aan de armen uitdeelde, of geld gaf aan de armen om kledij te kopen komt 

strikt genomen op hetzelfde neer.134 

De secrete aalmoezen werden aan de secrete of ‘bedekte’ armen van de parochie 

bedeeld, die zoals hun naam al doet vermoeden niet met naam in de armenrekeningen 

werden vermeld. In tegenstelling tot de zogenaamde disarmen, zij die enkel konden 

overleven door voortdurende hulp van de armentafel (de structurele armen) kunnen we 

de bedekte armen als conjuncturele armen beschouwen: het waren immers mensen die 

aan de rand van het bestaansminimum leefden en bij de minste tegenslag (hetzij ziekte, 

werkloosheid of een misoogst) een beroep moesten doen op de armentafel om in het 

levensonderhoud te voorzien.135 

Van de gewone aalmoezen tenslotte werd meestal enkel het uiteindelijke totaal in de 

armenrekeningen genoteerd: enkel in de rekeningen van de Balegemse armentafel werd 

de verdeling van de aalmoezen opgenomen zodat we ook over heel wat namen van 

armen beschikken.136 

 

De categorie van de aalmoezen was,  met uitzondering van de armentafel van Oosterzele, 

steeds de meest substantiële vorm van armenzorg (zie tabel 2.9). In Gijzenzele en 

                                                        

133 RAGent, Gijzenzele: schepenbank, parochie, kerk en armendis, nr. 23 (Armenrekening 1775-1778). 
134 De armenmeesters zagen er wellicht sterk op toe dat het geld dan ook effectief aan kledij, voedsel of 
brandstof werd uitgegeven. 
135We komen later nog op het onderscheid tussen structurele en conjuncturele armen terug. Zie hier D. 
Lamarcq, “Armoede en armenzorg in het Land van Aalst in 1795”, in: Land van Aalst, 56 (1981), pg. 13. 
136 Dit echter met uitzondering van de rekening over de jaren 1785-1787, waar de armenmeester 
blijkbaar vergeten was de verdeling van de aalmoezen per persoon in zijn notities op te nemen. 
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Landskouter gebeurde het regelmatig het overgrote deel of zelfs het gehele budget van 

de armenzorg enkel en alleen uit aalmoezen bestond: in Gijzenzele gebeurde dit voor de 

jaren 1751-1756 (100%), 1769-1774 (99,82%), 1757/58 (98,45%) en voor de periode 

1762-1768 (94,45%). Ook in Landskouter was dit het geval voor de jaren 1785-1792 

(100%) en in de periode 1781-1784 (92,66%). Het jaarlijkse gemiddelde bedroeg in 

nominale waarden 161,23 schellingen Vlaams voor Gijzenzele en 58,46 schellingen 

Vlaams voor Landskouter. 

In Balegem stonden de aalmoezen in voor gemiddeld 46,63% (maximaal 79,41% voor 

de jaren 1767-1769) van de verstrekte armenzorg met een jaarlijks gemiddelde van 

466,32 schellingen Vlaams. Enkel de armentafel van Oosterzele deelde amper aalmoezen 

uit (amper 2,39%): slechts in de jaren 1761/62 en 1773-1775 werd jaarlijks 

respectievelijk 165,33 en 1,75 schellingen aan aalmoezen uitgegeven.  

Grafiek 2.14 geeft de jaarlijkse evolutie van de uitgaven in aalmoezen weer: zowel in 

Gijzenzele als in Landskouter stegen deze in de jaren 1756/1757 en in Balegem en 

Gijzenzele was er ook een parallelle daling voor de jaren 1769/1770.  
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Grafiek 2.14 – Evolutie van de uitgaven in aalmoezen, 1743-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.2.5.2. Onderhoud en uitbesteding van armen 

 

De kosten die naar het onderhoud of de uitbesteding (houdenis) van armen gingen 

vormden de tweede grote categorie binnen de uitgaven voor armenzorg. Het 

onderscheid dat in de rekeningen gemaakt werd tussen enerzijds het onderhouden en 

anderzijds uitbesteden van behoeftige armen geschiedde wellicht op basis van het soort 

armen (cfr. bij de aalmoezen). De conjuncturele armen werden wellicht onderhouden, 

terwijl de structurele armen (vooral zieken en bejaarden) meestal uitbesteed werden. 

De grens met giften in natura is uiteraard bij de onderhoudskosten opnieuw vrij klein, 

want het onderhouden van armen hield uiteraard in dat men hen van de primaire 

behoeften zou voorzien: wanneer er in de armenrekeningen vermeld staat dat het om 

taefelcosten of alimentatie van armen ging, weten we dat men deze armen steunde met 

voedsel, maar in de meeste gevallen verduidelijkte men niet waaruit het onderhoud 

bestond. Net zoals bij giften in natura zullen dus voedsel, kledij en brandstof wellicht de 

meest voorkomende vormen geweest zijn (zie infra). 

Het uitbesteden van armen was voor de armendissen veel voordeliger dan zelf voor 

het onderhoud van deze mensen in te staan. Het systeem van de houdenis hield immers 

in dat behoeftige armen publiek werden uitbesteed door de armentafel aan diegene die 

er het minst voor bood.137 Bijgevolg kwam dit bijna steeds veel goedkoper uit dan deze 

armen zelf te onderhouden: zeker in het geval van structurele armen, die voortdurend 

door de armentafels moesten onderhouden worden, kwam het op termijn voordeliger 

uit deze tegen lage bedragen uit te besteden. Ook kinderen uit arme gezinnen of 

weeskinderen werden zeer frequent uitbesteed: voor de gastgezinnen was het immers 

voordeliger een kind in huis te halen dan een zieke of een bejaarde, want indien het kind 

de leeftijd van zes jaar had bereikt, dan had al een economische waarde binnen het 

huishouden. Ook konden arme kinderen uitbesteed worden bij een ambachtsman, die 

naast hun levensonderhoud ook instond voor het aanleren van een beroep.138 In de 

bestudeerde armenrekeningen vonden we hier echter geen sporen van terug. 

 

                                                        

137 Met andere woorden: diegene die tegen de laagste vergoeding van de armendis het onderhoud van een 
arme op zich nam. 
138 J. Spaans, Armenzorg in Friesland, pg. 53. 
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De armendis van Oosterzele spendeerde het grootste deel van het budget aan deze 

onderhoudskosten en uitbestedingen: in de periode 1767-1769 ging maar liefst 90% 

van de totale uitgaven voor armenzorg naar deze categorie en over de gehele periode 

komt het gemiddelde op 79,75% (zie tabel 2.9). Wellicht is deze hoge waarde te 

verklaren als een compensatie voor het uiterst beperkte aandeel van aalmoezen binnen 

de verstrekte armenzorg. Jaarlijks spendeerde men gemiddeld 622,21 schellingen 

Vlaams aan deze categorie. Het relatieve aandeel van deze onderhoudskosten was 

aanzienlijk kleiner bij de overige drie armentafels, waar het steeds rond de 20% 

schommelde. De jaarlijkse gemiddelden waren er ook beduidend lager: bij de Balegemse 

armendis 213,28 schellingen Vlaams, in Gijzenzele 103,73 schellingen Vlaams en in 

Landskouter tenslotte 25,71 schellingen Vlaams. 

Grafiek 2.15 toont dan weer de evolutie van de onkosten voor het onderhouden en 

uitbesteden van armen. Zowel voor de armentafel van Balegem als die van Gijzenzele 

stegen deze uitgaven sterk rond het midden van de ‘crisisperiode’ van de jaren 1780, in 

Landskouter echter greep er een sterke daling plaats. 
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Grafiek 2.15 – Evolutie van de uitgaven voor onderhoud en uitbesteding van armen, 1743-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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2.2.5.3. Giften in natura 

 

In derde instantie werd in de armenrekeningen ook nog specifiek vermelding gemaakt 

van de puur materiële ondersteuning van de armen, los van de vermeldingen van 

aalmoezen die gegeven werden levensmiddelen te kopen of kosten voor het 

(levens)onderhoud van de armen.139 De nadruk bij deze giften in natura lag zoals we 

eerder al aanhaalden vooral op voeding, kledij en brandstof. De bedeling van voedsel 

bestond voornamelijk uit meel of brood en uitzonderlijk ook boter. In Oosterzele deelde 

men bovendien (wellicht al vanaf 1754) jaarlijks ook roggebrood uit onder de armen na 

de viering van het jaargetijde van de in 1753 overleden pastoor Johannes Baptiste 

Wolfs.140 Deze uitdeling was zo te zien bevolen in het testament van pastoor Wolfs, maar 

deze had echter geen som geld aan de armendis geschonken om dit te bekostigen: het is 

steeds de armenmeester zelf die de kosten voor het graan en het bakken van het brood 

op zich nam.141  Ook voor kleding en lijnwaad konden de armen een beroep doen op de 

armentafel. Vrij dikwijls kwam het ook voor dat de armendis kleding van de armen liet 

wassen of herstellen gezien dit wellicht goedkoper was dan nieuwe kleren te laten 

maken. In derde instantie voorzag de armendis ook in brandstof voor de armen, dit zo 

goed als altijd onder de vorm van (sprokkel)hout. Tot slot merken we nog op dat in de 

armenrekeningen van Balegem meestal over ‘winkelwaren’ en ‘leveringen’ werd 

gesproken, waarbij zelden of nooit gespecificeerd werd wat men nu concreet aan de 

armen gaf. 

 

Deze categorie stond vooral bij de Balegemse armentafel garant voor meer dan een 

vijfde van de totale uitgaven voor armenzorg (zie tabel 2.9). Aanvankelijk vormden deze 

giften in natura niet zo’n belangrijke factor binnen de armenzorg aldaar, maar vanaf 

1767 tot en met 1781 steeg het aandeel van deze categorie heel sterk (de maximale 

waarde bedroeg rond 1780 maar liefst 552,7 schellingen Vlaams of relatief gezien zo’n 
                                                        

139 De aalmoezen die specifiek bedeeld werden om voedsel, kledij of brandstof te kopen, hebben we zoals 
eerder gezegd bij deze categorie ondergebracht. 
140 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796 (Bijlagen), pg. 198. 
141 De armenmeester schoot het geld uit eigen zak voor, en liet zich vervolgens door de armendis betalen: 
“Item betaelt den rendant aen sijn selven de somme van lb. 7-4-0 over leverijnghe ende backen van acht 
sacken rogghe, ghebacken in broodt ende ghedistribueert aenden aermen int doen vande jaerghetijden 
inghevolghe het testament vanden overledenen heere pastoir Wolfs (…).” 
RAGent, Kerkarchief Oosterzele, nr. 49 (Armenrekening 1755-1756). 
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52,27% van alle uitgaven voor armenzorg). Nadien was er opnieuw een kleine daling 

maar bleven de inkomsten rond het gemiddelde van 218,34 schellingen Vlaams 

schommelen (zie grafiek 2.16a en 2.16b). 

De Gijzenzeelse armendis besteedde in totaal net geen 14% van de middelen voor 

armenzorg aan de materiële ondersteuning van de armen. De kosten voor deze categorie 

daalden ook hier zeer sterk in de periode 1769-1774 (net als de andere uitgaven voor 

armenzorg, zie grafiek 2.14). Het jaarlijks gemiddelde bedroeg er 51,7 schellingen 

Vlaams. 

De armentafel van Oosterzele stond op de derde plaats wat het procentuele aandeel 

betreft van deze categorie op de totale uitgaven voor armenzorg (11,1%). In 

tegenstelling tot de twee vorige armentafels treffen we hier geen noemenswaardige 

schommelingen aan. De evolutie van deze categorie bleef vrij constant met een jaarlijks 

gemiddelde van 86,61 schellingen Vlaams. 

De armendis van Landskouter tenslotte verstrekte zelden steun onder de vorm van 

deze materiële giften: enkel in de jaren 1756-1761 werd er uitzonderlijk brood, kledij en 

andere ‘noodtsaeckelijkheden’ gekocht en verdeeld onder enkele arme dorpelingen. Deze 

onkosten (jaarlijks gemiddeld 24,31 schellingen Vlaams) stonden in die periode in voor 

23% van het budget van de totale armenzorg. 



 

- 76 - 
 

Grafiek 2.16a – Jaarlijkse uitgaven voor giften in natura in Balegem, Landskouter en Oosterzele, 1743-1798. 

(semi-logaritmische schaal) 
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Grafiek 2.16b – Jaarlijkse uitgaven voor giften in natura in Gijzenzele, 1743-1798. 
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2.2.5.4. Medische kosten 

 

Ook alle mogelijke medische onkosten voor de armen werden in de regel door de 

armentafel gedragen. Hierbij deed men een beroep op de diensten van de plaatselijke 

chirurgijn of deze uit een naburige parochie.142 

In Balegem had de armendis zelfs een overeenkomst met de chirurgijn van de 

parochie, die voor het bezoeken en verzorgen van zieke armen vrijwel steeds een vast 

salaris van 35 gulden kreeg.143 Enkel wanneer er bepaalde medicijnen werden geleverd 

of indien er speciale ingrepen dienden te gebeuren kon er door de chirurgijn nog een 

extra vergoeding aangerekend worden. In de rekeningen van de armentafels vinden we 

echter zelden terug voor welke kwetsuren of ziekten de chirurgijn werd geraadpleegd. 

Slechts een enkele keer lezen we in de armenrekening van Balegem over de jaren 1779-

1781 dat de chirurgijn nodig was voor het cureren ende reduceren van het schouderblad 

van Jan-Baptiste Bovijn.144 Over het algemeen had men het in de armenrekeningen dus 

gewoon over het cureren der aermen en het leveren van medicatie, hetgeen ook het geval 

was in de naburige parochie Velzeke, waar de armenmeester in 1762 een nota liet 

optekenen over de verstrekte medische steun: maar liefst 68 keer werd de chirurgijn er 

geraadpleegd voor een visite en 50 keer voor het leveren van medicatie; slechts enkele 

keren werd vermeld dat de chirurgijn aderlatingen uitvoerde of speciale waspleisters 

aanbracht.145 

Ook vonden we in de Balegemse armenrekeningen geregeld de vermelding van een 

vroedvrouw die betaald werd voor het dienen ende oppassen van de arme 

cramvrauwen.146 Het ging om een vroedvrouw die bovendien officieel was beëdigd door 

de baljuw. In de vroegmoderne periode zag men immers streng toe op de activiteiten 

van vroedvrouwen: zij moesten immers door de pastoor over een getuigschrift van 

                                                        

142 Gijzenzele en Landskouter hadden geen eigen chirurgijn, Oosterzele en Balegem wel. 
143 Het feit dat chirurgijns een vast salaris (pensioen) kregen kwam vrij frequent voor. Zie ook: G. 
Maréchal, “Armenzorg te Ename en Nederename op het einde van de XVIIIde eeuw”, pg. 315. 
144 RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 19 (Armenrekening 1779-1781). 
145 D. Lamarcq, “Medische zorg in de parochie Velzeke (XVIIe-XVIIIe eeuw)”, in: Jaarboek van de 
Zottegemse Kulturele Kring, 24 (1980), pg. 38. 
146 RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 18 (Armenrekening 1770-1772). 
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geloofstrouw beschikken, de geloofsbelijdenis afleggen voor de deken en ook de 

doopformule kennen.147 

De Balegemse armendis spendeerde in totaal 6,33% van het budget voor armenzorg 

aan de medische zorg voor de armen of jaarlijks gemiddeld 63,26 schellingen Vlaams.  

Bij de andere armentafels kwamen slechts sporadische uitgaven voor medische zorg 

voor: in de armenrekeningen van Gijzenzele werd twee keer vermelding gemaakt van 

medische onkosten (in totaal voor zo’n 30 schellingen Vlaams). Het aandeel ervan op de 

totale uitgaven voor armenzorg was uiterst beperkt (slechts 0,28%). Ook in Landskouter 

kwamen er tot twee keer toe medische onkosten voor in de armenrekeningen, dit voor 

een totaal van 119,66 schellingen Vlaams (goed voor 3,80% van de uitgaven voor 

armenzorg). In Oosterzele kwamen deze kosten slechts eenmaal voor (een totaal van 56 

schellingen Vlaams of 0,4%).  

 

                                                        

147 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 
Land van Aalst tussen 1621 en 1796, pg. 795. 
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Grafiek 2.17 – Jaarlijkse uitgaven voor medische onkosten, 1743-1798. 
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2.2.5.5. Begrafeniskosten 

 

Ook bij hun overlijden konden de armen nog genieten van financiële ondersteuning: de 

armentafels namen immers alle begrafeniskosten op zich: men betaalde een timmerman 

om een doodskist te maken, vergoedde de koster voor het luiden van de klok en betaalde 

hem samen met de pastoor ook nog voor de uitvaartplechtigheid. Tot slot werd ook 

iemand beloond voor het delven van het graf. 

Over het algemeen waren deze begrafeniskosten vrij beperkt: voor de vier 

armendissen schommelde het jaarlijkse gemiddelde tussen 8 en 37 schellingen Vlaams 

en ook het relatieve aandeel binnen de totale uitgaven voor armenzorg was klein, enkel 

in Landskouter steeg het aandeel uitzonderlijk tot 18,73% (1743-1749) en in Balegem 

tot 14,29% (1770-1772). Over het algemeen fluctueerde dit procentuele aandeel 

gemiddeld tussen 2 en 4%. 

 

2.2.5.6. Andere uitgaven voor armenzorg 

 

Tot slot kwamen er ook nog verschillende andere uitgaven in de armenrekeningen voor 

die rechtstreeks bijdroegen tot de ondersteuning van de armen: meestal bestond deze 

uit diverse betalingen die de armentafel op zich nam, bijvoorbeeld voor de huishuur of 

voor landpachten die de armen verschuldigd waren maar niet konden betalen.  

In Balegem vonden we in vijf rekeningen vermeld dat de armendis de huishuur van 

sommige armen betaalde (dit koste de armentafel jaarlijks gemiddeld 19,32 schellingen 

Vlaams. Ook in Oosterzele bestonden de enige andere uitgaven voor armenzorg uit deze 

betalingen (jaarlijks gemiddeld 40,65 schellingen Vlaams) 

Ook in Gijzenzele betaalde men soms huishuur voor de armen, en vonden we ook 

terug dat de armendis daarbij ook de landpachten betaalde die sommige armen schuldig 

waren, dit alles tot een gemiddelde van 65,3 schellingen Vlaams. 

In Landskouter vonden we naast het betalen van huishuur en landpachten ook nog 

terug dat de armendis instond voor het onderricht van een arm kind,148 en voor het 

                                                        

148 “Item betaeldt aen Egideus Minaert, coster ende scholmeester over leeringhe ende onderwijs gedaen aen 
een kindt van den voorn. Joannes Bares (…) de somme van lb. 0-4-8”. 
RAGent, Kerkarchief Landskouter, nr. 8 (Armenrekening 1743-1749). 



 

- 82 - 
 

maken van een godspenning (een soort rozenkrans). In totaal stonden deze uitgaven er 

in voor een gemiddelde van jaarlijks 3,46 schellingen Vlaams. 
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2.3. Slotbeschouwingen bij dit hoofdstuk 

 

2.3.1. De inkomsten en uitgaven  

 

Om dit hoofdstuk af te sluiten zullen we eerst nog kort de inkomsten en de uitgaven van 

de vier armentafels met elkaar vergelijken. De ongeschreven regel dat de uitgaven de 

inkomsten niet mochten overtreffen vinden we perfect weerspiegeld in grafiek 2.18 

waar we de evolutie van de gemiddelde inkomsten en uitgaven van de armendissen 

hebben weergegeven.149 Slechts tweemaal overstegen de uitgaven de inkomsten: in de 

jaren 1776-1778 en in het jaar 1781. De oorzaak ligt hier bij de twee zware tekorten die 

de Balegemse armentafel boekte (zie supra). Voor de overige jaren volgen de uitgaven 

steeds dezelfde koers van de inkomsten, met dat verschil dat er een veilige marge tussen 

beide ligt.150 Het is dus meer dan duidelijk dat men het uitgavenbeleid (en in het 

bijzonder de uitgaven voor armenzorg) zo goed mogelijk probeerde af te stemmen op de 

daadwerkelijke inkomsten. 

 

Grafiek 2.18 – Overzicht van de gemiddelde inkomsten en uitgaven van de  

vier armendissen, 1750-1792. 

                                                        

149 We moeten wel opmerken dat deze gemiddelden uiteraard sterk onderhevig zijn aan uitschieters.  
150 Vergelijk ook met N. Haesenne-Perremans, “L'Assistance dans la principauté de Liège au XVIIIe siècle”, 
in: Leodium, 62 (1977), pg. 22. 
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2.3.2. De armenzorg  

 

Ook wat de armenzorg betreft willen we hier nog enkele zaken verduidelijken. In de 

eerste plaats willen we nogmaals nagaan welke vormen van armenzorg er bij de 

verschillende armentafels primeerden en vervolgens willen we ook nog kort het aandeel 

van de uitgaven voor armenzorg binnen het totale uitgavenpakket verduidelijken. Voor 

de analyse van de verschillende vormen van armenzorg werden de gegevens per tien 

jaar of per vijf jaar (voor Oosterzele) gegroepeerd en brachten we de categorieën van de 

begrafeniskosten, medische uitgaven en nog andere onkosten voor armenzorg wegens 

hun beperkte aandeel onder een en dezelfde noemer (zie grafieken 2.20a-d).  

Met uitzondering van de armentafel van Oosterzele bestond het grootste deel van de 

ondersteuning van de armen bij de onderzochte armentafels uit het verstrekken van 

aalmoezen. In stedelijke contexten was dit echter veel minder het geval, omdat het 

wantrouwen van de armbesturen tegenover de anonieme massa armen veel groter was: 

men was immers van mening dat de meesten het geld toch maar zouden verkwisten.151 

De armen op het platteland behoorden uiteraard niet tot zo’n anonieme menigte: de 

sociale controle was er veel groter en het was voor de armenmeesters ook eenvoudiger 

om er op toe te zien dat het geld goed werd besteed. 

In Balegem werden de armen het meest ondersteund door aalmoezen, met 

uitzondering van de periode 1781-1790, waar giften in natura nipt de overhand namen 

(ook in de periode 1770-1780 was het aandeel van de materiële ondersteuning al sterk 

toegenomen). De kosten voor het onderhouden en uitbesteden van armen bleven 

nagenoeg constant (variërend tussen 19 en 29%). 

In Gijzenzele bedroeg het aandeel van de aalmoezen voor de periodes 1749-1760 en 

1761-1770 zelfs meer dan 80%. Na 1770 stegen ook hier de kosten voor het onderhoud 

en de uitbesteding sterk, hoewel deze na 1780 opnieuw daalden en de aalmoezen weer 

het grootste deel uitmaakten.  

Landskouter kende echter een minder sterke stijging van de kosten voor onderhoud 

en uitbesteding in de jaren 17776-1785: de aalmoezen bleven er de meest aangewende 

vorm van armenzorg (in de periode 1786-1792 bestond de armenzorg uitsluitend uit 

aalmoezen). 

                                                        

151 L. van Buyten, “De ellendigen in moderne bronnen der zuiderlijke Nederlanden”, pg. 546. 
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Oosterzele is hier echter de grote uitzondering. Voor de korte bestudeerde periode 

(1755-1775) is het aandeel van de onderhouds- en uitbestedingskosten dominant 

(steeds meer dan 70%). Was hier onder de armenmeesters dus sprake van wantrouwen 

tegenover geldelijke steun? Of vond men dat het ondersteunen en uitbesteden van de 

armen doeltreffender was dan hen enkel de financiële middelen te verschaffen om in het 

levensonderhoud te voorzien? 

 

Grafiek 2.20a – Overzicht van de verstrekte armenzorg te Balegem, 1749-1798.  

 

 

Grafiek 2.20b – Overzicht van de verstrekte armenzorg te Gijzenzele, 1750-1792. 
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Grafiek 2.20b – Overzicht van de verstrekte armenzorg  

te Landskouter,1750-1792. 

 

 

Grafiek 2.20b – Overzicht van de verstrekte armenzorg te Oosterzele, 1755-1775. 
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Het aandeel van de uitgaven voor armenzorg was over de gehele tweede helft van de 

18de eeuw bekeken bij drie van de vier armentafels relatief groot (met waarden boven 

de 60%), enkel Gijzenzele scoorde slechter met minder dan 45%. We bekijken hier voor 

de verschillende armentafels nog eens hoe deze verhoudingen doorheen de tijd 

evolueerden (zie grafiek 2.21).152 Het lage gemiddelde voor Gijzenzele is te wijten aan 

het feit dat voor de periodes 1748-1750, 1759-1760 en 1769-1778 het aandeel van de 

armenzorg binnen de totale uitgaven kleiner dan 50% was (tussen 1775-1778 amper 

13,55% daar waar de domeinuitgaven toen maar liefst 84,29% bedroegen). 

In Balegem kwam het aandeel van de armenzorg slechts twee keer onder de 50%: vrij 

nipt in 1779-1781 met 49,58% en in 1785-1787 met 43,08%. In Oosterzele tenslotte 

werd slechts eenmaal minder dan de helft van de uitgaven voor armenzorg besteed, 

namelijk in 1763-1765 (44,36%). Enkel de armentafel van Landskouter wist steeds 

meer dan 80% van de uitgaven voor armenzorg te besteden. 

 

Grafiek 2.21 – Procentueel aandeel van de uitgaven voor armenzorg, 1743-1798. 

  

                                                        

152 Zie ook tabel 13 van de bijlagen. 
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2.3.3. Schatting van het aantal armen: casus Balegem 

  

Tot slot komen we nog terug op het feit dat de armenrekeningen ons amper in staat 

stellen een correct beeld te krijgen op de totale behoeftigheidsgraad van een parochie. 

De meeste van de uitgavenposten voor armenzorg stonden immers geboekt op naam 

van ‘de armen’ waarbij doorgaans enkel bij de kosten voor uitbesteding en onderhoud 

van armen specifiek namen van armen worden vermeld. De armenrekeningen van 

Balegem daarentegen bevatten meer namen van armen, omdat er telkens in werd 

bijgehouden aan wie de aalmoezen uitgedeeld werden. Bijgevolg hebben we met de 

gegevens uit deze rekeningen een schatting kunnen maken van het aantal ondersteunde 

armen in de parochie Balegem (zie tabel 2.10). De eerste stap bestond er in na te gaan 

hoeveel armen er nu met naam in de rekeningen voorkwamen: voor Balegem 

schommelde dit tussen 27 en 56 vermeldingen.153 Vergelijken we vervolgens deze 

aantallen met de bevolkingscijfers: in de periode 1756-1775 telde Balegem ongeveer 

2065 inwoners, waarvan dus gemiddeld 33 in de armenrekeningen voorkwamen 

(amper 1,6%); in de periode 1792-1798 kwamen 50 armen met naam in de rekening 

voor, en dit op een geschatte bevolking van 2400 inwoners (of 2,08%).154 Deze waarden 

zijn uiteraard veel te laag en benaderen dus geenszins de werkelijke 

behoeftigheidsgraad van de parochie Balegem! 

Toch kunnen we een poging ondernemen om bij benadering het aantal armen te 

weten te komen. Een uitzonderlijke bron hiervoor is de telling van het aantal armen in 

het Land van Aalst op last van de Franse overheid uit 1795, die uitvoerig is bewerkt door 

Danny Lamarcq en waarop we ook nog in het volgende hoofdstuk nog terugkomen.155 In 

deze telling vinden we immers terug dat er in 1795 te Balegem zo’n 600 armen waren, 

waarvan 200 disarmen en 400 secrete armen, die samen 26,68% uitmaakten van de 

totale bevolking (2249 inwoners).156 Deze telling viel dus midden in de administratie 

van de laatst bewaarde armenrekening van Balegem waarvoor er dus 50 armen met 

naam worden vermeld die dus 8,33% van de armen uit 1795 vertegenwoordigen. Gaan 

                                                        

153 De rekening over de jaren 1785-1757 buiten beschouwing gelaten, omdat de armenmeester in deze 
periodeniet in zijn notitieboek had opgenomen aan wie de aalmoezen bedeeld werden, zodat “men alhier 
niet mogelijk en is te declareren aen welcke persoonen de destributie gedaen is”. 
RAGent, Kerkarchief Balegem, nr. 19 (Armenrekening 1785-1787). 
154 J. De Brouwer, Demografische evolutie van het Land van Aalst: 1570-1800, pg. 7. 
155 D. Lamarcq, “Armoede en armenzorg in het Land van Aalst in 1795”, in: Land van Aalst, 56 (1981), pp. 
3-26. 
156 Ibidem, pg. 6. 



 

- 89 - 
 

we van de veralgemening uit dat er telkens iets meer 8% van de armen in de 

disrekeningen voorkwamen, kunnen we een zeer ruwe schatting maken van het totaal 

aantal armen (zie tabel 2.10). 

  

Tabel 2.10 – Schatting van het aantal armen in Balegem op basis van 

de disrekeningen, 1749-1798 

Rekening 
Aantal armen met naam 

genoemd in de rekeningen 
Schatting totaal aantal 

armen(*) 

1749-1751 27 ca. 324 

1761-1763 29 ca. 348 

1767-1769 35 ca. 420 

1770-1772 35 ca. 420 

1773-1775 42 ca. 504 

1776-1778 56 ca. 672 

1779-1781 49 ca. 588 

1782-1784 37 ca. 444 

1785-1787 8 (†) -- 

1792-1798 50 ca. 600 

Gemiddelde 37 ca. 480 

(*) Dit indien de met naam vermelde armen hypothetisch gezien steeds 8,33% van het totale aantal armen 
zouden uitmaken. 

(†) Dit zijn enkel de uitbestede en onderhouden armen, wegens het niet noteren van de verdeling der 
aalmoezen in het notitieboek van de armenmeester. 

 

Doorheen de tweede helft van de 18de eeuw schommelde het aantal armen in Balegem 

via deze extrapolatie rond 480 personen. Op basis van de evolutie van de uitgaven voor 

armenzorg in de verschillende rekeningen, stellen we vast dat het aantal armen dat in de 

rekeningen vermeld werd duidelijk dezelfde trend van de uitgaven volgt (zie grafiek 

2.22). 
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Grafiek 2.22 – Evolutie van het geschatte aantal armen en de uitgaven voor 

armenzorg, 1749-1798. 
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Hoofdstuk 3 
 

Armenzorg en de sociaal-economische 
context op het einde van de 18de eeuw 

 

In dit laatste hoofdstuk zullen we tenslotte een poging ondernemen om de armenzorg 

die we voor deze vier parochies in het Land van Rode bestudeerd hebben te kaderen 

binnen het sociaal-economische kader van het Land van Aalst in de tweede helft van de 

18de eeuw. Waar we bij de bespreking van de verschillende inkomsten en uitgaven van 

de vier armentafels slechts in beperkte mate aandacht hadden voor de relatie met deze 

sociaal-economische context, zullen we dit gemis in onderstaand hoofdstuk proberen 

goed te maken.  

Na een korte schets van de algemene toestand zullen we aan de hand van de gegevens 

die we voor de vier armentafels berekend hebben (en dan vooral de reële uitgaven voor 

armenzorg) nagaan in hoeverre we de sociaal-economische situatie weerspiegeld 

vinden binnen de werking van de lokale armentafels en in hoeverre de armensteun kon 

inspelen op de noden van de behoeftige armen.  

3.1. De sociaal-economische toestand op het einde van de 18de eeuw 

 

De periode die in deze scriptie centraal staat kenmerkt zich door het feit dat er zich 

vanaf 1750 een ingrijpende transformatie voordeed van de maatschappelijke structuren, 

dit in geheel West-Europa: Lis en Soly spreken in dit verband zelfs over de ontwrichting 

van de rurale samenleving.157 Vandenbroeke benaderde deze evolutie vanuit een meer 

optimistische invalshoek: via zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de 

levensstandaard echter steeg tot op het einde van de 18de eeuw.158 Andere auteurs 

                                                        

157 C. Lis en H. Soly, “Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa”, Antwerpen/Amsterdam, Standaard 
Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980, pp. 159-160. 
158 Zie bijvoorbeeld C. Vandenbroeke, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Leuven, Kritak, 1984,  
301 pg. en meer specifiek voor de 18de eeuw: C. Vandenbroeke, Hoe rijk was arm Vlaanderen? Vlaanderen 
in de 18de eeuw: een vergelijkend onderzoek, Brugge, Van de Wiele, 1995, 168 pg. 
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bestudeerden deze periode met een meer pessimistische kijk: Lis en Soly, Mendels en 

ook Thoen wezen sterk op het feit dat het pauperisme en de plattelandsnijverheid twee 

fenomenen waren die hand in hand gingen.159 Het eigenlijke debat wat nu de wezenlijke 

impact was van de plattelandsnijverheid op het sociaal-economische klimaat willen we 

hier echter wegens de beperktheid van ons onderzoek niet voeren.160 We beperken ons 

tot enkele factoren die ontegensprekelijk een cruciale rol hebben gespeeld in de vorming 

van het sociaal-economische klimaat op het einde van de 18de eeuw. 

Een van de belangrijkste elementen hierin was de grote toename van de bevolking die 

zich al vanaf de periode 1706-1715 liet merken, maar vooral tussen 1740-1775 

spectaculair de hoogte in zou schieten.161 Niet alleen het feit dat de impact van 

mortaliteitscrisissen (vertegenwoordigd door oorlogsgeweld, epidemische ziekten en 

hongersnood) na 1750 veel beperkter was, maar ook de grootschalige introductie van de 

aardappelteelt had een positief effect op het bevolkingscijfer: een veld aardappelen 

bracht immers 9,6 keer zoveel op als hetzelfde areaal bezaaid met rogge.162  

De verhoogde bevolkingsdruk had evenwel zware gevolgen voor de 

plattelandsbevolking. Het kleine bedrijf, zo typisch voor de Vlaamse landbouw, werd 

met een nog grotere grondversnippering geconfronteerd.163 Bovendien werd deze 

versnippering ook in de hand gewerkt door het typische erfopvolgingssysteem in 

bepaalde streken waar elke gehuwde erfgenaam een evenredig deel in de erfenis kreeg 

en waardoor de al kleine stukken grond nog meer opgedeeld geraakten.164 In het Land 

van Aalst kwam dit eigen bezit doorheen de 18de eeuw nog veel voor,165 maar door de 

versnippering volstonden de weinige gronden die deze kleine bedrijfjes bezaten echter 

niet om volledig in het onderhoud van het gezin te kunnen voorzien (zie tabel 3.1). 

                                                        

159 A. De Bie en R. Vermoesen, “Boeren en hun relaties op het Vlaamse Platteland (1750-1800)”, in: 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 121 (2008), pg. 433. 
160 In dit opzicht biedt ook het onderzoek naar de sociale relaties op het platteland, dat recent heel wat 
belangstelling geniet, interessante invalshoeken. 
161 C. Vandenbroeke, “Levensstandaard en tewerkstelling in Vlaanderen, 17de en 18de eeuw”, pg. 107. Voor 
meer algemene trends omtrent de bevolkingsevolutie in de 18de eeuw, zie P. Deprez, “The demographic 
development of Flanders in the eighteenth century”, in D. E. C. Eversley en D. V. Glass, eds. Population in 
History, Londen, Arnold, 1965, pp. 611-613. Concreet voor het Land van Aalst, zie J. De Brouwer, 
Demografische evolutie van het Land van Aalst, pp. 111-113. 
162 C. Vandenbroeke, “Aardappelteelt en aardappelverbruik in de 17e en 18e eeuw”, pg. 39. 
163 D. Lamarcq, “Een poging tot sociale stratifikatie in een Zuidvlaamse plattelandsparochie: Velzeke in de 
tweede helft van de 17e en 18e eeuw”, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 27 (1982), pg. 302. 
164 Ibidem¸pg. 302-303. 
165 R. Vermoesen, “Paardenboeren in Vlaanderen. Middelaars en commercialisering van de vroegmoderne 
rurale economie in de regio Aalst, 1650-1800”, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 7 
(2010), pg. 23. 
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Men was bijgevolg vrijwel steeds genoodzaakt om bijkomende stukken grond in pacht te 

gaan nemen, waardoor de pachtprijzen over het algemeen ook sterk de hoogte in gingen 

en de druk op de kleine bedrijven nog vergroot werd.166  

 

Tabel 3.1 – Bedrijfsstructuren in het Land van Aalst 

 
 < 1 ha < 3 ha < 5 ha aantal test-cases 

 

1569-1571 

 

41,11% 

 

71,95% 

 

82,8% 

 

15 dorpen 

1e helft 17de eeuw 28,5% 63,83% 75,95% 4 dorpen 

2e helft 17de eeuw 38,23% 72,51% 84,35% 9 dorpen 

1e helft 18de eeuw 39,74% 77% 86% 7 dorpen 

2e helft 18de eeuw 46,7% 84,18% 90% 9 dorpen 

Bron: H. Van Isterdael, “Landbouwstructuren in het Land van Aalst (17de-18de eeuw)”, pg. 271. 

 

Herman Van Isterdael onderzocht de landbouwstructuren in het Land van Aalst en 

berekende dat 70 tot 80% van de landbouwgezinnen er niet meer rondkwam met de 

opbrengsten uit het eigen kleine bedrijf.167 De oorzaak hiervan ligt volgens Van Isterdael 

in hoofdzaak bij het feit dat de lasten op het landbouwbedrijf fors toenamen naar het 

einde van de 18de eeuw toe. In de periode 1786-1795 diende de doorsnee landbouwer in 

totaal maar liefst 49,27% van de opbrengst van 1 ha rogge af te staan: 10,08% aan de 

staat (belastingen), 9,1% aan de geestelijkheid (tienden),168 1,03% aan de plaatselijke 

heren (heerlijke renten) en maar liefst 29,06% om de pachten aan de grondeigenaars te 

betalen.169 De overige helft volstond dus niet om te overleven, waardoor men een 

beroep moest doen op een aanvullend inkomen. De meest logische en tevens meest 

renderende keuze hield dan ook in dat men met het gehele gezin deelnam aan de 

textielnijverheid.170 Thoen meent dan overigens dat de specifieke relaties op het 

                                                        

166 H. Van Isterdael, “Evolutie van de grond- en pachtprijzen te Okegem (17de-18de eeuw)”, pg. 213. 
167 H. Van Isterdael, “Landbouwstructuren in het Land van Aalst (17de-18de eeuw)”, pg. 273. 
168 Of aan lekenheren die op sommige plaatsen de heffing van tienden in handen hadden. 
169 H.Van Isterdael, “Landbouwstructuren in het Land van Aalst (17de-18de eeuw)”, pg. 297. 
170 H. Van Isterdael, “Financiële en fiscale factoren als basis voor machtsposities in 
plattelandsgemeenschappen”, in: Machtsstructuren in de plattelandsgemeenschappen in België en 
aangrenzende gebieden (12de-19de eeuw). Handelingen van het 13de Internationaal Colloquium, Spa, 3-5 sept. 
1986, Brussel, Gemeentekrediet, 1988, pp. 260-261. 
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platteland zich laten omschrijven door zogenaamde sociale agrosystemen, waarbij hij 

het systeem met huisnijverheid als aanvullend inkomen typeert als een commerciële 

overlevingseconomie, waar de kleine boeren zich verplicht tot de markt moesten begeven 

om te overleven.171 

 

 

Voor het Land van Aalst viel de impact van deze participatie in de proto-

industrialisering niet te onderschatten, ook al waren er sterke verschillen van parochie 

tot parochie.172 In het Land van Rode was het vooral de vlasverwerking die belangrijk 

was, en slechts in mindere mate de vlasproductie. Het voorbeeld van de parochie 

Landskouter is kenschetsend: maar liefst 90,91% van de vrouwen was er in 1764 al 

actief als spinster en in bijna de helft van de gezinnen werd lijnwaad geweven.173 Voor 

wat de algemene weefgraad in het Land van Aalst betreft kunnen we ons baseren op een 

telling uit het jaar 1764, waaruit blijkt dat toen al tussen 40 en  60% van de huishoudens 

actief was in de weefambacht (zie tabel 3.2). Naar het einde van de 18de eeuw toe zullen 

deze aantallen wellicht nog sterk toenemen.174 Ook het aanvullende karakter van de 

plattelandse textielnijverheid bleek al uit deze telling, want regelmatig werd er vermeld 

dat het overgrote deel van de weefgetouwen enkel ’s winters werd bediend, wanneer er 

op de akkers weinig of geen werk te verrichten was.175 

                                                        

171 A. De Bie en R. Vermoesen, “Boeren en hun relaties op het Vlaamse Platteland (1750-1800)”, pg. 433. 
172 D. Lamarcq, “Een kwantitatieve benadering van de arbeidsparticipatie in de vlassektor. Het Land van 
Aalst”, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 36 (1982), pg. 166. 
173 Ibidem, pp. 149, 170. 
174 R. Vermoesen, “Paardenboeren in Vlaanderen. Middelaars en commercialisering van de vroegmoderne 
rurale economie in de regio Aalst, 1650-1800”, pg. 23. 
175 Ibidem, pg. 147. 

Tabel 3.2 – Weefgraad in de onderzochte parochies (1764) 

 
aantal huishoudens (*) 

aantal 
weefambachten 

% weefambachten (*) 

 
Balegem 

 
450/417 

 
168 

 
37,33/40,29 

 
Gijzenzele, 

Landskouter en 
Gontrode 

 

207/171 61 43,96/53,22 

Oosterzele 420/344 232 55,24/67,44 

(*) Het eerste cijfer is steeds op basis van communicantencijfers, het tweede op basis van ommestellingen. 
Bron: D. Lamarcq, “Een kwantitatieve benadering van de arbeidsparticipatie in de vlassektor. Het Land van Aalst”, 

 pp. 174-175. 
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We kunnen dus concluderen dat de algemene trends in zekere zin ook voor de parochies 

uit het Land van Rode opgingen. De sociaal-economische situatie laat zich bijgevolg in 

grove lijnen als volgt schetsen: het doorsnee gezin, dat gemiddeld vijf personen telde,176 

bezat een klein landbouwbedrijf maar zag zich genoodzaakt om bijkomende gronden in 

pacht nemen teneinde voldoende te kunnen produceren om in het levensonderhoud te 

voorzien. Omdat de lasten op het kleine bedrijf (niet alleen op fiscaal gebied, maar ook 

bijvoorbeeld door de stijgende pachtprijzen) doorheen de 2de helft van de 18de eeuw 

alsmaar stegen, volstonden de opbrengsten uit het kleine landbouwbedrijf niet langer 

om te overleven. Hoewel men enerzijds kon proberen om de andere uitgaven terug te 

schroeven, koos men er voor om de arbeidsinspanning te verhogen en aldus een surplus 

of extra producten op de markt te kunnen brengen.177 De verhoogde arbeidsinzet 

situeerde zich echter niet in de landbouw, maar wel in de huisnijverheid waarbij het 

gehele gezin participeerde in de productie van linnen. Tijdens de wintermaanden, het 

dode seizoen in de landbouw, sponnen de huisvrouw en de kinderen het bewerkte vlas 

tot garen dat vervolgens door de man op het weefgetouw tot lijnwaad werd geweven. 

Door deze stukken lijnwaad daarna op de markt te brengen of aan handelaars te 

verkopen, voorzag men in een bijkomend inkomen dat de meeste gezinnen in staat 

stelde te overleven.178  

Het spreekt evenwel voor zich dat dit raderwerk wel heel kwetsbaar was: wanneer 

een tandwiel brak, hetzij door ziekte, sterfte of de economische conjunctuur, dan kwam 

het gehele gezin vrijwel steeds in de problemen en werd het overleven een moeilijke 

zaak. Het is op deze momenten dat men een beroep deed op de lokale armentafel, in de 

hoop om voldoende gesteund te worden om minimaal in het levensonderhoud te 

voorzien. 

  

                                                        

176 J. De Brouwer, Demografische evolutie van het Land van Aalst, pg. 138. 
177 H. Van Isterdael, “Landbouwstructuren in het Land van Aalst (17de-18de eeuw)”, pg. 301. 
178 In het Land van Rode was de invloed van de stedelijke markt van Gent vrij groot, en gebeurde het ook 
frequent dat handelaars uit Gent door de dorpen trokken en het lijnwaad opkochten. Zie D. Lamarcq, “Een 
kwantitatieve benadering van de arbeidsparticipatie in de vlassektor. Het Land van Aalst”, pg. 151. 
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3.2. De armenzorg en ‘de schraelen tyd’: communicerende vaten? 

 

Nu we de sociaal-economische toestand op het einde van de 18de eeuw geschetst 

hebben, kunnen we ook de armenzorg binnen deze context kaderen. We vertrekken van 

de situatie rond het einde van de 18de eeuw, omdat we voor die periode uitzonderlijk 

goed gedocumenteerd zijn door middel van een telling van het aantal armen in het Land 

van Aalst uit 1795. Deze telling kwam er op bevel van de Franse overheid en de 

municipaliteyt der commune ende Lande van Aelst en verplichte de verschillende 

parochies dat die op voorgedrukte formulieren enkele vragen zouden beantwoorden 

aangaande de gesteldheid van hun armentafel: in de eerste plaats informeerde deze 

enquête naar het aantal armen, dit zowel de disarmen (genietende van de armendis) als 

de secrete armen (meriterende secreten onderstand) en in tweede instantie werd ook 

naar de inkomsten van de armentafels gepeild (hoeveel gronden bezat men en hoeveel 

brachten die jaarlijks op). Tot slot werd ook nog gevraagd waaruit de andere inkomsten 

van de armentafels bestonden (doorgaans de meer onregelmatige ontvangsten zoals 

omhalingen met de armenschaal of giften van de parochianen).179 

 

 

Dankzij de intensieve verwerking van deze gegevens door Danny Lamarcq kunnen we 

de omvang van de armoede in 1795 schetsen voor de vier onderzochte parochies, het 

Land van Rode (17 parochies), de dekenij Oordegem waartoe de meeste van deze 

                                                        

179 D. Lamarcq, “Armoede en armenzorg in het Land van Aalst in 1795”, pp. 3-4. 

Tabel 3.3 – Omvang van de armoede in 1795 

 
 

disarmen secrete armen totaal aantal 
armen 

bevolking % armen 

Balegem 200 400 600 2249 26,68% 

Gijzenzele 36 12 48 433 11,09% 

Landskouter 42 25 67 346 19,36% 

Oosterzele 256 157 413 2740 15,07% 

Land van Rode 1371 1609 2980 14750 20,20% 

Dekenij Oordegem - - - - 18,40% 

Land van Aalst(*) - - - - 22,22% 

(*) De steden Aalst en Geraardsbergen echter niet meegerekend. 
Bron: D. Lamarcq, “Armoede en armenzorg in het Land van Aalst in 1795”, pp. 6-7, 12. 
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parochies behoorden (41 van de 50 parochies) en tenslotte ook voor het Land van Aalst 

(105 van de 150 parochies). Aan de hand van deze telling bleek dus meer dan een vijfde 

van de bevolking in 1795 arm te zijn, waarvan de helft zelfs volledig afhankelijk was van 

de lokale armentafels om te overleven (zie tabel 3.3).180  

Van de vier onderzochte parochies (en zelfs van het gehele Land van Rode) was de 

armoede het grootst in Balegem, waar 26,68% van de bevolking, zij het deels of volledig 

door de armentafel werd ondersteund. Daarna volgden Landskouter (19,36%), 

Oosterzele (15,07%) en tenslotte Gijzenzele (11,09%).  Het aantal armen voor de 

overige parochies van het Land van Rode wordt weergegeven op grafiek 3.1, waarbij 

vooral opvalt dat voor de grootste parochies, met uitzondering van Oosterzele, het 

aantal secrete armen steeds veel groter was dan het aantal disarmen. 

 

Grafiek 3.1 – Armoede in het Land van Rode anno 1795. 

 

 

Zoals we eerder al opmerkten is er een fundamenteel verschil tussen de zogenaamde 

disarmen en secrete armen. De manier waarop het onderscheid gebeurde is echter niet 

                                                        

180 Ibidem¸pg. 12. 
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altijd evident. In de telling van 1795 tekende men soms op welke criteria men hanteerde 

om armen al dan niet tot de eerste of de tweede categorie te rekende. Vooral de definitie 

van de secrete armen is hier van cruciaal belang, willen we een correct beeld krijgen op 

de totale omvang van de armoede, want soms kon het begrip verschillend ingevuld 

worden. In Letterhoutem waren de disarmen dezen die staen op den aermen-boeck en de 

secrete armen zij die bedekte aelmoessen vraegen; in Munte noemt men de disarmen 

onbequam tot werken; in Voorde is het aantal secrete armen gebaseerd op het getal der 

schaemele arme menschen (…) die met neerstighijd trachten hun brood te winnen, maer op 

den minsten voorval van ziekte of andere ongelucken aenstons hulpe nodigh hebben.181 

De definitie die men in Voorde aan de categorie van secrete armen gaf is tevens de 

meest representatieve en sluit ook het best aan bij het voorbeeld van het doorsnee gezin 

dat we hierboven al beschreven: het waren mensen die aan de rand van het 

bestaansminimum leefden en bijzonder snel in de problemen kwamen wanneer er een 

familielid/kostwinner ziek werd of stierf, of wanneer er door misoogst prijsstijgingen 

waren.182 In de literatuur vallen zij onder de noemer van de conjuncturele armen, dit in 

tegenstelling tot de disarmen die structurele armen genoemd worden: hun armoedige 

toestand was het gevolg van hun onbekwaamheid om voor een inkomen te zorgen (het 

waren immers over het algemeen zieken, ouderen of invaliden), zodat zij voor hun 

levensonderhoud vrijwel volledig afhankelijk waren van de steun die de armentafels hen 

verleende.183 

 

Vervolgens vergelijken we het armenbeleid (op basis van de uitgaven voor armenzorg) 

met de economische conjunctuur in de tweede helft van de 18de eeuw. Hiervoor baseren 

we ons in op de graanprijzen op de markt van Aalst. In grafiek 3.2 staan zowel de 

graanprijzen te Aalst als de uitgaven voor armenzorg in de vier parochies uitgetekend. 

Hoewel er niet altijd sprake is van een sterk parallel verloop, zijn er toch verschillende 

momenten waarop beide reeksen een gelijke trend vertonen. In de eerste plaats was dit 

het geval in het begin van de jaren 1750 waar zowel de uitgaven voor armenzorg dalen 

(ca. 1755) om vervolgens opnieuw te stijgen. Vervolgens is er ook rond halfweg de jaren 

1770 een stijging die zich in beide gevallen voordoet. De meest duidelijk wordt het rond 

                                                        

181 Ibidem, pp. 12-13. 
182 Ibidem, pg. 13. 
183 Ph. Toutain en D. Terrier, “Pauvreté et assistance { Comines au XVIIIe siècle”, pp. 274-275. 
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1784/1785 waar niet alleen de uitgaven voor de armenzorg sterk stijgen, maar ook de 

graanprijzen. Deze momenten vallen eveneens samen met periodes of jaren waarin er 

sterke prijsstijgingen voorkwamen: te weten de jaren 1765, 1770-1772, 1774, 1780, 

1783/84 en 1786-1789 (zie de pijlen op grafiek 3.2).184 In de jaren 1787/88 daalden de 

uitgaven voor armenzorg echter zeer sterk, en dit alvorens ook de graanprijzen daalden 

(pas in 1790). Waar we voor de overige duurtejaren steeds zien dat de uitgaven voor 

armenzorg ook de hoogte in gingen, merken we voor deze periode net het 

tegenovergestelde: binnen de organisatie van de armentafels werd op de sterke stijging 

gereageerd door te besparen op de uitgaven voor armenzorg! 

 

Grafiek 3.2 – Vergelijking van de graanprijzen en de uitgaven voor armenzorg, 

1750-1790. 

 

 

                                                        

184 P. Deprez, “Évolution économique et mouvements paysans en Belgique { la fin du 18e siècle”, in: 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 4 (1973), pp. 54-55. 
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lonen in Vlaanderen en Brabant (XVe-XVIlIe eeuw). Brugge, 1959, pp. 115-120. 
Uitgaven voor armenzorg van de vier parochies op basis van minstens 3 gegevens per jaar. 
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Deze stijging voor de jaren 1784-1787 was zeker geen geïsoleerd geval: ook Griet 

Maréchal merkte op dat in deze het uitbesteden van de armen alleen al tot twee keer toe 

de totale inkomsten van de armentafels van Ename en Nederename zou overtreffen.185 

Bijgevolg lijkt de sociaal-economische conjunctuur zich inderdaad te weerspiegelen 

binnen de uitgavenbeleid voor armenzorg van de armentafels, wat uiteraard nog niet wil 

zeggen dat de armensteun ook alle nood kan lenigen! 

Daarvoor kunnen we nagaan hoeveel de wezenlijke steun per hoofd van de bevolking 

ongeveer bedroeg. In tabel 3.4 hebben we voor 1775/76 en 1795 samengevat hoeveel 

de steun per hoofd van de bevolking kon bedragen op basis van de totale 

inkomsten/uitgaven en de onkosten voor armenzorg (zie tabel 3.4). Voor 1775/76 

moesten we ons op de totale bevolking van de parochie baseren, wegens gebrek aan 

concreet cijfermateriaal wat het aantal armen betreft. Voor 1795 weten we aan de hand 

van de telling echter wel hoeveel armen er (bij benadering) waren.186 

 

 

De meest in het oog springende waarden in deze tabel vinden we bij de armentafel van 

Gijzenzele. Zowel met de totale inkomsten als met de uitgaven kon men per inwoner in 

vergelijking met de andere armentafels een behoorlijke som geld geven (respectievelijk 

30,33 en 22,99 stuiver). De waarde van deze bedragen komt overeen met ongeveer twee 

                                                        

185 G. Maréchal, “Armenzorg te Ename en Nederename op het einde van de XVIIIde eeuw”, pg. 313. 
186 Helaas werd in de enquête niet gepeild naar de totale uitgaven of de uitgaven voor armenzorg bij de 
verschillende armentafels. 

Tabel 3.4 – Totale inkomsten/uitgaven en verstrekte armenzorg per capita  
(in stuiver),1775/76 en 1795 

 

inkomsten 
1775/76 

per 
capita 

uitgaven 
1775/76 

per 
capita 

armenzorg 
1775/76 

per 
capita 

inkomsten 
1795 

per 
arme 

 
Balegem 

 
6772,83 

 
3,37 

 
8663,13 

 
4,31 7777,02 3,87 

 
12740 6,34 

 
Gijzenzele 

 
10008,36 

 
30,33 

 
7587,06 

 
22,99 1028,4 3,12 

 
2660 8,06 

 
Landskouter 

 
1022,64 

 
3,29 

 
730,68 

 
2,35 660 2,12 

 
840 2,70 

Oosterzele 8925,96 4,24 7296,48 3,47 5772,18 2,74 
 

4280 
 

2,03 

De gegevens voor 1795 zijn gebaseerd op D. Lamarcq, “Armoede en armenzorg in het Land van Aalst in 
1795”, pp. 6-7 
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typedaglonen.187 Berekend op de totale uitgaven voor armenzorg blijkt echter dat de 

reële armenzorg slechts 3,12 stuiver per inwoner bedroeg of amper een vierde van het 

typedagloon. De verklaring ligt hier bij het feit dat in dat jaar maar liefst 84,29% van de 

uitgaven naar de domeinuitgaven ging en slechts 13,55% naar armenzorg.188 De 

gegevens voor de drie andere armentafels zijn overigens wel vrij gelijklopend. Zowel 

met de totale inkomsten als uitgaven, als met de uitgaven voor armenzorg kon elke 

inwoner rond de drie stuiver krijgen. 

Voor het jaar 1795 tonen de gegevens dat met de inkomsten van de armentafels 

tussen twee en acht stuiver per arme bedeeld kon worden. Dit waren vrij lage bedragen 

aangezien het gemiddelde voor het gehele Land van Aalst (de steden Aalst en 

Geraardsbergen uitgezonderd) toch zo’n 28,88 stuiver bedroeg.189 

 

Op basis van deze gegevens moeten we er dus rekening mee houden dat de financiële 

middelen van de armentafels het meestal niet toelieten om de armen maximaal te 

ondersteunen. Over het algemeen volgden de armenmeesters in hun beleid steeds vrij 

strikt de ongeschreven regel dat de uitgaven de inkomsten niet mochten overstijgen en 

stelde men ook alles in het werk om de inkomsten van de armendis zo hoog mogelijk te 

houden, teneinde een overschot te boeken dat daarna voor het grootste deel in de 

armendis zelf werd geïnvesteerd, en slechts gedeeltelijk in het leningen van de armoede 

van de parochianen. 

 

 

 
 
 
 

                                                        

187 Het typedagloon in de deze periode bedroeg 12 stuiver, zie C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij 
een historische en sociaal economische synthese, 14de–20ste eeuw”, in: I. Devos en T. Lambrecht, eds. 
Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden, pg. 169. 
188 Zie tabel 12 van de bijlagen. Deze hoge domeinuitgaven verklaarden we eerder al door het feit dat er 
een rente (lb. 35-0-0) en een obligatie (lb. 175-0-0) werden gekocht (zie infra). 
189 D. Lamarcq, “Armoede en armenzorg in het Land van Aalst in 1795”, pg. 17. 
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Besluit 
 

 

Wanneer we om deze scriptie te besluiten tot de bespreking van de onderzoeks-

resultaten overgaan, moeten we in het achterhoofd houden dat slechts vier armentafels 

werden bestudeerd, hetgeen onvermijdelijk met zich meebrengt dat we uiterst 

omzichtig met veralgemening moeten omgaan. Wel wijzen onze bevindingen zonder 

meer in de richting van zekere trends en evoluties die onlosmakelijk het gevolg waren 

van de regionale sociaal-economische context.  

 

In eerste instantie kregen we een duidelijk beeld van de financiële organisatie van de 

vier armentafels. Wat de inkomstzijde van deze instellingen betreft domineerden de 

inkomsten uit landpachten en uit renten en obligaties: meestal werd meer dan de helft 

van de inkomsten al uit deze twee categorieën gehaald. Daarnaast werden de meeste 

rekeningen van de armentafels ook steeds met een batig saldo afgesloten dat werd 

overgedragen naar de volgende administratieperiode. Dikwijls ging het om vrij grote 

bedragen zodat er bij de meeste armentafels al een aanzienlijk ‘startbedrag’ bij aanvang 

van een nieuwe administratieperiode aanwezig was. 

De overige inkomsten hadden evenwel een meer onregelmatig karakter. We spreken 

dan over toevallige inkomsten zoals de verkoop van goederen (in hoofdzaak hout) of 

hetgeen omgehaald werd met de armenschaal. Dit laatste verschilde echter zeer sterk 

van parochie tot parochie, waarbij het leek alsof de mensen in de ene parochie 

vrijgeviger waren dan in de andere. Een plausibele verklaring van dit fenomeen vonden 

we in het feit dat de twee parochies met procentueel gezien het grootste aandeel van 

inkomsten uit de armenschaal (Landskouter en Oosterzele) net minder inkomsten uit 

landpachten wisten te halen. Onze hypothese luidt hier dan ook dat de inkomsten uit de 

armenschaal er hoger waren ter compensatie van de lage inkomsten uit landpachten, 

waarbij de armenmeester en de pastoors de bevolking dan ook actief aanspoorden om 

meer geld in de armenschaal te leggen. Omgekeerd was het dan ook zo dat de twee 

parochies met zeer hoge inkomsten uit landpachten (Balegem en Gijzenzele) slechts 

weinig uit de armenschaal ontvingen: hadden de parochianen weet van de financiële 
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vitaliteit van hun armentafel, zodat zij zich niet moreel verplicht voelden om de armen te 

steunen door geld in de armenschaal te leggen? 

De uitgaven van de armentafels waren dan weer vooral gecentreerd rond enerzijds de 

kosten die aan het onderhoud van het domein en bij uitbreiding ook de armendis zelf 

verbonden waren, en anderzijds rond de uitgaven voor armenzorg. De administratieve 

onkosten, in hoofdzaak voor het opstellen en de controle van de rekeningen, waren over 

het algemeen vrij beperkt. De verhouding domeinuitgaven–armenzorg werd uiteraard 

meer in detail bekeken, daar er in de literatuur voor verschillende stedelijke armentafels 

reeds berekend werd dat het aandeel van deze domeinuitgaven nagenoeg steeds groter 

was dan de eigenlijke uitgaven voor armenzorg. Het in stand houden van de instelling en 

haar domein primeerde dus op het onderhoud van de armen, het primaire doel van deze 

instellingen. De cijfers voor deze vier armentafels op het platteland bevestigen enerzijds 

dat er zich in sommige jaren weldegelijk een spanningsveld aftekende tussen de 

domeinuitgaven en de armenzorg, maar toonden anderzijds ook aan dat over de gehele 

periode bekeken de uitgaven voor armenzorg wel primeerden: drie van de vier 

armentafels spendeerden over de gehele periode bekeken meer dan 60% van de 

uitgaven aan de ondersteuning van de armen. Het was enkel de armendis van Gijzenzele 

die beduidend minder uitgaf aan armenzorg. De oorzaak ligt niet zozeer bij 

onderhoudskosten van het domein (in casu de onroerende bezittingen), maar wel bij het 

feit dat deze armentafel op financieel gebied zeer actief was: er werd immers enorm veel 

geld geïnvesteerd in de aankoop van renten en obligaties om in de eerste plaats het 

financiële voortbestaan van de armendis maximaal te  garanderen.  

De laatste grote categorie van uitgaven bestond uit de negatieve saldo’s die in de 

rekeningen als uitgavenpost geboekt werden. Enkel de armendis van Balegem ging 

verschillende keren in het rood omdat de inkomsten niet volstonden om de uitgaven te 

dekken. De reactie binnen het uitgavenbeleid op deze negatieve saldo’s was ook steeds 

dezelfde: men ging in de eerste plaats gaan besparen op de uitgaven voor armenzorg, 

want op deze categorie van uitgaven had men zelf het meeste controle. 

 

In tweede instantie vroegen we ons bij het begin van deze scriptie ook af welke vormen 

van armenzorg er bestonden en hoe deze doorheen de onderzochte periode evolueerden 

en wat de eigenlijke impact ervan was. De analyse van de uitgaven voor armenzorg 

toonde aan dat de meest voorkomende vorm van ondersteuning bestond uit het 
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verstrekken van aalmoezen. Daarna kwamen de uitgaven voor het uitbesteden en 

onderhouden van armen en ten derde –in iets mindere mate– het leveren van materiële 

steun. Uitzondering was de Oosterzeelse armentafel waar het geven van aalmoezen 

amper voorkwam: de armenzorg was er vooral rond onderhoudskosten van de armen 

geconcentreerd, een gevolg van wantrouwen tegenover geldelijke steun? Andere 

uitgaven zoals het vergoeden van medische onkosten of begrafeniskosten kwamen 

minder frequent voor en stonden slechts voor een beperkt aandeel van de armenzorg in. 

Het profiel van deze steunverlening bleef doorheen de tweede helft van de 18de eeuw 

ook doorgaans gehandhaafd. Enkel in de crisisperiode 1780-1790, stegen bij twee van 

de drie armentafels die voor deze jaren nog gegevens nagelaten hebben uitzonderlijk de 

onderhoudskosten van de armen en daalde het aandeel van de aalmoezen. 

Dit alles brengt ons tot slot bij de vraag in hoeverre de armenzorg op het platteland in 

staat was de behoeftige armen te ondersteunen. Uit de financiële analyse van de 

armentafels bleek al dat het handhaven van de instelling, zeker in moeilijke tijden, 

belangrijker geacht werd dan het leningen van de nood der armen. Stijgingen van de 

graanprijzen zagen we echter wel weerspiegeld in toegenomen uitgaven voor 

armenzorg, maar zonder concrete cijfers wat het aantal armen van deze vier parochies 

betreft doorheen de onderzochte periode, moesten we op basis van de totale 

bevolkingscijfers berekenen wat de reële omvang van de verstrekte steun was. Deze 

resultaten schetsen een weinig rooskleurig beeld, want bekeken op de totale bevolking 

was de aard van de steunverlening echter zeer beperkt. 

 

Hieruit mogen we evenwel niet al te voorbarig afleiden dat de armentafels op het 

platteland, zoals de meeste in de steden, een compleet inefficiënt beleid voerden dat niet 

in staat was in te spelen op de noden van de armen. De armentafels hadden uiteraard 

onvoldoende middelen om het armoedeprobleem op te lossen, niet in het minst omdat 

hier vooral maatschappelijke en sociaal-economische factoren aan de basis lagen. 

Bovendien was het oplossen van de armoede allesbehalve het primaire doel van deze 

instellingen. De aanwezigheid van de armentafels zorgde immers voor dat een groot 

deel van de armen op het platteland toch met financiële en/of materiële hulp werd 

bijgestaan, zodat hun lot min of meer te dragen was. 
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Tabel 1 – Overzicht van de leeftijden van de armenmeesters 

  

 
ARMENDIS BALEGEM 

 

Periode Armenmeester Doopdatum 
Leeftijd bij 
aanstelling 

1 1749-1751 Judocus Baele 26/11/1717 32 jaar 

          

2 1761-1763 
sr. Livinus vanden 

Bulcke 
08/10/1722 39 jaar 

   1764-1766  (idem) (rekening niet bewaard)  

3 1767-1769 Pieter van Durme 12/02/1726 41 jaar 

4 1770-1772 
sr. Francis van 

Oostende 
- - 

5 1773-1775 
sr. Pieter 
Standaert 

    

6 1776-1778 07/03/1734 39 jaar 

7 1779-1781     

8 1782-1784 
Constantinus de 

Noyette 

01/12/1744 38 jaar 

of of 

06/12/1753 29 jaar 

9 1785-1787 Joh.-Bapt. Cosyns - - 

          

10 1792-1798 
Constantinus 

Simoens 
24/12/1753 39 jaar 

  

 
ARMENDIS GIJZENZELE 

 

Periode Armenmeester Doopdatum 
Leeftijd bij 
aanstelling 

1 1748-1750 Pieter de Smet - - 

2 1751-1756 Pieter de Gheyter 

01/03/1700 51 jaar 

of of 

21/03/1713 38 jaar 

3 1757-1758 
Joannes de Smet 02/07/1712 45 jaar 

4 1759-1761 

5 1762-1768 Joannes 
Vanderheyden 

07/03/1717 45 jaar 
6 1769-1774 

7 1775-1778 
Joannes Beeckman - - 

8 1779-1780 

          

9 1783-1786 

Judocus Waeytens - - 10 1787-1790 

11 1791-1792 
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ARMENDIS LANDSKOUTER 

 

  Periode Armenmeester Doopdatum 
Leeftijd bij 
aanstelling 

1 1743-1749 Frans de Bruycker - - 

2 1749-1752 Jan Vanderheyden - - 

3 1753-1755 
Joannes 

Putterman 
- - 4 1756-1758 

5 1759-1761 

          

6 1776-1778 

Joannes de 
Wettinck 

28/04/1734 54 jaar 

7 1779-1781 

8 1782-1784 

9 1785-1787 

10 1788-1792 

 

 
ARMENDIS OOSTERZELE 

 

  Periode Armenmeester Doopdatum 
Leeftijd bij 
aanstelling 

1 1755-1756 
Dignum van 
Helleputte 

- - 

          

2 1759-1760 Frans de Corte 
29/03/1738 

(?) 
21 jaar 

          

3 1761-1762 Judocus van Bever 06/04/1715 46 jaar 

4 1763-1765 Pieter de Corte 

09/01/1718 45 jaar 

of of 

14/02/1720 43 jaar 

of of 

24/02/1726 37 jaar 

          

5 1768-1769 Adriaen Galle - - 

6 1770-1772 
Constantinus 

D’Hondt 
20/05/1730 40 jaar 

7 1773-1775 Livinus van Bever - - 

 

Bron: Gemeentelijk Documentatiecentrum Melle 

Parochieregisters Balegem 
Klapper dopen (1620-1796) 
Parochieregisters Gijzenzele 
Klapper dopen (1653-1796) 

Parochieregisters Landskouter 
Klapper dopen (1653-1796) 
Parochieregisters Oosterzele 
Klapper dopen (1661-1796) 
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Tabel 2 – Overzicht van de landpachten in Vlaanderen en de armentafel van 

Gijzenzele, 1751-1795 

(cfr. grafiek 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 – Overzicht van de tekorten, uitgaven voor armenzorg en uitgaven voor 

domein en administratie (in schellingen Vlaams) 

(cfr. grafiek 2.12) 

Rekening Saldo’s 
Uitgaven 

armenzorg 
Uitgaven domein en 

administratie 

1749-1751 -247 1483,83 163 

1761-1763 943,7 2182,75 301,25 

1767-1769 207,67 2701,29 1520,96 

1770-1772 561,83 2059,29 467,75 

1773-1775 810,22 2312,54 351 

1776-1778 -2700,5 5464,5 535,08 

1779-1781 -1835,2 3171,93 525,08 

1782-1784 118,67 2697,33 514,5 

1785-1787 685,58 4736,67 6258,08 

1792-1798 -81,21 7191,21 1148,58 
  

Periode 
Landpacht in Vlaanderen 

(in stuiver) 

Inkomsten uit landpachten te 
Gijzenzele 

(in schellingen Vlaams) 
1751-55 199,5 247,25 
1756-60 211,5 224,05 
1761-65 226,7 225,90 
1766-70 252,2 242,68 
1771-75 280,5 275,94 
1776-80 286,9 311,84 
1781-85 322,6 356,00 
1786-90 397,9 409,87 
1791-95 448,8 433,33 

Bron landpacht in Vlaanderen: C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een 
historische en sociaal economische synthese, 14de – 20ste eeuw”, in I. Devos en T. 

Lambrecht, eds. Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden, pp. 164-166. 
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Tabel 4 – Overzicht van de gemiddelde inkomsten, uitgaven en uitgaven voor 

armenzorg (in schellingen Vlaams) 

(cfr. grafiek 2.18)  

 
Inkomsten Uitgaven 

Uitgaven 
armenzorg 

1750 424,49 317,19 231,71 
1751 388,44 246,49 205,22 
1752 344,76 90,68 60,53 
1753 341,91 71,46 43,56 
1754 341,91 71,46 43,56 
1755 535,29 240,58 181,41 
1756 544,14 273,89 214,65 
1757 705,19 253,29 228,69 
1758 705,19 253,29 228,69 
1759 732,96 528,33 344,04 
1760 732,96 528,33 344,04 
1761 906,04 611,67 440,98 
1762 1032,80 620,37 521,80 
1763 1145,96 907,90 557,77 
1764 1148,22 948,41 473,54 
1765 1148,22 948,41 473,54 
1766 - - - 
1767 1368,17 1124,08 661,70 
1768 1368,17 1124,08 661,70 
1769 1480,44 1235,42 616,57 
1770 1079,77 891,44 600,80 
1771 1079,77 891,44 600,80 
1772 1079,77 891,44 600,80 
1773 1172,01 905,14 608,71 
1774 1172,01 905,14 608,71 
1775 1437,88 1122,81 634,76 
1776 979,40 1128,72 700,97 
1777 979,40 1128,72 700,97 
1778 979,40 1128,72 700,97 
1779 1373,96 922,74 518,21 
1780 1373,96 922,74 518,21 
1781 854,04 1139,59 594,86 
1782 922,91 890,82 492,07 
1783 1121,88 922,52 493,66 
1784 1121,88 922,52 493,66 
1785 1852,82 1593,11 731,44 
1786 1852,82 1593,11 731,44 
1787 1787,67 1644,59 759,08 
1788 701,79 603,19 319,07 
1789 701,79 603,19 319,07 
1790 701,79 603,19 319,07 
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Tabel 5 – Evolutie van het geschatte aantal armen en de uitgaven voor armenzorg 

te Balegem, 1749-1798. 

(cfr. grafiek 2.22)  

 
 

Rekening 
Geschat 

aantal armen 

Uitgaven 
armenzorg  
(in sch. Vl.) 

1749-1751 324 1483,83 

1761-1763 348 2178,75 

1767-1769 420 2679,96 

1770-1772 420 2059,29 

1773-1775 504 2312,54 

1776-1778 672 5464,50 

1779-1781 588 3171,93 

1782-1784 444 2584,75 

1785-1787 - - 

1792-1798 600 7191,21 

 

 

Tabel 6 – Armoede in het Land van Rode, 1795 

(cfr. grafiek 3.1) 

 

Parochie Disarmen 
Secrete 
armen 

Totaal 
aantal 
armen 

Totale  
bevolking 

% 
armen 

Balegem  200 400 600 2249 26,68 
Bavegem  69 55 124 660 18,79 

Beerlegem  20 45 65 291 22,34 
Gentbrugge  60 100 160 840 19,05 

Gontrode  32 15 47 379 12,40 
Gijzenzele  36 12 48 433 11,09 

Landskouter  42 25 67 346 19,36 
Letterhoutem  76 74 150 722 20,78 

Melle 260 312 572 1435 39,86 
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Melsen 14 35 49 434 11,29 
Moortsele 39 43 82 602 13,62 

Munte 30 16 46 632 7,28 
Oosterzele  256 157 413 2740 15,07 

Scheldewindeke  150 250 400 1686 23,72 
Vlierzele  87 70 157 1301 12,07 

TOTAAL 1371 1609 2980 14750 20,2 

Bron: D. Lamarcq, “Armoede en armenzorg in het Land van Aalst in 1795”, pp. 6-7 

 

 

Tabel 7 – Graanprijzen Aalst en gemiddelde uitgaven armenzorg, 1750-1790 

(cfr. grafiek 3.2) 

 

 

Graanprijs 
 (in groten 

Vlaams) 

Gemiddelde 
uitgaven armenzorg 

(in schellingen 
Vlaams) 

1750 42,5 231,71 

1751 42,5 205,22 

1752 42,5 60,53 

1753 32 43,56 

1754 30,5 43,56 

1755 31 181,41 

1756 32,5 214,65 

1757 45,5 228,69 

1758 41 228,69 

1759 37,5 344,04 

1760 40,5 344,04 

1761 37 440,98 

1762 43 521,80 

1763 40 557,77 

1764 39,5 473,54 

1765 46,5 473,54 

1766 44 
 1767 45,5 661,70 

1768 47,5 661,70 

1769 42,5 616,57 

1770 46,5 600,80 

1771 52 600,80 

1772 52 600,80 

1773 46 608,71 

1774 44,5 608,71 

1775 51,5 634,76 

1776 43 700,97 
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1777 41 700,97 

1778 44 700,97 

1779 42 518,21 

1780 43 518,21 

1781 49,5 594,86 

1782 45,5 492,07 

1783 47 493,66 

1784 56,5 493,66 

1785 61 731,44 

1786 
 

731,44 

1787 
 

759,08 

1788 
 

319,07 

1789 65,5 319,07 

1790 53 319,07 
Bron graanprijzen: A. Wyffels, “Prijs van tarwe per 
vat te Aalst” en “Prijs van rogge per vat te Aalst”, 
in: C. Verlinden e.a., eds., Dokumenten voor de 

geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en 
Brabant (XVe-XVIlIe eeuw), pp. 115-120. 
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Tabel 8 – Jaarlijkse inkomsten (in schellingen Vlaams) 

 Landpachten Renten en obligaties Armenschaal 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     8,24       35,57       26,71   
1744     8,24       35,57       26,71   
1745     8,24       35,57       26,71   
1746     8,24       35,57       26,71   

1747     8,24       35,57       26,71   

1748   68,26 8,24     115,33 35,57     30,50 26,71   
1749 333,67 68,26 12,45   65,00 115,33 41,79   70,72 30,50 34,94   
1750 333,67 68,26 16,67   65,00 115,33 48,00   70,72 30,50 43,17   

1751 333,67 247,25 16,67   65,00 97,89 48,00   70,72 20,06 43,17   

1752   247,25 16,67     97,89 48,00     20,06 43,17   
1753   247,25 18,89     97,89 32,00     20,06 5,00   
1754   247,25 18,89     97,89 32,00     20,06 5,00   
1755   247,25 18,89 275,17   97,89 32,00 269,00   20,06 5,00 154,31 
1756   247,25 20,00 275,17   97,89 45,33 269,00   20,06 5,00 154,31 
1757   221,58 20,00     179,67 45,33     20,56 5,00   
1758   221,58 20,00     179,67 45,33     20,56 5,00   
1759   214,92 20,00 266,17   144,33 48,67 475,00   8,04 13,50 174,00 
1760   214,92 20,00 266,17   144,33 48,67 475,00   8,04 13,50 174,00 
1761 533,00 214,92 20,00 400,17 354,42 144,33 48,67 375,63 86,67 8,04 13,50 137,29 
1762 533,00 228,64   400,17 354,42 254,33   375,63 86,67 2,29   137,29 
1763 533,00 228,64   233,33 354,42 254,33   506,39 86,67 2,29   75,67 
1764   228,64   233,33   254,33   506,39   2,29   75,67 
1765   228,64   233,33   254,33   506,39   2,29   75,67 
1766   228,64       254,33       2,29     
1767 530,58 228,64   511,89 875,06 254,33   1363,78 63,89 2,29   82,22 
1768 530,58 228,64   511,89 875,06 254,33   1363,78 63,89 2,29   82,22 
1769 530,58 263,73   511,89 875,06 143,00   1363,78 63,89     82,22 
1770 464,42 263,73   219,03 418,67 143,00   451,59 55,56     261,72 
1771 464,42 263,73   219,03 418,67 143,00   451,59 55,56     261,72 
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1772 464,42 263,73   219,03 418,67 143,00   451,59 55,56     261,72 
1773 640,69 263,73   510,75 483,31 143,00   645,81 33,92     297,75 
1774 640,69 263,73   510,75 483,31 143,00   645,81 33,92     297,75 
1775 640,69 324,79   510,75 483,31 946,33   645,81 33,92 6,67   297,75 
1776 603,25 324,79 35,03   438,11 946,33 42,67   30,50 6,67 46,03   

1777 603,25 324,79 35,03   438,11 946,33 42,67   30,50 6,67 46,03   

1778 603,25 324,79 35,03   438,11 946,33 42,67   30,50 6,67 46,03   
1779 664,83 292,42 35,00   821,10 1312,67 47,56   34,83 11,67 45,00   
1780 664,83 292,42 35,00   821,10 1312,67 47,56   34,83 11,67 45,00   
1781 664,83   35,00   821,10   47,56   34,83   45,00   

1782 620,33   35,00   928,69   42,19   68,67   43,67   
1783 620,33 356,00 35,00   928,69 257,07 42,19   68,67 9,38 43,67   
1784 620,33 356,00 35,00   928,69 257,07 42,19   68,67 9,38 43,67   
1785 918,92 356,00 41,67   2972,50 257,07 34,22     9,38 44,67   

1786 918,92 356,00 41,67   2972,50 257,07 34,22     9,38 44,67   

1787 918,92 423,33 41,67   2972,50 347,38 34,22     14,52 44,67   
1788   423,33 28,67     347,38 20,20     14,52 22,32   
1789   423,33 28,67     347,38 20,20     14,52 22,32   
1790   423,33 28,67     347,38 20,20     14,52 22,32   

1791   433,33 28,67     139,67 20,20       22,32   
1792 639,61 433,33 28,67   431,29 139,67 20,20   31,23   22,32   
1793 639,61       431,29       31,23       
1794 639,61       431,29       31,23       

1795 639,61       431,29       31,23       

1796 639,61       431,29       31,23       
1797 639,61       431,29       31,23       
1798 639,61       431,29       31,23       

GEM. 600,19 275,05 24,22 350,44 737,93 313,30 38,28 619,00 50,09 12,53 29,02 171,29 
MED. 620,33 263,73 20,00 275,17 438,11 179,67 41,99 490,69 34,83 9,38 26,71 154,31 
MAX. 918,92 433,33 41,67 511,89 2972,50 1312,67 48,67 1363,78 86,67 30,50 46,03 297,75 
MIN. 333,67 68,26 8,24 219,03 65,00 97,89 20,20 269,00 30,50 2,29 5,00 75,67 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Land- en cijnspachten Renten en obligaties Armenschaal 
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Tabel 8 – Jaarlijkse inkomsten (in schellingen Vlaams) – vervolg 

 Verkoop van goederen Andere inkomsten Positieve saldo’s 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     11,85               0,13   

1744     11,85               0,13   

1745     11,85               0,13   
1746     11,85               0,13   
1747     11,85               0,13   
1748     11,85     1,89       436,33 0,13   

1749 6,39   11,85     1,89 7,50     436,33 11,34   
1750 6,39         1,89 15,00     436,33 22,54   
1751 6,39 3,75       0,83 15,00     174,38 22,54   
1752   3,75       0,83 15,00     174,38 22,54   

1753   3,75       0,83       174,38 83,78   

1754   3,75       0,83       174,38 83,78   
1755   3,75   1,67   0,83       174,38 83,78 221,91 
1756   3,75   1,67   0,83       174,38 95,89 221,91 
1757   40,83               781,52 95,89   
1758   40,83               781,52 95,89   
1759           6,06       581,71 22,17 224,33 
1760           6,06       581,71 22,17 224,33 
1761           6,06   85,88 167,34 581,71 22,17 424,38 
1762   18,24       1,52   85,88 167,34 28,62   424,38 
1763   18,24   503,06   1,52     167,34 28,62   444,36 
1764   18,24   503,06   1,52       28,62   444,36 
1765   18,24   503,06   1,52       28,62   444,36 
1766   18,24       1,52       28,62     
1767   18,24       1,52       28,62   143,46 
1768   18,24       1,52       28,62   143,46 
1769   166,47       4,06       293,20   143,46 
1770 28,88 166,47       4,06     62,11 293,20   406,88 
1771 28,88 166,47       4,06     62,11 293,20   406,88 
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1772 28,88 166,47       4,06     62,11 293,20   406,88 
1773   166,47       4,06       293,20   33,35 
1774   166,47       4,06       293,20   33,35 
1775           1,81       388,46   33,35 
1776         27,83 1,81       388,46 46,72   

1777         27,83 1,81       388,46 46,72   

1778         27,83 1,81       388,46 46,72   
1779     10,00     3,94       793,10 49,75   
1780     10,00     3,94       793,10 49,75   
1781     10,00               49,75   

1782         66,67           40,61   
1783         66,67 2,33       895,03 40,61   
1784         66,67 2,33       895,03 40,61   
1785           2,33     2,03 895,03 24,64   

1786           2,33     2,03 895,03 24,64   

1787   5,25             2,03 533,89 24,64   
1788   5,25               533,89 8,03   
1789   5,25               533,89 8,03   
1790   5,25               533,89 8,03   

1791           4,69       275,02 8,03   
1792 35,71       41,96 4,69       275,02 8,03   
1793 35,71       41,96               
1794 35,71       41,96               

1795 35,71       41,96               

1796 35,71       41,96               
1797 35,71       41,96               
1798 35,71       41,96               

GEM. 27,37 50,07 11,29 302,50 44,40 2,64 13,13 85,88 77,16 396,02 33,63 268,08 
MED. 35,71 18,24 11,85 503,06 41,96 1,89 15,00 85,88 62,11 388,46 23,59 224,33 
MAX. 35,71 166,47 11,85 503,06 66,67 6,06 15,00 85,88 167,34 895,03 95,89 444,36 
MIN. 6,39 3,75 10,00 1,67 27,83 0,83 7,50 85,88 2,03 28,62 0,13 33,35 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Verkoop van goederen Andere inkomsten Positieve saldo’s 
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TOTALE INKOMSTEN 

 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele  

1743     82,50   1743 

1744     82,50   1744 

1745     82,50   1745 

1746     82,50   1746 

1747     82,50   1747 

1748   652,32 82,50   1748 

1749 475,78 652,32 119,86   1749 

1750 475,78 652,32 145,38   1750 

1751 475,78 544,15 145,38   1751 

1752   544,15 145,38   1752 

1753   544,15 139,67   1753 

1754   544,15 139,67   1754 

1755   544,15 139,67 922,06 1755 

1756   544,15 166,22 922,06 1756 

1757   1244,17 166,22   1757 

1758   1244,17 166,22   1758 

1759   955,06 104,33 1139,50 1759 

1760   955,06 104,33 1139,50 1760 

1761 1141,43 955,06 104,33 1423,33 1761 

1762 1141,43 533,64   1423,33 1762 

1763 1141,43 533,64   1762,81 1763 

1764   533,64   1762,81 1764 

1765   533,64   1762,81 1765 

1766   533,64     1766 

1767 1469,53 533,64   2101,35 1767 

1768 1469,53 533,64   2101,35 1768 

1769 1469,53 870,46   2101,35 1769 

1770 1029,63 870,46   1339,21 1770 

1771 1029,63 870,46   1339,21 1771 

1772 1029,63 870,46   1339,21 1772 

1773 1157,92 870,46   1487,66 1773 

1774 1157,92 870,46   1487,66 1774 

1775 1157,92 1668,06   1487,66 1775 

1776 1099,69 1668,06 170,44   1776 

1777 1099,69 1668,06 170,44   1777 

1778 1099,69 1668,06 170,44   1778 

1779 1520,77 2413,79 187,31   1779 

1780 1520,77 2413,79 187,31   1780 

1781 1520,77   187,31   1781 

1782 1684,35   161,47   1782 

1783 1684,35 1519,81 161,47   1783 

1784 1684,35 1519,81 161,47   1784 

1785 3893,44 1519,81 145,19   1785 

1786 3893,44 1519,81 145,19   1786 

1787 3893,44 1324,36 145,19   1787 

1788   1324,36 79,22   1788 

1789   1324,36 79,22   1789 

1790   1324,36 79,22   1790 

1791   852,71 79,22   1791 

1792 1179,80 852,71 79,22   1792 
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1793 1179,80       1793 

1794 1179,80       1794 

1795 1179,80       1795 

1796 1179,80       1796 

1797 1179,80       1797 

1798 1179,80       1798 

GEM. 1431,65 1025,94 129,75 1502,38 GEM. 

MED. 1179,80 870,46 142,43 1455,50 MED. 

MAX. 3893,44 2413,79 187,31 2101,35 MAX. 

MIN. 475,78 533,64 79,22 922,06 MIN. 

 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele  

 TOTALE INKOMSTEN  
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Tabel 9 – Jaarlijkse uitgaven (in schellingen Vlaams) 

 Administratieve uitgaven Domeinuitgaven Uitgaven armenzorg 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     6,88               58,08   
1744     6,88               58,08   
1745     6,88               58,08   

1746     6,88               58,08   

1747     6,88               58,08   
1748   35,50 6,88     142,89       131,03 58,08   
1749 19,03 35,50 8,59   35,31 142,89     494,61 131,03 63,79   
1750 19,03 35,50 10,29   35,31 142,89     494,61 131,03 69,50   

1751 19,03 10,63 10,29   35,31 36,72     494,61 51,56 69,50   
1752   10,63 10,29     36,72       51,56 69,50   
1753   10,63 8,56     36,72       51,56 35,56   
1754   10,63 8,56     36,72       51,56 35,56   

1755   10,63 8,56 28,83   36,72   92,88   51,56 35,56 457,10 
1756   10,63 8,78 28,83   36,72   92,88   51,56 135,28 457,10 
1757   24,08 8,78     16,33       322,10 135,28   
1758   24,08 8,78     16,33       322,10 135,28   
1759   15,89 9,14 42,58   410,83   74,42   340,92 86,25 604,96 
1760   15,89 9,14 42,58   410,83   74,42   340,92 86,25 604,96 
1761 9,61 15,89 9,14 29,50 91,00 410,83   116,79 726,25 340,92 86,25 610,50 
1762 9,61 17,88   29,50 91,00 9,64   116,79 726,25 228,65   610,50 
1763 9,61 17,88   22,22 91,00 9,64   878,72 726,25 228,65   718,42 
1764   17,88   22,22   9,64   878,72   228,65   718,42 
1765   17,88   22,22   9,64   878,72   228,65   718,42 
1766   17,88       9,64       228,65     
1767 17,86 17,88   34,53 489,13 9,64   796,81 893,32 228,65   863,14 
1768 17,86 17,88   34,53 489,13 9,64   796,81 893,32 228,65   863,14 
1769 17,86 17,42   34,53 489,13 184,53   796,81 893,32 93,26   863,14 
1770 38,36 17,42   27,11 117,56 184,53   170,64 686,43 93,26   1022,72 
1771 38,36 17,42   27,11 117,56 184,53   170,64 686,43 93,26   1022,72 
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1772 38,36 17,42   27,11 117,56 184,53   170,64 686,43 93,26   1022,72 
1773 14,47 17,42   35,06 102,53 184,53   219,00 770,85 93,26   962,03 
1774 14,47 17,42   35,06 102,53 184,53   219,00 770,85 93,26   962,03 
1775 14,47 27,21   35,06 102,53 1065,91   219,00 770,85 171,40   962,03 
1776 32,58 27,21 11,78   145,78 1065,91     1821,50 171,40 110,00   

1777 32,58 27,21 11,78   145,78 1065,91     1821,50 171,40 110,00   
1778 32,58 27,21 11,78   145,78 1065,91     1821,50 171,40 110,00   
1779 61,25 39,92 14,28   113,78 57,56     1057,31 364,90 132,42   
1780 61,25 39,92 14,28   113,78 57,56     1057,31 364,90 132,42   

1781 61,25   14,28   113,78       1057,31   132,42   
1782 57,22   14,28   114,28       861,58   122,56   
1783 57,22 23,60 14,28   114,28 465,49     861,58 496,83 122,56   
1784 57,22 23,60 14,28   114,28 465,49     861,58 496,83 122,56   

1785 42,11 23,60 9,89   2043,92 465,49     1578,89 496,83 118,58   

1786 42,11 23,60 9,89   2043,92 465,49     1578,89 496,83 118,58   
1787 42,11 14,50 9,89   2043,92 546,13     1578,89 579,77 118,58   
1788   14,50 7,62     546,13       579,77 58,38   
1789   14,50 7,62     546,13       579,77 58,38   

1790   14,50 7,62     546,13       579,77 58,38   
1791   33,25 7,62     40,00       294,92 58,38   
1792 15,33 33,25 7,62   148,75 40,00     1027,32 294,92 58,38   
1793 15,33       148,75       1027,32       

1794 15,33       148,75       1027,32       

1795 15,33       148,75       1027,32       
1796 15,33       148,75       1027,32       
1797 15,33       148,75       1027,32       
1798 15,33       148,75       1027,32       

GEM. 28,97 21,01 9,69 31,03 317,68 269,63 - 375,76 995,98 252,12 87,07 780,22 
MED. 19,03 17,88 8,96 29,50 117,56 142,89 - 194,82 893,32 228,65 77,88 790,78 
MAX. 61,25 39,92 14,28 42,58 2043,92 1065,91 - 878,72 1821,50 579,77 135,28 1022,72 
MIN. 9,61 10,63 6,88 22,22 35,31 9,64 - 74,42 494,61 51,47 35,56 457,10 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Administratieve uitgaven Domeinuitgaven Uitgaven armenzorg 
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Tabel 9 – Jaarlijkse uitgaven (in schellingen Vlaams) – vervolg 

 Andere uitgaven Tekorten TOTALE UITGAVEN 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     4,65               69,62   
1744     4,65               69,62   

1745     4,65               69,62   

1746     4,65               69,62   

1747     4,65               69,62   

1748   1,49 4,65             310,90 69,62   

1749 1,72 1,49 3,70   7,44       558,11 310,90 76,08   

1750 1,72 1,49 2,75   7,44       558,11 310,90 82,54   

1751 1,72   2,75   7,44       558,11 98,81 82,54   

1752     2,75             98,81 82,54   
1753                   98,81 44,11   

1754                   98,81 44,11   

1755                   98,81 44,11 578,81 
1756                   98,81 144,06 578,81 
1757                   362,52 144,06   
1758                   362,52 144,06   
1759                   767,64 95,39 721,96 
1760                   767,64 95,39 721,96 
1761                 826,86 767,64 95,39 756,79 
1762   21,29             826,86 277,46   756,79 
1763   21,29             826,86 277,46   1619,36 
1764   21,29               277,46   1619,36 
1765   21,29               277,46   1619,36 
1766   21,29               277,46     
1767   21,29             1400,31 277,46   1694,47 
1768   21,29             1400,31 277,46   1694,47 
1769   316,28             1400,31 611,49   1694,47 
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1770   316,28             842,35 611,49   1220,47 
1771   316,28             842,35 611,49   1220,47 
1772   316,28             842,35 611,49   1220,47 
1773   316,28             887,85 611,49   1216,08 
1774   316,28             887,85 611,49   1216,08 
1775                 887,85 1264,51   1216,08 
1776                 1999,86 1264,51 121,78   
1777                 1999,86 1264,51 121,78   
1778                 1999,86 1264,51 121,78   

1779   26,67     900,15       2132,49 489,04 146,69   
1780   26,67     900,15       2132,49 489,04 146,69   
1781         900,15       2132,49   146,69   
1782         611,72       1644,80   136,83   

1783         611,72       1644,80 985,93 136,83   

1784         611,72       1644,80 985,93 136,83   
1785                 3664,92 985,93 128,47   
1786                 3664,92 985,93 128,47   
1787                 3664,92 1140,40 128,47   

1788                   1140,40 65,99   
1789                   1140,40 65,99   
1790                   1140,40 65,99   
1791                   368,17 65,99   

1792                 1191,40 368,17 65,99   

1793                 1191,40       
1794                 1191,40       
1795                 1191,40       
1796                 1191,40       

1797                 1191,40       
1798                 1191,40       

GEM. 1,72 116,92 3,99  - 506,44  -  -  - 1476,84 591,69 97,87 1187,02 
MED. 1,72 21,29 4,65  - 611,72  -  -  - 1191,40 489,04 88,97 1218,28 
MAX. 1,72 316,28 4,65  - 900,15  -  -  - 3664,92 1264,51 146,69 1694,47 
MIN. 1,72 1,49 2,75  - 7,44  -  -  - 558,11 98,81 44,11 578,81 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Andere uitgaven Tekorten TOTALE UITGAVEN 
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Tabel 10 – Jaarlijkse uitgaven voor armenzorg (in schellingen Vlaams) 

 Aalmoezen Onderhoud en uitbesteding Giften in natura 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     20,83       21,95           
1744     20,83       21,95           
1745     20,83       21,95           
1746     20,83       21,95           

1747     20,83       21,95           

1748   49,83 20,83     47,06 21,95     32,06     
1749 287,94 49,83 44,33   93,97 47,06 21,95   44,61 32,06     
1750 287,94 49,83 67,83   93,97 47,06     44,61 32,06     
1751 287,94 51,56 67,83   93,97       44,61       

1752   51,56 67,83                   
1753   51,56 23,33       12,22           
1754   51,56 23,33       12,22           
1755   51,56 23,33       12,22 352,48       93,71 
1756   51,56 62,61       15,67 352,48     24,67 93,71 
1757   317,10 62,61       15,67       24,67   
1758   317,10 62,61       15,67       24,67   
1759   185,71 27,86     121,39 34,44 493,29   25,44 23,94 111,67 
1760   185,71 27,86     121,39 34,44 493,29   25,44 23,94 111,67 
1761 414,06 185,71 27,86 165,33 228,42 121,39 34,44 379,08 12,28 25,44 23,94 66,08 
1762 414,06 208,56   165,33 228,42     379,08 12,28 11,61   66,08 
1763 414,06 208,56     228,42     560,00 12,28 11,61   69,78 
1764   208,56           560,00   11,61   69,78 
1765   208,56           560,00   11,61   69,78 
1766   208,56               11,61     
1767 715,07 208,56     101,67     780,69 13,69 11,61   74,22 
1768 715,07 208,56     101,67     780,69 13,69 11,61   74,22 
1769 715,07 93,09     101,67     780,69 13,69 0,17   74,22 
1770 366,13 93,09     94,17     871,14 20,06 0,17   86,28 
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1771 366,13 93,09     94,17     871,14 20,06 0,17   86,28 
1772 366,13 93,09     94,17     871,14 20,06 0,17   86,28 
1773 413,26 93,09   1,75 172,44     704,85 71,69 0,17   108,40 
1774 413,26 93,09   1,75 172,44     704,85 71,69 0,17   108,40 
1775 413,26     1,75 172,44 116,21   704,85 71,69 56,69   108,40 
1776 985,57   68,31   293,64 116,21 41,69   416,68 56,69     
1777 985,57   68,31   293,64 116,21 41,69   416,68 56,69     
1778 985,57   68,31   293,64 116,21 41,69   416,68 56,69     
1779 175,28 56,23 65,69   172,19 215,83 50,00   552,70 80,38     

1780 175,28 56,23 65,69   172,19 215,83 50,00   552,70 80,38     
1781 175,28   65,69   172,19   50,00   552,70       
1782 247,28   113,56   192,58   9,00   378,06       
1783 247,28 89,52 113,56   192,58 43,75 9,00   378,06 214,27     

1784 247,28 89,52 113,56   192,58 43,75 9,00   378,06 214,27     

1785 644,00 89,52 118,58   364,89 43,75     463,06 214,27     
1786 644,00 89,52 118,58   364,89 43,75     463,06 214,27     
1787 644,00 447,60 118,58   364,89 124,42     463,06       
1788   447,60 58,38     124,42             

1789   447,60 58,38     124,42             
1790   447,60 58,38     124,42             
1791   179,25 58,38                   
1792 444,14 179,25 58,38   301,38       215,04       

1793 444,14       301,38       215,04       

1794 444,14       301,38       215,04       
1795 444,14       301,38       215,04       
1796 444,14       301,38       215,04       
1797 444,14       301,38       215,04       

1798 444,14       301,38       215,04       

GEM. 466,32 161,23 58,46 67,18 213,28 103,73 25,71 622,21 218,34 51,70 24,31 86,61 
MED. 414,06 93,09 60,49 1,75 192,58 116,21 21,95 632,42 215,04 25,44 24,31 86,28 
MAX. 985,57 447,60 118,58 165,33 364,89 215,83 50,00 871,14 552,70 214,27 24,67 111,67 
MIN. 175,28 49,83 20,83 1,75 93,97 43,75 9,00 352,48 12,28 0,17 23,94 66,08 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Aalmoezen Onderhoud en uitbesteding Giften in natura 
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Tabel 10 – Jaarlijkse uitgaven voor armenzorg: detail (in schellingen Vlaams) – vervolg 

 Medische kosten Begrafeniskosten Andere uitgaven armenzorg 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743             10,88       4,42   

1744             10,88       4,42   

1745             10,88       4,42   
1746             10,88       4,42   
1747             10,88       4,42   
1748           2,08 10,88       4,42   

1749 34,00       18,17 2,08 10,88   15,92   3,04   
1750 34,00       18,17 2,08     15,92   1,67   
1751 34,00       18,17       15,92   1,67   
1752                     1,67   

1753                         

1754                         
1755               10,92         
1756     26,67       5,67 10,92         
1757     26,67     5,00 5,67           
1758     26,67     5,00 5,67           
1759           16,67             
1760           16,67             
1761 70,00       2,83 16,67             
1762 70,00       2,83 0,57             
1763 70,00       2,83 0,57   79,75       8,89 
1764           0,57   79,75       8,89 
1765           0,57   79,75       8,89 
1766           0,57             
1767 70,00         0,57   8,22         
1768 70,00         0,57   8,22         
1769 70,00             8,22         
1770 108,00       98,08     20,50       44,81 
1771 108,00       98,08     20,50       44,81 
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1772 108,00       98,08     20,50       44,81 
1773 97,78     18,67 15,67     60,11       68,25 
1774 97,78     18,67 15,67     60,11       68,25 
1775 97,78 0,50   18,67 15,67     60,11       68,25 
1776 100,67 0,50     19,11       5,83       

1777 100,67 0,50     19,11       5,83       
1778 100,67 0,50     19,11       5,83       
1779 105,64   13,22   28,17       23,33 12,96 3,50   
1780 105,64   13,22   28,17       23,33 12,96 3,50   

1781 105,64   13,22   28,17       23,33   3,50   
1782 12,72       13,33       55,47       
1783 12,72       13,33 18,46     55,47 130,83     
1784 12,72       13,33 18,46     55,47 130,83     

1785 37,83       34,67 18,46     34,44 130,83     

1786 37,83       34,67 18,46     34,44 130,83     
1787 37,83       34,67       34,44 7,75     
1788                   7,75     
1789                   7,75     

1790                   7,75     
1791   14,00               101,67     
1792 34,40 14,00     29,50       2,86 101,67     
1793 34,40       29,50       2,86       

1794 34,40       29,50       2,86       

1795 34,40       29,50       2,86       
1796 34,40       29,50       2,86       
1797 34,40       29,50       2,86       
1798 34,40       29,50       2,86       

GEM. 63,26 5,00 19,94 18,67 28,92 7,58 9,32 37,68 19,32 65,30 3,46 40,65 
MED. 70,00 0,50 19,94 18,67 28,17 2,08 10,88 20,50 15,92 57,31 3,50 44,81 
MAX. 108,00 14,00 26,67 18,67 98,08 18,46 10,88 79,75 55,47 130,83 4,42 68,25 
MIN. 12,72 0,50 13,22 18,67 2,83 0,57 5,67 8,22 2,86 7,75 1,67 8,89 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Medische kosten Begrafeniskosten Andere uitgaven armenzorg 
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Tabel 11 – Procentuele verdeling van de jaarlijkse inkomsten 

 Landpachten Renten en obligaties Armenschaal 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     9,99       43,12       32,38   
1744     9,99       43,12       32,38   
1745     9,99       43,12       32,38   
1746     9,99       43,12       32,38   

1747     9,99       43,12       32,38   

1748   10,46 9,99     17,68 43,12     4,68 32,38   
1749 70,13 10,46 10,39   13,66 17,68 34,86   14,86 4,68 29,15   
1750 70,13 10,46 11,46   13,66 17,68 33,02   14,86 4,68 29,69   

1751 70,13 45,44 11,46   13,66 17,99 33,02   14,86 3,69 29,69   

1752   45,44 11,46     17,99 33,02     3,69 29,69   
1753   45,44 13,52     17,99 22,91     3,69 3,58   
1754   45,44 13,52     17,99 22,91     3,69 3,58   
1755   45,44 13,52 29,84   17,99 22,91 29,17   3,69 3,58 16,74 
1756   45,44 12,03 29,84   17,99 27,27 29,17   3,69 3,01 16,74 
1757   17,94 12,03     14,55 27,27     1,66 3,01   
1758   17,94 12,03     14,55 27,27     1,66 3,01   
1759   48,83 19,17 23,36   32,80 46,65 41,68   1,83 12,94 15,72 
1760   48,83 19,17 23,36   32,80 46,65 41,68   1,83 12,94 15,72 
1761 46,70 48,83 19,17 28,11 31,05 32,80 46,65 26,39 7,59 1,83 12,94 9,65 
1762 46,70 42,85   28,11 31,05 47,66   26,39 7,59 0,43   9,65 
1763 46,70 42,85   13,24 31,05 47,66   28,72 7,59 0,43   4,29 
1764   42,85   13,24   47,66   28,72   0,43   4,29 
1765   42,85   13,24   47,66   28,72   0,43   4,29 
1766   42,85       47,66       0,43     
1767 36,11 42,85     59,55 47,66   64,90 4,35 0,43     
1768 36,11 42,85   24,36 59,55 47,66   64,90 4,35 0,43   3,91 
1769 36,11 30,30   24,36 59,55 16,43   64,90 4,35     3,91 
1770 45,11 30,30   16,35 40,66 16,43   33,72 5,40     19,54 
1771 45,11 30,30   16,35 40,66 16,43   33,72 5,40     19,54 
1772 45,11 30,30   16,35 40,66 16,43   33,72 5,40     19,54 
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1773 55,33 30,30   34,33 41,74 16,43   43,41 2,93     20,01 
1774 55,33 30,30   34,33 41,74 16,43   43,41 2,93     20,01 
1775 55,33 19,47   34,33 41,74 56,73   43,41 2,93 0,40   20,01 
1776 54,86 19,47 20,55   39,84 56,73 25,03   2,77 0,40 27,00   

1777 54,86 19,47 20,55   39,84 56,73 25,03   2,77 0,40 27,00   
1778 54,86 19,47 20,55   39,84 56,73 25,03   2,77 0,40 27,00   
1779 43,72 12,11 18,69   53,99 54,38 25,39   2,29 0,48 24,02   
1780 43,72 12,11 18,69   53,99 54,38 25,39   2,29 0,48 24,02   

1781 43,72   18,69   53,99   25,39   2,29   24,02   

1782 36,83   21,68   55,14   26,13   4,08   27,04   
1783 36,83 23,42 21,68   55,14 16,91 26,13   4,08 0,62 27,04   
1784 36,83 23,42 21,68   55,14 16,91 26,13   4,08 0,62 27,04   
1785 23,60 23,42 28,70   76,35 16,91 23,57     0,62 30,76   

1786 23,60 23,42 28,70   76,35 16,91 23,57     0,62 30,76   
1787 23,60 31,97 28,70   76,35 26,23 23,57     1,10 30,76   
1788   31,97 36,19     26,23 25,50     1,10 28,17   
1789   31,97 36,19     26,23 25,50     1,10 28,17   

1790   31,97 36,19     26,23 25,50     1,10 28,17   

1791   50,82 36,19     16,38 25,50       28,17   
1792 54,21 50,82 36,19   36,56 16,38 25,50   2,65   28,17   
1793 54,21       36,56       2,65       
1794 54,21       36,56       2,65       

1795 54,21       36,56       2,65       
1796 54,21       36,56       2,65       
1797 54,21       36,56       2,65       
1798 54,21       36,56       2,65       

GEM. 47,55 32,41 19,13 23,71 43,88 29,34 30,86 39,26 4,88 1,64 23,29 13,15 
MED. 46,70 31,97 18,69 24,36 40,66 17,99 26,13 33,72 2,93 1,10 27,61 15,72 
MAX. 70,13 50,82 36,19 34,33 76,35 56,73 46,65 64,90 14,86 4,68 32,38 20,01 
MIN. 23,60 10,46 9,99 13,24 13,66 14,55 22,91 26,39 2,29 0,40 3,01 3,91 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Land- en cijnspachten Renten en obligaties Armenschaal 
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Tabel 11 – Procentuele verdeling van de jaarlijkse inkomsten – vervolg 

 Verkoop van goederen Andere inkomsten Positieve saldo’s 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     14,36               0,16   

1744     14,36               0,16   
1745     14,36               0,16   
1746     14,36               0,16   
1747     14,36               0,16   

1748     14,36     0,29       66,89 0,16   
1749 1,34   9,88     0,29 6,26     66,89 9,46   
1750 1,34         0,29 10,32     66,89 15,51   
1751 1,34 0,69       0,15 10,32     32,05 15,51   

1752   0,69       0,15 10,32     32,05 15,51   

1753   0,69       0,15       32,05 59,98   
1754   0,69       0,15       32,05 59,98   
1755   0,69   0,18   0,15       32,05 59,98 25,74 
1756   0,69   0,18   0,15       32,05 57,69 25,74 
1757   3,31               62,54 57,69   
1758   3,31               62,54 57,69   
1759           0,63       15,17 21,25 16,69 
1760           0,63       15,17 21,25 16,69 
1761           0,63   6,03 14,66 15,17 21,25 29,82 
1762   3,42       0,29   6,03 14,66 5,36   29,82 
1763   3,42   28,54   0,29     14,66 5,36   25,21 
1764   3,42   28,54   0,29       5,36   25,21 
1765   3,42   28,54   0,29       5,36   25,21 
1766   3,42       0,29       5,36     
1767   3,42       0,29       5,36     
1768   3,42       0,29       5,36   6,83 
1769   19,12       0,47       33,68   6,83 
1770 2,80 19,12       0,47     6,03 33,68   30,38 
1771 2,80 19,12       0,47     6,03 33,68   30,38 
1772 2,80 19,12       0,47     6,03 33,68   30,38 
1773   19,12       0,47       33,68   2,24 
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1774   19,12       0,47       33,68   2,24 
1775           0,11       23,29   2,24 
1776         2,53 0,11       23,29 27,41   
1777         2,53 0,11       23,29 27,41   
1778         2,53 0,11       23,29 27,41   

1779     5,34     0,16       32,86 26,56   

1780     5,34     0,16       32,86 26,56   
1781     5,34               26,56   
1782         3,96           25,15   
1783         3,96 0,15       58,89 25,15   

1784         3,96 0,15       58,89 25,15   
1785           0,15     0,05 58,89 16,97   
1786           0,15     0,05 58,89 16,97   
1787   0,40             0,05 40,31 16,97   

1788   0,40               40,31 10,14   

1789   0,40               40,31 10,14   
1790   0,40               40,31 10,14   
1791           0,55       32,25 10,14   
1792 3,03       3,56 0,55       32,25 10,14   

1793 3,03       3,56               
1794 3,03       3,56               
1795 3,03       3,56               
1796 3,03       3,56               

1797 3,03       3,56               

1798 3,03       3,56               

GEM. 2,59 6,04 11,20 17,20 3,41 0,30 9,30 6,03 6,91 33,10 22,57 19,51 
MED. 3,03 3,42 14,36 28,54 3,56 0,29 10,32 6,03 6,03 32,25 19,11 25,21 
MAX. 3,03 19,12 14,36 28,54 3,96 0,63 10,32 6,03 14,66 66,89 59,98 30,38 
MIN. 1,34 0,40 5,34 0,18 2,53 0,11 6,26 6,03 0,05 5,36 0,16 2,24 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Verkoop van goederen Andere inkomsten Positieve saldo’s 
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Tabel 12 – Procentuele verdeling van de jaarlijkse uitgaven 

 Administratieve uitgaven Domeinuitgaven Uitgaven armenzorg 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     9,88               83,43   
1744     9,88               83,43   
1745     9,88               83,43   
1746     9,88               83,43   

1747     9,88               83,43   
1748   11,42 11,18     45,96       42,14 83,43   
1749 3,41 11,42 12,47   6,33 45,96     88,62 42,14 83,81   
1750 3,41 11,42 12,47   6,33 45,96     88,62 42,14 84,20   

1751 3,41 10,75 12,47   6,33 37,16     88,62 52,08 84,20   

1752   10,75 12,47     37,16       52,08 84,20   
1753   10,75 19,40     37,16       52,08 80,60   
1754   10,75 19,40     37,16       52,08 80,60   
1755   10,75 19,40 4,98   37,16   16,05   52,08 80,60 78,97 
1756   10,75 6,09 4,98   37,16   16,05   52,08 93,91 78,97 
1757   6,64 6,09     4,51       88,85 93,91   
1758   6,64 6,09     4,51       88,85 93,91   
1759   2,07 9,58 5,90   53,52   10,31   44,41 90,42 83,79 
1760   2,07 9,58 5,90   53,52   10,31   44,41 90,42 83,79 
1761 1,16 2,07 9,58 3,90 11,01 53,52   15,43 87,83 44,41 90,42 80,67 
1762 1,16 6,44   3,90 11,01 3,48   15,43 87,83 82,41   80,67 
1763 1,16 6,44   1,37 11,01 3,48   54,26 87,83 82,41   44,36 
1764   6,44   1,37   3,48   54,26   82,41   44,36 
1765   6,44   1,37   3,48   54,26   82,41   44,36 
1766   6,44       3,48       82,41     
1767 1,28 6,44   2,04 34,39 3,48   47,02 63,79 82,41   50,94 
1768 1,28 6,44   2,04 34,39 3,48   47,02 63,79 82,41   50,94 
1769 1,28 2,85   2,04 34,39 30,18   47,02 63,79 15,25   50,94 
1770 4,55 2,85   2,22 13,96 30,18   13,98 81,49 15,25   83,80 
1771 4,55 2,85   2,22 13,96 30,18   13,98 81,49 15,25   83,80 
1772 4,55 2,85   2,22 13,96 30,18   13,98 81,49 15,25   83,80 
1773 1,63 2,85   2,88 11,55 30,18   18,01 86,82 15,25   79,11 
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1774 1,63 2,85   2,88 11,55 30,18   18,01 86,82 15,25   79,11 
1775 1,63 2,15   2,88 11,55 84,29   18,01 86,82 13,55   79,11 
1776 1,63 2,15 9,67   7,29 84,29     91,08 13,55 90,33   
1777 1,63 2,15 9,67   7,29 84,29     91,08 13,55 90,33   
1778 1,63 2,15 9,67   7,29 84,29     91,08 13,55 90,33   

1779 2,87 8,15 9,73   5,34 11,76     49,58 74,64 90,27   
1780 2,87 8,15 9,73   5,34 11,76     49,58 74,64 90,27   
1781 2,87   9,73   5,34       49,58   90,27   
1782 3,48   10,43   6,95       52,38   89,57   

1783 3,48 2,39 10,43   6,95 47,21     52,38 50,39 89,57   
1784 3,48 2,39 10,43   6,95 47,21     52,38 50,39 89,57   
1785 1,15 2,39 7,70   55,77 47,21     43,08 50,39 92,30   
1786 1,15 2,39 7,70   55,77 47,21     43,08 50,39 92,30   

1787 1,15 1,27 7,70   55,77 47,89     43,08 50,84 92,30   

1788   1,27 11,54     47,89       50,84 88,46   
1789   1,27 11,54     47,89       50,84 88,46   
1790   1,27 11,54     47,89       50,84 88,46   
1791   9,03 11,54     10,86       80,10 88,46   

1792 1,29 9,03 11,54   12,49 10,86     86,23 80,10 88,46   
1793 1,29       12,49       86,23       
1794 1,29       12,49       86,23       
1795 1,29       12,49       86,23       

1796 1,29       12,49       86,23       

1797 1,29       12,49       86,23       
1798 1,29       12,49       86,23       

GEM. 2,13 5,54 10,72 3,06 16,04 34,85  - 26,86 74,64 50,86 87,82 70,08 
MED. 1,63 6,44 9,88 2,55 11,55 37,16  - 17,03 86,23 50,84 89,02 79,11 
MAX. 4,55 11,42 19,40 5,90 55,77 84,29  - 54,26 91,08 88,85 93,91 83,80 
MIN. 1,15 1,27 6,09 1,37 5,34 3,48  - 10,31 43,08 13,55 80,60 44,36 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Administratieve uitgaven Domeinuitgaven Uitgaven armenzorg 
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Tabel 12 – Procentuele verdeling van de jaarlijkse uitgaven – vervolg  

 Andere uitgaven Tekorten 

 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     6,69           

1744     6,69           

1745     6,69           

1746     6,69           

1747     6,69           

1748   0,48 6,69           

1749 0,31 0,48 5,01   1,33       

1750 0,31 0,48 3,33   1,33       

1751 0,31   3,33   1,33       

1752     3,33           

1753                 

1754                 

1755                 
1756                 
1757                 
1758                 
1759                 
1760                 
1761                 
1762   7,67             
1763   7,67             
1764   7,67             
1765   7,67             
1766   7,67             
1767   7,67             
1768   7,67             
1769   51,72             
1770   51,72             
1771   51,72             
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1772   51,72             
1773   51,72             
1774   51,72             
1775                 
1776                 

1777                 
1778                 
1779   5,45     42,21       
1780   5,45     42,21       

1781         42,21       
1782         37,19       
1783         37,19       
1784         37,19       

1785                 

1786                 
1787                 
1788                 
1789                 

1790                 
1791                 
1792                 
1793                 

1794                 

1795                 
1796                 
1797                 
1798                 

GEM. 0,31 20,91 5,51  - 26,91  -  -  - 
MED. 0,31 7,67 6,69  - 37,19  -  -  - 
MAX. 0,31 51,72 6,69  - 42,21  -  -  - 
MIN. 0,31 0,48 3,33  - 1,33  -  -  - 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Andere uitgaven Tekorten 
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Tabel 13 – Procentuele verdeling van de jaarlijkse uitgaven voor armenzorg 

 Aalmoezen Onderhoud en uitbesteding Giften in natura 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743     35,87       37,79           
1744     35,87       37,79           
1745     35,87       37,79           
1746     35,87       37,79           

1747     35,87       37,79           

1748   38,03 35,87     35,91 37,79     24,46     
1749 58,22 38,03 55,27   19,00 35,91 27,37   9,02 24,46     
1750 58,22 38,03 97,60   19,00 35,91     9,02 24,46     
1751 58,22 100,00 97,60   19,00       9,02       

1752   100,00 97,60                   
1753   100,00 65,63       34,38           
1754   100,00 65,63       34,38           
1755   100,00 65,63       34,38 77,11       20,50 
1756   100,00 46,28       11,58 77,11     18,23 20,50 
1757   98,45 46,28       11,58       18,23   
1758   98,45 46,28       11,58       18,23   
1759   53,18 32,30     34,76 39,94 81,54   7,29 27,76 18,46 
1760   53,18 32,30     34,76 39,94 81,54   7,29 27,76 18,46 
1761 56,91 53,18 32,30 27,08 31,39 34,76 39,94 62,09 1,69 7,29 27,76 10,82 
1762 56,91 94,48   27,08 31,39     62,09 1,69 5,26   10,82 
1763 56,91 94,48     31,39     77,95 1,69 5,26   9,71 
1764   94,48           77,95   5,26   9,71 
1765   94,48           77,95   5,26   9,71 
1766   94,48               5,26     
1767 79,41 94,48     11,29     90,45 1,52 5,26   8,60 
1768 79,41 94,48     11,29     90,45 1,52 5,26   8,60 
1769 79,41 99,82     11,29     90,45 1,52 0,18   8,60 
1770 53,34 99,82     13,72     85,18 2,92 0,18   8,44 
1771 53,34 99,82     13,72     85,18 2,92 0,18   8,44 
1772 53,34 99,82     13,72     85,18 2,92 0,18   8,44 
1773 53,61 99,82   0,18 22,37     73,27 9,30 0,18   11,27 
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1774 53,61 99,82   0,18 22,37     73,27 9,30 0,18   11,27 
1775 53,61     0,18 22,37 67,02   73,27 9,30 32,69   11,27 
1776 54,11   62,10   16,12 67,02 37,90   22,88 32,69     
1777 54,11   62,10   16,12 67,02 37,90   22,88 32,69     
1778 54,11   62,10   16,12 67,02 37,90   22,88 32,69     

1779 16,58 15,39 49,61   16,29 59,07 37,76   52,27 22,00     
1780 16,58 15,39 49,61   16,29 59,07 37,76   52,27 22,00     
1781 16,58   49,61   16,29   37,76   52,27       
1782 27,49   92,66   21,41   7,34   42,03       

1783 27,49 18,02 92,66   21,41 8,81 7,34   42,03 43,13     
1784 27,49 18,02 92,66   21,41 8,81 7,34   42,03 43,13     
1785 40,79 18,02 100,00   23,11 8,81     29,33 43,13     
1786 40,79 18,02 100,00   23,11 8,81     29,33 43,13     

1787 40,79 77,20 100,00   23,11 21,46     29,33       

1788   77,20 100,00     21,46             
1789   77,20 100,00     21,46             
1790   77,20 100,00     21,46             
1791   60,78 100,00                   

1792 43,23 60,78 100,00   29,34       20,93       
1793 43,23       29,34       20,93       
1794 43,23       29,34       20,93       
1795 43,23       29,34       20,93       

1796 43,23       29,34       20,93       

1797 43,23       29,34       20,93       
1798 43,23       29,34       20,93       

GEM. 47,76 73,44 66,92 10,94 21,45 35,96 30,43 79,00 19,39 16,57 23,00 11,87 
MED. 53,34 94,48 62,10 0,18 21,41 34,76 37,76 77,95 20,93 7,29 23,00 10,27 
MAX. 79,41 100,00 100,00 27,08 31,39 67,02 39,94 90,45 52,27 43,13 27,76 20,50 
MIN. 16,58 15,39 32,30 0,18 11,29 8,81 7,34 62,09 1,52 0,18 18,23 8,44 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Aalmoezen Onderhoud en uitbesteding Giften in natura 
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Tabel 13 – Procentuele verdeling van de jaarlijkse uitgaven voor armenzorg – vervolg 

 Medische kosten Begrafeniskosten Andere uitgaven armenzorg 
 Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

1743             18,73       7,60   
1744             18,73       7,60   
1745             18,73       7,60   
1746             18,73       7,60   

1747             18,73       7,60   
1748           1,59 18,73       7,60   
1749 6,87       3,67 1,59 13,57   3,22   3,79   
1750 6,87       3,67 1,59     3,22   2,40   

1751 6,87       3,67       3,22   2,40   

1752                     2,40   
1753                         
1754                         
1755               2,39         
1756     19,71       4,19 2,39         
1757     19,71     1,55 4,19           
1758     19,71     1,55 4,19           
1759           4,77             
1760           4,77             
1761 9,62       0,39 4,77             
1762 9,62       0,39 0,26             
1763 9,62       0,39 0,26   11,10       1,24 
1764           0,26   11,10       1,24 
1765           0,26   11,10       1,24 
1766           0,26             
1767 7,77         0,26   0,95         
1768 7,77         0,26   0,95         
1769 7,77             0,95         
1770 15,73       14,29     2,00       4,38 
1771 15,73       14,29     2,00       4,38 
1772 15,73       14,29     2,00       4,38 
1773 12,68     1,94 2,03     6,25       7,09 
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1774 12,68     1,94 2,03     6,25       7,09 
1775 12,68 0,29   1,94 2,03     6,25       7,09 
1776 5,53 0,29     1,05       0,32       
1777 5,53 0,29     1,05       0,32       
1778 5,53 0,29     1,05       0,32       

1779 9,99   9,99   2,66       2,21 3,55 2,64   
1780 9,99   9,99   2,66       2,21 3,55 2,64   
1781 9,99   9,99   2,66       2,21   2,64   
1782 1,41       1,48       6,17       

1783 1,41       1,48 3,72     6,17 26,33     
1784 1,41       1,48 3,72     6,17 26,33     
1785 2,40       2,20 3,72     2,18 26,33     
1786 2,40       2,20 3,72     2,18 26,33     

1787 2,40       2,20       2,18 1,34     

1788                   1,34     
1789                   1,34     
1790                   1,34     
1791   4,75               34,47     

1792 3,35 4,75     2,87       0,28 34,47     
1793 3,35       2,87       0,28       
1794 3,35       2,87       0,28       
1795 3,35       2,87       0,28       

1796 3,35       2,87       0,28       

1797 3,35       2,87       0,28       
1798 3,35       2,87       0,28       

GEM. 7,04 1,77 14,85 1,94 3,34 2,05 13,85 4,69 2,01 15,56 4,96 4,24 
MED. 6,87 0,29 14,85 1,94 2,66 1,59 18,73 2,39 2,18 14,94 3,79 4,38 
MAX. 15,73 4,75 19,71 1,94 14,29 4,77 18,73 11,10 6,17 34,47 7,60 7,09 
MIN. 1,41 0,29 9,99 1,94 0,39 0,26 4,19 0,95 0,28 1,34 2,40 1,24 

 
Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele Balegem Gijzenzele Landskouter Oosterzele 

Medische kosten Begrafeniskosten Andere uitgaven armenzorg 
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