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WOORD VOORAF 

Het doel van deze studie is tweeledig. Ze beoogt een algemeen overzicht te 
geven van de institutionele evolutie in het gebied tussen Schelde en Dender, 
doorgaans land van Aalst genoemd, vanaf de Iaat-Frankische tijd tot de 
annexatie van onze gewesten bij de Franse republiek. De grootste aandacht 
ging uit naar de ontwikkeling van het landscollege tijdens de moderne tijden, 
omdat vooral deze instelling gestalte heeft gegeven aan de langzame 
verruiming van overheidstaken. Vervolgens wil deze bijdrage de betekenis en 
het belang van de opeenvolgende bestuursinstanties verklaren tegen de 
achtergrond van de algemene politieke, sociaal-economische en financiële 
ontwikkeling van onze gewesten. 

De geraadpleegde bronnen bevatten zowel recente literatuur over de 
institutionele en politieke geschiedenis van de Nederlanden, als archief
materiaal. Dit laatste werd vooral gebruikt om inzicht te verwerven in de 
dagelijkse werking van het landscollege, maar omdat ook hier geen echte 
detailstudie werd nagestreefd, beperkten we ons tot een selectief archief
onderzoek. Zowel fondsen van de centrale regering als van het landscollege 
werden doorgenomen, al ging de grootste aandacht om diverse redenen vooral 
uit naar de centrale bescheiden. Vooreerst was het archief van het landscollege 
tijdens ons onderzoek moeilijk toegankelijk wegens de aan de gang zijnde 
inventarisering. Anderzijds boden de centrale bronnen het voordeel vanuit een 
synthetisch en ordelijk oogpunt te zijn opgesteld. We denken hierbij aan de 
dossiers die de Junta voor Besturen en Beden gedurende de tweede helft van de 
achttiende eeuw over de lokale en regionale besturen samenstelde, en die een 
enorm rijke schat aan kernmateriaal bevatten. Vooral de grondige doorlichting 
van het land van Aalst op demografisch, sociaal, economisch en politiek vlak 
door burggraaf de Patin (1767) was van groot belang. 

We overlopen even de inhoud. Na het graafschap Aalst- aanvankelijkEname 
genoemd - ruimtelijk te hebben gesitueerd, wordt gewezen op het feit dat de 
graaf van Vlaanderen, die het gebied in de elfde eeuw in handen kreeg, er zich 
slechts kon handhaven door één van de lokale grootgrondbezitters in zijn 
naam de regio te laten besturen als burggraaf. Pas nadat de graaf door enenis 
het domein van de burggraven verworven haden-parallel met de herlevende 
geldeconomie - het baljuwsambt invoerde, kon hij zijn positie enigszins 
versterken. In dezelfde sfeer wordt de instelling van het leenhof en de 
reorganisatie van de criminele justitie behandeld. 
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Om onverwachte uitgaven en (vanaf de late middeleeuwen) de met 
vuurwapens uitgeruste legers te kunnen betalen, moest de vorst evenwel in 
toenemende mate een beroep doen op zijn onderdanen om hem geldelijk te 
steunen. De inning van deze hulpgelden of 'bede', zou leiden tot het ontstaan 
van het landscollege. Om de verschuldigde bedekwote te collecteren in een 
gebied dat grotendeels samenviel met het graafschap Aalst, werd geregeld een 
werkgroep geïnstalleerd waarin de belangrijkste machten vertegenwoordigd 
waren. Dit comité kreeg vast bestaansrecht en groeide uit tot een landscollege 
dat zich vooral kon emanciperen na het opdoeken van de kwartierstructuur in 
Vlaanderen door Karel V. Merkwaardig genoeg kwam de publiekrechtelijke 
erkenning pas in het tweede kwart van de zeventiende eeuw. 

De enorme bevoegdheidsverruiming die vanaf de laat -Spaanse periode begon 
en haar hoogtepunt bereikte onder het Oostenrijks bewind, wordt daarna in 
grote lijnen geschetst, en dit in samenhang met de financiële ontvoogding 
van het landscollege. De dieper liggende oorzaak van deze ontwikkeling, nl. 
het mislukken van het Spaans absolutistische offensief in de Nederlanden, 
komt uitvoerig aan bod. 

Technisch-institutionele aspecten, zoals de besluitvormingsprocedures van het 
landscollege en de organisatie van het administratief apparaat, genieten 
vervolgens onze aandacht. Na te hebben gewezen op het onbekwame beheer 
van het landscollege, bespreken we uitvoerig de vergoedingen • van zijn leden 
en van hun medewerkers. Dit hoofdstuk, dat vooral betrekking heeft op de 
achttiende-eeuwse toestand, biedt de kans om in aanraking te komen met de 
specifieke kenmerken en gewoonten van een toenmalige administratie. 

Daarna onderzoeken we de wijze waarop de Oostenrijkse Habsburgers onze 
gewesten hebben beheerd. Ze getuigt van een diplomatieke handigheid die 
evenwel niets ten gronde veranderde aan de politieke machtsverhoudingen. De 
verwarrende gebeurtenissen n.a.v. de Jozefijnse hervormingsgolf en de 
daaropvolgende contrarevolutie (de zgn. Brabantse Omwenteling) illustreren 
deze realiteit ten volle: zodra het gedecentraliseerd besluitvormingsproces in 
het gedrang kwam, revolteerden de lokale elites tegen het vorstelijk gezag. 
Het verlies aan politieke invloed van de beide steden in het landscollege is in 

Alle bedragen zijn uitgedrukt in Brabantse gulden (= fl.). Wanneer het 
wisselgeld (= wiss.) betreft, wordt dit uitdrukkelijk vermeld; wisselgeld duidt de 
munt aan voor de monetaire fluctuaties van de periode 1690-1704, waarbij 6 
gulden wisselgeld gelijk is aan 7 gulden courant (d.i. de gebruikelijke 
aanduiding van de gedevalueerde munt na 1704). Wanneer geen specificatie 
volgt gaat het steeds om gulden courant. Ter vervollediging : 1 gulden = 20 
stuiver = 240 penningen (fl. 3-10 betekent 3 florijnen en 10 stuivers); 1 
gulden = 116 Vlaamse pond = 2 ponden parisis. 
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deze periode zeer opvallend. Met de bruuske liquidatie van het landscollege, 
samen met alle andere oude instellingen, door de Franse revolutionairen in 
1795, trekken we dan een streep onder de historiek van dit regionaal bestuur. 

Voor het tot stand komen van deze tekst zijn we aan velen onze 
erkentelijkheid verschuldigd. In de eerste plaats aan professor doctor Michel 
Baelde (R.U.G.), wiens veelvuldige raadgevingen en bemoedigingen hebben 
bijgedragen tot het uitschrijven van deze studie. Daarnaast moeten we 
professor doctor Hilde De Ridder-Simoens (R.U.G.), doctor Marc Boone 
(bevoegd verklaard navorser bij het N.F.W.O.) en alle bestuursleden van de 
Maatschappij erkentelijk zijn voor de bereidheid om deze studie in hun reeks 
Verhandelingen te willen opnemen. Oprechte dank aan vriend en collega Luc 
Dhondt: de talrijke stimulerende discussies die wij samen hadden, brachten 
vele inzichten bij, waarvan sommige in deze studie werden verwerkt. Dank 
ook aan Herman Van Isterdael die ons de uitgetikte versie van het verslag de 
Patio liet inkijken. Eveneens een bijzonder woord van dank aan Claire 
Vansieleghem en Walter De Schamphelaere, beiden werkzaam aan de R.U.G., 
die met veel geduld en zorg het tikwerk en de cartografie verzorgden. 
Tenslotte moeten ook onze vrienden Fredy De Schryver, Patriek Schockaert 
en Dirk Vermassen vermeld worden voor de hulp bij het controleren van de 
tekst en het vertaalwerk. 
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DE RUIMTE TUSSEN SCHELDE EN DENDER 

Het grondgebied van het voormalige land van Aalst is zeer geleidelijk 
gegroeid uit de opsplitsing van de Pagus Bracbantinsis, één van de vele 
gouwen waarin de Memvingers het Frankische rijk hadden onderverdeeld. 
Deze pagus strekte zich uit ten oosten van de middenloop van de Schelde, tot 
aan de Dijle1• Tijdens de negende eeuw, een periode gekenmerkt door 
desintegratie van het Frankische grootrijk en uitholling van het koninklijk 
gezag, werden heel wat pagi opgedeeld in kleinere gouwen of graafschappen, 
soms uit noodzaak wegens de rijkssplitsingen, meestal wegens de 
onbestuurbaarheid van deze te grote administratieve eenheden. Eén van de 
nieuwe gouwen waarin de Brabantse pagus werd opgedeeld was het graafschap 
Biest, gelegen tussen Schelde en Dender, en met als centrum de burcht van 
Oombergen. In de late tiende eeuw begonnen de Duitse koningen, die sinds 
962 de keizerstitel voerden, een militaire reorganisatie: langsheen hun 
westgrens met het koninkrijk West-Francia werden marken opgericht, d.w.z. 
territoria die wegens een bijzonder dreigend gevaar onder leiding van een 
marchio, praefectus limitis of markgraafwerden geplaatst2• 

Enige verduidelijking terzake. Door het verdrag van Verdun(843) weFd het 
Frankische rijk in drie stukken verdeeld. Het middendeel werd bij de dood van 
zijn heerser, Lotharlus I, verder in drie koninkrijken opgesplitst. Het meest 
noordelijk gelegen gebied hiervan, Lotharingen, werd al snel de inzet van een 
hevige machtsstrijd tussen West- en Oost-Francia. Uiteindelijk triomfeerde 
Oost-Francia, en Lotharingen werd erbij ingelijfd als een hertogdom. De 
verhoudingen tussen de beide Francias, die vanaf nu gemakkelijkheidshalve 
als Frankrijk en Duitsland zullen worden omschreven, kregen mede hierdoor 
een rivaliserende inslag. De Duitse koningen hadden evenwel niet zoveel te 
vrezen van hun Franse collega's, maar des te meer van dier vazallen, de 
gouwgraven. Wegens een samenspel van factoren was het centrale gezag in 
Frankrijk nl. snel verdwenen en de koningen behielden er nog slechts 
symbolische macht. Hun vazallen hadden immers de koninklijke bevoegd
heden geüsurpeerd en zich opgeworpen tot lokale vorsten. Onderling waren 
deze gouwheren zeer afgunstig, terwijl ze ook belust waren op verdere 
machtsuitbreiding. Het resultaat was een schaalvergroting van de 
graafschappen, waarbij de ene gouw de andere opslorpte. In het noorden van 

1 F.L. GANSHOF en G. BERINGS, De staatsinstellingen in de 
Karolingische tijd, in : Algemene Geschiedenis der Nederlanden (A.G.N.), dl. 
I, 1981, pp. 249-251. 

2 A.C.F. KOCH, Het graafschap Vlaanderen van de negende eeuw tot 
1070, in : A.G.N., dl. I, 1981, p. 373. 
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Frankrijk groeide aldus het graafschap Vlaanderen, een samenvoeging van de 
eigenlijke Vlaanderengouw - dit is de kuststrook rondom Brugge - en de 
gouwen Aardenburg, Gent en Waas. Tijdens de tiende eeuw waren de graven 
van Vlaanderen geduchte machthebbers, die hun territorium onophoudelijk 
uitbreidden in zuidelijke richting (zelfs tijdelijk tot aan de Somme!). De vrees 
van de Duitse keizers voor een verdere expansie van dit graafschap in 
oostelijke richting was zeker niet ongegrond. En zo werd het graafschap Biest 
in 991 omgevormd tot een mark met als nieuw centrum een rivierburcht, 
opgetrokken te Ename aan de Schelde. Dit markgraafschap, naar zijn centrum 
al snel Ename genoemd, werd geflankeerd door twee andere marken, in het 
zuiden Valencijn, in het noorden Antwerpen3. 

Ondanks dit machtsvertoon was de positie van de Duitse monarchen in deze 
gewesten zwak. De lokale machthebbers en grootgrondbezitters hebben er 
steeds een traditie van onafhankelijkheid gehuldigd en waren allergisch voor 
een sterk centraal gezag. Onbetrouwbaar als ze waren, kwamen ze geregeld in 
opstand om zich te onttrekken aan het Duitse oppergezag. Gebruik makend 
van deze situatie onderwierp de Vlaamse graaf, Boudewijn IV, in een 
'blitzoffensief het steunpunt Valencijn en Zeeland ten westen van de Schelde 
(1006). In 1034 veroverde hij de burchtteEname en vernietigde de errond 
ontstane handelsplaats. Zijn zoon en opvolger, Boudewijn V, zette deze 
politiek verder en trachtte het op de oostelijke oever van de Schelde reeds 
veroverde gebied te vergroten4. In niet zo duidelijke omstandigheden slaagde 
hij erin een overeenkomst te bereiken met Herman van Henegouwen, die 
Valencijn had geërfd, waardoor de mark en het bijhorende gebied geruild 
werden voor de streek tussen Schelde en Dender. Op deze wijze kwamen het 
noordelijke deel van de markgraafschap Ename en de heerlijkheden 
Dendermonde en Bomem in handen van de Vlaamse graaf; laatstgenoemde 
heerlijkheden waren vermoedelijk territoria die zich van Ename afgescheiden 
hadden, voorafgaand aan of gedurende het Vlaamse offensief5. Uiteindelijk 
legde de Duitse keizer zich ca. 1050 neer bij de feitelijke toestand. Officieel 
werd de erkenning omzwachteld met feodale banden: de veroverde gebieden 
bleven behoren tot het Duitse rijk, maar de vorstelijke macht werd er in leen 
gegeven aan de Vlaamse graaf. Hoewel het strikt juridisch een leen bleef van 
de Duitse heersers, werd dit gebied praktisch beschouwd als een onderdeel van 
Vlaanderen. Vandaar dat Ename, Dendermonde en Bomem, samen met 
Zeeland ten westen van de .Schelde, Rijksvlaanderen werden genoemd; de rest 

3 Ibid., o.c., p. 374. 
Ibid., o.c., pp. 375-376. 4 

5 F. VAN COETSEM, Determinanten in de geschiedenis 
Geraardsbergen. in : Land van Aalst, jrg. 11, 1959, nr. 6, p. 225. 

van 
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van het graafschap vormde dan Kroonvlaanderen, omdat het in leen werd 
gehouden van de Franse kroon6. 

In den beginne was de machtspositie van de Vlaamse graaf in het nieuw 
verworven gebied echter zeer zwak. Dit is niet verwonderlijk, want de graaf 
was slechts beleend met vorstelijke macht, maar had voor de rest geen 
gronden of bezittingen verworven. En aangezien grondbezit in een eenvoudige 
landbouwmaatschappij dé vorm van rijkdom is die de middelen moet 
opleveren om politieke macht uit te bouwen en gehoorzaamheid af te 
dwingen, kon de Vlaamse graaf bij ontstentenis van een eigen domein ter 
plekke, slechts weinig politieke initiatieven ontwikkelen. In feite was hij dus 
afhankelijk van de welwillendheid van de lokale potentes die bereid waren 
hem te erkennen als hun heer. Daarom hebben de graven geijverd voor het 
verwerven van 'particuliere' gronden. Zo kocht graaf Boudewijn VI (1 067-
1 070) nabij Hunnegem een allodium van een zekere Gerald en richtte er een 
vesting op. Het was de bedoeling een politiek en militair steunpunt te creëren 
van waaruit toezicht op de hele regio mogelijk was en dat tegelijkertijd 
fungeerde als 'waakhond' tegen mogelijke aanvallen vanuit het oosten. Rond 
deze beschermende sterkte, die de Dender domineerde, vestigden zich al snel 
handelaars en zo ontstond Geraardsbergen. Om de aantrekkingskracht van de 
nederzetting te vergroten, kende de graaf aan het ontluikende stadje voor die 
tijd ongewone voorrechten toe inzake zelfbeheer7. Hierdoor kreeg hij een 
nieuwsoortige bondgenoot, los van de gevestigde feodale structuren. De graaf 
besefte evenwel dat deze stichting alleen niet volstond om voldoende greep te 
krijgen op het in vele heerlijkheden opgedeelde gebied. Vanda~ dat hij een 
vertegenwoordiger zocht in de traditionele feodale sfeer, om zijn belangen te 
helpen verdedigen. Daarvoor werd een beroep gedaan op één van de 
plaatselijke machtigen, die de titel van burggraafkreeg8• 

DE HOOGMIDDELEEUWSE AMBTEN EN INSTELLINGEN 

De invoering van het ambt van burggraaf kadert in de territoriale reorganisatie 
van het graafschap Vlaanderen, doorgevoerd vanaf hetjaar 1000. Hierbij werd 
het Vlaamse grondgebied ingedeeld in kasselrijen, met aan het hoofd een 
vertrouweling van de graaf. Deze heren hielden hun ambt in leen en kregen 
strategisch goed gelegen sterkten toegewezen als residentieplaats, vandaar de 
benaming castelfani of burggraven. Hun functie was van militaire en 

6 A.C.F. KOCH, o.c., pp. 378-379. 
7 F. VAN COETSEM, o.c., pp. 255-256. 
8 D. LAMBRECHT en J. VAN ROMPAEY, De staatsinstellingen in het 

Zuiden van de elfde tot de veertiende eeuw, in : A.G.N., dl. 111, 1982, p. lll. 
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juridische aard: verdediging van het hun toegewezen grondgebied, 
ordehandhaving, het manen9 en presideren van de grafelijke rechtbanken, het 
innen van boeten enz. Deze structuur werd het eerst uitgetest in het 
kerngebied van Kroonvlaanderen, (de oorspronkelijke Vlaanderengouw), en 
daarna geleidelijk veralgemeend1o. 

In Kroonvlaanderen hielden de burggraven hun bevoegdheden in leen. Ze 
kregen hierbij ter materiële ondersteuning burchten en bijhorende landerijen 
uit het grafelijk domein toegewezen, maar deze gronden behoorden strikt 
juridisch niet tot het leen. In de zuidoostelijke randgebieden van het 
vorstendom, waartoe we Rijksvlaanderen moeten rekenen, had de graaf 
evenwel weinig of geen bezittingen, zodat er nauwelijks gronden konden 
worden toegewezen als beloning voor loyauteit of als lokmiddel om machtige 
bondgenoten te ronselen. De graaf trachtte daarom de plaatselijke optimates 
terrae voor zich te winnen door ze sleutelfuncties toe te kennen, hetgeen hun 
ijdelheid streelde en hen een welwillende houding deed aannemen tegenover 
zijn persoon. De graaf kende één van hen b.v. het ambt van burggraaf in leen 
toe, waarbij de betrokkene werd belast met juridische taken en 
garnizoensdienst op de eigen burcht. Aldus, concludeert professor Koch, sloot 
deze machtige grondadel een perifere ring om 's graven eigen burchten en 
burggraafschappen 11 . Na verloop van tijd slaagden de graven er evenwel in 
deze machtigen zover te brengen dat ze een deel van hun grondbezit, of 
tenminste toch hun burcht, overhevelden naar het ambtelijk leen. Als 
tegenprestatie voor deze feitelijke onteigening kregen ze de prestigieuze titel 
vanpair12• 

In Ename waren het de afstammelingen van een zekere Boudewijn, die in 962 
bekend stond als voogd van de Sint-Pietersabdij te Gent, en als vir illuster tot 
de tiende-eeuwse nobilitas behoorde, die het burggraafschap toegewezen 
kregen13. Deze heren bezaten een enorm grondbezit in het noorden van het 
graafschap Ename. Ze hadden er o.a. een domeingoed van de abdij van 
Lobbes, de villa Alost, gelegen aan de kruising van de Dender en de landweg 
Brugge-Keulen, in handen gekregen. Pal tegenover het oudste domein
centrum, het zgn. Zelhof, bouwden ze een castrum, gelegen in de 
binnenbocht van een Dendermeander. Wegens de gunstige commerciële 

9 Manen betekent hier het samenroepen van een rechtbank om een 
bepaald geschil of een misdrijf te vonnissen. VERWIJS en VERDAM, 
Middelnederlands woordenboek, Den Haag, 1949, p. 346. 

10 Ibid., o.c., pp. 108-110. 
11 A.C.F. KOCH, o.c., p. 381. 
12 D. LAMBRECHT en J. VAN ROMPAEY, o.c., p. 80-82. 
13 F. WARLOP, De Vlaamse adel voor 1300, Handzame, 1968, dl. I, p. 

83, dl. 11, p. 3. . 
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ligging, en de bescherming die het mottekasteel bood, ontstond al snel een 
handelsnederzetting. Deze portus werd de zetel van de burggraaf, in 
vervanging van Ename, dat tijdens de vroegere krijgsverrichtingen was 
platgebrand. Vanaf dan werd het gebied aangeduid als graafschap Aalst14• De 
oudst bekende burggraaf alhier was Boudewijn I ( 1046-1 082), die zich als 
eerste de Alost noemde•s. 

De macht van deze familie blijkt uit de belangrijke rol die zij speelde tijdens 
de troebelen die uitbraken na de moord op Karel de Goede (1119-1127). De 
Franse koning Lorlewijk VI had toen Willem Clito als nieuwe graaf 
aangesteld, maar de Vlaamse steden en een deel van de adel weigerden deze 
figuur te erkennen. Zij duidden Diederik van den Elzas als nieuwe graaf aan. 
Al snel wierp lwein van Aalst zich op als woordvoerder van de 
opstandelingen en bood de Elzasser bescherming aan in zijn Aalsterse burcht. 
Het is uiteindelijk hier dat het conflict werd beslecht: Willem Clito sneuvelde 
bij het beleg van Aalst (1128), waarna Lodewijk VI zich neerlegde bij de 
aanstelling van de tegenkandidaat. Diederik trachtte zijn nieuwe positie te 
verstevigen door naar vezoening met zijn tegenstanders te streven en zijn 
aanhangers te belonen voor de betoonde aanhankelijkheid. Aldus schonk hij 
in 1144 zijn leenheerschap over het graafschap Aalst aan burggraaf I wein. 
Dynastiek bleef Aalst evenwel verbonden met Vlaanderen, want toen de 
Elzasser zijn dochter Lauretta aan Iwein uithuwde, stipuleerde een bijzondere 
clausule in de overeenkomst de terugkeer van het leenheerschap naar de graaf 
-van -Vlaanderen, zo er geen rechtstreekse afstammelingen waren. Toen Dirk, 
zoon van I wein en Lauretta, in 1161 op jeugdige leeftijd overleed, kwam 
Aalst opnieuw - en ditmaal definitief - onder het gezag van de graaf van 
Vlaanderen. Tegelijkertijd verwierf de nieuwe graaf, Filips van den Elzas, als 
erfgenaam van de familie van Aalst hun bezit, bestaande uit landerijen en 
allerhande heerlijke rechten in een hele reeks dorpen in het noorden van het 
graafschap Aalst en in de stad Aalst. De controle over deze dorpen, ook wel 
's graven propre dorpen genoemd, en over de stad Aalst, verstevigden de 
machtspositie van de Vlaamse graaf in dit gebied gevoelig. Voortaan was hij 
niet meer uitsluitend aangewezen op de lokale grootgrondbezitters om zijn 
rechten te verdedigen, maar hij verkeerde in de mogelijkheid om minder 
onafhankelijke lieden aan te stellen als zijn vertegenwoordigers 16• De 

14 D. CALLEBAUT, De topografische groei van Aalst of hoe een zeihof 
een gebastioneerde stad werd, in : Arcbeologica Belgica, nr. 255, Brussel, 
1983, pp. 230-242. 

15 E. W ARLOP, o.c., dl. 11, p. 4, 6. 
16 Th. DE HEMPTINNE, Vlaanderen en Henegouwen onder de erfgenamen 

van de Boudewijns. 1070-1244, in : A.G.N., dl. 11, 1982, pp. 377-379. 
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vorstelijke belangen zouden in de toekomst voomarnelijk behartigd worden 
door een nieuw type medewerker : de baljuw. 

Tijdens de tweede helft van de twaalfde eeuw duiken de baljuws op als nieuwe 
medewerkers van de Franse koningen. Ook in Vlaanderen - grotendeels een 
leen van de Franse kroon - voerde de graaf dit ambt in. Als erfelijke vazallen 
ontsnapten de burggraven na verloop van tijd immers aan de grafelijke 
controle en verzwakten zijn gezag i.p.v. het te versterken. Daarenboven 
hadden ze vanuit hun feodale achtergrond en mentaliteit onvoldoende aandacht 
voor het handelsgerichte stedelijke milieu dat in volle opgang verkeerde en de 
gesloten rurale samenleving doorbrak. De grafelijke belangen werden in de 
opkomende steden dan ook weinig efficiënt behartigd. Het ambt van burggraaf 
verdween echter niet, maar hun titularissen behielden na verloop van tijd nog 
slechts beperkte en vage bevoegdheden. 

Een baljuw, in den beginne ook wel justiciaris, officialis of minister 
genoemd, hield zijn ambt niet in leen, waardoor feitelijke erfelijkheid werd 
bemoeilijkt. Hij ontving voor zijn prestaties een vergoeding in klinkende 
munt - de geldeconomie was immers weer in opkomst - en kon steeds worden 
ontslagen, zodat hij materieel afhankelijker was van zijn heer. Bijgevolg 
stelden ze zich ook loyaler op dan de burggraven. Baljuws waren vooral 
gerechtsdienaren. Ze vervolgden de criminaliteit, riepen de diverse grafelijke 
rechtbanken samen en fungeerden er als voorzitters, zodat de vorstelijke 
baljuws als het ware aan het hoofd van de kasseirijen kwamen te staan17• 

De eerste vermelding van een baljuw voor Aalst dateert uit 1209, wanneer een 
zekere Tymenis er omschreven wordt als officia/is; in een document uit 1248 
wordt Balduinus, dictus Zorgenlose, aangeduid als ballivus do mine comitisse 
in terre de Alost18. Behalve met rechtspraak hielden de baljuws zich ook bezig 
met de uitvoering van allerhande grafelijke beslissingen. Zo werd de Aalsterse 
baljuw in 1285 door graaf Gwijde van Dampierre belast met de coördinatie en 
organisatie van werken aan de Dender, ter hoogte van Geraardsbergen, om de 
bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren. De baljuw van Aalst was 
souverein, hetgeen betekende dat hij hiërarchisch aan niemand anders 
onderworpen was dan aan de graaf zelf. Hierdoor stond hij op gelijke voet met 
de souverein-baljuw van Vlaanderen, hetgeen ongetwijfeld te maken heeft met 
het feit dat Aalst strikt juridisch een afzonderlijk graafschap was, los van 
Vlaanderen. Geleidelijk ontwikkelde zich een justitieel en politioneel kader 
in het graafschap: de souverein-baljuw, ook wel hoogbaljuw genoemd, kreeg 

17 D. LAMBRECHTS· en J. VAN ROMPAEY, o.c., pp. 57-58. 
18 H. NOWE, Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la fin du 

XIVe siècle, s.l., 1928, pp. 57-58. 
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twee hulpbaljuws toegewezen die hun standplaats in de steden Aalst en 
Geraardsbergen hadden, om er de vorstelijke belangen te verdedigen. Wegens 
hun bijzonder toezicht op deze handelscentra, werden ze poortbaljuws 
genoemd. In rang volgde de poortbaljuw van Aalst op de souverein-baljuw; 
hij gold dan ook als zijn plaatsvervanger of luitenant-souverein-baljuw. Aan 
hen werden nog enkele gerechtsoftkieren toegevoegdl9. 

De invoering van het baljuwsambt is evenwel geen alleenstaand verschijnsel, 
maar kadert in een algemene hervorming van de rechtspraak, inzonderheid van 
het strafrecht. Voor de twaalfde eeuw werd een geding slechts aanhangig 
gemaakt bij een rechtbank op private klacht van het slachtoffer, zijn familie, 
of nog door algemene bekendheid. De strafrechtspraak werd daarenboven 
gekenmerkt door een streven naar verzoening tussen de betrokken partijen, 
waarbij de rechters in de meeste gevallen bemiddelend optraden. Vanaf de 
twaalfde eeuw werden evenwel geleidelijk nieuwe en strengere strafrecht
procedures ingevoerd. Hierbij werden gerechtsdienaren, zoals de baljuws, meer 
en meer beschouwd als behoeders van het algemeen belang. Ze kregen de 
taak criminele praktijken namens het openbaar gezag op te sporen en deze ex 
officio aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank. Het recht om misdaden 
te behandelen en te bestraffen, eventueel met de dood, werd alta justitia 
betiteld. Heel wat bestaande schepenbanken met lokaal of regionaal ressort -
naargelang van de situatie aangesteld door de vorst, zijn vazallen of andere 
machthebbers - werden dan ook hervormd en verwierven deze alta justitia. 
Het is · in deze context dat de rol en de betekenis van het leenhof van het 
graafschap Aalst dient te worden gesitueerd2o. 

De graaf van Vlaanderen wenste in al zijn kasseirijen deze juridische 
vernieuwingen in te voeren of te stimuleren. Dit kon geschieden door de 
bestaande grafelijke kasseirijrechtbanken deze hoge justitie toe te kennen of 
door nieuwe rechtbanken op te richten. In het graafschap Aalst, met zijn sterk 
versnipperde heerlijkheden en bijhorende justitierechten, was tot dan geen 
plaats geweest voor een overkoepelende grafelijke rechtbank. De lokale 
machtigen zouden nooit een aantasting van hun rechten geduld hebben! Om 
de hoge justitie toch tot op zekere hoogte te kunnen controleren en 
tegelijkertijd de lokale justitieheren - meestal zijn vazallen - niet te 
verontrusten, werd in het graafschap Aalst een leenhof opgericht. Dit leenhof 
was, zeer algemeen geformuleerd, de plaats waar alle grafelijke vazallen uit de 
regio bijeenkwamen om hun feodale plicht tot het geven van consilium na te 

19 DE LIMBURG-STIRUM, Coutumes des deux villes et pays d'Alost, 
Brussel, 1978, pp. XII-XIII. 

20 D. LAMBRECHT en J. VAN ROMPAEY, o.c., pp. 112-114. 
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komen21 . Het leenhof, voorgezeten door de souverein-baljuw, kon al snel 
namens de graaf kennis nemen van burgerlijke en criminele aangelegenheden, 
zodat toch een centrale rechtbank werd ingesteld. In feite was de juridische 
bevoegdheid van het Aalsterse leenhof slechts residuair: het kon alleen maar 
deze zaken vonnissen waarvoor de lokale schepenbanken, aangesteld door de 
plaatselijke justitieheren, niet bevoegd waren. In de praktijk betekende het dat 
het leenhof bevoegd was voor criminele daden, gepleegd in territoria waar nog 
geen alta justitia was ingevoerd door de plaatselijke heer, of begaan door 
vagebonden en andere lieden zonder vaste verblijfplaats. Ook strafbare feiten 
die door de lokale rechtbanken niet waren vervolgd, ondanks strafvordering 
van de lokale gerechtsofficieren, konden door de baljuw bij het leenhof 
aanhangig worden gemaakt. De bevoegdheden van dit leenhof waren bijgevolg 
aanvullend. Zijn belangrijkste juridische opdracht situeerde zich immers in de 
feodale sfeer : betwistingen tussen leenmannen onderling of met hun leenheer 
- de graaf - werden voor dit hof beslecht; ook het verhef van lenen gelegen in 
het graafschap Aalst en gehouden van de vorst, moest voor dit hof plaats
vinden22. Zijn leden waren eveneens belast met het toezicht op het onderhoud 
van de wegen, de zgn. schouwingen23. 

Doorheen de middeleeuwen bleven het baljuwschap en het leenhof belangrijke 
instrumenten van het openbaar gezag op regionaal niveau. Ze zouden evenwel 
geleidelijk overvleugeld worden door een instelling waarvan de oorsprong te 
situeren is in de vroege veertiende eeuw: het landscollege. 

DE OORSPRONG VAN HET LANDSCOLLEGE EN DE 

VORMING VAN ZIJN RESSORT 

Het ontstaan van het landscollege moet worden gesitueerd in de vroege 
veertiende eeuw, wanneer de spanningen tussen de graaf van Vlaanderen en 
zijn leenheer, de Franse koning, een hoogtepunt bereikten. Het streven van de 
Franse monarchen om Vlaanderen in te lijven bij hun kroonland leed toen 
schipbreuk wegens de tegenkanting van verschillende machtsgroepen in het 
graafschap. De gewapende conflicten bij Kortrijk (1302), Zierikzee (1304) en 

21 Ibid., o.c., 128-129. 
22 Lenen waren onderhevig aan bijzondere rechtsregels, wat o.a. tot 

uiting kwam in de verplichting een verhefgeld, een soort registratierecht, te 
betalen bij het verwerven van een leen. J. VAN TWEMBEKE, Lijst der 
heerlijkheden van het land van Aalst, Gent, s.d., p.7. 

23 Costumen van de twee steden ende lande van Aelst, Gent, 1771, p. 3, 
rubrica 11, art. 1-6. 
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Mons-en-Pevèle (1305) lieten de strijd onbeslist, zodat uiteindelijk 
vredesonderhandelingen werden aangevat. Deze leidden tot het verdrag van 
Athis-sur-Orge. Hierdoor werd Vlaanderen als autonoom vorstendom hersteld, 
tegen betaling van een grote boete en een jaarlijkse rente. De graaf, die deze 
bedragen onmogelijk kon betalen uit zijn eigen domeininkomsten, vroeg het 
geld aan zijn onderdanen, of beter, aan degenen die de lokale 
bevolkingsgroepen lasten konden opleggen, dus aan de machtigsten in zijn 
vorstendom. De belangrijkste machthebbers van steden en platteland -
kooplieden, adel en clerus - werden daarom en plein parlement 
samengeroepen, ten einde een oplossing te vinden voor het financiële 
probleem. Deze sociale elite beschouwde zich als de vertegenwoordiging van 
alle maatschappelijke geledingen uit het graafschap, d.w.z. van de staten(= 
standen) van Vlaanderen. Uiteindelijk zou de jaarlijkse rente afgeschaft worden 
in ruil voor een eenmalige betaling en de definitieve afstand van de steden en 
kasseirijen van Rijsel, Dowaai en Bethune. De graven bleven evenwel de 
machtigen samenroepen in statenvergaderingen om aan voldoende financiële 
middelen te geraken voor het beheer en de verdediging van Vlaanderen24. Dat 
laatste aspect werd alsmaar duurder, parallel met de invoering van 
vuurwapens. Omdat alle koningen en vorsten het pleit probeerden te winnen 
in hun onderlinge machtsstrijd door de aanwending van deze nieuwe 
bewapening, ontstond in de late veertiende en vooral in de vijftiende eeuw een 
ware bewapeningswedloop. De kostprijs hiervan betekende meteen een rem 
op de potentiële ontplooiing van het vorstelijke gezag, die door de militaire 
reorganisatie tot de mogelijkheden leek te behoren. De lokale elites stelden 
de gevraagde geldsommen -de bede- ter beschikking, maar eisten ter 
compensatie inspraak bij ·het beleid. Aldus evolueerden heel wat lokale 
machtigen geleidelijk van vorstelijke vazallen tot geldschieters. Zij bleven 
bijgevolg geassocieerd met het bestuur van het vorstendom. 

De inning van de bede gebeurde niet op personele, maar op territoriale basis, 
nl. door een verdeling over alle steden en kasselrijen. Hiervoor werd een 
transportschaal opgesteld, waarbij elke stad of kasselrij, volgens criteria die 
werden geacht het financieel draagvlak te weerspiegelen, een kwote of 
lastenaandeel kreeg toegewezen. Om het aandeel van elke lokale gemeenschap 
in de kasselrijkwote te bepalen werden eveneens repartitielijsten opgesteld. In 
beginsel werden de bestaande kasseirijbesturen met de opstelling van de 
regionale transportschalen belast, maar aangezien het graafschap Aalst geen 
echt kasseirijbestuur had - het leenhof was in essentie een feodale vergadering 
- moest hier een specifieke oplossing worden gezocht. Deze kwam er met de 
instelling van een soort werkcomité, dat gevormd werd wanneer de Aalsterse 
regio financiële lasten kreeg opgelegd. Dit comité vergaderde bijgevolg 

24 L. DHONDT, De provincie vroeger en nu, s.l., 1976, pp. 11-14. 
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slechts naar aanleiding van de verdeling en inning van de beden. Andere 
opdrachten of bevoegdheden had het niet, in tegenstelling met de echte 
kasselrijbesturen, die een hele reeks bestuurlijke attributies cumuleerden. Het 
werkcomité bestond meestal uit vertegenwoordigers van de belangrijkste 
machtsgroepen van het graafschap Aalst. Als zodanig werd het snel 
landscollege genoemd25. Namens de stadsgemeenschappen van Aalst en 
Geraardsbergen zetelden de voorschepen (of burgemeester) en eerste schepen 
van elke stadsmagistraat in het college. Het platteland werd geacht te zijn 
vertegenwoordigd door de heren van de vijf grootste heerlijkheden van de 
regio, nl. Boelare, Gavere, Rode, Schorisse en Zottegem; in de praktijk lieten 
de heren zich steeds vertegenwoordigen door hun baljuws. Het landscollege 
bestond dus uit negen leden. Krachtens het toen in gebruik zijnde beginsel 
van het bindend mandaat, moesten de collegeleden hun opdrachtgevers steeds 
raadplegen. Zo moesten de vertegenwoordigers van Aalst en Geraardsbergen 
steeds hun respectievelijke schepencolleges voorlichten en hun instemming 
bekomen voor de in het landscollege voorgestelde beslissingen. Van de 
baljuws werd net hetzelfde verwacht t.o.v. de heren die hen benoemd hadden. 
Vandaar dat de officiële titel van de leden van het landscollege als volgt 
luidde: gedeputeerden van de twee steden en het land van Aalst. Het 
landscollege van Aalst was bijgevolg geen echt vorstelijke instelling, maar 
eerder een vertegenwoordiging van lokale notabelen, die door de vorst 
verzocht werd een repartitie door te voeren26 • Toch was het niet steeds het 
landscollege dat belast werd met de omslag en inning van de bede. Zo werd 
deze taak in 1394 opgedragen aan de souverein-baljuw van het graafschap 
Aalst, Clais Utenhove, bijgestaan door twee vorstelijke commissarissen, en 
in 1396 was het Clais Scaeck, gewezen souverein-baljuw van Aalst, die een 
nieuwe repartitietabel opstelde27. 

Merkwaardig is evenwel dat het ressort van het Aalsterse taxatiecomité, 
meestal het landscollege, vaak ruimer was dan het eigenlijke graafschap 
Aalst. De heerlijkheid Ronse, door de Duitse abdijgemeenschap van Inde in 
1280 verkocht aan de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre, moest b.v. vanaf 
1367 samen met het graafschap Aalst bijdragen in de bede28. De heerlijkheid 
Ninove, die zich in de Aalsterse ruimte steeds zelfstandig had opgesteld, kreeg 
pas vanaf 1408 een afzonderlijke vermelding in het Transport van 

25 Algemeen Rijksarchief te Brussel (A.R.A.), Junta voor Besturen en 
Beden, (J.B.B.) nr. 601, fol. 273-280. 

26 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 277-278. 
27 W. PREVENIER, Repartitie der beden van 1394 en 1396 in het land 

van Aalst, in : Land van Aalst, jrg. 11, 1956, nr. 6, p. 260. 
28 D. DELGHUST, Renaix à travers les ages, dl. I, Ronse, 1936, pp. 69-

70. 
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Vlaanderen29, terwijl zij nog in 1394 en 1396 met het graafschap Aalst, 
Ronse én het land van Bomem als één geheel werd belast3o. 

Het territorium waarover het landscollege bevoegdheid had, evolueerde 
bijgevolg in de tijd. In de loop van de vijftiende eeuw stabiliseerde de situatie 
zich enigszins. Het land van Aalst, zijnde het ressort van de Aalsterse 
gedeputeerden, omvatte toen het graafschap Aalst, exclusief Ninove, en de 
heerlijkheid Ronse. Het is slechts vanaf dan dat het landscollege zich zeer 
geleidelijk omvormde tot een instelling die het dagelijkse leven van de lokale 
gemeenschappen tussen Schelde en Dender ingrijpend kon beïnvloeden. 
Uiteindelijk zou het een bestuurlijk en politiek hoogtepunt bereiken in de 
loop van de achttiende eeuw. 

ONTVOOGDING EN LEGALlSERING VAN HET 

LANDSCOLLEGE 

Lange tijd heeft het Aalsterse landscollege geen andere bevoegdheid gehad dan 
de verdeling van de bede over de stads- en dorpsgemeenschappen van zijn 
ressort. Zoals bijna alle andere kasseirijbesturen genoot het geen enkele vorm 
van medezeggingschap bij de deliberaties over de bede : als belangrijkste 
geldschieters van de graaf waren de grote steden van Vlaanderen - Gent, 
Brugge en Ieper - er namelijk al snel in geslaagd de statenvergadering te 
monopoliseren. Ze gedroegen zich als dè vertegenwoordigers van de 
onderdanen en ageerden in de naam van de 'goede lieden van de steden en 
kasseirijen van het land van Vlaanderen'. Deze steden, die zich de Leden van 
Vlaanderen noemden, deelden het graafschap op in invloedssferen, de zgn. 
kwartieren, en domineerden de kleine steden en plattelandsdistricten die ertoe 
behoorden. Ondanks soms hevige protesten van de kleine besturen~ kon alleen 
het plattelandsdistrict van het Brugse Vrije sporadisch na 1310, en nagenoeg 
definitief vanaf 1384, toegang krijgen tot het college der Leden. Het land van 
Aalst behoorde tot het Gentse kwartier, dat bijna het hele grondgebied van de 
huidige provincie Oost-Vlaanderen besloeg. De Gentse schepenbank ontpopte 
er zich o.a. tot een soort opperste gerechtshof voor alle andere rechtbanken in 
haar kwartier. Er leek wel een stadsrepubliek naar Italiaans model in de 
maak31 . 

29 H. VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, Ninove, 1960, p. 360. 
30 W. PREVENIER, o.c., pp. 263-267. 
3l L. DHONDT, De provincie vroeger en nu. Oost-Vlaanderen, s.J., 1976, 

pp. 11-14. 
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Onder de Bourgondiërs en Habsburgers was Vlaanderen, samen met een hele 
reeks andere vorstendommen uit de Lage Landen, deel gaan uitmaken van een 
groter rijk. In deze welvarende gebieden, die inzake oppervlakte ongeveer 
samenvielen met het huidige Beneluxgebied, de Nederlanden genoemd, 
poogden de opeenvolgende vorsten de machtsbalans in hun voordeel te doen 
doorslaan. Dit hield o.a. een ernstige beperking van de lokale autonomie in, 
zodat de politieke ambities van een stad zoals Gent hun een doorn in het oog 
waren. Onder het regentschap van Maxirniliaan van Oostenrijk (1482-1493) 
werd een eerste maal afgerekend met de eigengereide stad : naar aanleiding van 
de opstand van 1487 verloor Gent een deel van haar prerogatieven. Een laatste 
poging om de oude machtspositie te herstellen was de opstand van Gent in 
1540. Deze werd evenwel hardhandig neergeslagen door Karel V. De bij die 
gelegenheid uitgevaardigde Karolijnse Concessie, welke alle vroegere 
privileges verving, voorzag o.a. in de volledige afschaffing van de Gentse 
voogdij over het kwartier. De kleine steden en kasseirijen kregen nu 
daadwerkelijk de kans om hun eigen belangen te behartigen. Ze genoten 
voortaan het recht om rechtstreeks verzoekschriften in te dienen bij de 
regering, die op haar beurt geregeld de kasseirijbesturen zou raadplegen voor 
aangelegenheden die betrekking hadden op hun ressort. Vaak ging het om 
economische aangelegenheden en problemen inzake de gevraagde hulpgelden. 
Wat de eigenlijke bedetoekenning betrof, deze stedelijke en regionale 
omschrijvingen kregen voortaan een 'deliberatieve' stem, hetgeen betekende 
dat ze mochten meepraten, maar niet meebeslissen. Vandaar het onderscheid 
tussen principalen (de Leden) en subalternen (de andere besturen)32. 

Vergeleken met de meeste andere kasseirijbesturen bleef het Aalsterse 
landscollege in een speciale positie verkeren. Er was immers geen enkele 
algemeen geldende regeringsinstructie beschikbaar die zijn werking en 
bevoegdheden vastlegde. De bestuurspraktijken van dit regionaal organisme 
groeiden bijgevolg uit de concrete initiatieven die zijn leden moesten nemen 
wanneer allerhande instanties er een beroep op deden. Vooral de woelige tijden 
die op de beeldenstorm ( 1566) volgden, waren hierbij van doorslaggevend 
belang. Als overkoepelende vertegenwoordiging van de lokale machten uit de 
regio, belast met de omslag en inning van de toegewezen bedekwote, was het 
landscollege immers de ideale gesprekspartner om te onderhandelen met de 
strijdende partijen over allerhande leveringen en inkwartieringen. Dergelijke 
lasten konden immers gemakkelijk beschouwd worden als een soort bede, 
opgelegd door de vorst of door degenen die zijn gezag geüsurpeerd hadden, 
maar op te brengen onder de vorm van militaire prestaties. Ook na de 
herovering van de Zuidelijke Nederlanden door Farnese, bleven de aanslepende 

32 L. DHONDT, o.c., p. 14. 
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vijandelijkheden met het Noorden ervoor zorgen dat het landscollege deze 
vitale bemiddelingsrol bleef vervullen. 

Wegens het belang en de omvang van deze prestaties, groeide evenwel de 
behoefte aan een stevige publiekrechtelijke basis voor de taken en 
verbintenissen van het Aalsterse landscollege. Daaraan werd tegemoet 
gekomen door het vorstelijk reglement van 22 december 163733. Dit 
document was in essentie de !egalisering van in de loop der jaren ontwikkelde 
verhoudingen en bestuurspraktijken, zoals duidelijk blijkt uit het eerste 
artikel: 'Quant à la Composition & Assemblée du college dudit Pays, bien 
qui ne s'en trouve aucune institution, toutes-fois prenans esgard à ceste 
Conjoncture de Guerre, requerrant quelque communication entre les Officiers 
dudit Pays pour traieler & adviser touchant Ie support de leurs charges 
communes, permeurons par provision & jusques à autre ordre la continuation 
dudit College ( ... )'34 • Dit fragment beklemtoont uitdrukkelijk het voorlopig 
karakter van de beschikkingen, wat betekent dat wegens ontstentenis van een 
ouder bindend document of privilegie, de vorst zich het recht voorbehield om 
de organisatie van het college in de toekomst te wijzigen. In feite is later 
niets fundamenteels veranderd aan het reglement, dat daarom gerust mag 
beschouwd worden als een soort kaderwet betreffende de werking van het 
landscollege. Toch bevatte het reglement van 1637 vooral gedetailleerde 
gegevens over de repartitie en inning van beden en militaire lasten, hetgeen 
duidelijk weergeeft dat het belang en de attributies van het Aalsterse 
landscollege voortvloeiden uit de financieringsbehoeften van het centrale 
gezag. 

Een aanvullend decreet van 15 oktober 1645 verleende de hoogbaljuw het 
recht om de vergaderingen van het landscollege bij te wonen èn mee te 
stemmen wanneer militaire aangelegenheden op de dagorde stonden 
(inkwartiering van soldaten, onderhoudswerken aan vestingen, leveringen van 
paarden, karren, levensmiddelen enz.)35. Ongetwijfeld was het de bedoeling 
van de regering om enige vorm van rechtstreekse controle op de afwikkeling 
van de militaire taken te verwerven, aangezien de hoogbaljuw als vorstelijk 

33 Reglement voor de Twee Steden en Lande van Aelst, Placcaertboecken 
van Vlaenderen, dl. II, fol. 285-296. 

34 Id., o.c., fol. 286. 
35 Rijksarchief Gent (R.A.G.}, Land van Aalst, nr. 372, fol. 79-81. 

Wanneer de familie de Bette in 1668 het hoogbaljuwschap verwierf, naar haar 
eigen zeggen in leenpand, werd nog nauwelijks gebruik gemaakt van dit recht, 
aangezien de opeenvolgende leenpandhouders zich meestal in het buitenland 
bevonden, belast met topfuncties in het Spaanse leger, of op reis van het ene 
domein naar het andere. Tot aan de hervorming van het hoogbaljuwschap in 
1786 zal deze functie niet meer effectief bekleed worden (infra p. 82). 
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ambtenaar (theoretisch) tot taak had de belangen van het centrale gezag te 
behartigen. Het feit dat de hoogbaljuw in dit decreet alleen maar een actief 
interventierecht voor militaire aangelegenheden kreeg, kan er eens te meer op 
wijzen dat de regering het Aalsterse landscollege vooral belangrijk achtte als 
regionale schakel ter realisatie van haar militaire objectieven, die de behoeften 
van de schatkist grotendeels bepaalden. 

Nochtans had het reglement van 1637 ook ruimte geschapen voor lokale 
initiatieven, zoals het uitvoeren van openbare werken, indien een octrooi werd 
bekomen36. De gedeputeerden zouden gedurende de zeventiende eeuw evenwel 
weinig gebruik maken van deze mogelijkheden. Naar het petitie- of 
adviesrecht daarentegen, werd geregeld teruggegrepen. Meestal betrof het 
verzoeken tot lastenvermindering, wanneer natuurrampen, zoals hagelbuien, 
overstromingen e.d., de lokale landbouwactiviteiten ontwricht hadden. Uit de 
resolutieboeken blijkt dat het landscollege ook aanbevelingen en 
tussenkomsten deed n.a.v. het oprichten van jaarmarkten, de aanleg van 
bruggen, het uitvoeren van waterbeheersingswerken, wijzigingen inzake 
tolrechten, ambachtelijke statuten enz. 

DE INSTITUTIONELE EN FINANCIELE ONTPLOOIING 

VAN HET LANDSCOLLEGE 

Na 1680 begint een belangwekkende en ingrijpende evolutie, waardoor het 
landscollege uitgroeide tot een instelling die het reilen en zeilen van de 
dorpsgemeenschappen uit zijn ressort indringend zou beïnvloeden. Dit was 
geen alleenstaand verschijnsel, maar kaderde in een algemene machts
ontplooiing van de Vlaamse kasselrijbesturen. We overlopen de belangrijkste 
fasen van dit politiek-institutioneel proces. 

Vertrekpunt was de afkoop door het landscollege van de regeringsjurisdictie 
inzake jachtdelicten. Tegen betaling van fl. 4000 wiss. werd bij octrooi van 
20 april 1682 de rechtbank van het siège opgericht, waarin de gedeputeerden 
ambtshalve zitting hadden: voortaan waren zij rechters voor jachtmisdrijven 
op hun grondgebied37• Kort daarop verwierf het landscollege bij patent van 22 
februari 1689 het poortbaljuwschap van Aalst in leenpand voor de som van 

36 Reglement voor de Twee Steden en Lande van Aelst, o.c., art. 32 en 
35. 

37 Placcaertboecken van Vlaenderen, dl. 111, fol. 488-490. 
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fl. 8000. Het betekende dat de titularissen van dit ambt aangesteld werden 
door het landscollege totdat de regering deze som had terugbetaald38. In 
onduidelijke omstandigheden nam Jean-François-Nicolas de Bette, markies 
van Lede en souverein-baljuw van het land van Aalst, het leenpand in 1698 
over39• 

Twee jaar later ontbrandde de Spaanse Successieoorlog, die uitmondde in de 
souvereiniteitsoverdracht van onze gewesten aan de Oostenrijkse Habsburgers 
(1715). Het is vooral onder hun bewind dat de machtsuitbreiding van de 
Vlaamse kasseirijbesturen zich ontwikkelde. Eén van de belangrijkste stappen 
in dit proces van machtsverwerving lag vervat in de ordonnantie van 24 
januari 1720. Deze plaatste het financiële bestuur der Vlaamse dorpen onder 
het gezag van hun respectieve landscolleges. Hierdoor mochten de dorps
gemeenschappen geen leningen meer aangaan zonder voorafgaanclelijke 
instemming der kasselrijbesturen. Bovendien moesten de rekeningen elk jaar 
door afgevaardigden van de landscolleges worden onderzocht. Ze werden 
daarbij gemachtigd de aanslagvoet van de grondbelasting zo vast te stellen, dat 
alle uitgaven van de dorpen gedekt zouden zijn. Hiertoe moesten 
dorpsverantwoordelijken een soort begroting ('staat van lasten') opstellen, die 
n.a.v. de auditie der jaarrekening werd voorgelegd40• In het land van Aalst, 
zoals bijna overal elders, kreeg elke gedeputeerde een aantal dorpen onder zijn 
voogdij. 

Niet minder betekenisvol waren de leenpandovereenkomsten van 1726, 1727 
en 1728 m.b.t. de dorpsontvangen jen. Onder het Anjouaanse bewind41 had de 
centrale overheid de meeste lokale plattelandsontvangenjen in het graafschap 
Vlaanderen te koop gesteld. Aldus kwamen ze bijna allemaal in erfelijk bezit 
van particulieren. De verkoop in het land van Aalst gebeurde op 10 
september 1704, en bracht fl. 76.400 op42. In feite was dit een zeer laag 
bedrag43, rekening gehouden met de hoge jaarlijkse tantièmes die de 
ontvangenjen opleverden, zodat het financieel rendement in bepaalde gevallen 

38 A.R.A., Rekenkamer, Inventarissen van de 2de sectie, nr. 156. fol. 4. 
Zie ook voetnoot 44. 

39 Stadsarchief Aalst, (S.A.A.), Oud Archief, nr. 8, fol. 158. 
40 Placcaertboecken van Vlaenderen, dl. IV, fol. 278-287. 
41 'Anjouaans bewind', zie infra, p. 33. 
42 A.R.A., Raad van Financiën, nr. 3972, losse stukken. 
43 Ter vergelijking. Voor de lokale ontvangerijen was in het land van 

Dendermonde fl. 66.842 betaald. Deze kleine kasseirij betaalde in het 
Transport van Vlaanderen slechts f. 2-14-1, terwijl het economisch sterkere en 
belangrijkere land van Aalst, f. 10-14-1 opbracht. Met als uitgangspunt het 
Dendermondse aankoopbedrag en naar verhouding met de Transportschaal, had 
men in het land van Aalst een opbrengst van fl. 264.587 kunnen verwachten! 
A.R.A., Raad van Financiën, nr. 3972, losse stukken. 
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meer dan 30% bedroeg! Daarenboven verhinderde de onafzetbaarheid, die uit 
het erfelijke karakter van het ambt voortvloeide, elke vorm van serieuze 
controle of sanctionering bij wanbeleid. Misbruiken waren dan ook schering 
en inslag. 

Het Oostenrijks bewind was zich zeer goed bewust van deze onbillijke 
toestand en besefte dat slechts een opheffing van de erfelijkheidsformule 
beterschap kon brengen. Zo de regering hiertoe besliste, diende ze niet alleen 
het hoofd te bieden aan massaal protest vanwege de begunstigden, maar moest 
ze ook de nodige middelen vinden om de terugkoop te financieren. De 
regering verkeerde evenwel zelf in financiële nood! Het is in deze context dat 
een beroep werd gedaan op de 'goede diensten' van de kasseirijbesturen om de 
toestand enigszins te saneren. Een hele reeks overeenkomsten tussen regering 
en regionale besturen kwamen nu tot stand, waarbij laatstgenoemden het 
benoemingsrecht van de dorpsontvangers kregen toegewezen na vergoeding 
van de voormalige 'eigenaars'. De benoemingen moesten in naam van de 
regering geschieden, terwijl van erfelijke aanstellingen geen sprake meer kon 
zijn. In ruil incasseerden de landscolleges jaarlijks de 20e penning op de 
totale ontvangsten. Deze contracten waren evenwel niet onbeperkt in de tijd. 
De Oostenrijkers hadden immers aan het benoemingsrecht de verplichte 
opname van leenpanden44, d.w.z. staatsobligaties, gekoppeld. Zodra deze 
schulden waren terugbetaald aan de kasselrijbesturen, kwam automatisch een 
eind aan de overeenkomsten. De regering had dus de opheffing van de erfelijke 
ontvangerijen gecombineerd met kredietverlening te harer gunste, via 
inschakeling van de kasseirijbesturen die de gelden op de kapitaalmarkt 
ontleenden. Zoals verder nog zal blijken was deze vorm van ontlening voor 
de regering gemakkelijker dan een rechtstreekse emissie op de Zuidnederlandse 
kapitaalmarkt45 • Om het vertrouwen in de solvabiliteit van de ontlenende 

44 Leenpanden of engagères werden al tijdens de Spaanse tijd gevraagd 
aan particulieren wanneer zij ambten kregen toegewezen. De debiteur (in dit 
geval de regering) diende deze lening integraal terug te betalen zo hij b.v. 
opnieuw vrij over het ambt wenste te beschikken of wanneer de ambtstermijn 
ten einde liep. Verschillende formules waren mogelijk, maar in praktijk werd 
een nieuwbenoemde ambtenaar verplicht zijn voorganger (of zijn familie in 
geval van overlijden) te vergoeden voor de waarde van de schuldtiteL Met de 
Jokale en regionale besturen werden analoge leenpandovereenkomsten 
afgesloten wanneer deze bevoegdheden kregen toegewezen door de regering. In 
ieder geval kon door dit systeem een terugbetaling ten laste van de vorst 
onbeperkt worden uitgesteld. Er bestonden zowel intrestgevende als intrestloze 
leenpanden. Zo de lening was aangegaan bij regionale en lokale besturen, 
werd de verschuldigde rente afgehouden van de jaarlijkse bede. P. LENDERS, 
De 'nationale schuld' in de Oostenrijkse Nederlanden na 1750, in : De openbare 
schuld in de 18de en 19de eeuw, Brussel, Pro Civitate, 1980, pp. 61-64. 

45 Zie infra, pp. 35-36. 
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kasseirijbesturen te verhogen was steeds een duidelijke delgingsformule voor 
de aangegane leningen opgelegd. Na vergoeding van de ontvangers voor hun 
prestaties - de 35e penning op hun ontvangsten - uit de toegekende 20e 
penning, moest het saldo prioritair worden aangewend voor de intrestlasten en 
de delging van de aangegane leningen. Na de schuldlikwidatie en in 
afwachting van de terugbetaling der leenpanden, konden de landscolleges vrij 
beschikken over dat saldo. De krappe ontvangsten waarover de centrale 
regering beschikte, hebben in de meeste gevallen die terugbetaling verhinderd. 
Integendeel, zodra de regering te kampen had met een nijpend likwiditeits
tekort werd de leenpandenschuld nog verhoogd, zodat de landscolleges tot aan 
het eind van het Ancien Régime de plattelandsontvangerijen onder hun 
controle hielden. Met het land van Aalst werd een eerste overeenkomst 
gesloten op 23 december 1726, voor een bedrag van fl. 100.00046. In 1742, 
wanneer de Oostenrijkse Successieoorlog in volle hevigheid woedde, werd het 
leenpand verhoogd tot fl. 198.0()()47• Hetzelfde gebeurde nogmaals in 1754, 
waardoor het leenpand verder steeg tot fl. 278.000. Laatstgenoemde transactie 
garandeerde het landscollege zijn benoerningsrecht voor minimaal 99 jaar48. 
Pas bij het verstrijken van deze termijn kon de regering het collatierecht 
opnieuw verwerven, op voorwaarde dat ze de uitstaande schuld afloste. 

De greep die het landscollege door de vermelde beschikkingen en 
overeenkomsten had verworven, werd nog versterkt door het aanvullende 
reglement van 7 mei 1755 : voortaan mochten de gedeputeerden eigenmachtig 
de zetting verhogen om met de meeropbrengst de schulden van de dorpen te 
laten amortiseren49• De toewijzing van deze bevoegdheid lag voor de hand : de 
meeste dorpen gingen gebukt onder een zware schuldenlast, voomarnelijk 
veroorzaakt door allerhande militaire lasten, opgelegd tijdens de Spaanse en 
Oostenrijkse Successieoorlogen. De rentebetalingen op deze schulden 
gebeurden op onregelmatige tijdstippen, zodat heel wat achterstallen zich 
ophoopten. Bij nader toezien bleek de schuldenberg evenwel dusdanig groot 
dat een snelle aanzuivering slechts mogelijk was door een bruuske verhoging 
van de jaarlijkse zetting. Zulke drukkende maatregelen achtte de regering 
evenwel niet haalbaar. Daarom drong ze er bij het landscollege op aan de 
lasten van de dorpen te verlichten door schuldherschikking en -overname. Het 
landscollege liet zich pramen, en in 1766 werd een dergelijke operatie 
doorgevoerd50• 
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50 

A.R.A., Raad van Financiën, nr. 3857, ongefol. 
Id., ibid., nr. 3972, ongefol. 
R.A.G., Land van Aalst, nr. 371, fol. 28. 
Placcaertboecken van Vlaenderen, dl. IV, fol. 551-553. 
A.R.A., J.B.B., nr. 614, losse stukken.; zie ook infra pp. 45-46. 



Gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw verwierven de gedeputeerden 
nog een belangrijk pakket juridische bevoegdheden. Dit was het uitvloeisel 
van het regeringsstreven om de criminele justitie te verbeteren. Deze 
rechtspraak werd nl. gekenmerkt door inefficiëntie en onrechtvaardigheden, die 
het schrijnendst waren op het platteland. Het opsporen en vervolgen van 
criminaliteit bracht immers heel wat kosten mee, die zelden konden worden 
afgewenteld op de veroordeelden, aangezien de meeste delinquenten 
minvermogend waren. Niet weinig hoge justitieheren sloten daarom 
overeenkomsten af met de door hen benoemde baljuws, waarbij laatst
genoemden verplicht werden de kosten van de strafrechtelijke procedures voor 
hun rekening te nemen. In die omstandigheden waren weinig baljuws 
geneigd om veel zaken aanhangig te maken bij de plaatselijke rechtbank! 
Typische Ancien Régimekwalen zoals landloperij en misdadigheid, vaak 
exponenten van een tekort aan tewerkstelling en ontwikkeling, werden door 
deze verregaande laksheid nog geactiveerd, zodat het platteland in een 
permanente sfeer van onveiligheid verkeerde. Als men zich nu en dan toch 
verplicht zag om delinquenten te vonnissen, al was het maar ter bevestiging 
van de bestaande gezagsstructuren, dan ging het meestal om vrij ongevaarlijke 
lieden, zoals stropers, die tamelijk risicoloos konden worden gearresteerd. 
Door de lokale rechters, die nauwelijks de wet kenden (en soms niet konden 
lezen of schrijven!), werden dan 'voorbeeldige' straffen uitgesproken die 
absoluut niet in verhouding stonden tot het gepleegde misdrijf ... 51 • 

De regering wenste deze schandelijke toestanden aan banden te leggen en 
zocht naar structuren die een betere rechtspraak konden waarborgen, zonder 
evenwel haar eigen uitgaven te verhogen. De kasseirijbesturen leken eens te 
meer de aangewezen partners. In dit perspectief kreeg het Aalsterse 
landscollege van de regering in 1759 het benoemingsrecht van het luitenant
baljuwschap toegewezen, dat na vergoeding van het bezwarende leenpand 
onttrokken werd aan de familie de Bette. Tegelijkertijd werden de 
gedeputeerden ex officio tot leenmannen benoemd, zodat ze - samen met de 
andere leden van het Aalsterse leenhof - rechterlijke macht en het toezicht op 
het onderhoud van de wegen verwierven. In ruil nam het landscollege een 

51 Een tijdgenoot, Goswin de Fierlant, voorzitter van de Grote Raad van 
Mechelen, beoordeelde het lokale rechtswezen als volgt : '... il en est parmi 
eux qui ne connaissent rien du tout ( ... ). On ne peut pas attendre d'eux les 
lumières et la connaissance de lois qui doivent diriger les devoirs pénibles de 
juge en matière criminelle ( ... ). Je pourrais citer des examples de scélérats 
échappés au supplice par les aneries de leurs accusateurs.' J.W. BOSCH, Le 
jugement de Goswin de Fierlant sur la magistrature en Belgigue à la fin du 
XVIIIe siècle, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, Brussel, 1956, dl. XXIV, 
aflevering I, pp. 55-58. 
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leenpand van fl. 21.000 op52• De regering hoopte door deze operatie het sinds 
lang in lethargische slaap verzonken leenhof enigszins te activeren. In 
tegenstelling tot de gewone leenmannen, die nog nauwelijks belangstelling 
toonden voor hun juridische functie, konden de gedeputeerden immers over 
voldoende financiële middelen beschikken om de rechtspraak beter te 
organiseren. Voorafgaandelijke voorwaarde hiertoe was het afsluiten van 
overeenkomsten met de talrijke lokale justitieheren, waarbij zij hun hoge 
justitierechten uitdrukkelijk afstonden aan het hervormde leenhof. Deze 
instelling had bij haar oprichting immers slechts residuaire bevoegdheid 
gekregen. Dergelijke overeenkomsten werden evenwel vlot afgesloten, omdat 
vele justitieheren maar al te graag de bestraffing van de criminaliteit uit 
handen gaven, gelet op de eerder. vermelde kosten die ermee gepaard gingen. 

Vanzelfsprekend was een goed georganiseerd en betrouwbaar politiekorps 
onmisbaar om een billijke rechtspraak te verzekeren. De medewerkers van de 
hoogbaljuw waren echter onvoldoende talrijk om hun politionele taken naar 
behoren te vervullen, zodat het landscollege in 1765 aan de regering de 
oprichting van een marechaussee-afdeling voorstelde. Deze afdeling zou tot 
de compagnie van de legerprovoost behoren, maar haar permanente 
standplaats in het land van Aalst hebben. Deze compagnie was een soort 
centraal politiekorps, onder rechtstreeks toezicht van de vorst, dat nog werd 
opgericht onder Karel de Stoute. Het kende echter een sluimerend bestaan, 
totdat het in de achttiende eeuw nieuw leven kreeg ingeblazen n.a.v. een meer 
systematische bestrijding van de plattelandscriminaliteit; de benaming 
'marechaussee' kwam toen ook in zwang. De regering ging op het Aalsterse 
verzoek in en richtte een zesentwintig-manschappen-sterke eenheid op. Het 
reglement van 8 mei 1765 stipuleerde dat het korps inzake interne organisatie 
en tucht volledig onder het gezag van de provoost zou blijven, maar dat 
onderhoud en uitrusting ten laste vielen van het land van Aalst. Het 
landscollege had evenwel het recht de nieuwe eenheid op elk moment te 
ontbinden. Het was de taak van deze territoriale eenheid - die het best kan 
vergeleken worden met onze huidige rijkswachtafdelingen - om onder het 
gezag van het landscollege preventief op te treden, de rust op het platteland te 
handhaven, verdachten en misdadigers op te sporen en ze uit te leveren aan het 
leenhof53. 

De schaalvergroting van het strafrechtelijk ressort en de verhoogde mankracht 
voor ordehandhaving en opsporing boden vanzelfsprekend mogelijkheden om 
de criminele rechtspraak kwalitatief te verbeteren. Het belang van al deze 

52 De LIMBURG-STIRUM, Coutumes des deux villes et pays d'Alost, 
Brussel, 1878, pp. 753-756. 

53 P1accaertboecken van Vlaenderen, dl. VI, fol. 1686-1688. 
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ingrepen mag echter niet worden overschat : de nieuwe kasseirijrechters waren 
zomin als hun lokale collega's juridisch geschoold en daarenboven was deze 
rechtspraak slechts één van hun vele taken. Van een professionele aanpak was 
bijgevolg geen sprake en het feit dat de regering de gedeputeerden, uit 
bekommernis om de minder gegoeden, een gratis rechtsbedeling had opgelegd, 
bevorderde geenszins hun inzet. In feite beperkte de ingreep zich dus 
grotendeels tot het laten uitoefenen van de rechtspraak in een hiërarchisch 
hoger gesitueerd kader. Voor de rest bleef zij in handen van lieden die hun 
aanstelling slechts dankten aan voorspraak en bezit. 

De bevoegdheidsverruiming kreeg nog een verlengstuk op provinciaal vlak: 
door de hervorming van 1754 deed het land van Aalst, samen met negen 
andere kasseirijen en drie steden, eindelijk zijn intrede als beslissings
gerechtigd lid in de statenvergadering van Vlaanderen. Op deze door de 
Oostenrijkers geïnspireerde hervorming zal verder worden ingegaan54. 

In samenhang met de geleidelijke accumulatie van taken en bevoegdheden 
evolueerden vanzelfsprekend ook de inkomsten van het landscollege. 
Aanvankelijk centraliseerde het alleen maar de bedekwoten van de steden en 
dorpen in zijn ressort en had vanzelfsprekend geen enkele beslissingsmacht 
over de aanwending van deze gelden, aangezien ze geïnd werden met een 
vooraf duidelijk bepaalde bestemming : het opbrengen van de bede. Voor de 
omslag en inning hadden de gedeputeerden het land opgedeeld in zeven 
districten, gevormd rondom de zeven in het college vertegenwoordigde 
territoria. De districten Geraardsbergen, Boelare en Schorisse werden 
gegroepeerd in het kwartier van Geraardsbergen; Aalst, Rode, Zottegem en 
Gavere werden samengebundeld in het Aalsterse kwartier. Nadat het aandeel 
van elk district was vastgelegd, werd dit bedrag verder gesmaldeeld over de 
contribuerende besturen. De transportlijst die aldus tot stand kwam, moest 
evenwel geregeld worden aangepast aan de veranderende economische situatie 
van elk gebied, in de mate dat betrouwbare informatie dit toeliet. De laatste 
aanpassing dateerde van 1667 en bleef tot het einde van het Ancien Régime 
behouden als vaste verdelingsschaal55. Oorspronkelijk genoten alle 
bedeplichtige entiteiten, of juister, de plaatselijke machthebbers, veel vrijheid 
bij het bepalen van de belastbare grondslag. Verscheidene systemen konden 
aldus evolueren in tijd en ruimte, maar alle hadden ze gemeen dat de lasten 
hoofdzakelijk gedragen werden door de niet-gegoeden, aangezien hetjuist de 
rijken waren die beslissingsmacht hadden. 

54 
55 

Zie infra, p. 75. 
A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 287-288. 
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Nochtans hadden de fiscale hervormingen van Karel V en Filips U meer 
sociale rechtvaardigheid in het vooruitzicht gesteld: grondbezit en winsten uit 
handel zouden voortaan ook belast worden. Ten gevolge van de 
godsdienstoorlogen - die gedeeltelijk hun oorzaak vonden in de angst van de 
gegoeden voor de aantasting van hun voorrechten door het vorstelijke gezag -
werden al deze plannen echter de facto opgedoekt. De lokale machtigen 
slaagden er nl. in om het belastingssysteem zodanig om te buigen dat op het 
platteland het grondgebruik en in de steden huizen en verbruiksgoederen belast 
werden. Aldus trof men niet specifiek de bezittende klasse, maar degenen die 
gronden bewerkten (pachters), huizen bewoonden (huurders), en de grote 
massa in het algemeen. Voor het land van Aalst betekende dit concreet dat in 
de dorpen de lasten opgebracht werden door een bundergewijze omslag van het 
kwotedeel (de zgn. zetting); in de steden putte men eerst uit de algemene 
stadsmiddelen, grotendeels gespijsd met verbruiksbelastingen, later kwam een 
specifieke belasting tot stand, de zgn. huisgelden56• 

Tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw verwierf het landscollege een 
eigen fiscaliteit. De dramatische woelingen die volgden op de beeldenstorm 
en onze gewesten decennia lang teisterden, verhinderden immers de inning van 
de bede via de gebruikelijke repartitie. Zoals in zovele Zuidnederlandse 
gewesten waren sommige delen van het land van Aalst ontwricht door 
oorlogsgeweld en niet meer in staat hun bedekwote op te brengen. Daarom 
dacht het landscollege aan de tijdelijke invoering van verbruiksbelastingen, 
die een betere spreiding van lasten toelieten57 . Een octrooi werd snel 
toegekend door de regering. Het stelde belastingen in op de veestapel en op 
het verbuik van bier, wijn en sterke dranken. Ook nadat het transportsysteem 
hersteld was, bleven deze belastingen bestaan, maar de regering beperkte 
geregeld de aanwendingsmogelijkheden van dit belastingsgeld. Zo had ze in 
haar octrooi van het jaar 1600 deze inkomsten bestemd voor intrestbetalingen 
en schuldaflossing. Daarna komt deze toewijzingsformule niet meer voor in 
de octrooien, totdat het reglement van 1637 haar weer verplicht stelde. Het 
landscollege hield zich evenwel niet strikt aan deze bepaling, want het 
gebruikte de belastingsgelden geregeld voor andere doeleinden. Vanaf 1687, en 
tot het einde van de achttiende eeuw, werden deze inkomsten toch prioritair 
besteed aan de schuldfinanciering58• 

56 De stad Aalst b.v. had in 1673 een kadaster laten aanleggen, waarbij 
de waarde der panden werd bepaald op 25 x de huurwaarde. De belasting zelf 
bedroeg 1/6 van die huurwaarde, of 0,66% van de huiswaarde. Stadsarchief 
Aalst (S.A.A.), Oud archief, nr. 662, Bilan Général, ongefol.; nr. 264, Prijsij 
van de huizen, steden en erven ... 
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Aanvankelijk werden de belastingen ingesteld voor de duur van één jaar, 
aangezien ze beschouwd werden als overbruggingsmiddelen in tijden van 
ontreddering. Gedurende de vroege zeventiende eeuw evolueerden ze echter tot 
een vast bestanddeel van de kasseirijinkomsten en kende de regering octrooien 
toe voor een periode van drie of vier jaar. Nog later werd dat zes jaar, terwijl 
tijdens de eerste helft van de achttiende eeuw zelfs termijnen van twaalf jaar 
werden vastgesteld. In 1755 werd uiteindelijk een octrooi toegekend voor 70 
jaar59 ! In den beginne werden deze belastingen niet bezwaard met een 
recognitierecht, d.w.z. met een jaarlijks door de centrale regering geheven 
recht dat voortvloeide uit de toekenning van een eigen fiscaliteit. Het octrooi 
van 1618 was het eerste waarin een recognitierecht vermeld werd; het bedroeg 
de 50ste penning of 2% van de totale opbrengst. In 1718 werd de recognitie 
omgezet in een vast bedrag dat 1200 fl. per jaar bedroeg. Soms werd dit recht 
in één keer gekweten, zoals bij het octrooi van 1730. In 1755 zag de regering 
zelfs af van haar recognitierecht, in ruil voor een directe en eenmalige 
betaling van fl. 100.00060. 

Lange tijd werden de belastingen verpacht per dorp, totdat het landscollege 
zich wegens technische problemen in 1757 verplicht zag de belasting op de 
sterke dranken in eigen beheer te innen. Na enkele niet al te gelukkige 
experimenten werd de regieformule uitbesteed aan de ontvangers van de 
lopende middelen van de staten. Deze inningswijze bleek rendabeler dan het 
oude verpachtingssysteem, zodat het landscollege vanaf 1762 de regieformule 
veralgemeende61• 

Ten slotte beschikte het landscollege nog over een derde inkomstenbron: 
leningen. Oorspronkelijk werden deze slechts aangegaan om tijdelijke 
onevenwichten tussen inkomsten en bedeverplichtingen op te vangen, hetzij 
omdat de inningen vertraging opliepen, hetzij wegens bruuske lasten
verhoging. Meestal geschiedde dit in tijden van oorlog en economische crisis. 
Het uitschrijven van schuldtitels, de zgn. rentebrieven, was evenwel 
onderworpen aan de vorstelijke goedkeuring. Gedurende de achttiende eeuw 
werden de leningen echter uitgeschreven met andere oogmerken, met name de 
financiering van de openbare werken van het landscollege en het spijzen van 
de kapitaalbehoeften van de centrale regering. Samen met zovele andere 
plaatselijke besturen was het Aalsterse landscollege immers de tussenschakel 
waarvan de Oostenrijkers zich bedienden om toegang te krijgen tot de 

59 
60 

61 

Id., ibid., nr. 601, fol. 358. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 363. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 365-370. 
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Zuidnederlandse kapitaalmarkt. We komen op dit fenomeen nog uitgebreid 
terug62. 

HET LANDSCOLLEGE ALS EXPONENT 

VAN DE 'OUDE ORDE' 

De machtsuitbreiding van de kasseirijen gedurende de zeventiende en 
achttiende eeuw was zeer groot. Het gebeurde in feite ten nadele van het 
centraal gezag, waaraan heel wat bevoegdheden onttrokken werden of dat 
verstoken bleef van nieuwe vormen van machtsuitoefening. Nochtans 
streefden alle Europese vorsten naar een versteviging van hun gezag~ ze 
probeerden dan ook meermaals de lokale machtigen te onderwerpen. Het 
absolutistisch offensief is in de Nederlanden, zoals in zovele Europese landen, 
evenwel mislukt door een samenspel van factoren. Het centraal gezag in onze 
gewesten verwierf bijgevolg geen algemene en verregaande beslissingsmacht, 
zodat de gedecentraliseerde besluitvorming, zo typisch voor de middeleeuwse 
periode, er zich bleef handhaven. De hoofdreden voor deze evolutie ligt in het 
feit dat de belangrijkste hefboom van machtsuitoefening, nl. financiële 
onafhankelijkheid, niet in de handen van onze vorsten was terechtgekomen. 
Dit fenomeen vraagt verdere toelichting. 

De Bourgondiërs en Habsburgers waren er wel in geslaagd om de Nederlandse 
vorstendommen samen te brengen onder de souvereinheit van één heerser, 
maar de daadwerkelijke versmelting van de verschillende gewesten tot één 
samenhangend geheel, waarin de vorst een verregaande politieke zelf
standigheid bezat, hebben ze nooit kunnen realiseren. Elk vorstendom behield 
bijgevolg zijn eigen instellingen en tradities, het bedensysteem inbegrepen. 

Karel V en Filips 11 hebben heel wat energie besteed aan het doorbreken van 
het institutioneel en financieel keurslijf dat hun zoveel beperkingen oplegde, 
door het voeren van een ingrijpende centraliseringspolitiek en de (poging tot) 
invoering van eigen vorstelijke belastingen. Dit riep heel wat weerstanden op 
bij de lokale machtshebbers, die zich bedreigd voelden en de gods
diensttwisten aangrepen om een 'bevrijdingsoorlog' tegen het Spaanse bewind 
te ontketenen. Filips 11 organiseerde een ware reconquista, maar de 
zegevierende Famese heeft de door rebellie afgebroken beleidslijn niet meer 
opgenomen. Om het gebied te kunnen heroveren had Farnese immers een 
uitvalsbasis moeten verwerven, een gebied met 'bondgenoten'. De Unie van 
Atrecht (1579) zorgde daarvoor: de Waalse notabelen uit Zuid-Vlaanderen, 

62 Zie infra, pp. 35, 36. 
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Henegouwen en Artesië verzoenden zich met de Spaanse vorst, in ruil voor 
het behoud van voorrechten en instellingen. De diplomatische Famese gaf 
dezelfde garanties aan alle opstandelingen die achteraf nog bereid waren de 
wapens neer te leggen. De opmars van het Spaanse leger was bijgevolg niet 
alleen het resultaat van wapengeweld, maar evenzeer van 'verzoening'. Als de 
Noordelijke gewesten toch vrij zijn gebleven en hun onafhankelijkheid 
verwierven, was dat alleen te danken aan hun gunstige natuurlijke ligging, 
beschermd door de grote waterlopen. 

De Spaanse vorsten hebben het daarna niet meer aangedurfd om - behoudens 
douanerechten - een eigen belastingssysteem in te voeren, zodat ze financieel 
afhankelijk bleven van de welwillendheid van de verschillende staten
vergaderingen. De uit de late middeleeuwen daterende institutionele orde bleef 
daarom in de Zuidelijke Nederlanden gehandhaafd. Voortaan dreigden de 
Zuidnederlandse elites bij de minste bedreiging van hun belangen met het 
dichtdraaien van de bedekraan! En dat terwijl het centrale gezag wegens de 
groeiende ooregelmaat en daling van de geldzendingen uit Spanje, meer en 
meer was aangewezen op die inkomstenbron. Wanneer Lorlewijk XIV in het 
kader van zijn hegemoniepolitiek de Habsburgers bekampte en onze gewesten 
bedreigde, grepen de notabelen hier te lande de noodsituatie gretig aan om in 
ruil voor beden en leningen nieuwe toegevingen af te persen van de vorst. 
Het is in deze context dat o.a. het succes van de leenpanden moet gesitueerd 
worden : de gegoeden namen op grote schaal overheidstitels op, omdat hun 
bereidwilligheid beloond werd met het toekennen van ambten en 
bevoegdheden! In afwachting van de (onmogelijke) terugbetaling werden hun 
ambten voortdurend hernieuwd, zodat de afzetbaarheid van een hele groep 
functionarissen in het gedrang kwam63. 

Ook in het land van Aalst werden een hele reeks besturen en ambten getroffen 
door deze nefaste ontwikkeling. Zo werd de ontvangerij-generaal van het 
Aalsters kwartier al meteen na haar oprichting in 1664 verpand; ze zou 
achteraf nooit meer onder het effectieve toezicht van de regering komen64• De 
opeenvolgende leenpandcontracten die de Aalsterse stadsmagistraat en zijn 
ontvanger vanaf 1675 aangingen met de Spaanse, later Anjouaanse en 
uiteindelijk Oostenrijkse bewindvoerders voor een totaal bedrag van fl. 
95.627, zijn een ander voorbeeld65. 

63 L. DHONDT, Van het hoogtij van het Ancien Régime tot de 
Omwentelingstijd, in : E. WITTE e.a., Geschiedenis van Vlaanderen. Van de 
oor~rong tot heden, Brussel, s.d., pp. 159-162. 

A.R.A., Rekenkamer, Inventarissen van de 2de sectie, nr. 156 (Receuil 
alphabétique des Engagères), fol. 3 en Raad van Financiën, nr. 1732, losse 
stukken. Zie infra, p. 40. 

65 Id., J.B.B., nr. 613, losse stukken. 
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De rijken handelden niet alleen in eigen naam, maar engageerden ook de 
plaatselijke instellingen, die ze controleerden, in deze strategie tot 
machtsverruiming. Heel wat besturen gebruikten hun belastingsgelden om 
leenpanden op te nemen, waardoor ze taken verwierven die normaal de vorst 
toekwamen, en dit tot meerdere eer en glorie van hun leden, de notabelen ... 
Men herinnere zich de leenpandcontracten die het land van Aalst afsloot om 
het jachtrecht en de collatie van het poortbaljuwschap te verkrijgen66• 

Om aan baar geld te geraken zag de regering zich zelfs verplicht hele stukken 
van het domein te verkopen aan particulieren. In het land van Aalst werden 
aldus gedurende de zeventiende eeuw, in verschillende fazen, alle grafelijke 
dorpen te koop gesteld67 . Zelfs steden werden verkwanseld! Zo waren 
respectievelijk in 1650 en 1653 Ninove en Geraardsbergen verpand aan de 
hertog van Lotharingen: alle vorstelijke rechten en inkomsten kwamen er in 
zijn handen, omdat hij sinds 1644 de Spanjaarden gediend had met 9000 
manschappen. Aangezien de regering niet in staat was de hertog en zijn 
privé-leger te vergoeden, werden de 'onkosten'- fl. 400.000 wiss.- beschouwd 
als een lening, met beide steden als waarborg68. In heel de Zuidelijke 
Nederlanden deed zich hetzelfde scenario voor. Op een bepaald moment werden 
zelfs de douanerechten verpand! Door deze gang van zaken trok de centrale 
staat zich geleidelijk terug uit het openbare leven: steeds meer 
overheidsopdrachten werden overgelaten aan de lokale en gewestelijke 
instanties. In Vlaanderen waren dat de kasselrijen, en zo zij over te weinig 
financiële middelen beschikten, traden de staten op de voorgrond. 
Laatstgenoemden hadden in dezelfde omstandigheden als b.v. het land van 
Aalst een eigen fiscaliteit ontwikkeld, zodat ze relatief kapitaalkrachtig waren. 
Zij waren het die tussen 1614 en 1666, op aandringen van de regering, een 
net van kanalen en geregulariseerde waterlopen ontwikkelden, waardoor de 
gesloten Schelde werd verbonden met Duinkerke en later met Oostende69. 

Globaal genomen heeft de regering deze evolutie vrij passief ondergaan en 
weinig weerwerk geboden. Vanzelfsprekend is de angst voor een herhaling 
van de gebeurtenissen uit de tweede helft van de zestiende eeuw een 
belangrijke verklaringsfactor. Maar er waren nog andere elementen in het 
spel. Bijvoorbeeld het feit dat de gouverneurs-generaal te sterk in beslag 
waren genomen door militaire beslommeringen en onvoldoende aandacht 

66 Zie supra, p. 21; collatierecht betekent benoemingsrecht. 
67 De LIMBURG-STIRUM, Coutumes des deux villes et pays d'Alost, 

Brussel, 1878, p. XXXIX e.v. 
68 V. FRIS, Geschiedenis van Geraardsbergen, Gent, 1911, p. 202. 
69 L. DHONDT, De provincie vroeger en nu. Oost-Vlaanderen, s.l., 

1976, p. 20. 
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konden schenken aan het bestuurlijke werk. Daarenboven was de bedilzucht 
van Madrid verantwoordelijk voor het hoge mutatieritme van de opperste 
ambtsdragers : niet minder dan veertien gouverneurs-generaal volgen elkaar op 
tussen 1633 en 1691! Van politieke continuïteit of ervaring op dat niveau 
was bijgevolg weinig sprake. Een grote verantwoordelijkheid kwam in die 
omstandigheden te liggen bij de regeringsambtenarij die uit traditie vooral, en 
tijdens de zeventiende eeuw zelfs in toenemende mate, gerecruteerd werd uit de 
sociale groep waartoe de begunstigden van die machtsverschuiving behoorden 
: de lokale elites. Door deze lotsverbondenheid was het voor hen materieel en 
psychologisch moeilijk om zich in te zetten voor een sterker vorstelijk 
gezag. 

Vrij onverwachts werden de Zuidelijke elites nog geconfronteerd met een 
absolutistisch offensief tijdens het zgn. Anjouaans bewind. Bij de dood in 
1700 van de Spaanse vorst Karel 11, erfde Filips van Anjou, kleinzoon van 
Lorlewijk XIV, bij testament alle Spaans-Habsburgse bezittingen. De 
Oostenrijkse Habsburgers, gesteund door Engeland en de Verenigde 
Provincies, weigerden Filips te erkennen en eisten de Spaanse erfenis op, 
waarmee een aanslepende oorlog uitbrak. Bij zijn vertrek naar Spanje had de 
zeventienjarige Filips van Anjou (Filips V van Spanje, 1700-1746) 
volmachten gegeven aan Lorlewijk XIV voor het bestuur van de Zuidelijke 
Nederlanden in zijn naam -vandaar de benaming 'Anjouaans bewind'. In deze . 
periode maakten onze gewesten kennis met verregaande hervormingen, 
waarbij het bestuur naar Frans model werd gecentraliseerd. Die 'nieuwigheden' 
hebben snel ontevredenheid gewekt onder de bevolking, niet het minst onder 
de notabelen die hun machtsposities bedreigd zagen. Zij waren het die meteen 
'capituleerden' na de overwinningen van Engelsen en Hollanders te Ramillies 
en Oudenaarde ( 1706), in ruil voor het herstel van oude wetten, tradities, 
instellingen en voorrechten. De bondgenoten van de Oostenrijks-Habsburgse 
troonpretendent (het zgn. Anglo-Bataafs Condominium) vroegen niets liever, 
want hierdoor verhinderden ze de potentiële ontwikkeling van een sterke staat 
aan hun grenzen! Door de vredes van Utrecht (1713) en Rastau (1714) 
kwamen de hele Zuidelijke Nederlanden wettelijk in handen van de 
Zeemogendheden. Zij droegen onze gewesten in 1715 over aan de 
Oostenrijkers, op voorwaarde dat zij er niets zouden veranderen aan de 
bestaande machtsverhoudingen (het zgn. Barrièretractaat). Hierdoor, en ook 
wegens de financiële modaliteiten van de overdracht - de Oostenrijkers 
moesten een flink deel van de oorlogslasten terugbetalen - waren onze 
gewesten een vergiftigd geschenk voor Karel VI, de nieuwe Habsburgse 
keizer. Vandaar dat de Oostenrijkers herhaaldelijk getracht hebben de 
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Zuidelijke Nederlanden om te wisselen voor minder afgelegen en politiek 
interessantere vorstendommen zoals b.v. Beieren70• 

Gedurende het bewind van Karel VI (1711-1740) zijn er wel enkele 
hervormingspogingen geweest, maar onder druk van allerhande belangen
groepen werden ze vrij snel ingetrokken. Het oubollige institutionele kader 
bleef dan ook overeind, zodat de Oostenrijkse Habsburgers, zo goed als hun 
Spaanse voorgangers, financieel afhankelijk waren van de welwillendheid van 
de lokale elites. Op politiek-institutioneel vlak bewandelden ze daarom lange 
tijd de platgetreden paden. De reeds besproken leenpandcontracten met de 
Vlaamse kasseirijbesturen inzake het benoemingsrecht voor de lokale 
ontvangenjen waren daar een exponent van71 . En toch is de balans van het 
Oostenrijks bewind niet negatief. De regering was er zich terdege van bewust 
dat het land behoefte had aan vernieuwing. Gedurende de tweede helft van de 
achttiende eeuw ijverde ze dan ook onverdroten voor allerhande hervormingen. 
Er werd (voorzichtig) gestreefd naar een rechtvaardiger en efficiëntere 
rechtspraak; handel, nijverheid en landbouw werden (langzaam) bevrijd van al 
te strakke structuren en reglementen die nog uit de middeleeuwen stamden en 
de vooruitgang remden; het transportnet, dat aan vernieuwing en uitbreiding 
toe was, kreeg bijzondere aandacht; op cultureel en kerkelijk vlak werd een 
progressieve politiek gevoerd enz. Alleen belette het gemis aan geldmiddelen 
de regering om zelf alle vernieuwingen tot een goed einde te brengen. Het 
gebeurde dan maar door inschakeling van de regionale besturen. De lokale 
elites verwierpen de innovaties niet, op voorwaarde dat ze er de uiting en 
bevestiging van hun machtsposities in zagen. In Vlaanderen waren het, zoals 
reeds gezegd, de staten en kasseirijen die een moderner openbaar gezag vorm 
gaven, waarbij de regering zorgde voor het scheppen van een wettelijke 
omkadering. De gestage bevoegdheidsverruiming van het Aalsterse 
landscollege was illustratief voor deze institutionele evolutie. 

Belangeloos was die regeringspolitiek evenwel niet. Een versterking van de 
Zuidnederlandse economie verhoogde immers de welvaart, hetgeen toeliet 
hogere beden te vragen! De activiteiten van de Junta voor Besturen en Beden 
moeten in hetzelfde perspectief gesitueerd worden: door misbruiken in het 
administratief raderwerk van vele lokale besturen te bestrijden, kon deze 
regeringscommissie hun ontwrichte financies enigszins aanzuiveren 72• Aldus 

70 R. DE SCHRYVER, De Zuidelijke Nederlanden 1701-1705, in : 
A.G.N., Haarlem, 1980, dl. 9, pp. 31-43. 

71 Zie supra, pp. 22, 23. 
72 P. LENDERS, De Junta voor Besturen en Beden (1764-1787) en haar 

werking in de Oostenrijkse Nederlanden, in : Bijdragen en Mededelingen voor 
de Geschiedenis der Nederlanden (B.M.G.N.), 1977, pp. 17-36. 
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verviel het argument van de grote steden dat hun kastoestand het onmogelijk 
maakte om de toegewezen bedekwotes volledig op te brengen. Bijgevolg 
konden de kwijtscheldingen of validaties, die in vroegere tijden maar al te 
gemakkelijk waren toegekend, worden teruggeschroefd. Vóór de 
saneringsmaatregelen van de Junta voor Besturen en Beden bedroegen deze 
kwijtscheldingen in Vlaanderen fl. 437.751, een niet gering bedrag als men 
weet dat de gewone bede voor het graafschap toen fl. 1.642.500 bedroeg73 ! 

De Oostenrijkse hervormingspolitiek werd ook bepaald door het streven om 
de Habsburgse financieringsbehoeften mede te dekken via de Zuidnederlandse 
kapitaalmarkt. Het stimuleren van het economisch leven leverde immers een 
hoger nationaal inkomen op en - bij gelijkblijvende spaarquote - meer 
spaargelden, die aan de Habsburgse overheid konden worden uitgeleend. Met 
hetzelfde doel ijverde de regering voor de amortisatie van de stadsschulden, 
want heel wat slapende kapitalen konden op die wijze gemobiliseerd worden. 
Merkwaardig is evenwel dat deze gelden via de lokale besturen naar de 
Oostenrijkers gekanaliseerd werden, hetgeen vanzelfsprekend een goede 
verstandhouding met de notabelen noodzakelijk maakte. 

Het systeem waarbij de lokale besturen op eigen krediet leningen aangingen 
ten bate van de staatskas, vond zijn oorsprong in de geringe krediet
waardigheid van de regering. De Oostenrijkers hadden krachtens het 
Barrièretractaat (1715) de bezettingskosten van de Anglo-Bataafse 
bondgenoten - fl. 15.000.000 - moeten overnemen. De intresten op deze 
schuld, samen met de kosten van de Hollandse barrièregarnizoenen, 
veroorzaakten eenjaarlijkse uitgave van fl. 2.100.000. Ter vergelijking: het 
gewone netto-inkomen van de regering schommelde toen rond fl. 6.500.000 
... De financiële lasten hebben het reeds gelimiteerde re geringsbudget lange 
tijd bezwaard, zodat de financies in de periode 1715- 1740 geregeld een malus 
vertoonden. Vaak moest dan worden teruggegrepen naar lapmiddelen, zoals 
laattijdige uitbetaling van intresten op de binnenlandse schuld en 
renteconversie. Vanzelfsprekend ondermijnden deze maatregelen het (reeds 
geringe) vertrouwen van de potentiële geldschieters In het staatskrediet Het 
vertrouwen in de emissies van staten en kasselrijen, die een eigen fiscaliteit 
hadden, was daarentegen groot. Vandaar de ontleningen via deze besturen, die 
o.a. door bedevalidaties verzekerd waren van hun intresten74• Aanvankelijk 

73 Id., De nationale schuld in de Oostenijkse Nederlanden na 1750, in : 
De openbare schuld in de 18de en 19de eeuw, Brussel, Pro Civitate, 1980, p. 
57. 

74 H. HASQUIN, Les difficultés financières du gouvernement des Pays-Bas 
Autrichiens au début du XVIIIe siècle. 1717-17 40, in : Revue internationale 
d'histoire de la banque, 1973, pp. 100-133. 
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gebeurde deze kapitaalverschaffing onder de vorm van leenpanden die, zoals 
reeds uitvoerig geïllustreerd, gekoppeld werden aan het toekennen van nieuwe 
bevoegdheden. Ca. 1750 bedroeg de regeringsschuld bij de Vlaamse 
kasselrijen, aangegaan n.a.v. de verpanding der lokale ontvangerijen, al fl. 
800.000 (het Aalsterse aandeel hierin bedroeg fl. 198.000 of bijna 25% van 
het totaal) 75! De eerste echte lening zou er pas in 1733 komen, door een 
overeenkomst met het machtige Brusselse brouwersambacht Hoewel vanaf 
1740 de bankiersfamilies Cogels, Osy, de Nettine, en incidenteel het grote 
publiek, leningen toestonden aan de regering, zouden de plaatselijke besturen 
en corpora toch de belangrijkste geldschieters blijven76• Aldus ontleenden de 
Oostenrijkers in de periode 1725 - 1779 voor niet minder dan fl. 101 miljoen, 
waarvan 75 miljoen tijdens oorlogsjaren. Op die wijze hebben de Zuidelijke 
Nederlanden b.v. bijgedragen tot de financiering van de Zevenjarige Oorlog 
(1756-1763), wanneer Maria-Theresia hier de belangrijke som van fl. 
38.260.122 opnam77 • Het land van Aalst was toen buitengewoon actief bij 
het inzamelen van de kapitalen, hetzij op eigen krediet, hetzij door intekening 
op door de staten van Vlaanderen geëmitteerde rentebrieven. Volgens 
burggraaf de Patin beliepen de vorderingen van de Aalsterse kasseirij op de 
regering tijdens het jaar 1764/1765 fl. 1,7 miljoen78 • 

ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 

De belangrijkste bepalingen inzake vergaderings- en beslissingswijze van het 
landscollege lagen vervat in het reglement van 22 december 163779 • Hierin 
stond dat het kasseirijbestuur tweemaandelijks diende samen te komen om de 
gewone opdrachten m.b.t. beden en militaire lasten af te handelen. Het 
college kon zelf het aantal werkdagen per zittijd bepalen. Ook kwamen de 
gedeputeerden in buitengewone vergadering samen als de vorst of zijn 
vertegenwoordiger hun daartoe de opdracht gaf, of nog op eigen initiatief in 
geval van dwingende omstandigheden. Een werkdag werd gelijkgeschakeld 
met vijf uren vergaderen. Beslissingen werden met gewone meerderheid 
getroffen, waarbij men per klasse stemde zo het ging om beden e.a. zaken die 

15 A.R.A., Raad van Financiën, nr. 3972, losse stukken. 
76 G. BIGWOOD, Les origines de la dette beige, in : Annales de la 

société d'archéologie de Bruxelles, 1906, pp. 5-49. 
17 P. LENDERS, Ontwikkeling , van politiek en instellingen in de 

Oostenrijkse Nederlanden. De invloed van de Europese oorlogen, in : 
Bijdragen tot de Geschiedenis (B.G.), 1981, nr. 64, pp. 33-78. 
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de vorst aanbelangden, en hoofdelijk voor alle lokale aangelegenheden. In de 
praktijk hield men echter weinig de hand aan deze beschikkingen, want de 
besluitvorming gebeurde meestal bij hoofdelijke stemming. Reizen en 
zendingen naar andere besturen ('deputaties') konden slechts in opdracht van 
het college georganiseerd worden. Toch genoten de stedelijke vertegen
woordigers het recht wegens hoogdringendheid terzake initiatieven te nemen, 
zonder voorafgaandelijke toestemming van hun collega's, maar ze hadden er 
zich achteraf wel voor te verantwoorden. 

De voorrang van de stad Aalst op de andere klassen werd duidelijk erkend met 
het decreet van 13 december 1664 : haar burgemeester - en in geval van diens 
afwezigheid de eerste schepen - stelde de dagorde op en leidde de vergadering8°. 
Hetzelfde decreet verf~nde de werkregeling : de vergaderingen moesten in de 
voormiddag vanaf 9u en in de namiddag vanaf 15u gehouden worden. Het 
decreet van 5 december 1680 specifieerde de wijze en volgorde van delibereren 
en stemmen : eerst de Aalsterse vertegenwoordigers, dan de Geraardsbergse en 
vervolgens de baljuws, waarbij niemand mocht onderbroken worden; bij 
besprekingen die te maken hadden met de persoonlijke belangen van een 
gedeputeerde, moest de betrokkene de vergadering verlaten; de stedelijke 
vertegenwoordigers konden nooit vervangen worden door een ander lid van 
hun schepenbank81. 

In 1755 reorganiseerde de regering de werking van het landscollege door de 
invoering van een commissariaat. Dit werkcomité, dat bestond uit één 
vertegenwoordiger per stad en twee baljuws, aan te wijzen in elke klasse 
volgens een beurtrol, had tot taak de lopende zaken af te handelen gedurende 
de maanden waarin geen gewone vergaderingen plaatsvonden. Tevens moest 
het de juridische dossiers voorbereiden en toelichten tijdens de gewone 
vergaderingen van het landscollege. De vergaderingsuren werden toen ook 
aangepast: zowel het commissariaat als de gewone vergaderingen zouden 
voortaan gehouden worden van 9u tot 12u; namiddagzittingen konden slechts 
gehouden worden in geval van overbelasting82. In dezelfde periode werden ook 
een aantal afspraken gemaakt m.b.t. de recent verworven vertegenwoordiging 
in de statendeputatie. Door de hervormingen van 1754-55 zetelden de elf 
Vlaamse kasseirijen immers als volwaardige leden in de staten, waar ze recht 
hadden op drie mandaten in de bestendige deputatie. Voor een periode van drie 
jaar werden dan uit de eigen groep drie vertegenwoordigers verkozen, waarbij 
elke kasseirij voor zoveel meestemde als haar aandeel in het transport. 
Wegens de grote bedekwote van het land van Aalst had zijn landscollege bijna 
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steeds toegang tot de deputatie. Het verdeelde zijn mandaat volgens een 
beurtrol onder de drie klassen, waarbij de stad Aalst de vier eerste maanden 
toegewezen kreeg, Geraardsbergen de vier volgende, en de baljuws de vier 
laatste. Het rotatiesysteem werd de twee volgende jaren herhaald, zodat elke 
klasse één jaar effectief in de deputatie had gezeteld. Deze regeling, op 5 juni 
1758 bekrachtigd door de regering, was erg gunstig voor de steden, want ze 
zetelden gedurende twee derden van het jaar in de bestendige deputatie83. Kort 
daarvoor, op 16 mei 1757, had de regering de stemprocedures gewijzigd: de 
hoofdelijke stemming beperkte zich voortaan tot de gerechtelijke beslissingen 
van het landscollege, terwijl voor alle andere zaken per klasse zou gestemd 
worden, hetgeen de (potentieel) dominante rol van de steden nog versterkte84. 

Deze begunstiging was geen toevalligheid, maar kaderde perfect in de 
politieke strategie van de regering, waarover verder meer. 

Wat de vergaderplaats betreft, zowel Aalst als Geraardsbergen kwamen 
aanvankelijk aan bod, maar vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw 
vergaderde men haast uitsluitend te Aalst. Lange tijd benutte het landscollege 
eigendommen van andere besturen als vergaderruimte. In Aalst gebruikte het 
aanvankelijk 'de Grauwensteen', gelegen op de hoek van de Grote Markt en de 
Kattestraat, waar normaal het leenhof bijeenkwam. Dit eerste landhuis werd 
in het begin van de zestiende eeuw verlaten voor 'de Rooze', een pand gelegen 
op de hoek van de Grote markt en de Zoutstraat, dat ter beschikking was 
gesteld door de stad. Uiteindelijk besliste het landscollege een eigen gebouw 
op te richten. Het kocht een huis naast 'de Grauwensteen', dat in 1599 werd 
omgebouwd. Dit landhuis verdween in 1759, wanneer het nu nog bestaande 
gebouw (het huidige stadhuis) werd .opgetrokken. Tot aan de afschaffing van 
het landscollege in 1795 bleef hier zijn zetel gevestigd. 

HET ADMINISTRATIEVE KADER 

Het provisionele reglement van 1637 en zijn latere aanvullingen hebben in 
feite slechts drie ambten ingesteld: één griffier en twee ontvangers. De 
belangrijkste administratieve rol was voor eerstgenoemde weggelegd. Zijn 
taken waren zeer uiteenlopend: de vergaderingen van het landscollege 
bijwonen, beslissingen notuleren, advies geven zo dit gevraagd werd, 
briefwisseling naar dorpen en steden verzenden, het uitschrijven van 

83 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 84-86. 
84 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens (R.O.P.B.A.), 

3°reeks, VIII, p. 131. 
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betalingsmandaten en rentebrieven, soms ook het opmaken van de 
jaarrekening, het opstellen van verordeningen, het bezorgen van afschriften en 
uittreksels, enz. Aangezien de vergaderingen soms in Geraardsbergen, maar 
vooral in Aalst werden gehouden, waren het de griffiers van de beide steden 
die werden belast met de vermelde taken. Pas vanaf het reglement van 13 
september 1664 werd het de griffier van Geraardsbergen verboden de 
vergaderingen bij te wonen, tenzij het college hem ontbood85 . De invloed van 
de stad Aalst op het kasseirijbestuur werd hierdoor vanzelfsprekend versterkt. 
Haar eerste griffier onpopte zich aldus tot de secretaris en raadsman van het 
landscollege. Vandaar de titel 'griffier-pensionaris'. Zo hij, om welke redenen 
dan ook, niet beschikbaar was, nam de tweede Aalsterse stadsgriffier zijn 
taken over. 

Naarmate vanaf 1680 de bevoegdheden van het landscollege toenamen, werd 
ook de betrokkenheid van de griffier-pensionaris groter. Vooral de toegekende 
rechtspraak bracht meer opdrachten met zich: het schrijven van dagvaardingen, 
het optekenen van getuigenverhoor en vonnissen, het bijhouden van de 
processtukken die door de betrokken partijen werden afgegeven en van de 
registers waarin de rechterlijke handelingen werden neergeschreven, enz. De 
sterke accumulatie van bevoegdheden en opdrachten, evenals de geringe 
juridische kennis van de meeste collegeleden, maakten van de griffier
pensionaris, die meestal rechten had gestudeerd, de spilfiguur van het 
kasselrijbestuur. Zijn invloed kon, zo hij een sterke persoonlijkheid was, zeer 
groot zijn en de beslissingen van het landscollege oriënteren. Juist daarom 
heeft de regering gedurende de achttiende eeuw verscheidene malen getracht het 
benoemingsrecht van de Aalsterse griffiers naar zich toe te halen. De eerste 
openlijke poging was in 1731, n.a.v. een verzoekschrift van de niet-Aalsterse 
collegeleden. De Aalsterse machtspositie veroorzaakte immers wrevel en 
afgunst. Geleidelijk groeide in Geraardsbergen en bij de baljuws het verlangen 
om een eigen griffier-pensionaris in dienst te hebben, los van de Aalsterse 
administratie. De Oostenrijkers waren maar al te blij met het rekwest van 
deze ontevredenen en trachtten voordeel te halen uit de onenigheid. Op 20 juni 
1731 beval Maria-Elisabeth- de landvoogdes- de Aalsterse magistraat om de 
griffiersfuncties ter beschikking te stellen en een regeringsinitiatief af te 
wachten86. Aalst protesteerde met klem; de zaak bleef aanslepen tot 1739. 
Uiteindelijk kwam een compromis tot stand n.a.v. het overlijden van de 
toenmalige eerste griffier, Pierre-François de Ruddere, toen een decreet 
verscheen waarin werd bepaald dat het landscollege voortaan over een eigen 
griffier-pensionaris kon beschikken. Dit zou evenwel steeds de eerste griffier 

85 Aalst in kaart, beeld en prent, Aalst, 1976, pp. 68-69. 
Placcaertboecken van Vlaenderen, 111, fol. 299, art. 7. 
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van Aalst zijn. Hij zou nu ook een eed afleggen voor het landscollege, en 
mocht tijdens de zittingen niet aanwezig zijn op die van de Aalsterse 
magistraat. Bij overlijden of ontslag van de eerste griffier zou de tweede hem 
van rechtswege opvolgen87 . Nochtans werd de laatste bepaling niet 
gehandhaafd. Toen in 1746 de griffier-pensionaris overleed, werd niet de 
tweede griffier zijn opvolger, maar benoemde de stadsmagistraat onder druk 
van de regering de drieëntwintigjarige Pierre-François Pycke, een intelligente 
maar ambitieuze man88. Regeringsbemoeienis laat zich hier licht raden, als 
men weet dat deze nieuwkomer de zoon was van een invloedrijk lid van de 
Geheime Raad .. . Om redenen die verder zullen toegelicht worden, zouden de 
regeringsinterventies na de statenhervorming van 1754/55 nog toenemen. 

Het dagelijkse beheer van de financies werd toevertrouwd aan twee 
ontvangers. Algemeen geformuleerd was het hun taak alle inkomsten van de 
kasseirij te ontvangen, alle betalingen te verrichten en hiervoor verant
woording af te leggen. Al vóór het reglement van 1637 waren het de 
ontvangers van de beide steden die elk een kwartier van de kassetrij bedienden, 
wat evenwel de financiële doorzichtigheid niet ten goede kwam. Pas door het 
vermelde reglement werden afzonderlijke kwartierkassen ingesteld, maar de 
stedelijke ontvangers mochten ze toch blijven beheren89. Het reglement van 
1664 maakte evenwel een einde aan deze praktijk. Het stipuleerde 
uitdrukkelijk dat de beide kwartierkassen niet konden worden beheerd door de 
stadsontvangers90. Daarom werden in principe twee nieuwe ambten ingesteld, 
maar veel greep op deze kwartierontvangers heeft de regering evenwel nooit 
gehad. Door de verpandingsovereenkomst van 1653 was de Geraardsbergse 
stadsontvangerij toegewezen aan de hertog van Lotharingen, waarbij de 
praktijk om de kwartierkas door deze stedelijke ontvanger te laten beheren, 
behouden bleef91. Wat de ontvangerij van het Aalsterse kwartier betreft, deze 
werd op 18 oktober 1664 verpand voor fl. 13.000 wiss. aan Jean-Baptiste 
Meecx92 . Zijn opvolger, Jan de Witte, verhoogde het leenpand op 22 
december 1679 tot fl. 21.000 wiss., maar droeg in 1694 zijn ambt over aan 
François-Ignace Vilain. In 1719 stelde Vilain, die zichzelfsteeds introduceerde 
als ontvanger-generaal van het land van Aalst, voor het leenpand te verhogen 
tot fl. 60.000. Als tegenprestatie vroeg hij een verzekerde ambtstermijn van 
50 jaar voor hem en zijn familie, de titel van raadsheer, belastingsvrijstelling 
en het recht om de vergaderingen van het landscollege bij te wonen. De 

87 R.O.P.B.A., 3°reeks, V, p. 273. 
88 S.A.A., Oud archief, nr. 23, fol. 227. 
89 Placcaertboecken van Vlaenderen, 11, fol. 293, art. 49. 
90 Placcaertboecken van Vlaenderen, 111, fol. 299, art. 4. 
91 A.R.A., J.B.B., nr. 602, fol. 809. 
92 A.R.A., Rekenkamer, Inventarissen van de 2de sectie, nr. 156 (Receuil 
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relaties tussen deze kwartierontvanger en de gedeputeerden moeten alles 
behalve vriendschappelijk zijn geweest, afgaande op de ongemeen heftige 
protesten die het voorstel bij het landscollege uitlokte. Het voorstel voor een 
verzekerde ambtstermijn werd in een wederantwoord van het landscollege 
omschreven als 'directement contraire à la souveraineté de S.M. (. .. )',terwijl 
bepaalde financiële praktijken van de ontvanger ongenadig werden 
aangeklaagd. Ze formuleerden als tegenvoorstel de overname van het leenpand 
- hetzij in onderling akkoord met Vilain, hetzij uiterlijk bij zijn overlijden -
én de verhoging ervan met fl. 35.500. Deze som zou meteen betaald worden 
als de regering het voorstel aanvaardde. A1hoewel de gedeputeerden op 3 maart 
1721 het benoemingsrecht kregen toegewezen, zouden ze toch nooit een 
kwartier-ontvanger aanduiden. In duistere omstandigheden werd de 
overeenkomst verbroken. Op 22 september 1726 kreeg Vilaio 'en pleine 
propriété et sur Ie pied d'hérédité 'de kwartierontvangerij, mits het leenpand 
tot fl. 80.000. werd verhoogd93. Dit was wel de meest extreme vorm van 
venaliteit : Vilaio en zijn erfgenamen konden naar eigen inzicht over het 
ambt beschikken! Tot aan de annexatie van onze gewesten bij de Franse 
republiek bleef het ambt dan ook in bezit van de familie Vilain. De 
verhoudingen met het landscollege waren echter meestal zeer gespannen en de 
gedeputeerden negeerden zoveel mogelijk deze erfelijke ontvangers. 

We overlopen nu bondig de ambten die het landscollege op eigen houtje 
creëerde. Vooreerst was er de officiaal van het land, die te beschouwen is als 
een soort secretaris van de griffier-pensionaris. Onder zijn leiding hielp hij het 
griffiewerk afhandelen en het archief bijhouden. Tijdens drukke periodes werd 
een beroep gedaan op hulpschrijvers, die niet vast verbonden waren aan de 
landsadministratie. Zij werden per blad vergoed94. Voor het afleveren van 
instructies, verzoekschriften, betalingsbevelen aan allerhande personen en 
instanties, beschikte het landscollege over twee messagiers, één uit elke stad. 
Vanaf 1730 kwam daar een derde bij, aangeduid door de baljuws. Elke 
messagier had een soort adjunct, de zgn. 'voetloper'95• Tijdens de achttiende 
eeuw waren ook twee chirurgijnen en twee dokters in dienst, telkens één uit 
elke stad, die ieder in hun kwartier diverse opdrachten voor het landscollege 
verrichten: vaak ging het om het onderzoeken en verzorgen van gevangenen96. 

Vanaf de omschakeling naar belastingsinDing in eigen beheer, stonden ook 
drie 'regisseurs' op de loonlijst97• 
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Voor de rechtbank van het siège, die kennis nam van jachtdelicten en waarin 
vrijwel alle leden van het landscollege zetelden, bestond een afzonderlijke 
administratie. Aan het hoofd ervan stond een luitenant (meestal een lid van 
het landscollege) die jachtmisdrijven aanhangig maakte bij de rechtbank. De 
luitenant werd bijgestaan door een aantal sergeanten, terwijl aan dit tribunaal 
eveneens een procureur en een kamerbode waren verbonden98. 

In het kader van de criminele rechtsmacht controleerde het landscollege vanaf 
1759 een justitieel apparaat99 . Het stond o.l.v. de luitenant-souverein-baljuw 
(=de poortbaljuw van Aalst) die twee 'substituten' (de luitenant-poortbaljuw 
van Aalst, en de poortbaljuw van Geraardsbergen) en een 'marechaussee'
afdeling ter beschikking had. Dit korps, evenals de Geraardsbergse 
poortbaljuw werden evenwel niet door het landscollege aangesteld. Verder 
waren er nog twee gr@erfuncties, toevertrouwd aan de griffier-pensionaris en 
de tweede griffier van de stad Aalst, evenals twee procureurs100. 

Opvallend is alleszins de afwezigheid van één of meer ambtenaren die toezicht 
hielden op de uitvoering van de openbare werken. Het reglement van 1637 
had deze taken wel toegewezen aan een commissie, samengesteld uit één 
stedelijke vertegenwoordiger en één baljuw. De gedeputeerden waren echter te 
weinig vertrouwd met de technische aspecten van bouwwerven om deze taak 
naar behoren te vervullen. Vooral tijdens de achttiende eeuw, wanneer de 
activiteiten van het landscollege op dit vlak gevoelig toenamen, kwam dit 
probleem tot uiting. Vele werken waren slecht uitgevoerd, wat heel wat 
meeruitgaven veroorzaakte. Een terzake onderlegd persoon, een architect of 
ingenieur, zou hier zeker op zijn plaats geweest zijn101• 

Op welke wijze werden al deze ambtsdragers aangeworven? Algemene 
voorwaarden zijn nooit expliciet afgekondigd, noch door het landscollege, 
noch door de regering, maar uit de praktijk vallen wel een aantal krachtlijnen 
te distilleren. Vooreerst maakte een benoemende overheid een eventuele 
vacature in haar administratie niet openbaar bekend. Alleen wie geregeld in 
contact kwam met de gedeputeerden en hun medewerkers, vernam vrij snel het 
bestaan van een openstaande betrekking, zodat de kring van kanshebbers 
beperkt bleef. Afgezien van het feit dat een kandidaat moest kunnen lezen en 
schrijven, en iedereen geacht werd gelovig en katholiek gedoopt te zijn, waren 
er geen bijzondere eisen inzake diploma of bekwaamheid. Bij de aanwerving 
van de griffier-pensionaris werd in regel wel een licentiaat in de rechten 

42 

98 

99 
Id., ibid., nr. 601, fol. 271-272. 
Zie supra, pp. 25, 26. 

100 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 259-270. 
101 Id., ibid., nr. 601, fol. 220-227. 



gekozen, maar het benoemingsrecht kwam in dit geval niet het landscollege 
toe, wel de Aalsterse stadsmagistraat. Vanzelfsprekend kon administratieve 
ervaring geen enkele kandidaat schaden. Schiftingsproeven werden niet 
georganiseerd, al valt een verkennend onderhoud van eventuele gegadigden 
met de gedeputeerden of met een reeds geruime tijd in dienst zijnde ambtenaar, 
niet uit te sluiten. Toch blijkt het doorslaggevende element bij een 
benoeming de gepaste aanbeveling te zijn geweest : met de geschikte persoon 
als 'promotor' kwam bijna iedereen in aanmerking voor de post! De 
belangrijkste functies kwamen steeds de leden van de gegoede. klasse toe : 
vaak waren de ambtenaren verwant aan ten minste één van de gedeputeerden, 
of behoorden tot zijn kennissenkring. Anderen, zoals de reeds eerder vermelde 
Pycke, en ook d'Hoop, genoten dan weer de uitdrukkelijke steun van hoge 
regeringsfunctionarissen. In de lagere ambten werden soms 'toegewijde' 
dienaren e.a. ondergeschikten van de gedeputeerden benoemd. Kortom, 
favoritisme genoot absolute voorrang op inzet en bekwaamheid. Dat deze 
praktijken niet bevorderlijk waren voor de goede werking van de 
landsadministratie, zal wel niemand verwonderen. 

DE BESTUURSPRAKTUK VAN HET LANDSCOLLEGE 

Hoewel het landscollege geleidelijk aan heel wat bevoegdheden verwierf en 
over voldoende financiële middelen kon beschikken, heeft het toch nooit een 
grote bestuursdynamiek ontwikkeld. Het bleef in ieder geval inzake 
initiatieven onder zijn wettelijke en financiële mogelijkheden. Meer nog, 
zijn dagelijkse werking kenmerkte zich door laksheid en verregaande 
slordigheid. Burggraaf de Patio verheelde geenszins deze realiteit in zijn 
opmerkelijk verslag over het land van Aalst: ' ... (que) dans cette 
administration, relativement sa constitution, l'ordre et la police, pour 
/'arrangement et la façon d'y trafter les affaires, ainsi que relativement aux 
fonctions et honnoraires de chaque membre, les vices sont répandus dans 
presque toutes les parties; ils consistent en général en relachemens dans Ie 
maintien de l'ordre et des règles, et en particulier, en attributions des salaires 
et émolumens in das; en negligences à se conformer aux decrèts et 
transgressions de pouvoir et d'autorité ; en missions, negligences et 
inexactitudes dans les enregistremens; en desordres et inattentions dans 
/'arrangement et conservalion des archives et actes déposés au greffe; en une 
accumulation excessive de travail sur certains membres, tandis que les autres 
sont dans l'inaction et l'oisiveté '102. 

102 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 309-310. 
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Deze situatie mag geen verwondering wekken. Vooreerst hadden de Aalsterse 
gedeputeerden, zoals zovele ambtsdragers uit die tijd, hun functie niet te 
danken aan intellectuele of organisatorische capaciteiten, maar aan factoren 
zoals rijkdom, afkomst en relaties. Zij waren eerder bekommerd om het 
recupereren van de geïnvesteerde gelden ( leenpanden of stortingen 'à fonds 
perdu')103 en het vergroten van hun sociaal aanzien, dan om de noden van de 
plaatselijke bevolking te lenigen. Het landscollege ontwikkelde bijgevolg 
weinig inventiviteit of werkkracht. Een degelijke administratie om de 
lethargische mentaliteit van de gedeputeerden te compenseren, was er niet. 
De redenen voor het falen van het ambtelijk apparaat zijn uiteenlopend en 
reeds ten dele bekend. Zo was de personeelssterkte onvoldoende groot en 
slecht georganiseerd : het grootste deel van het bestuurlijk werk kwam bij één 
enkele man terecht, de griffier-pensionaris, die effectief overbelast was; de 
aanwervingspraktijken waren nefast en het vergoedingssysteem kenmerkte 
zich door verregaande onbillijkheid, zoals verder nog zal blijken. Mediocriteit 
en wanbeheer lieten zich bijgevolg op alle terreinen voelen. Enkele 
illustraties ter verduidelijking. 

Het landscollege oefende zijn gerechtelijke en toezichthoudende bevoegdheden 
op een bijzonder onverschillige manier uit. De gedeputeerden brachten nl. 
weinig interesse op voor het correct vervullen van hun rechterlijk mandaat : 
vonnissen werden maar al te vaak geveld na een oppervlakkige deliberatie en 
op grond van onvolledige informatie. In praktijk bevestigden ze bijna steeds 
de adviezen van de griffier-pensionaris, die nauwelijks de tijd vond om een 
gefundeerd dossier samen te stellen104. De gerechtelijke hervorming van 1759 
miste om die redenen de positieve effecten die ervan mochten worden 
verwacht. Het toezicht op de dorpen was al even slordig: de controle der 
rekeningen gebeurde niet volgens de reglementaire beschikkingen. Bovendien 

l03 Leenpanden : zie voetnoot 44. Provisies à fonds perdu: dergelijke 
provisies bestonden uit een geldschenking ten bate van de benoemde instantie, 
in ruil voor een verzekerde ambtstermijn. Om het systeem zo rendabel 
mogelijk te maken werd met verscheidene personen tegelijkertijd onderhandeld 
over de 'prijs', hetgeen de concurrentie bevorderde. Hoewel dergelijke 
praktijken door de algemene wetgeving in onze gewesten verboden waren, 
hebben zowel particulieren als de regering er duchtig gebruik van gemaakt. 
Veel overeenkomsten voorzagen in een clausule waardoor bij overlijden van de 
contractant voor het verstrijken van de bedongen termijn, zijn opvolger 
verplicht was de erfgenamen te vergoeden voor het nog niet afgeschreven deel 
van de som. Zie ook P. LENDERS, De ambtenaar in de ondergeschikte 
besturen op het eind van het Ancien Régime, in : Handelingen van de 
koninklijke maatschappij voor taal, letterkunde en geschiedenis, 1975, dl. 
XXIX, pp. 83-139. 

104 Id., ibid., nr. 601, fol. 118 en nr. 602, fol. 754. 
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delegeerden sommige gedeputeerden hun 'audit'-opdracht aan de griffier
pensionaris105. Al deze praktijken illustreren eens te meer dat laatstgenoemde 
de 'all-round man' van het kasseirijbestuur was, en we citeren nogmaals 
burggraaf de Patio: 'car autant les députés sont désoeuvrés, pour la pluspart, 
dans leurs fonctions, autant Ie pensionnaire est trop surchargé d'ajfaires; et 
cette surcharge s'augmente à proportion que l'incapacité, ou l'inapplication 
des députés,font rejetter sur lui toutes les espèces d'ajfaires, celles même qui 
ne sont nullement de son ressort'106

• 

Inzake vernieuwing van administratieve en financiële beheersvormen was het 
landscollege zeker geen koploper. De aversie ervoor was groot! Innovaties 
kwamen er pas na lang aandringen van de regering. Niet zelden werden ze van 
in den beginne gehypothekeerd door een slorige aanpak. Een voorbeeld. Toen 
het landscollege voor zijn belastingen overschakelde van een verpachtings
systeem naar inning in eigen beheer, daalde de opbrengst tegen alle 
verwachtingen in! De Patio schreef dit toe aan een mengsel van bedrieglijke 
praktijken én organisatorisch geknoei : 'mais quoi qu'il en soit, si Ie collège 
est exempt des soupçons d'avoir cooperé dans ces manoeuvres, il n'est au 
moins pas exempt des reproehes qu'il mérite sur la négligence grossière, dont 
il s'est rendu coupable dans cette occasion '107. 

Initiatieven ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van 
de regio beperkten zich grotendeels tot tussenkomsten bij de regering voor 
vermindering van bedelast, wanneer de landbouwsector getroffen werd door 
één of ander natuurramp, of nog met het oog op aanpassing van taksen om de 
uitvoer van de regionale produktie te bevorderen. Een schaars voorbeeld van 
actief optreden in het economische leven is de oprichting van een stoeterij in 
1754. Het landscollege beoogde hiermee de verbetering van de inheemse soort 
door kruising met hengsten uit Holland, Friesland, Holstein, Hannover, 
Denemarken en Engeland. Zulke stoeterijen waren reeds eerder opgericht in 
andere kasselrijen, o.a. in het Brugse Vrije. Wegens tegenkanting van de 
plaatselijke bevolking zou het initiatief evenwel een stille dood sterven. In 
1768 begon het landscollege opnieuw met een stoeterij, en van 1774 tot 
1781, jaar van de liquidatie van het project, kweekte men alleen nog van 
grote, rasechte Engelse hengsten1os. 
Een op zichzelf zinvolle maatregel was de schulddelgingsoperatie van 1766 
ten bate van de dorpen uit de kasseirij. De financies van de meeste 
dorpsgemeenschappen waren immers bezwaard met hoge schulden, vooral 

105 
106 
107 

108 

Id., ibid., nr. 602, fol. 752-753. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 162. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 373. 
R.O.P.B.A., 3°reeks, XII, p. 75. 
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veroorzaakt door de vele oorlogen die tijdens de zeventiende en vroege 
achttiende eeuw in onze gewesten werden uitgevochten. Sommige waren niet 
meer in staat om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Om hun 
enige financiële ademruimte te geven nam het landscollege, op voorstel van 
de regering, een groot deel van de schuldenlast over. Merkwaardig genoeg 
profiteerden de steden Aalst en Geraardsbergen ook van deze operatie, hoewel 
hun rekeningen een bonus vertoonden, zodat ze helemaal geen problemen 
kenden om - zo ze dit wensten - hun schulden te delgen. Een staaltje van 
ondoordacht en oppervlakkig beleid, of een handige zet van de stedelijke 
vertegenwoordigers 109? 

Voor openbare werken betoonde het landscollege meer belangstelling. Lange 
tijd geschiedden deze werken vooral in functie van militaire taken: 
herstellingen aan fortificaties, het 'egaliseren' van (hobbelige) wegen om de 
konvooien vlotter te laten verlopen enz. Na de Oostenrijkse Successieoorlog 
(1740-1748) kregen de openbare werken een vreedzamer karakter met de 
aanleg van kasseiwegen, vaarten, scheepskommen, sluizen, regulering van 
natuurlijke waterlopen e.d. Het landscollege sloot zich hiermee aan bij het 
algemeen streven van de openbare besturen naar een verbetering van de 
transportinfrastructuur. Zo was ca. 1750 bij de Aalsterse gedeputeerden het 
plan gegroeid om een steenweg aan te leggen tussen Bergen en Aalst via 
Geraardsbergen. Vanuit Aalst zou vervolgens een kanaal gegraven worden 
naar Haasrode. Gemakkelijke transporten tussen Zeeland en Henegouwen 
lagen hierdoor in het verschiet. Het doel was de uitvoer van Henegouwse 
steenkool en van de eigen landbouwprodukten te vergemakkelijken en de 
invoer van Hollandse turfas, die als meststof moest dienen voor de akkers, 
goedkoper te maken. Daardoor kon het stadje Aalst, gelegen op de steenweg 
van Brussel naar Gent, een vitaal knooppunt worden voor verbindingen met 
Gent, Bergen, Brussel en Antwerpen. 

Al snel deden zich echter een aantal moeilijkheden voor die het gedurfde 
project op losse schroeven zouden zetten. Vaak lag flagrante bekrompenheid 
aan de basis van de strubbelingen. Van in den beginne hadden de plannen al 
onenigheid veroorzaakt in de schoot van het landscollege zelf. De 
vertegenwoordigers van Geraardsbergen en de baljuws van Rode en Zottegem 
weigerden zich neer te leggen bij het tracé van het voorliggende plan, omdat 
ze het als te voordelig voor de stad Aalst alleen beschouwden. Ze eisten een 
nieuw tracé : de steenweg moest als eindpunt de stad Gent hebben en langs 
Zottegem komen! Al gauw voegden zich heel wat grootgrondbezitters, die 
het in de zuidelijke dorpen van de kasseirij voor het zeggen hadden, zich bij 

109 A.R.A., J.B.B., nr. 651, losse stukken. (verslag aan de Secretarie 
van State en Oorlog). 
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de opposanten. Allen hadden ze één betrachting : de nieuwe weg moest hun 
dorpen en ressorten aandoen. Deze lobby, met de energieke heer van 
Maelcamp als woordvoerder, ontketende een waar offensief tegen de Aalsterse 
plannen en zocht overal steun voor het alternatieve plan. De tweespalt in het 
landscollege was zeker niet bevorderlijk voor een spoedige realisatie van het 
project110! Tegenwind kwam er ook van de Gentse magistraat. Hij oordeelde 
de Aalsterse plannen overbodig, aangezien Gent en Brugge zich 
gereedmaakten om in beide steden door coupures de reeds bestaande 
waterwegen te verbinden. Een betere verbinding van Vlaanderen met Zeeland, 
via Oostende en het kanaal Oostende-Brugge, lag dus in het verschiet, zodat 
de Aalsterse plannen alleen maar Antwerpen en Zeeland ten goede zouden 
komen! In realiteit vreesde Gent dat de aanleg van het kanaal Aalst-Baasrode 
de scheepvaart tussen Dendermonde en Gent aanzienlijk zou doen 
verminderen, want het traject Dendermonde-Gent vroeg vier dagen, terwijl de 
Schelde stroomafwaarts Baasrode gemakkelijk bevaarbaar was. Minder 
overslag en bevrachting te Gent betekende voor deze stad ook minder 
lastgelden en kaairechten 111 • 

In Brussel gaf men zich goed rekenschap van het omstreden karakter van de 
Aalsterse projecten. De regering aarzelde dan ook met het verlenen van een 
octrooi, zodat de werken niet aangevat konden worden. Na veel intriges 
werden uiteindelijk twee steenwegen gepland die vertrokken vanuit 
Geraardsbergen, één naar Gent en één naar Aalst. Beide werden met stukken 
en brokken aangelegd, en zouden pas bij de Franse inval van 1792 zo goed als 
beëindigd zijn. Doch in plaats van mooie rechte verbindingen, kreeg men nu 
kronkelende tracés, die toelieten zoveel mogelijk dorpen aan te doen. Het 
onvermogen van allerhande belangengroepen en van hun vertegenwoordigers 
in het landscollege om de toekomstperspectieven van een heel gewest te laten 
doorwegen op particularistische reflexen, was ervoor verantwoordelijk .. . Het 
kanaal tussen Aalst en Baasrode kwam er nooit. Wel werd in 1768 de Dender 
tussen Aalst en Dendermonde gekanaliseerd: de rivier werd in diepgang en in 
breedte verdubbeld, in belangrijke mate rechtgetrokken, en er kwam een sluis 
en spuikom in Herdersem. Hierbij aansluitend werden beheersingswerken 
uitgevoerd aan de Denderbedding stroomopwaarts Aalst. Ook de sluizen van 
Geraardsbergen en ldegem werden vernieuwd112• 

110 P. LENDERS, Aalst onder het bestuur van J.J.P. Vilaio XIIII (1743-
1751), in : Bijdragen tot de geschiedenis, inzonderheid van het oude 
hertogdom Brabant, Brussel, 1965, dl. XVII, pp. 153-162. 

111 Id., o.c. 
112 Id., o.c. 
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Minder controversieel waren de herstellingswerken aan de grote steenweg 
Brussel-Gent (nog aangelegd onder het Anjouaanse bewind) en aan een reeks 
kleinere verbindingswegen in het land van Aalst, uitgevoerd dank zij de 
ordonnantie van 1763 ter bevordering van de wegenbouw. Enkele jaren 
voordien, in 1759, was men begonnen aan een nieuwe huisvesting voor het 
kasselrijbestuur. Bij de voltooiing bleek dit landhuis merkwaardig genoeg 
alleen maar een reeks fraaie salons voor de gedeputeerden te bevatten, terwijl 
nergens administratieve lokalen of archiefruimtes waren voorzien! In zijn 
verslag noteerde de Patin met enig gevoel voor ironie hierover het volgende : 
'ce point, comme bien d'autres pour Ie bien pub/ie, leur a échappé .. .'113! Een 
functionelere constructie was ongetwijfeld het landspensionaat, het 
intemaatsgebouw van het Theresiaans college te Aalst. Zulke colleges waren 
in de Zuidelijke Nederlanden opgericht na het opdoeken van de jezuïetenorde 
en haar colleges in 1773. Dit 'officiële' onderwijs (waar evenwel priesters 
bleven lesgeven) stond onder direct toezicht van de regering, maar de lokale 
besturen waren belast met de praktische organisatie ervan. Zo richtten de stad 
en het land van Aalst samen in 1780 langs de Klapstraat een groot 
intemaatsgebouw op. Deze nog bestaande constructie, bekend om haar 
fronton waarop een fraai wapenschild van het land van Aalst figureert, was 
voor z'n tijd zeer vooruitstrevend opgevat : elke inwonende leerling had een 
eigen kamer. Het stond model voor heel wat latere intemaatsgebouwen114• 

Al deze openbare werken moesten krachtens het 33e artikel van het reglement 
van 1637 publiekelijk worden aanbesteed. Maar het landscollege stoorde zich 
weinig aan deze bepaling en gaf de voorkeur aan werken in eigen beheer of 
aan onderhandse overeenkomsten. De meeste van deze realisaties vereisten 
evenwel technische kennis en vaardigheden waarover de landsadministratie 
niet beschikte, zodat de kwaliteit van de geleverde werken vaak te wensen 
overliet. Dit veroorzaakte dan grote meerkosten : zo moest in 1769 een deel 
van het nieuwe landhuis gesloopt worden uit vrees voor instortingsgevaar, 
waarna de werkzaamheden weer konden herbeginnen 115! 

Was het gedeputeerdenkorps over het algemeen weinig vindingrijk en 
werklustig, toch doken sporadisch figuren op die boven deze mediocriteit 
uitstegen en erin slaagden het landsbestuur te activeren. Jean-Jacques-Philippe 
Vilain XIIII was zo iemand. Deze markante persoonlijkheid verdient enige 
aandacht. Toen hij in 1743 burgemeester van Aalst werd, waardoor hij in de 

ll3 A.R.A., J.B.B., nr. 602, fol. 788. 
ll4 K. BAERT, D. BUTA YE s.j. e.a., Aalst. Sint-Jozefscollege. 1619-

1831-1981. Catalogus van de tentoonstelling over geschiedenis en werking, 
Aalst, 1981, p. 24. 

115 A.R.A., J.B.B., nr. 602, fol. 787. 
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voorzittersstoel van het landscollege terechtkwam, woedde de Oostenrijkse 
Successieoorlog (1740-1748) in volle hevigheid. Vilain XIIII ontpopte zich 
al snel tot een bekwaam manager, die met een enorm dynamisme de kasseirij 
doorheen de oorlogsjaren heeft geloodst: de (hoge) militaire lasten werden 
correct opgebracht en zo billijk mogelijk over de bevolking gespreid. Terwijl 
vele openbare besturen bij het einde van de oorlog werden geconfronteerd met 
onverkwikkelijke financies, vertoonden de rekeningen van het land van Aalst 
zelfs een bonus! Eens het oorlogsgewoel voorbij, ijverde hij met volle inzet 
voor het verhogen van de openbare veiligheid door een afdoende bestrijding 
van bedelarij en werkloosheid (Vilain XIIII pleitte in dit verband voor de 
oprichting van een correctiehuis), deed voorstellen om de kasseirijbesturen 
een actieve rol te laten spelen bij de muntsanering van 1749 en steunde de 
plannen om de infrastructuur van zijn gewest te verbeteren. Naijver in het 
landscollege, evenals de particularistische ingesteldbeid van de meeste andere 
Vlaamse besturen, hebben de uitvoering ervan echter belemmerd of 
onmogelijk gemaakt. Eind 1751 nam een ontgoochelde Vilain XIIII dan ook 
ontslag als burgemeester van Aalst, zodat hij verdween uit het landscollege. 
V oor hem zou dit evenwel geen afscheid van het openbare leven worden, want 
in 1754 stelde de regering Vilain XIIII aan tot voorschepen van de stad Gent, 
alwaar hij belangrijke politieke initiatieven ontwikkelde116• Voor het 
Aalsterse landscollege was het vertrek van zijn energieke voorzitter minder 
positief, want het door hem ontketende bestuurlijke elan ebde er snel weg. 
Dat het landsbestuur daarna toch niet volledig stilviel was te danken aan 
lieden zoals griffier-pensionaris Lenaert, die er met zijn grote werkkracht in 
slaagde het administratief apparaat draaiende te houden. 

Tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw bleef het landscollege het 
toneel van verdeeldheid en intriges. Een voorzitter zoals Maximilien-Joseph 
Pyl du Fayt (1751-1766) was duidelijk niet opgewassen tegen zijn taak. 
Door zijn partijdigheid wakkerde hij de onenigheid verder aan. Zijn opvolger, 
Antoine-Louis de Waepenaert (1766-1789) beschikte volgens de regerings
verslagen over meer diplomatisch talent, zodat hij er beter in slaagde om de 
besluitvorming op een behoorlijke manier te laten verlopen117. Naar het einde 
van zijn ambtstermijn namen de moeilijkheden met (vooral) de baljuws echter 
grote vormen aan, zoals nog zal blijken 118. 

Op één domein waren de gedeputeerden toch eensgezind en legden grote 
inventiviteit aan de dag : de vergoedingen. 

116 

117 

118 

P. LENDERS, o.c. 
A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 147-148. 
Zie infra, pp. 89-95. 
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DE VERGOEDINGEN VAN DE GEDEPUTEERDEN 

EN DE LANDSADMINISTRATIE 

Vooreerst enkele kernbegrippen. De ambtelijke vergoedingen tijdens het 
Ancien Régime kan men onderverdelen in twee groepen, nl. de 'gewone' en de 
'casuele'. Eerstgenoemde soort was in principe jaarlijks wederkerend, de 
tweede kon slechts worden verdiend n.a.v. buitengewone gebeurtenissen of 
opdrachten. Al deze vergoedingen waren een combinatie van emolumenten en 
pensioenen. Emolumenten bestonden uit een vergoeding per prestatie, of nog 
uit een bepaald percentage op ingezamelde kapitalen of op geïnde belastingen. 
De opbrengst van dergelijke rechten was athankelijk van de activiteiten die de 
openbare besturen ontwikkelden of van hun financiële behoeften, en 
bijgevolg onderhevig aan heel wat schommelingen. Een pensioen daarentegen 
was een vast bedrag, toegekend voor het uitvoeren van één of meer opdrachten 
gedurende een vastgestelde termijn, meestal een jaar. Emolumenten 
evolueerden soms tot een soort pensioen, nl. wanneer ze na het wegvallen 
van de prestatie die er aanleiding toe gaf, toch verder werden toegekend. 
Dergelijke inkomsten kunnen we bestempelen als 'pseudo-pensioenen'. Het 
onderscheid tussen al deze vergoedingsvormen is evenwel niet altijd erg 
duidelijk en vaak relatief. Het emolumentensysteem kwam het meest voor, 
zeker bij de lokale besturen, hoewel het weinig doorzichtig was en vaak 
aanleiding gaf tot het nodeloos opdrijven van (nep-)prestaties. Gedurende de 
tweede helft van de achttiende eeuw heeft de regering pogingen ondernomen 
om dergelijke vergoedingspraktijken af te bouwen en ze te vervangen door 
pensioenen. De plaatselijke ambtsdragers boden hiertegen heel wat weerwerk, 
zodat het uiteindelijke resultaat niet beantwoordde aan de beoogde 
doelstellingen 119• 

We bespreken nu vrij uitvoerig de uiteenlopende vergoedingen van de 
gedeputeerden. Het laat toe de 'rentabiliteit' van dergelijke ambten te 

119 De Oostenrijkers hebben wel van in den beginne hun 
topambtenaren met een vaste wedde vergoed, maar voor de lokale ambtenarij 
bleef alles bij het oude. Het Anjouaans Bewind daarentegen heeft een algemeen 
systeem van vaste honoreringen willen opleggen (zie supra, p. 33). Wegens de 
kortstondigheid van dit bewind kwam in de praktijk evenwel niets terecht van 
deze plannen. Inzake deze problematiek, zie P. LENDERS, De ambtenaar en 
zijn statuut op het einde van het Ancien Régime. Toestanden en 
ontwikkelingen in Vlaanderen en bijzonder te Gent, in : Bijdragen tot de 
geschiedenis, nr. 67, 1984, blz. 155-163. 
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evalueren. Ook biedt het de kans om meer inzicht te verwerven in de taken, 
de werkwijze en de tradities van de toenmalige regionale besturen. Voor de 
gewone inkomsten moeten eerst de pensioenen worden vermeld. Zo kende 
men van oudsher het 'wijngeld', toegekend aan de collegeleden bij het begin 
van het werkjaar in mei.120. Een andere traditionele vergoeding waren de 
'worppenningen' die n.a.v. de auditie van de jaarrekening werden uitgekeerd121 • 

Ook was het gebruikelijk de twee gedeputeerden die werden aangeduid als 
inspecteurs van de werken, te vergoeden met fl. 60 en fl. 42, al naargelang ze 
bevoegd waren voor respectievelijk het Aalsterse of het Geraardsbergse 
kwartier122• In de tweede helft van de achttiende eeuw, werden een drietal 
nieuwe pensioenen ingevoerd. Voor het commissariaat, ingesteld in 1755, 
ontving elke gedeputeerde een jaarlijkse vergoeding van fl. 250123. De 
vergoeding voor de auditie van de landsrekening werd bij decreet van 10 juli 
1777 met fl. 90 per persoon verhoogd, terwijl voor de auditie van de 
likwidatierekening der dorpsschulden een jaarlijkse vergoeding van fl. 30 werd 
toegekend124• 

Pseudo-pensioenen hadden de collegeleden zich eveneens toegeëigend. De 
vergoedingen voor hun administratieve 'tussenkomsten' bij de verpachting 
van de staten- en kasseirijbelastingen zijn daar een voorbeeld van: ook nadat 
in de achttiende eeuw overgeschakeld werd naar inning in eigen beheer, bleef 
het landscollege zich deze inkomsten toekennen 125. Hetzelfde gebeurde met de 
emolumenten voor de wettiging van de fiscale pachtcontracten. De 
kasseirijbelastingen voor het zuidelijk kwartier werden tijdens de zeventiende 
eeuw nl. aanbesteed te Geraardsbergen. Voor de vier noordelijke districten 
geschiedde dat in hun hoofdplaatsen. Het was toen gebruikelijk dat de 
belastingspachters hun overeenkomst met het landscollege lieten verlijden 
voor de schepenbanken van de plaats van aanbesteding (Geraardsbergen, Aalst, 
Rode, Gavere, Zottegem). De gedeputeerden die in de magistraten van deze 
lokaliteiten zetelden, ontvingen hiervoor een registratierecht. In 1704 vond de 
verpachting alleen te Aalst plaats, zodat de meeste collegeleden een inkomen 
dreigden te verliezen. Zover is het niet gekomen : het landscollege besliste 
deze vergoedingen te zijnen laste te nemen . . . En aangezien de 
regeringscommissaris bij de auditie van de landsrekeningen deze uitgavenpost 

120 

121 
A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 14. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 7 4-76. 

122 Id., ibid, nr. 603, tabel A (Gages des Inspecteurs des 
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124 R.A.G., Land van Aalst, nr. 371, fol. 221 en 223. 
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niet had geschrapt, beschouwden de gedeputeerden deze betaling als een 
'verworven recht'126! 

De meeste inkomsten vloeiden evenwel voort uit diverse emolumenten. Zo 
was er de 24e penning op de belastingsopbrengsten, een vergoeding waarvan 
het landscollege zich had meester gemaakt gedurende de zeventiende eeuw. 
Het was toen immers gebruikelijk aan de eerste bieder op zijn instelsom de 
24e penning te geven, de laatste en hoogste bieder kreeg dan de 1 Oe penning 
op het saldo. In zeer onduidelijke omstandigheden zijn de gedeputeerden er 
evenwel in geslaagd die 24e penning op de hele pachtsom te berekenen en aan 
zichzelf toe te kennen. Uiteindelijk hebben de regeringscommissarissen deze 
onregelmatigheid toch opgespoord en in 1680 stelden ze er een einde aan. Dit 
emolument verdween tot in 1727, wanneer het landscollege de herinvoering 
verkreeg. De gedeputeerden hadden daarvoor bij de landvoogdes gerekwesteerd, 
met het argument dat de verpachtingen opnieuw per district werden 
georganiseerd, wat meer werk meebracht. Natuurlijk verzweeg het 
landscollege dat zijn leden hiervoor reeds het daarnet vermelde pseudo
pensioen incasseerden! Maria-Elisabeth bleek begrip te tonen voor hun 
standpunt, zodat het recht hun opnieuw werd toegekend, zij het 'par provision 
et jusques à autres disposition '. Ondanks een negatief advies van de Geheime 
Raad werd deze 24e penning in 1738 bij de verlenging van het 
belastingsoctrooi gehandhaafd; achteraf zou hij nooit meer worden 
afgeschaft127• 

Een andere belangrijke bron van inkomsten waren de zitpenningen voor de 
gewone en de buitengewone vergaderingen. De vertegenwoordigers van de 
Aalsterse magistraat ontvingen vanaf 1660 fl. 3-10 per zitting, de anderen fl. 
6. Door het aantal gewone vergaderingen per tweemaandelijkse sessie 
maximaal op te drijven, en in de tussenliggende maanden ten minste één 
buitengewone vergadering te beleggen, kwam men tot gemiddeld 175 
samenkomsten per jaar, wat zeker niet in verhouding was met het reële 
werkvolume. Deniet-Aalsterseleden kregen daarenboven per gewone sessie 
één dag extra vergoed wegens de verplaatsing. Het was eveneens de gewoonte 
om gedeputeerden op dienstreis gedurende de vergaderingsdagen, dubbel te 
vergoeden, nl. voor de reis én voor de zitting (die ze niet hadden bijgewoond). 
Soms werd wel héél kwistig omgesprongen met de zitpenningen. Een 
voorbeeld. Toen de baljuw van Schorisse in september 1743 een hele week 
de vergaderingen niet bijwoonde omdat hij in zijn ressort moest rechtspreken, 
werd hij toch vergoed voor drie dagen aanwezigheid128! 
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De dienstreizen binnen en buiten de kasselrij, die respectievelijk fl. 6 en fl. 8 
per dag opleverden, waren eveneens lucratief. Het aantal én de duur van de 
dienstreizen werden immers kunstmatig hoog opgedreven! Enkele staaltjes. 
De gedeputeerden lieten zich voor een reis naar Gent of Brussel vergoeden à 
rato van drie dagen, hoewel d~ opdracht slechts één enkele dag in beslag nam. 
Het zal geen verbazing wekken dat het landscollege voor de kleinste 
aangelegenheid een afvaardiging naar de regering of een andere instantie 
stuurde129! Beter gereglementeerd waren de reizen naar de dorpen voor het 
afhoren en sluiten van de rekeningen : per auditie, ongeacht de duur ervan, 
werd fl. 8 toegekend. Vanaf 1755 had het landscollege de bevoegdheid 
eigenmachtig de zettingen in de dorpen te verhogen, om met de 
meeropbrengst hun schulden te delgen; dit gebeurde ter gelegenheid van de 
auditie van de rekening van het afgelopen jaar, wat nogmaals fl. 8 per dorp 
opbracht130• 

De casuele inkomstenbronnen waren nogal uiteenlopend, maar in alle geval 
zéér winstgevend. Toch werden ze meestal verworven ter gelegenheid van 
kapitaallichtingen. Het landscollege emitteerde zijn rentebrieven b.v. in de 
twee hoofdplaatsen van de kasselrij, Aalst en Geraardsbergen. Aangezien het 
gebruikelijk was de aankoop van dergelijke waardepapieren voor de 
schepenbanken van de plaats van uitgifte te laten verlijden, verdienden beide 
stadsmagistraten een flinke stuiver aan de verschuldigde registratierechten131 . 

Daarenboven 'stimuleerde' de regering het landscollege om zoveel mogelijk in 
te tekenen op haar emissies: in 1759 en 1760 b.v. kregen de gedeputeerden 
samen 1% van het onderschreven bedrag als 'aanmoedigingspremie', wat 
neerkwam op een extraatje van fl. 610 per persoon. Ook allerhande 
vreugdevolle gebeurtenissen werden aangegrepen om het inkomen aan te 
dikken. Zo gaf het huwelijk van de toekomstige keizer Jozef 11 aanleiding tot 
een vergoeding van fl. 105 per gedeputeerde132• Soms ontvingen de 
gedeputeerden ten persoonlijken titel geldelijke beloningen, zoals in 1764, 
toen de Raad van Vlaanderen een aantal collegeleden vroeg om - in het kader 
van de herwaardering van het wegennet - straatschouwingen in hun kwartieren 
uit te voeren. Die opdracht werd hun dus niet toegewezen in hun hoedanigheid 
van gedeputeerde, maar omdat de heren geacht werden vertrouwd te zijn met 
een bepaald onderdeel van de kasselrij. Winstgevend was het zaakje alleszins: 
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de burgemeester van Geraardsbergen hield er fl. 558-16 aan over, zijn eerste 
schepen fl. 391-12, de baljuw van Rode fl. 480-16 enz. 133• 

Uit al het voorgaande blijkt dat heel wat vergoedingen hun bestaansreden 
hadden verloren, van twijfelachtige oorsprong waren, of op geen enkele legale 
grondslag berustten. Anderzijds wordt ook duidelijk dat de wettige 
emolumenten dusdanig werden gemanipuleerd dat er onverantwoord hoge 
inkomsten uit voortvloeiden. Zulke onfrisse praktijken waren toen algemeen 
verspreid in de ontelbare plaatselijke en regionale besturen die de Zuidelijke 
Nederlanden rijk waren. 

Hoe stelde het centrale gezag in Brussel zich nu tegenover deze 
profiteursmentaliteit op? In de Spaanse tijd werd via verschillende 
beschikkingen getracht de misbruiken ongedaan te maken. Het reglement van 
1637 b.v. vermeldde duidelijk de vergoedbare prestaties en hun beloning134• 

Een wettekst kan evenwel niet alle aspecten inzake goed beheer vastleggen, 
op gevaar af in een verlammende reglementering te vervallen. Van deze 
realiteit maakten de gedeputeerden duchtig gebruik om hun beloningen te 
maximaliseren. De regering reageerde met de aanvullende reglementen van 
1664 en 1680, in de hoop de misbruiken inzake zitpenningen en 
vergoedingen voor dienstreizen ongedaan te maken. Het reglement van 1680 
voorzag zelfs in tamelijk zware boetes (fl. 300) in geval van niet-naleving der 
bepalingen t35. In de praktijk kwam het echter nooit tot een ernstig 
regeringsoptreden, want het toezicht gebeurde indirect en 'ex post', nl. n.a.v. 
de controle der jaarrekeningen. Deze rekeningen waren daarenboven weinig 
doorzichtig opgesteld; bovendien gebeurde de auditie vaak met jaren 
vertraging. Maar vooral, hoe kon de regering streng zijn tegenover lieden die 
ze in toenemende mate nodig had om aan geld te geraken? De controle op de 
vergoedingen van het landscollege kreeg bijgevolg een sterk formeel karakter. 
De eerste decennia van het Oostenrijks bewind werden evenmin gekenmerkt 
door een consequente aanpak van het probleem. De voorwaarden waarop de 
Oostenrijkse Habsburgers onze gewesten hadden verkregen waren immers niet 
stimulerend voor het ontwikkelen van veel bestuurlijke energie! Verbetering 
kwam er pas onder het bewind van Maria-Theresia (1740-1780). Omringd 
door intelligente en vooruitziende medewerkers werkte zij onverdroten aan de 
langzame vernieuwing van haar erflanden. Ook de Zuidelijke Nederlanden 

133 Id., ibid., nr. 601, fol. 83-84. 
134 Placcaertboecken van Vlaenderen, II, fol. 285-296, artikels 42, 43, 

44, 45, 46. 
135 Id., lil, fol. 301-302, art. 9. 
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werden ingeschakeld in deze politiek136. Dank zij ernstige doorlichtingen 
kreeg de regering enig inzicht in het ingewikkelde raderwerk van de lokale 
besturen en dus ook in het vergoedingssysteem met zijn veelvuldige 
misbruiken. In beginsel was ze nu voldoende gewapend om de strijd tegen de 
wantoestanden aan te vatten. Dit gebeurde evenwel niet op een systematische 
en indringende wijze, maar eerder behoedzaam en geleidelijk137. De reden 
hiervoor kennen we reeds : de elites mochten niet te erg worden verontrust, 
anders stemden ze geen beden en leningen meer! Maar er is meer. Voor de 
Oostenrijkers waren de veelvuldige misbruiken geen louter passief gegeven 
waarvoor men slechts de ogen kon sluiten. Integendeel. Het vergoedings
systeem werd op zeer behendige manier gehanteerd om meer invloed in de 
lokale besturen te verwerven. Zo was de regering maar al te graag bereid de 
'fouten' uit het verleden te vergeten, of de in dienst zijnde titularissen in het 
bezit te laten van illegale vergoedingen, op voorwaarde dat er enige 
inschikkelijkheid bestond tegenover initiatieven die haar na aan het hart lagen 
... Deze ambivalente strategie was vanzelfsprekend uitermate delicaat, maar 
de Oostenrijkers bleken nogal bedreven in dit soort diplomatie. De houding 
van de regering tegenover het landscollege illustreert ten volle deze aanpak. 
Vooral na de statenhervorming van 1754, die het politieke belang van de 
Aalsterse kasseirij gevoelig had verhoogd, betoonde de regering veel interesse 
voor de vergoedingen van de gedeputeerden138. 

Was het immers niet merkwaardig dat het reglement van 1755, waarbij het 
commissariaat werd ingesteld, uitdrukkelijk alle bestaande vergoedingen 
bevestigde? Ongetwijfeld wenste de regering de gedeputeerden te overtuigen 
van haar streven naar een goede verstandhouding. Voor het commissariaats
werk zelf voorzag het reglement in een jaarlijkse vergoeding van fl. 250 per 
persoon, met dien verstande dat slechts de in dienst zijnde leden hiervan 
konden genieten139. Wie na 1755 zijn intrede in het landscollege deed, moest 
zich bijgevolg tot de regering wenden om deze vergoeding te verkrijgen. De 
regering ging evenwel steeds welwillend op de aanvragen in en verscheidene 
malen kreeg het hele korps de toezegging dat het pensioen voor een 
welbepaalde termijn werd verlengd. Maar een definitieve toewijzing kwam er 
nooit. Toch waren het de leden van de beide stadsmagistraten die het meest 
werden verwend. Op hun verzoek decreteerde de regering in 1756 dat deze 
heren gedurende de zittingen van het landscollege moesten worden beschouwd 

136 P. LENDERS, De Zuidelijke Nederlanden, 1715-1740. Politieke 
ontwikkeling, in : A.G.N., dl. 9, pp. 60-72. 

137 Id., De Zuidelijke Nederlanden onder Maria-Theresia, 1740- 1780, 
in: A.G.N., dl. 9, pp. 92-112. 

138 Zie supra, p. 27. 
139 Placcaertboecken van Vlaenderen, IV, fol. 551-553, art. 9. 
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als aanwezig op alle gelijktijdige vergaderingen van hun magistraten, zodat ze 
bleven delen in de stedelijke emolumenten140• 

Excessieve 'prestaties' en bijhorende emolumenten werden op zachte wijze 
aangepakt: voorstellen van topfunctionarissen om de werking van het 
landscollege efficiënter en dus goedkoper te maken, werden b.v. door de 
regering zelden doorgevoerd. Zo had burggraaf de Patio gesuggereerd om het 
aantal gewone sessies te beperken tot drie per jaar, terwijl de vergaderperiode 
van het commissariaat ter compensatie zou uitgebreid worden tot 9 maanden. 
De samenstelling van het commissariaat zou ook gewijzigd worden: twee 
leden (i.p.v. vier), één uit de twee stedelijke klassen en één uit de 
baljuwsklasse, moesten volstaan om samen met de griffier-pensionaris, het 
dagelijkse werk af te handelen. De realisatie van dit voorstel zou ongetwijfeld 
de inkomsten van de gedeputeerden negatief beïnvloed hebben en de centrale 
instanties hebben het nooit aangedurfd om deze regeling op te leggen. 
Meestal beperkte de regering zich tot eerder vrijblijvende aanmaningen ter 
gelegenheid van de controle der kwartierrekeningen. Door dit spel van geven 
en nemen werd gepoogd de gedeputeerden langzaam tot het besef te brengen 
dat zij van haar financieel (gedeeltelijk) afhankelijk waren, hetgeen een goede 
uitgangspositie leek om aan manipulatie te doen141 • 

Rivaliteiten en afgunst in de schoot van het landscollege hebben de regering 
soms een handje geholpen bij de uitbouw van haar beïnvloedingsstrategie. 
De gebeurtenissen van 1749 zijn illustratief. Toen hadden de Aalsterse 
vertegenwoordigers voor vergaderingen dezelfde zitpenning gevraagd als die 
waarvan de andere collegeleden genoten, nl. fl. 6 i.p.v. fl. 3-10. Ze stelden 
dat de baljuws in feite in Aalst waren gedomicilieerd, zodat de vergaderingen 
te Aalst geen bijzondere logementskosten meebrachten. De Aalstenaars 
beweerden dan ook gediscrimineerd te zijn t.o.v. hun collega's. De regering 
aanvaardde deze logica, maar dan in omgekeerde zin : alle collegeleden die een 
vast verblijf te Aalst hadden, moesten voortaan worden vergoed zoals de 
Aalsterse vertegenwoordigers. Ook de 'jeton de retour' die de baljuws 
ontvingen bij het einde van elke sessie, maar die in geen enkel reglement was 
voorzien, werd afgeschaft142. Deze radicale handelswijze was nogal ongewoon. 
De regering moet ook wel hebben beseft dat er hevig protest zou ontstaan. 

140 Decreet van 7 juli 1756, R.O.P.B.A., 3°reeks, VIII, p. 45. 
141 Betekenisvol is volgende passus uit het verslag van burggraaf De 

Patio aan de regering, waarbij hij pleit voor het handhaven van bepaalde 
tijdelijke vergoedingen 'pour avoir occasion de s'assujettir et de tenir mieux 
dans la dependance du gouvernement les nouveaux membres qui entreraient 
successivement dans Ie college', A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 54-55. 

142 Placcaertboecken van Vlaenderen, IV, fol. 549-550, decreet van 22 
september 1749. -
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Waarschijnlijk heeft ze wijzigingen willen voorstellen die niet realiseerbaar 
werden geacht, maar konden uitmonden in een bruikbaar compromis. De 
baljuws reageerden inderdaad verontwaardigd! Uiteindelijk besliste de regering 
enkele weken later tot de voorlopige opheffing van haar voorgaand besluit143, 
maar behield de oude regeling enkel voor de baljuws die op dat moment in het 
landscollege zetelden. Hun opvolgers zouden dus niet automatisch genieten 
van deze gunst, maar moesten de regering erom verzoeken, wat hen 
afhankelijker maakte. Méér dan dat resultaat heeft de regering ongetwijfeld 
niet betracht of voor mogelijk gehouden. Later gebeurde het nog wel dat een 
nieuwe baljuw-gedeputeerde naliet het genot van deze regeling te vragen, maar 
toch als zodanig werd vergoed. Ook dat vond de regering niet erg, want deze 
'vergetelheid' kon op het gepaste moment worden opgerakeld om de 
betrokkene onder (zachte) druk te zetten. Ca. 1760 verkeerde baljuw De Potter 
van Zottegem in die situatie en burggraaf de Patin maakte de regering hierop 
attent in zijn reeds vaak geciteerde verslag. Hij adviseerde haar evenwel de 
baljuw daarover niet te verontrusten, 'mais de se reserver cette circonstance 
pour s'en servir dans /'occasion ... '144• 

Volledigheidshalve dienen bij dit overzicht nog een aantal inkomsten te 
worden vermeld die niet rechtstreeks voortvloeiden uit hun activiteiten voor 
het landscollege, maar toch onverbrekelijk waren verbonden met het 
lidmaatschap ervan. Het gaat hier vooreerst om de inkomsten die het 'siège' 
opleverde. Zoals we reeds weten zetelden de gedeputeerden ambtshalve in deze 
rechtbank voor jachtdelicten 145. Alle vergoedingen bestonden uit emolu
menten, maar om de juiste omvang te becijferen is een grondig inzicht in de 
praktische werking van deze rechtbank vereist. Tot op heden is over het siège 
nog geen enkele grondige studie verschenen, zodat het onmogelijk is een 
concreet cijfer te geven voor de inkomsten die het zijn leden opleverde. 

In 1755 werden een hele reeks subalternen, waaronder het land van Aalst, 
stemgerechtigd in de staten van Vlaanderen en kregen toegang tot de 
bestendige deputatie. De Aalsterse collegeleden konden nu bestendig 
afgevaardigde worden, wat een jaarpensioen van fl. 3500 opbracht146. Maar 
wegens het beurtrolsysteem tussen de kasseirijen enerzijds en tussen de 
klassen van het landscollege anderzijds, ontvingen de gedeputeerden slechts 
een deel van deze gage, en dan nog niet jaarlijks. Nochtans was het land van 
Aalst wegens het gewicht van zijn stem bijna steeds vertegenwoordigd in de 
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deputatie, alleszins twee op de drie legislaturen. Een legislatuur duurde drie 
jaar waarbij elke klasse van het Aalsterse landscollege gedurende één derde van 
het jaar de functie waarnam. Uitgaande van deze gegevens, en wetende dat in 
principe elk lid van een klasse beurtelings werd aangewezen, kunnen enkele 
ramingen worden gemaakt. In een tijdspanne van negen jaar was Aalst zes 
jaar lid van de deputatie, wat dus per jaar gemiddeld fl. 2333 opleverde (6 x 
3500:9). Elke klasse kreeg hiervan één derde of fl. 778. Elk lid van de 
stedelijke klassen incasseerde tweejaarlijks deze som, wat binnen de periode 
van negen jaar ca. fl. 390 per jaar en per gedeputeerde opbracht. Voor de 
baljuws waren de baten heel wat lager, aangezien ze met hun vijven waren. In 
de hypothese dat ze het beurtrolsysteem correct hanteerden, bracht hun dat in 
dezelfde referentieperiode per jaar elk gemiddeld fl. 156 op. Wegens de 
gehanteerde veronderstellingen zijn dergelijke resultaten vanzelfsprekend 
relatief, maar het uitgangspunt dat een gedeputeerde negen jaar in het 
landscollege zitting had, lijkt ons toch realistisch, aangezien zij via 
stortingen 'à fonds perdu' verzekerde ambtstermijnen van tien jaar of meer 
afdwongen. 

Ook moet rekening worden gehouden met de vergoedingen die de 
gedeputeerden genoten als leden van de corpora die zij vertegenwoordigden, 
aangezien dat lokale mandaat hun toegang verschafte tot het landscollege. 
Voor de Aalsterse vertegenwoordigers schat de Patin het stadsinkomen ca. 
1760 op fl. 300 per persoon; de Geraardsbergse gedeputeerden zouden maar de 
helft van deze som uit hun schepenambt hebben gehaald147. Die verhouding 
lijkt niet onwaarschijnlijk, gelet op de geringe economische betekenis van 
het stadje Geraardsbergen, dat amper half zoveel inwoners telde als Aalst. Het 
cijfer van de Patin is de optelsom van een aantal min of meer vaste 
vergoedingen die gemakkelijk terug te vinden zijn in de stadsrekeningen. 
Voor de Aalsterse stadsmagistraat zijn volgende gegevens te vermelden. De 
verschillende pensioenen - waaronder de auditierechten, het zgn. 
'tabbaertgeld'148 e.d.- brachten de burgemeester fl. 161 en de eerste schepen fl. 
154 op. Ook het aandeel in de geïnde stadsbelastingen (de 25e penning) rekent 
hij mee: dit bracht elke schepen minimaal fl. 150 op tijdens het laatste kwart 
van de achttiende eeuw. Samen levert dat ongeveer de boven geciteerde fl. 
300 op. De burggraaf houdt evenwel geen rekening met de inkomsten uit 
rechtspraak. Begrijpelijk, want om hun ware omvang te kennen moest een 
grondig onderzoek van allerhande juridische documenten gebeuren, wat zeer 
tijdrovend was. Nu beschikken wij nog slechts over fragmentarische gegevens 
inzake rechtspraak, wat een berekening van de inkomsten bijna onmogelijk 
maakt. Gelukkig kunnen we voor de Aalsterse magistraat een beroep doen op 
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een uitgebreide vergoedingsstaat, opgemaakt door de Franse revolutionairen. 
Deze 'état' heeft betrekking op hetjaar 1793149. Indien we deze berekening als 
min of meer nauwkeurig mogen beschouwen, dan zou elke schepen gemiddeld 
fl. 215 verdiend hebben voor zijn rechterlijke taken. Evenmin houdt de Patio 
rekening met de bonificaties die de stadsmagistraat ontving voor het 
inkwartieren van doortrekkende soldaten en voor militaire leveringen. Ook 
van vergoedingen voor dienstreizen maakt hij geen gewag. Het excerperen 
van een aantal rekeningen leert ons dat deze bedragen sterk fluctueerden : voor 
de periode 1754/1764 brachten deze vergoedingen op jaarbasis gemiddeld fl. 
75 per schepen op, maar gedurende de volgende decade daalde het bedrag tot fl. 
25 150! Uit al deze gegevens mag toch geconcludeerd worden dat het 
stadsinkomen van de Aalsterse gedeputeerden tot fl. 600 kon opklimmen. Als 
we nu de vergoedingen van de Geraardsbergse magistraat evalueren op de helft 
van de Aalsterse, zoals de Patio doet, dan moet het stadsinkomen van de 
Geraardsbergse gedeputeerden op fl. 275 à 300 worden geschat. Een raming 
van het financiële rendement der grote baljuwschappen is bij de huidige stand 
van het onderzoek onmogelijk. De vergoedingen van de baljuws kwamen 
immers hoofdzakelijk voort uit de plaatselijke rechtspraak, maar de 
archivalische neerslag hiervan is zo disparaat dat we eerst over een grondige 
bronnenstudie moeten beschikken, vooraleer kan worden overgegaan tot een 
verantwoorde becijfering van hun lokale inkomsten. Hooguit enkele 
opmerkingen uit het verslag de Patio zijn algemeen informatief. Zo beweert 
de burggraaf o.a. dat de baljuws weinig verdienden aan hun ambt, aangezien 
ze meestal in Aalst verbleven, zodat ze in hun ressorten vervangers moesten 
aanstellen, die bijgevolg ook het grootste deel van de vergoedingen 
verwierven151 . 

Op grond van al deze elementen wordt het (tot op zekere hoogte) mogelijk de 
omvang der ambtelijke inkomsten van de gedeputeerden te berekenen. Voor 
de stedelijke vertegenwoordigers is het beeld vrij volledig, met uitzondering 
van de inkomsten van het siège, maar voor de baljuws ontbreken de lokale 
opbrengsten. Afgaande op bovenstaande opmerking zou laatstgenoemde 
beperking maar weinig invloed hebben op het totale resultaat. Tabel 1 geeft 
alle becijferbare inkomsten voor de periode 1759-1765 weer; ze is ontleend 
aan het verslag van burggraaf de Patio, aangezien hierin de meest bruikbare en 
gespecifieerde gegevens voorkomen. Alle bedragen zijn afgerond en uitgedrukt 
in florijnen courant. 

149 

150 

151 

S.A.A., Hedendaags archief, briefwisseling 1794, losse stukken. 
Id., Oud Archief, stadsrekeningen, passim. 
A.R.A., J.B.B., nr.601, fol. 91-93. 
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Tabel 1: 
Het gemiddelde jaarinkomen van de gedeputeerden 

in de periode 1759-1765 

I. Inkomsten als lid van het 

A. GEWONE INKOMSTEN 

1. Pensioenen (*) 

a. wijngeld 
b. worppenningen 
c. commissariaat 

2. Pseudo-pensioenen 
a. vergoeding wegens verpachting 
provinciale en kasseirijbelastingen 
b. vergoeding wegens wettiging 
pachtcontracten kasseirijbelastingen 

3. Emolumenten 
a. tantième op kasseirijbelastingen 
b. zitpenningen 
c. dienstreizen 
d. controle dorpsrekeningen 

B. CASUELE INKOMSTEN 

11. Inkomsten als lid van het 

111. Inkomsten als lid van de 
provinciale deputatie 

IV. Inkomsten als lid van de 
vertegenwoordigde corpora 

TOTAAL 

B.A. E.S.A. B.G. E.S.G. 

landscollege 

12 12 12 12 
38 38 38 38 

250 250 250 250 

53 53 66 66 

18 18 20 20 

250 250 250 250 
634 634 1125 1125 
149 37 86 41 
240 240 240 240 

195 194 213 186 

siège ? ? ? ? 

390 390 390 390 

550 550 275 275 

2779 2666 2965 2893 

Verklaring: B.A.: burgemeester Aalst; E.S.A.: eerste schepen Aalst; B.G.: 
burgemeester Geraardsbergen; E.S.G.: eerste schepen Geraardsbergen. 

(*)Met de vergoedingen als inspecteurs der werken werd hier geen rekening 
gehouden, aangezien slechts twee van de negen gedeputeerden volgens 
onderlinge afspraken deze taak kregen toegewezen. Dergelijke vergoedingen 
kunnen moeilijk worden geïmputeerd per gedeputeerde. 
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Tabel 1: vervolg 

B.R. B.G. B.Z. B.D. B.S. 

I. Inkomsten als lid van het landscollege 

A. GEWONE INKOMSTEN 

1. Pensioenen(*) 
a. wijngeld 12 12 12 12 12 
b. worppenningen 38 38 38 38 38 
c. commissariaat 250 250 250 250 250 

2. Pseudo-pensioenen 
a. vergoeding wegens verpachting 
provinciale en kasseirijbelastingen 66 66 66 
b. vergoeding wegens wettiging 
pachtcontracten kasseirijbelastingen 34 25 25 

3. Emolumenten 
a. tantième op kasseirijbelastingen 250 250 250 250 250 
b. zitpenningen 1125 1125 1125 1125 1125 
c. dienstreizen 76 50 83 27 66 
d. controle dorpsrekeningen 240 240 240 240 240 

B. CASUELE INKOMSTEN 182 144 163 102 102 

11. Inkomsten als lid van het siège ? ? ? ? ? 

111. Inkomsten als lid van de 
provinciale deputatie 156 156 156 156 156 

IV. Inkomsten als lid van de 
vertegenwoordigde corpora ? ? ? ? ? 

TOTAAL 2429 2356 2408 2200 2239 

Verklaring: B.R.: baljuw van Rode; B.O.: baljuw van Gavere; B.Z.: baljuw 
van Zottegem; B.B.: baljuw van Boelare; B.S.: baljuw van Schorisse. 
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De vermelde totalen hebben vanzelfsprekend slechts relatieve waarde, 
aangezien sommige gegevens berekend zijn op grond van een aantal 
hypothesen. Voor de vertegenwoordiging in de provinciale deputatie was dat 
het perfect functioneren van het beurtrolsysteem, in het geval van de 
stedelijke gedeputeerden, de evenredige verdeling van de inkomsten uit de 
lokale rechtspraak. Het decreet van 1756 lijkt hun dat wel te hebben 
toegezegd. Met de vergoedingen voor toezicht op openbare werken werd hier 
geen rekening gehouden, aangezien slechts twee van de negen gedeputeerden 
volgens onderlinge afspraken deze taak kregen toegewezen. Dergelijke 
vergoedingen kunnen bijgevolg moeilijk worden geïmputeerd. Evenmin mag 
uit het oog worden verloren dat het cijfer voor de rubriek reizen een 
brutobedrag is. Hierin zitten nl. de koetskosten, die burggraaf de Patin op 
circa 30% van de uitgekeerde vergoedingen raamt152. Het netto-inkomen uit 
reizen bedraagt bijgevolg maar 70% van wat de tabel aangeeft. 

Hoe zijn nu de inkomsten van de collegeleden verder geëvolueerd in de tijd? 
Hiervoor deden we een beroep op een tweede verslag van de Junta voor 
Besturen en Beden over de werking van het landscollege; de daarin aangehaalde 
inkomsten van de gedeputeerden slaan op het jaar 1781153• Een onderzoek van 
de Raad van Vlaanderen uit 1782 naar de verschillende ambten en hun 
vergoedingen in het land van Aalst sluit hierbij aan I54. Om wat meer licht te 
werpen op de periode tussen 1765 en 1781 werden enkele steekproeven 
verricht op de jaarrekeningen van de kasseirij en van de twee steden. Uit al 
deze bronnen blijkt dat het globale volume aan gewone inkomsten niet 
noemenswaardig veranderde na 1765. Wel waren de reisactiviteiten onderhevig 
aan ernstige jaarschommelingen en gedroegen sommige gedeputeerden zich 
reislustiger dan anderen, maar de gemiddelde vergoeding per persoon en per 
jaar schommelt tussen fl. 50 en fl. 75. De inkomsten uit pensioenen namen 
alleszins toe : een tweetal decreten uit 1777 kenden elke gedeputeerde voor het 
horen en sluiten van verschillende rekeningen een gecumuleerd bedrag van fl. 
120 toe155. De vergoedingen die de stedelijke gedeputeerden genoten als led~n 
van hun schepencolleges vertonen evenmin veel fluctuaties. Bij de Aalsterse 
stadsmagistraat valt de daling van de vergoedingen voor reizen en van de 
logementsgelden op, maar dit wordt dan weer gecompenseerd door de 
tantièmes op een stijgend volume aan stadsbelastingen. De casuele 

152 Id., ibid., nr. 601, fol. 73, zie ook fol. 192-194 m.b.t. koetskosten 
van de ontvangers. 

153 Id., ibid., nr. 582 (Liste individuene des gages de tous les membres 
de l'administration du Pays d'Alost). 

154 S.A.A., Oud archief, nr. 51 (verslag van het landscollege aan de 
Fiscale Kamer van de Raad van Vlaanderen). 

l55 Decreten van 10 juli en 16 december 1777, R.A.G., Land van Aalst, 
nr. 371, fol. 221-223. 
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ontvangsten zijn natuurlijk onderhevig aan 'ups' en 'downs', maar toch 
hebben we de indruk dat er zich voldoende gelegenheden voordeden om ook 
hier af en toe een graantje mee te pikken. Met enig voorbehoud mogen we 
daarom aannemen dat de gedeputeerden van de stad Aalst gedurende het laatste 
kwart van de achttiende eeuw, zonder al te grote inspanningen, een 
jaarinkomen konden realiseren van ft. 2700 à ft. 2800. Voor de 
Geraardsbergse gedeputeerden mag een bedrag van ft. 2900 à fl. 3000 
realistisch worden genoemd. 

Bekijken we nu de inkomsten van de naaste medewerkers van het 
landscollege. We beginnen met de belangrijkste ambtenaar, de griffier
pensionaris. Als raadsman van de gedeputeerden die alle vergaderingen en 
deliberaties bijwoonde, deelde hij in een hele reeks van hun vergoedingen. 
Hij kreeg het wijngeld, de worppenningen en de vergoeding voor het 
commissariaat. Ook had hij zijn aandeel in de pseudo-pensioenen, genoot 
dezelfde tantième op de kasseirijbelastingen en werd voor de vergaderingen en 
dienstreizen vergoed zoals de Aalsterse gedeputeerden. De reeds geformuleerde 
bedenkingen inzake het legaal karakter van al deze inkomsten blijven 
geldig156. 

Natuurlijk waren er de specifieke inkomsten, eigen aan het griffiersambt Het 
schrijfwerk bij de behandeling van geschillen inzake belastingen werd vergoed . 
met een pensioen van fl. 144157• Na de juridische hervorming van 1759 werd 
de griffie van het leenhof door de griffier-pensionaris en de tweede griffier van 
de stad Aalst bediend, wat hun elk fl. 200 opbracht158, bedrag dat in 1777 
werd verhoogd tot ft. 350. De administratieve onkosten (papier, inkt, ... ) 
moesten gedekt worden met een pensioen van fl. 15. Voór het schrijven en 
copiëren van verordeningen, plakkaten, aanslaglijsten e.d., en voor het 
opstellen159 van de landsrekening en haar dubbels, werd hij per blad vergoed. 
Zijn casuele vergoedingen waren identiek met die van de gedeputeerden. Zo 
ontving de griffier-pensionaris registratierechten voor het uitschrijven van 
rentebrieven, kreeg tantièmes op het bedrag aan onderschreven 
staatsobligaties, werd gul vergoed voor zijn aandeel in de grote 
straatschouwingsactie van 1764, enz. 160. 

Er dient op gewezen dat het inkomen van de griffier-pensionaris werd 
beïnvloed door zijn verplichtingen als eerste griffier van de stad Aalst. 

156 
157 

158 
159 

160 

A.R.A., Junta Besturen en Beden, nr.601, fol. 170-174. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 175. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 175. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 177-178. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 184-185. 
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Hoewel hij in de praktijk bijna uitsluitend ter beschikking stond van het 
landscollege, gebeurde het toch dat hij administratieve taken uitvoerde voor de 
stad, nl. wanneer hij wegens 'hoogdringendheid' door de stadsmagistraat werd 
ontboden. Dit gebeurde vooral wanneer de tweede griffier -de eigenlijke 
stadsgriffier- verhinderd of ziek was. Omgekeerd moest de tweede griffier 
inspringen wanneer de griffier-pensionaris overbelast of niet beschikbaar was. 
Deze werkwijze gaf echter veelvuldig aanleiding tot betwistingen n.a.v. de 
berekening en verdeling van de griffievergoedingen. Bij het (voorlopig) 
beslechten van het aanslepend conflict over het benoemingsrecht van de 
griffier-pensionaris in 1739, werd ook een regeling voor de verdeling van de 
financiële baten van de griffiers opgelegd, om de geschillen voor eens en 
altijd de wereld uit te helpen. Voortaan moesten de griffiers aan elkaar één 
vierde van hun totale inkomsten, minus administratieve onkosten en 
reisvergoedingen, afstaan161 • De ontvangsten van de griffier-pensionaris lagen 
evenwel hoger dan die van de tweede griffier, zodat het 
verrekeningsmechanisme het beschikbaar inkomen van eerstgenoemde deed 
dalen. Tabel 2 geeft ons een schematisch overzicht van al de aangehaalde 
inkomsten voor de periode 1759-1765. 

Bij het overlopen van de tabel valt het hoge gemiddelde bedrag aan casuele 
vergoedingen op. Dit is grotendeels het resultaat van de beloningen voor het 
schrijfwerk bij de emissie van Tentebrieven in deze periode (ft. 1897) en voor 
de grote wegschouwing van 1764 (fl. 1792). Hoewel later nog heel wat 
rentekapitaal werd uitgeschreven en er zich geregeld gelegenheden voordeden 
die buitengewone inkomsten opleverden, mag het jaargemiddelde voor onze 
referentieperiode toch als uitzonderlijk hoog worden bestempeld. Het totale 
inkomen lag daarom doorgaans wel wat lager. Daarenboven zijn sommige 
bedragen slechts bruto-ontvangsten, zoals voor de reizen, waarvan ongeveer 
30% in mindering moet worden gebracht voor koetskosten 162 • De tabel 
illustreert ook goed dat de regeling voor de verdeling van de griffiers
vergoedingen negatief uitviel voor de griffier-pensionaris: zijn inkomen daalde 
hierdoor met fl. 500! Het werk van de tweede griffier voor het 
kasselrijbestuur, in feite toch de 'adjunct'-griffier-pensionaris van het 
landscollege, bracht fl. 1000 op, zijnde de som van een tweetal pensioenen -
het wijngeld en de vaste jaarvergoeding voor het werk bij het leenhof -, 
enkele reisvergoedingen en één vierde van de inkomsten van de griffier
pensionaris. Zijn inkomsten als stadsgriffier mogen worden becijferd op fl. 
1200 à 1300 per jaar. In totaal is dit dus goed voor fl. 2200 à 2300. Zijn 
beschikbare inkomen lag evenwel lager, wegens de verplichte overdracht van 

161 

- blz. 273. 
162 
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S.A.A., Oud archief, nr. 38, losse stukken; R.O.P.B.A., 3°reeks, V, 

Zie voetnoot 152. 



Tabel 2 

Het gemiddelde jaarinkomen van de griffier-pensionaris in de 
periode 1759-1765 

I. Inkomsten als griffier-pensionaris van het landscollege 

A. GEWONE INKOMSTEN 

1. Pensioenen 
a. wijngeld ..................................................................................... 12 
b. worppenningen ........................................................................... 38 
c. commissariaat ............................................... ............................ 250 
d. pensioen voor juridische taken bij het landscollege ........................... 144 
e. pensioen voor juridische taken bij het leenhof ................................. 200 
f. admin. onkosten (papier ... ) ............................................................ 15 

2. Pseudo-pensioenen 
a. verpachting wegens verpachting van belastingen .............................. 320 
b. vergoeding wegens wettiging van de 
pachtcontracten voor de kasseirijbelastingen ................................ . ...... 136 

3. Emolumenten 
a. tantième op kasseirijbelastingen ............................. ..... ................. 250 
b.zitpenningen ............................... ............................................... 634 
c .dienstreizen ....................... ... ...................................................... 517 
d. schrijfwerk ........................... .................................................... 202 
e. opstellen van de rekening en van de twee dubbels ............ ................. 344 

B. CASUELEINKOMSTEN .................................................... ~ .... 761 

Ilo Inkomsten als eerste griffier van de 
Aalsterse stadsmagistraat ............................ ............................ 300 

Illo Compensatie voor de tweede griffier van de 
Aalsterse stadsmagistraat ..................... ................................... 765 

TOT AAL. o o.o •. o .• o .• o• •••.••••.••.... o.o. o o ••...•.•...••.••••. o.o. 3358 
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één vierde van zijn stadsinkomen aan de griffier-pensionaris (ca. fl. 300) en 
wegens enkele onkosten, zoals een aan de stadsmagistraat verschuldigde 
ambtstaks van fl. 105163 en de jaarlijkse betaling van fl. 250 aan de Aalsterse 
stadspensionaris164• Netto bleef dus 'maar' fl. 1650 à 1750 over. 

Na 1765 werden enkele wijzigingen doorgevoerd aan het vergoedingssysteem. 
Krachtens de twee decreten van 1777 kreeg de griffier-pensionaris, zoals de 
gedeputeerden, fl. 120 per jaar als extra-beloning voor de verschillende 
audities, terwijl ook het pensioen voor het werk bij het leenhof werd 
verhoogd tot fl. 350 per persoon 165 . Voor het opmaken van de Aalsterse 
kwartier-rekening werd evenwel, op verzoek van burggraaf de Patin,.· een 
pensioen van fl. 150 ingesteld (ten laste van de ontvanger), ter vervanging 
van de betaling per 'volgeschreven' blad (het was de burggraaf niet ontgaan dat 
de griffier-pensionaris voor de gelegenheid nogal groot schreef ... )166• Deze 
ingreep kwam neer op een verlies van zowat fl. 200. De casuele inkomsten 
hebben de hoge cijfers van de periode 1759-1765 niet meer geëvenaard167, 

zodat het netto-jaarinkomen van de griffier-pensionaris gedurende het laatste 
kwart van de achttiende eeuw in normale omstandigheden moet geschommeld 
hebben rond fl. 3000. Het netto-jaarinkomen van de tweede griffier steeg 
toen tot fl. 1800 à 1900168• Dit was o.a. te danken aan de verhoging van het 
pensioen voor het leenhof. Vanaf 1785 viel voor de tweede griffier ook de 

163 S.A.A., Oud archief, nr. 51, losse stukken (verslag van het 
landscollege a.d. Fiscale Kamer van de Raad van Vlaanderen m.b.t. 
bevoegdheden van en ambten bij het landscollege). 

164 S.A.A., Oud archief, nr. 24, fol. 170. Omdat de twee Aalsterse 
stadsgriffiers soms tegelijkertijd werk moesten verrièhten voor het 
landscollege, werd de stadspensionaris ingeschakeld voor het schrijfwerk bij de 
Aalsterse schepenbank. Voor dit werk kende het decreet van 8 februari 1757 
hem een pensioen van fl. 500 toe, te betalen door de stadsgriffiers; de eerste 
griffier, Lenaert, werd wegens zijn lange staat van dienst, hiervan vrijgesteld. 
Bij diens overlijden in 1779 weigerde zijn opvolger, François-Dominique 
d'Hoop, onder 'druk' van de baljuws zijn aandeel te betalen. Uiteindelijk 
besloot de stad Aalst in 1785 deze pensioenlast over te nemen en werd de 
tweede griffier dus ook 'verlost' van de jaarlijkse betaling van fl. 250. S.A.A., 
Oud archief, nr. 26, fol. 161. 

165 Zie supra, p. 25. Zie ook S.A.A., Oud archief, nr. 51, ongefol. 
(verslag van het landscollege aan de Fiscale Kamer van de Raad van Vlaanderen 
m.b.t. bevoegdheden van en ambten bij het landscollege). 

166 A.R.A., J.B.B., nr. 601 fol. 178-180; S.A.A., Oud archief, nr. 51, 
losse stukken (verslag van het landscollege aan de Fiscale Kamer van de Raad 
van Vlaanderen m.b.t. bevoegdheden van en ambten bij het landscollege). 

167 De casuele inkomsten mogen dan worden geschat op fl. 250 à fl. 
500. 

168 S.A.A., Oud archief, nr. 51, ongefol. (verslag van het landscollege 
aan de Fiscale Kamer van de Raad van Vlaanderen m.b.t. bevoegdheden van en 
ambten bij het landscollege). 
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verplichting weg om de Aalsterse stadspensionaris een jaarpensioen van fl. 
250 te betalen, zodat zijn inkomen verder steeg169. 

Ontvangers genoten tijdens het Ancien Régime meestal tantièmes op de 
verschillende inkomsten die ze incasseerden. De Geraardsbergse kwartier
ontvanger bleef tot aan de opheffing van zijn ambt in 1795 op deze wijze 
vergoed : hij genoot de 180e penning op de lopende ontvangsten (dus niet op 
inkomsten uit leningen)170. Voor de Aalsterse kwartierontvangerij kwam aan 
dit systeem evenwel een einde door de leenpandovereenkomst van 1726, 
afgesloten tussen de regering en François-lgnace Vilain XIIII. Vanaf dan had 
deze ontvanger recht op een jaarpensioen van fl. 6000, ten laste van de 
kasselrij 171• 

Beide kwartierontvangers kregen ook nog een aantal pensioenen en pseudo
pensioenen. Ze zijn opgenomen in tabel 3, en werden reeds eerder besproken. 
Aanzienlijke inkomsten vloeiden voort uit dienstreizen, want beide 
ontvangers ondernamen er zoveel als maar enigszins mogelijk was! Het 
verschuldigde aandeel in de bede werd b.v. niet in vier keer gekweten, zoals 
wettelijk voorgeschreven, maar in tien à twaalf schijven, terwijl de 
rentebetalingen en schulddelgingen over het hele jaar werden uitgesmeerd. 
Voor elke reis naar Brussel of Gent werden onveranderlijk drie dagen 
verplaatsing aangerekend, à rato van fl. 8 per dag, hoewel de ontvangers 
zelden langer dan één dag onderweg waren. Telkenmale brachten ze dan koets
en escortekosten in rekening, maar ze lieten zich bijna nooit door een escorte 
vergezellen. Een routinereisje kostte de kasseirij al gauw fl. 40! Het 
financiële belang van deze praktijken is goed afleesbaar in tabel 3: ca. 1760 
kwam 50% van de inkomsten van de Geraardsbergse kwartierontvanger uit 
deze activiteit172 ! 

Soms deelden de ontvangers in de casuele vergoedingen van het landscollege, 
maar aangezien zij niet betrokken waren bij de registratie van rentebrieven, of 
niet werden belast met buitengewoon schrijfwerk, bleven hun casuele 
ontvangsten beperkt in vergelijking met die van de griffier -pensionaris 173. 

Voor de periode 1759-1765 bedroegen ze ongeveer fl. 100 (tabel3). Zoals bij 
de griffier-pensionaris moet toch ook rekening worden gehouden met 
onkosten. De koetskosten moeten alleszins in mindering van de 

169 Zie voetnoot 164. 
170 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 212. 
171 A.R.A., Raad van Financiën, nr. 3851, losse stukken, ~r. 3972 

(Etat des engagères des recettes générales et particulières des chate1enies de la 
Province de Flandre). 

172 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 188-191 en 214-216. 
173 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 196-197, 219. 
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Tabel 3 

Het gemiddelde jaarinkomen van de kwartierontvangers 
in de periode 1759-1765 

A. GEWONE INKOMSTEN 

1. Pensioenen 
a. wijngeld 
b. worppenningen 
c. 'gage' 
d. administratieve onkosten 
(papier) 

2. Pseudo-pensioenen 
a. vergoeding wegens verpachting 
kasseirijbelastingen 
b. vergoeding wegens wettiging 
pachtcontracten kasselri jbelastingen 
c. auditie van de landsrekening (*) 

3. Emolumenten 
a. tantième op kasseirijbelastingen 
b. dienstreizen 

B. CASUELE INKOMSTEN 

TOTAAL 

kwartier 
Aalst 

12 
38 

6000 

115 

14 

22 

1178 

93 

7471 

kwartier 
Geraardsbergen 

12 
38 

9 

7 

20 
22 

971 
1226 

102 

2407 

(*) Voor de gedeputeerden en de griffier-pensionaris werd dit bedrag in de 
rubriek zitpenningen ondergebracht, omdat deze auditie tijdens een algemene 
vergadering van het landscollege gebeurde. Maar aangezien de ontvangers in 
beginsel niet vergaderden met de gedeputeerden, deze jaarlijkse auditie 
uitgezonderd, mag de vaste vergoeding die ze hiervoor kregen beschouwd 
worden als een pseudo-pensioen. 
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reisvergoedingen worden gebracht174. Ook waren er een aantal administratieve 
lasten zoals de aankoop van papier e.d. Het beschikbare jaarinkomen van de 
Aalsterse kwartierontvanger mag daarom voor onze referentieperiode worden 
geschat op ongeveer fl. 7000. Zijn Geraardsbergse collega moest zich 
tevreden stellen met ongeveer fl. 2000. Hun inkomsten hadden toen evenwel 
een hoogtepunt bereikt, want de decreten van 1772 en 1773 zouden de reislust 
van de kwartierontvangers aan banden leggen175. Door dit regeringsoptreden 
werden de dienstreizen voor bedebetalingen, in navolging van de Patins 
aanbevelingen, voortaan vergoed met fl. 200 voor de Aalsterse kwartier
ontvanger, en fl. 250 voor de Geraardsbergse. Het stond de heren dan vrij 
voor deze vaste bedragen zoveel reizen te organiseren als ze maar wensten! 
Reizen voor andere financiële transacties bleven vergoed volgens het oude 
systeem, maar escortekosten werden niet meer toegekend, tenzij met de 
uitdrukkelijke instemmming van de regering. De gevolgen waren snel 
voelbaar. In 1781 waren deze inkomsten voor de Aalsterse kwartierontvanger 
bijna gehalveerd. Voor de andere ontvanger was de toestand nog erger: hij 
kreeg toen nog amper fl. 450 als reisvergoeding! De ongunstige evolutie was 
evenwel niet alleen het gevolg van beide decreten, maar ook van het feit dat 
het landscollege de rentevorderingen en aflossingen bijna uitsluitend in Aalst 
en Geraardsbergen betaalbaar begon te stellen, zodat het aantal reizen voor 
dergelijke verrichtingen daalde. Naar het einde van de achttiende eeuw was het 
netto-inkomen dan ook teruggezakt tot ongeveer fl. 6800. voor de Aalsterse 
kwartierontvanger en fl. 1500 voor de Geraardsbergse176. 

Bij het lagere personeelskader moeten eerst de inkomsten van de officiaal, de 
permanente medewerker van de griffier-pensionaris, worden vermeld. Hij 
kreeg een vergoeding van fl. 75 voor het commissariaat en een tantième van 
5% op de uitbetaalde lonen voor openbare werken. Daarnaast ontving hij een 
pensioen van fl. 330 voor zijn schrijfwerk en een auditievergoeding ten 
bedrage van fl. 16177. Later werden al deze vergoedingen vervangen door één 
enkel pensioen van fl. 500. Gedurende het laatste kwart van de achttiende 
eeuw kreeg de griffier-pensionaris een tweede officiaal ter beschikking. Die 
ontving een pensioen van fl. 400178. De messagiers ontvingen eveneens een 
pensioen voor het commissariaat en deelden in de vergoedingen voor de 

174 Zie voetnoot 152. 
175 Decreten van 13 oktober 1772 en 9 maart 1773, R.A.G., Land van 

Aalst, nr. 371, fol. 175 en 178. 
176 A.R.A., J.B.B., nr. 582 ( Liste individuene des gages de tous les 

membres de l'administration du Pays 'Alost). 
177 Id., ibid., nr. 601, fol. 240-245. 
178 S.A.A., Oud archief, nr. 51 losse stukken (verslag van het 

landscollege aan de Fiscale Kamer van de Raad van Vlaanderen m.b.t. 
bevoegdheden van en ambten bij het landscollege). 
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verpachting van de provinciale en kasselrijbelastingen. Hun belangrijkste 
inkomsten vloeiden evenwel voort uit dienstreizen, zoals voor het bezorgen 
van convocaties, het uitdragen van plakkaten, verordeningen enz. N.a.v. de 
auditie der landsrekeningen werd hun steeds een pseudo-pensioen toegekend. 
Hun assistenten, de drie voetlopers, werden betaald per prestatie, wat hun elk 
zowat fl. 100 jaarlijks opleverde179. De Aalsterse kwartierdokter ontving een 
pensioen van fl. 62, zijn chirurgijn fl. 18. Voor het Geraardsbergs kwartier 
beliepen deze pensioenen fl. 50 en fl. 18. Soms kregen ze nog een vergoeding 
per prestatie, maar daarover zijn weinig gegevens beschikbaar180• Ten slotte 
waren er nog de drie regisseurs van de kasselrijbelastingen, die elk een 
pensioen van fl. 1400 genoten181 . Tabel 4 geeft een schematisch overzicht 
van de inkomsten van officiaal en messagiers. 

Tabel 4 
Het gemiddelde jaarinkomen van de officiaal en de messagiers 

in de periode 1759-1765 

0. E.M. T.M. D.M. 

1. Pensioenen 
a. commissariaat 75 75 125 50 
b. vergoeding voor paarden 36 32 
c. 'gage' 330 

2. Pseudo-pensioenen 
a. vergoeding wegens verpachting van de 
provinciale en de kasseirijbelastingen 160 120 
b. auditie van de landsrekening 16 15 21 

3. Emolumenten 
a. reizen 473 721 175 
b. tantième op uitbetaalde 
lonen voor openbare werken 58 

TOTAAL 479 759 1019 225 

Verklaring: 0.: officiaal; E.M.: eerste messagier; T.M.: tweede messagier; 
D.M.: derde messagier. 
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A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 227-240. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 257-258. 
Id., ibid., nr. 601, fol. 258. 



Een korte evaluatie van de inkomsten van het gerechtelijke apparaat, dat 
ondergeschikt was a.an het landscollege, rondt dit over2;icht af. Over de 
vergoedingen van degenen die het siège bemanden kan weinig worden verteld, 
want het waren allemaal emolumenten, die bij gebrek aan geëxcerpeerd 
archiefmateriaal, niet kwantificeerbaar zijn. Over het strafrechtelijke korps is 
meer informatie beschikbaar, aangezien zijn officieren vanaf de hervorming 
van 1759 voornamelijk pensioenen kregen. De luitenant-souverein-baljuw, 
die tegelijkertijd poortbaljuw van Aalst was, ontving jaarlijks fl. 800 voor 
zijn justitiële taken bij zowel het land als het schependom Aalst182• V oor 
dienstreizen werd hij vergoed zoals de gedeputeerden en als hoofd van het 
leenhof ontving hij een soort registratierecht bij het verheffen van lenen. Het 
tot dusver weinig geordende juridisch archief, dat daarenboven veellacunes 
vertoont, laat evenwel niet toe een ernstige raming van die laatste categorie 
van inkomsten te maken. Vanwege de stad Aalst kreeg hij ook nog het 
'tabbaertgeld'183, dat fl. 64 bedroeg. Aan zijn twee assistenten, de luitenant
poortbaljuw van Aalst en de poortbaljuw van Geraardsbergen, werden 
pensioenen uitgekeerd van respectievelijk fl. 250 en fl. 200. Eerstgenoemde 
rijfde nog de vergoedingen voor het leenverhef binnen, als hij de luitenant
souverein-baljuw verving, de andere kreeg nog enkele vergoedingen van de 
stad Geraardsbergen. Aan de twee griffiers en de twee procureurs werd elk een 
pensioen van fl. 200 toegekend, maar de vergoeding van eerstgenoemden werd 
in 1777 verhoogd tot fl. 350. De vier sergeanten bleven betaald per prestatie, 
wat hun volgens burggraaf de Patin jaarlijks ca. fl. 150 opleverde184• De 
marechaussee-afdeling daarentegen werd met pensioenen vergoed. De kapitein 
ontving fl. 540, zijn twee korporaals kregen elk fl. 270, de boogschutters te 
paard fl. 372, die te voet fl. 192185. 

Het is belangrijk te weten dat niet alle netto-inkomsten mogen worden 
opgevat louter als beloningen voor 'ambtelijk werk'. Men moet nl. rekening 
houden met de financiële lasten die aan bepaalde ambten waren gekoppeld, 
zoals de intrestloze leenpanden en de provisies à fonds perdu186• Een deel van 

182 Het Aalsterse schependom omvatte enerzijds het eigenlijke 
stadsterritorium, waarbinnen de stadsrechten en vrijheden van toepassing 
waren, anderzijds een 'extra-muros' gebied, waarvan de bewoners werden 
beschouwd als buitenpoorters. Dit platteland bestond uit drie pralerijen -
Mijlbeek, Schaarbeek en Nieuwerkerken - die een zekere mate van fiscale 
autonomie genoten. Nieuwerkerken vormde daarenboven een afzonderlijke 
parochie. E. HOUTMAN, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst, 
Brussel, 1974, pp. 15-16. 

183 Zie voetnoot 148. 
184 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 259-269. 
185 Reglement van 8 mei 1765 voor de marechaussee van het land van 

Aalst, Placcaertboecken van Vlaenderen, VI, fol. 1686-'1688. 
186 Zie voetnoten 44 en 103. 
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het ambtelijke inkomen bestaat bijgevolg uit een vergoeding wegens 
intrestderving - men had immers dezelfde som geld kunnen beleggen tegen de 
gangbare intrestvoet - of is te beschouwen als afschrijving van het 
'geïnvesteerde' kapitaal. 

Zo was het gedurende de achttiende eeuw gebruikelijk dat de Aalsterse 
burgemeester en zijn eerste schepen elk fl. 5000 'à fonds perdu' betaalden voor 
een verzekerde ambtstermijn van tien jaar187 . Dit bracht een jaarlijks 
intrestverlies van fl. 200 mee (à rato van 4% rente) en een afschrijving van fl. 
500, zodat een bedrag van fl. 700 in mindering dient te worden gebracht om 
een juiste evaluatie van het inkomen uit 'ambtelijke arbeid' te verkrijgen. 
V oor de Geraardsbergse gedeputeerden, die ca. fl. 11.200 betaalden aan prinses 
de Marsan188 voor een vaste ambtstermijn van twaalf jaar, beliepen 
intrestverlies en kapitaalafschrijving samen fl. 1400 per jaar189 . De baljuws 
verrichten eveneens stortingen aan hun collatoren, maar deze bedragen zijn 
niet bekend. Het enorme intrestloze leenpand van de Aalsterse 
kwartierontvanger (fl. 80.000!)190 drukte zwaar op zijn inkomsten : een 
gewone belegging van dit kapitaal zou gemakkelijk fl. 3200 hebben 
opgebracht! De jaarlijkse financiële lasten voor de Geraardsbergse 
kwartierontvanger schat de Patin op 'maar' fl. 450, wat toch nog een 
aanzienlijk bedrag is in vergelijking met zijn jaarontvangsten191• De griffier
pensionaris en zijn adjunct (de tweede stadsgriffier van Aalst) werden nog het 
minst getroffen : zij betaalden elk slechts fl. 150 als jaarrecognitie en hadden 
geen andere financiële verplichtingen192. 

Om de reële waarde van al deze geciteerde bedragen beter te kunnen 
beoordelen, maken we best een vergelijking met het inkomen van een 
ongeschoolde dagloner,de modale werknemer uit deze periode. Zulke 
werknemer verdiende gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw 10 à 12 
stuivers per dag, wat fl.140 per jaar opleverde, als hij tenminste in staat was 
het hele jaar normaal te werken (= 240 à 250 werkdagen) 193 . Met dit 

187 Deze provisies werden betaald bovenop de leenpandverplichtingen. 
Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst van 1729 tussen de regering 
enerzijds en Cosmes Ie Boiteux en Charles Baston anderzijds. S.A.A., Oud 
archief, nr. 8, fol. 247-248. 

188 Prinses de Marsan had als erfgename van de hertog van Lotharingen 
de vorstelijk rechten te Geraardsbergen in leenpand gekregen. 

189 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 90-91. 
190 Zie supra, p. 41. 
191 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 104. · 
192 S.A.A., Oud archief, nr. 662, Bilan Général. 
193 Chr. V ANDENBROEKE~ Vlaamse koopkracht. Gisteren, vandaag en 

morgen, Leuven, 1984, p. 84; ook :Levensstandaard en tewerkstelling in de 
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vergelijkingselement als uitgangspunt kunnen we de betekenis van de 
ambtelijke inkomsten beter inschatten. Rekening gehouden met hun 
financiële lasten, verdienden de Aalsterse gedeputeerden veertien maal meer 
dan een ongeschoolde. Na verrekening van de compensatieregeling en het 
verschuldigde recognitierecht ontving de griffier-pensionaris bijna 
vijfentwintig maal het referentieloon. Gedurende het laatste kwart van de 
achttiende eeuw gold voor de Aalsterse kwartierontvanger, alle kosten en 
lasten in mindering gebracht, de verhouding 1 :28, maar voor de 
Geraardsbergse kwartierontvanger was dat toen maar 1:8. Alle andere 
geciteerde inkomsten kunnen op dezelfde wijze worden omgerekend. 

Ter afronding van dit hoofdstuk wensen we nog te wijzen op de opvallende 
wanverhouding tussen inzet en beloning. De ontvangsten van de Aalsterse 
kwartierontvanger lagen aanzienlijk hoger dan die van de griffier-pensionaris, 
alhoewel het grootste deel van het administratieve werk op de schouders van 
laatstgenoemde terechtkwam en de verantwoordelijkheden van de 
kwartierontvanger eerder beperkt waren. De inkomsten van de gedeputeerden 
zijn ook niet bepaald gering te noemen, als men weet wat voor een 
lethargische ingesteldbeid de meesten huldigden : samen met wat routine
aangelegenheden beperkte hun activiteit zich vaak tot het bevestigen van de 
adviezen van hun griffier-pensionaris! Merkwaardig zijn zeker de relatief lage . 
vergoedingen voor de justitieofficieren. Weliswaar zijn hun inkomsten uit 
het leenverhef niet verrekend, maar het lijkt toch onwaarschijnlijk dat die de 
globale ontvangsten noemenswaardig zouden verhoogd hebben, gelet op o.a. 
het grote verzuim terzake. De luitenant-souverein-baljuw ontving als 
hiërarchisch hoogst geplaatste aanklager van het land van Aalst, amper fl. 
800; hij werd niet eens vergoed voor de administratieve onkosten. Zijn naaste 
medewerkers dienden zich met nog veel minder tevreden te stellen. De 
messagiers van het landscollege, die zeker niet belast waren met belangrijke 
opdrachten, werden beter beloond dan de ordehandhavers! De financiële 
onderwaardering van het politionele en justitiële ambt zette niet bepaald aan 
tot een intense bestrijding van de criminaliteit. 

Ten slotte blijkt uit de evolutie van de vergoedingen andermaal dat het 
Oostenrijkse bewind sommige personen en groepen bevoorrechtte uit 
politieke overwegingen: aan de onwettige vergoedingen van de gedeputeerden 
durfde de regering niet te raken - hun rol in de staten was immers zo 
belangrijk dat men ze niet voor het hoofd kon stoten -, terwijl wel werd 
gesnoeid in de (onbillijke) inkomsten van .de politiek minder belangrijke 
ontvangers. De vergoedingen van de lokale ambtsdragers mogen daarom 

17de en 18de eeuw, in : Handelingen van de ~ Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde te Gent, 1977, p. 164. 
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worden beschouwd als een spiegel van de machtsverhoudingen tussen vorst en 
notabelen in de Zuidelijke Nederlanden. 

HET LANDSCOLLEGE EN DE 

OOSTENRIJKSE MACHTSPOLITIEK 

Zoals hierboven reeds uiteengezet moest het centraal gezag vanaf de Iaat
Spaanse tijd heel wat overheidstaken aan de plaatselijke besturen overlaten, 
maar toch wist de regering in de achttiende eeuw hun beleid op bepaalde 
terreinen bij te sturen. Dwangmaatregelen werden hierbij zoveel als mogelijk 
geschuwd, omdat zulks de wrevel van de lokale machtigen kon opwekken, 
wat het verkrijgen van beden en leningen in het gedrang bracht. Daarom werd 
b.v. zelden een octrooi - vereist om op lokaal vlak belastingen te heffen, 
leningen aan te gaan of openbare werken uit te voeren- geweigerd: de niet
toekenning kon de werking van de plaatselijke besturen blokkeren en de 
Zuidnederlandse elites verontrusten. 

De voorkeur van de regering bij het manipuleren van de plaatselijke besturen 
ging uit naar meer subtiele methodes. Zo stelde ze haar hoop op de 
'afhankelijkheidspositie' van lieden die ze nog her en der in lokale ambten kon 
aanstellen en die bijgevolg een deel van hun inkomen aan haar welwillendheid 
dankten. In Brussel ging men er nl. van uit dat deze ambtsdragers 
gemakkelijk onder druk konden worden gezet, niet het minst door te gepasten 
tijde de (ontelbare) onregelmatigheden in hun vergoedingssysteem op te 
rakelen en ze achteraf weer door de vingers te zien ... Via dit netwerk van 
beïnvloedbaren werd gepoogd de werking en besluitvorming van de lokale 
besturen te manipuleren. In de praktijk beoogde de regering betere 
beheerstechnieken op lokaal vlak ingang te doen vinden, evenals vrij 
gemakkelijk aan financiële middelen te geraken. 

Dit streven wordt treffend geillustreerd door de bijzondere belangstelling die de 
regering toonde voor het Aalsterse landscollege in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, gelet op zijn toenemend belang in de statenvergadering. 
Deze instelling leidde sinds lang een omstreden bestaan. Karel V had na het 
neerslaan van de Gentse opstand de kwartierstructuur van het graafschap 
afgeschaft, maar de vier Leden bleven de statenvergàdering domineren, want de 
andere besturen en de cle111s kregen slechts adviesrecht. Wel behield de vorst 
zich het recht voor de samenstelling van de staten te wijzigen zo hem dit 
nodig leek. Een diepgaande hervorming liet lang op zich wachten en de reden 
was heel eenvoudig: de regering en (vooral) de Leden hadden belang bij de 
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bestaande toestand. De Leden keurden na enig marchanderen een (in 
verhouding tot de rijkdom van het graafschap) bescheiden bedebedrag goed, 
terwijl de regering hun 'ter compensatie' vrijstellingen toekende. Omdat de 
Leden beslisten over lasten die in essentie door andere besturen moesten 
worden opgebracht, spitste het debat in de statenvergadering zich toe op het 
bedrag, eerder dan op het principe van de bedeheffing zelf, wat voor het 
centraal gezag een (magere) geruststelling was. Vanzelfsprekend protesteerden 
de subalteroen geregeld, maar er veranderde lange tijd niets aan de 
onrechtvaardige verhoudingen. In 1754 kwam evenwel een bruusk einde aan 
de 'verstandhouding' tussen regering en Leden. Niemand kon nog de ogen 
sluiten voor hun slordig financieel beheer, dat in hetzelfde jaar bijna leidde tot 
een failliet van de staten, terwijl de begunstiging van de grote steden toch te 
duur werd geacht (soms ging een kwart van de bede verloren!). Met de 
hervormingen van 1754-1755 kregen tien kasseirijen en drie steden als 
volwaardige leden toegang tot de staten én tot de bestendige deputatie (het in 
1674 opgerichte dagelijkse bestuur van de staten), in ruil voor de toezegging 
van een jaarlijkse vaste subsidie van fl. 1.652.000 en van een kleiner bedrag 
voor het hof van de gouverneurs-generaal. Daardoor was de regering ontslagen 
van de jaarlijkse bedeaanvraag. 

Toch was dit geenszins een grote overwinning voor het centraal gezag : de 
vast toegekende bede was een beperkt bedrag, terwijl de (belangrijke) 
buitengewone beden en leningen nog steeds moesten gestemd worden door de 
statenvergadering, die een toonaangevend autonoom bestuur bleef waarover de 
regering geen rechtstreekse zeggingsmacht had. De door de regering 
geïnspireerde hervorming van de staten voorzag evenwel in de mogelijkheid 
om aan indirecte beïnvloeding te doen. Enige verduidelijking. De Brugse en 
de Gentse clerus hadden voortaan elk één stem, de kasseirijen samen drie, 
zoals de steden. Binnen de laatste twee klassen telde de stem van elk lid voor 
zoveel als dat lid behoorde te betalen in het Transport van Vlaanderen. Een 
voorstel werd met een meerderheid op een totaal van acht stemmen 
goedgekeurd, waarbij elke klasse zich conformeerde met de meerderheid in de 
eigen groep194• In principe moesten de Statenleden vooraleer hun stem uit te 
brengen, een beroep doen op hun 'mandaatgevers', d.w.z. op de groep die ze 
vertegenwoordigden : de vergaderingen van de grote abdijen en kapittels, de 
notabelen van steden en platteland. Het was nu juist via het pramen van een 
resem plaatselijke gezagsdragers, door de regering aangesteld, dat werd 
gepoogd om de statenvergadering min of meer onder controle te krijgen. 

194 P. LENDERS, De politieke cnsts m Vlaanderen omstreeks het 
midden van de achttiende eeuw, in : Kon. Vl. Acad. voor Wet., Lett. en Sch. 
kunsten van België, Klasse der Letteren, verhandeling 25, Brussel, 1956. 
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De steun van de clerus, van wie ze de belangrijkste vertegenwoordigers 
benoemde, leek de regering een vaststaand feit. Om dan b.v. een 
buitengewone bedetoezegging te verkrijgen volstond het de klasse der steden, 
ofwel deze der kasselrijen, voor haar te winnen. In die laatste groep kon het 
land van Aalst een cruciale rol vervullen, aangezien het in zijn klasse -
proportioneel met zijn aandeel in het Transport - over bijna een kwart der 
stemmen beschikte. Een positieve houding van o.a. het Aalsterse 
landscollege vergemakkelijkte bijgevolg de vorming van een regeringsgezinde 
meerderheid in de klasse der kasseirijen en bijgevolg in de staten. De regering 
was zich terdege bewust van het grote belang van de Aalsterse kasselrij, 
zodat ze ijverde voor een loyale houding van het landscollege tegenover haar. 
Rekening gehouden met de wettelijke besluitvormingsprocedures in het 
landscollege -hoofdelijke stemming voor lokale aangelegenheden, stemming 
per klasse inzake beden en andere zaken die de vorst aanbelangden195-, leek een 
goede verstandhouding met de beide stadsmagistraten hèt aangewezen middel. 
Hierop speelde de regering duidelijk in door bij decreet van 16 mei 1757 de 
hoofdelijke stemmingen te beperken tot de rechtspraak, zodat de twee steden 
een uitzonderlijke machtspositie verwierven die geenszins in 
overeenstemming was met hun demografisch of economisch belang196. De 
regering beschouwde deze maatregel als een blijk van goede wil tegenover 
beide steden en rekende op een duurzame 'entente' die haar belangen in de 
statenvergadering ten goede moest komen. 

In regeringskringen hadden sommigen evenwel twijfels omtrent de politieke 
efficiëntie van deze ingreep, want van de twee stadsmagistraten werd alleen de 
Aalsterse door de vorst aangesteld. Immers, door het verpanden van de stad 
Geraardsbergen aan de hertog van Lotharingen in 1653 was het 
benoemingsrecht van de schepenen de regering ontglipt, zodat beïnvloeding 
moeilijker was 197• De stelling dat aanvullende maatregelen ter beveiliging van 
de vorstelijke belangen een noodwendigheid waren, werd o.a. vertolkt door 
burggraaf de Patin. In zijn verslag over het land van Aalst (1767), 
ontwikkelde dit eminente lid van de Rekenkamer enkele voorstellen die 
getuigenis afleggen van politiek-institutionele spitstechnologie. 

I95 Placcaertboecken van Vlaenderen, 111, fol. 300, art. 14, A.R.A., 
J.B.B., nr. 601, fol. 137. 

l96 R.O.P.B.A., 3°reeks, VIII, p. 131. Juridisch was deze ingreep geen 
enkel probleem, aangezien de vorst zich in het reglement van 1637 het recht 
had voorbehouden om de werking van het landscollege · éénzijdig te wijzigen, 
zo hem dit gepast leek. Dat er weinig of geen protest kwam vanwege de 
baljuws is ongetwijfeld te wijten aan het feit dat de wettelijke stemprocedures 
zelden werden gehanteerd, maar dat er eerder gebruik werd gemaakt van de 
hoofdelijke stemming of naar consensus werd gestreefd. 

197 Zie supra, p. 32. 
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Een eerste voorstel vergde slechts een beperkte aanpassing van de bestaande 
verhoudingen : prinses de Marsan, de toenmalige 'dame-engagiste' van 
Geraardsbergen zou haar benoemingsrecht behouden, maar de vorst moest een 
vetorecht verwerven. Volgens de Patio was dit vrij gemakkelijk afte dwingen 
in een overeenkomst met de Marsan, want de prinses had immers de 
gewoonte van de Geraardsbergse burgemeester en eerste schepen een provisie 
'à fonds perdu'198 te eisen - in ruil voor een verzekerde ambtstermijn van 
twaalf jaar -, hetgeen onwettig was. Als de Marsan nu bereid bleek om haar 
aanstellingen te onderwerpen aan de vorstelijke goedkeuring, mocht de 
regering als tegenprestatie de ogen sluiten voor deze kwalijke praktijk, 
oordeelde de Patio. Deze maatregel kon de Geraardsbergse klasse in het 
landscollege regeringsgezinder maken. Eén 'betrouwbare' Geraardsbergenaar in 
het landscollege was hiervoor al voldoende, aangezien een voorstel bij pariteit 
van stemmen in een klasse beschouwd werd als zijnde aanvaard door die 
klasse199• 

De burggraaf ontwierp ook een fundamenteler voorstel dat de samenstelling 
van het landscollege ingrijpend zou wijzigen. Uitgangspunt was de 
vaststelling dat de regering geen enkele greep op de klasse der baljuws had, 
aangezien haar leden werden aangesteld door de heren van hun ressort. 
Daarom stelde de Patin voor de bestaande groep der baljuws te vervangen door 
twee nieuwe klassen. De baljuws van Rode, Zottegem en Gavere zouden 
samen één klasse vormen, deze van Boelare en Schorisse, aangevuld met twee 
vertegenwoordigers van Ronse, een andere. Voor het eerst sinds het ontstaan 
van het landscollege zou een nieuwe lokale macht haar intrede doen. 
Onredelijk was dit voorstel niet. De stad Ronse had immers eeuwenlang de 
zeggingsmacht van het landscollege betwist, maar in de loop van de 
achttiende eeuw was ze geëvolueerd naar een minder eigengereide houding. 
De toenadering die hieruit resulteerde werd bekroond door de overeenkomst 
van 1756, waarin bepaald stond dat Ronse zowel in de bedelasten als in de 
zuivere kasseirijlasten zou bijdragen, evenwel met behoud van belastings
vrijstelling voor vee, wijn en bieren. In feite erkende Ronse hiermee een 
onderdeel te vormen van de Aalsterse kasselrij200. Volgens de Patio nu, was 
het maar billijk de integratiebereidheid van Ronse te belonen met een tweetal 
vertegenwoordigers in het landscollege. Vanzelfsprekend had de Patio met 
zijn voorstel véél meer op het oog dan alleen maar wat inschikkelijkheid 
tegenover een sluimerend derderangsstadje : hij zag er namelijk een goed 
middel in om de manipuleerbaarbeid van het landscollege te vergroten! 

198 Zie voetnoot 103. 
199 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 98-102 en 290-299. 
200 Id., ibid., nr. 601, fol. 300-302. R.A.G., '.Land van Aalst, nr. 371, 

fol. 101-103. 
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Als b.v. één der steden een voor de regering ongunstige houding aannam, dan 
kon zij dit compenseren door één der nieuwe baljuwklassen voor haar 
standpunt te winnen. Daartoe volstond het in zo een klasse twee 'loyalisten' 
te vinden, hetgeen de Patin gemakkelijker leek dan in de bestaande 
baljuwklasse drie leden op vijf te overtuigen. In zijn voorstellen diende één 
der Ronsense vertegenwoordigers immers uit het plaatselijke kapittel te 
komen, en de regering benoemde nog steeds de kapittelleden, zodat deze 
vertegenwoordiger mocht beschouwd worden als regeringsgezind. De regeling 
kon het best ten voorlopigen titel worden ingevoerd, oordeelde de Patin, zodat 
de vorst ze op elk moment kon ongedaan maken : de volgzaamheid van de 
Ronsense leden zou daar ongetwijfeld door bevorderd worden201 • Het nadeel 
van zijn voorstel was dat de steden hun absolute· meerderheid in het 
landscollege verloren, wat inging tegen de intenties die aan de grondslag 
hadden gelegen van het decreet van 1757 inzake stemprocedures. Daarom 
suggereerde de burggraaf een nieuwe stemmingsprocedure voor interne 
aangelegenheden: indien in het hervormde landscollege een patstelling 
ontstond tussen steden enerzijds en kasseirijen anderzijds, kreeg het standpunt 
van de steden voorrang ~ zo een stad én een baljuwsklasse in conflict kwamen 
met de andere stad en baljuwsklasse, gaf de houding van de stad Aalst de 
doorslag202. 

Uiteindelijk zou de regering van al deze voorstellen slechts het eerste 
overnemen, maar met verruiming van het toepassingsveld tot de 
benoemingen van de baljuws203• Alleszins werd geen gunstig gevolg gegeven 
aan het ingrijpende hervormingsplan van de Patin. Hadden de gedeputeerden 
en hun achterban lucht gekregen van de Patins suggesties en hebben ze bij 
bevriende regeringskringen (succesvolle) stappen gezet om niets te veranderen 
aan de bestaande regeling? Of oordeelde de regering dat ze al over voldoende 
middelen beschikte om het landscollege te controleren? Men moet hierbij 
wel weten dat die middelen zich in haar ogen niet beperkten tot de benoeming 
van de Aalsterse vertegenwoordigers en tot het nieuw verworven vetorecht. 
Men herinnere zich het regeringsstreven om het benoemingsrecht van de 
griffier-pensionaris te verwerven: de griffier-pensionaris was in de praktijk de 
spilfiguur van het landscollege, wiens adviezen vaak door de gedeputeerden 
werden opgevolgd. Het was bijgevolg van het grootste belang voor de 
regering dat deze functie toeviel aan een persoon haar gunstig gezind. Dit 
was de Patin in zijn bovenvermelde verslag evenmin ontgaan : "Toutes ces 
raisons ( ... ) doivent rendre sensible jusqu'à quel point il est important pour Ie 
service de S.M., et pour Ie bien-être du Pais, que cette place soit occupée par 
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une personne devouée au gouvernement, et qui aux qualités essentielles de 
beaucoup de capacité, joigne celle d'un esprit insinuant, liant et souple pour 
conduire les differents esprits, de concert avec Ie bourgmestre d'A/ost, et pour 
concilier les differens caracteres de ceux qui camposent Ie corps, dontil doit 
être /'áme. Son devouement au service de S.M. est surtout une qualité 
d'autant plus nécessaire, que des 9 membres qui composent ce corps, sept y 
occupent des places qui sont independantes du gouvernement, ou qui au 
moins ne sont pas à sa nomination.' De opeenvolgende regeringsinterventies 
met als inzet de controle over het griffier -pensionarisambt, werden reeds eerder 
beschreven204 . Ten slotte mag men niet vergeten dat het tolereren van 
misbruiken in het vergoedingssysteem van talloze ambtenaren en besturen, 
door de regering als een bruikbare tactiek werd beschouwd om aan 
beïnvloeding te doen. 

Hoe men de motieven die aan de grondslag lagen van deze minimalistische 
strategie ook moge inschatten, het succes ervan werd in alle geval emstig 
belemmerd door de geringe keuzevrijheid bij aanstellingen. De gevestigde 
mentaliteit om rijkdom en bezit maar al te gemakkelijk als indices van 
bekwaamheid te beschouwen, leidde er immers toe dat alleen gegoeden in 
aanmerking kwamen om ambten met enige betekenis te bekleden. De 
drukkende last van de leenpanden waarmee zovele ambten bezwaard waren, 
evenals de vaak voorkomende 'provisies à fonds perdu', beperkten de reeds 
kleine groep van 'benoembaren' nog verder. Soms konden gegoeden ook wel 
eens problemen hebben om bij hun aanstelling de vereiste geldsom op te 
brengen : in 1743 moest J.J. Ph. Vilaio XIIII bij zijn benoeming tot 
burgemeester van Aalst bij vrienden en familieleden lenen om aan zijn 
financiële verplichtingen te kunnen voldoen205! De ambtsdragers, ook 
diegenen die de vorst had aangewezen, waren bijgevolg lieden die een deel van 
hun fortuin 'geïnvesteerd' hadden in de bestaande gedecentraliseerde structuren, 
met als bedoeling hun economische sterkte politiek te verzilveren. Daarom 
bleven ze uit welbegrepen eigenbelang gehecht aan dit systeem en allergisch 
voor een versterking van het centrale gezag. De gedachte dat hervormingen 
ten bate van het vorstelijke gezag konden gerealiseerd worden via een netwerk 
van beïnvloedbare lokale ambtsdragers was bijgevolg een grote illusie, wat 
snel zou blijken n.a.v. de Brabantse omwenteling. 

Dat de financiële verplichtingen die de ambten belastten heel wat potentieel 
talent fnuikten was een niet te ontkennen feit. Tijdens het Oostenrijkse 

204 A.R.A., J.B.B., nr. 601, fol. 155-157. Zie ook supra, pp. 39, 40. 
P. LENDERS, Aalst onder het bestuur van J.J. Ph. Vilain XIIII 

(1743-1751), in : Bijdragen tot de geschiedenis, inzonderheid van het oud 
hertogdom Brabant, Brussel, 1965, dl. XVII, p. 85. 
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bewind zijn een aantal lovenswaardige initiatieven ontwikkeld om de 
financiële drempels te verlagen. De gehele of gedeeltelijke likwidatie van de 
leenpandenschuld was in feite een eerste vereiste om nieuwkomers een kans te 
geven in het overheidsapparaat. De regering, krap bij kas, betaalde evenwel 
zelden de delgingskosten, maar wentelde die zoveel als mogelijk af op de 
lokale besturen en de in dienst zijnde ambtsdragers. Zoiets gebeurde nooit 
door een openbare, principiële stellingname of door een algemene maatregel, 
maar eerder door 'overreding'206• Heel wat regeringsplannen werden evenwel 
vertraagd of leden schipbreuk wegens het 'weerwerk' vanuit de lokale 
besturen. In een verslag van burggraaf de Patin, ditmaal over de financies van 
de stad Aalst (1770), was zo een schikking uitgedokterd om de 
leenpandenschuld van de magistraat te likwideren. Het hield in dat de 
provisies 'à fonds perdu' voortaan moesten worden gebruikt om in een 
tijdspanne van twintig jaar de leenpanden van de Aalsterse burgemeester en 
van zijn eerste schepen te vergoeden. Aan de leenpanden van de andere 
Aalsterse schepenen was eveneens gedacht: in ruil voor een twintigjarig 
belastingsoctrooi zou de stad het verschuldigde recognitierecht in één keer 
kwijten. Met deze som moest een eerste schijf van de schuld terugbetaald 
worden; het restant zou gedelgd worden door herhaling van deze regeling207• 

Het plan is evenwel nooit in werking gesteld. 

REVOLUTIE EN CONTRAREVOLUTIE: 

JOZEFIJNSE HERVORMINGEN EN 

BRABANTSE OMWENTELING 

Om de Jozefijnse hervormingen op hun juiste waarde te beoordelen, moeten 
we rekening houden met de algemene tendens naar vernieuwing in het 
achttiende-eeuwse Europa enerzijds en met de politieke situatie van het 
Habsburgse rijk anderzijds. Dat rijk was nog steeds een amalgaam van 
voomarnelijk Centraal-Europese staatjes, met sterk uiteenlopende culturele en 
bestuurlijke tradities, die in een (losse) dynastieke unie waren opgenomen. In 
sommige gebieden, zoals Hongarije, was het maatschappelijke leven zelfs 

206 P. LENDERS, De 'nationale schuld' in de Oostenrijkse Nederlanden 
na 1750. Duidelijke en onduidelijke verplichtingen der ondergeschikte 
besturen, in : De openbare schuld in de 18de en 19de eeuw. Ontwikkeling op 
het plaatselijk, gewestelijk en nationaal vlak, Historische Uitgaven Pro 
Civitate, reeks in 8°, n°58, 1980, pp. 61-64. 

'1I.J7 A.R.A., J.B.B., nr. 614, losse stukken. 
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nog sterk feodaal gekleurd! De vorstelijke macht had er zich in het algemeen 
weinig ontwikkeld. Het gevaar voor afscheiding was latent aanwezig. De 
Zuidelijke Nederlanden leverden nog een bijkomend probleem op: ze lagen ver 
verwijderd van de rest van het rijk, hetgeen de bestuurbaarheid vanuit Wenen 
nog meer hypothekeerde. Zowel Maria-Theresia als Jozef 11 waren zich 
bewust van deze precaire situatie, zodat ze ijverden voor hervormingen om 
hun imperium meer cohesie te geven en bestuurbaarder te maken. De opbouw 
van een rationele en weerbare staatsorganisatie was hiervoor een eerste 
vereiste. Dit behelsde o.a. de invoering van een stabiel belastingssysteem, 
wat niet alleen een ontwikkelde economie veronderstelde, maar ook voldoende 
aandacht voor de materiële belangen van alle onderdanen, als verrecht
vaardiging voor die belastingen. Moeder en zoon huldigden dus een vooruit
gangsgedachte met sociale inslag, waarvan de realisatie steunde op een sterk 
vorstelijk gezag. Deze stroming kennen we beter onder de naam 'verlicht 
despotisme'. 

Was hun analyse gelijklopend, dan verschilde de wijze waarop ze die 
hervormingen trachtten door te drukken totaal. Maria-Theresia was een 
behoedzame en geleidelijke aanpak toegedaan. Haar ingrepen concentreerden 
zich vooral op Oostenrijk en Bohemen: het door grootgrondbezitters 
gedomineerde Hongarije werd gespaard, terwijl in de Zuidelijke Nederlanden de 
reorganisatie vooral voortvloeide uit de Habsburgse financiële behoeften. 
Jozef 11 daarentegen vond dat een radicale en algemene aanpak noodzakelijk 
was om zijn landen te behoeden voor (verdere) politieke, economische en 
sociale stagnatie. De feiten leken hem gelijk te geven. N.a.v. de kortstondige 
Beierse opvolgingsoorlog (1778-1779) stortten de staatsfinanciën in elkaar, 
werd Bohemen verwoest en ontstonden boerenopstanden. Dat de Habsburgse 
monarchie structureel zwak bleef en geen externe schokken kon verwerken, 
was nogmaals aangetoond. 

Jozef II oordeelde dat hervormingen niet meer konden uitgesteld worden. De 
Zuidelijke Nederlanden, economisch sterk ontwikkeld maar met versnipperde 
politieke structuren, leken hem het meest geschikt om zijn moderniserings
politiek uit te testen208• De eerste vernieuwingen waren van maatschappelijk
kerkelijke aard: tolerantie op godsdienstig vlak, invoering van het burgerlijk 
huwelijk, afschaffing van de beschouwende orden, etatisering van de 
seminaries. De foltering als middel tot bekentenis werd virtueel afgeschaft, 
terwijl de economie bevrijd werd van haar corporatistisch keurslijf. Al deze 
maatregelen wekten relatief weinig kritiek op : de kerk verkeerde reeds 
geruime tijd in crisis en haar toenemende rijkdom was een voortdurende bron 

208 L. DHONDT, Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in 
de Zuidelijke Nederlanden, in : A.G.N., dl. IX, pp. 139-140. 
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van ergernis, terwijl de ontmanteling van de ambachten door velen werd 
beschouwd als de likwidatie van een asociaal anachronisme209. 

Grote politiek-bestuurlijke hervormingen kwamen er niet meteen. Wel werd 
getracht - in de Theresiaanse traditie - om de werking van de lokale besturen 
te verbeteren. Zo werd in 1781 (eens te meer) een decreet inzake 
residentieplicht voor ambtsdragers uitgevaardigd, hoewel de regering vrij 
gemakkelijk dispensatie bleef verlenen, in de veronderstelling dat de 
begunstigden aldus afbankelijker van haar werden. Al ingrijpender waren 
veranderingen zoals het nieuwe werkreglement voor het Aalsterse landscollege 
: door het decreet van 1 juni 1786 werd dit bestuur niet meer beschouwd als 
een deputatie van de belangrijkste machten uit de regio, maar als de 
vertegenwoordiging van het hele territorium21~. Hieruit vloeide voort dat de 
leden van het landscollege beslissingen konden nemen zonder de instemming 
te moeten krijgen van de corpora waaruit ze voortkwamen of van de heren die 
ze aanstelden. In de praktijk veranderde er maar weinig aan het besluit
vormingsproces: allang hadden de gedeputeerden verleerd hun beslissingen ter 
goedkeuring voor te leggen, hoewel ze vanzelfsprekend voeling hielden met 
de lokale machtsgroepen die hen afvaardigden. Het belang van het decreet 
moet vooral op principieel vlak gesitueerd worden, want hierin werd gebroken 
met de aloude bestuursfilosofie die uitging van door particulieren of corpora 
verworven voorrechten. 

Het logische verlengstuk van de 'zelfstandigheid' van de collegeleden was de 
creatie van een eigen administratie: voortaan zou het landscollege zelf zijn 
griffier-pensionaris en messagiers aanstellen en ze mochten geen enkele 
functie meer vervullen voor de stadsmagistraten. Ook zou een door de vorst 
aangestelde hoogbaljuw het landscollege presideren, meestemmen voor 
interne aangelegenheden en in geval van pariteit de doorslag geven. Door de 
'verstaatsing' van het hoogbaljuwschap verwierp de regering tegelijkertijd de 
aanspraken van de familie de Bette op dit ambt. Deze invloedrijke familie 
beweerde al lang het hoogbaljuwschap in erfelijk bezit te hebben, zonder 
evenwel hiervoor ooit het bewijs te hebben geleverd of enige belangstelling 
te hebben betoond voor de functies van een hoogbaljuw. Nog in hetzelfde 
decreet werd graaf Frans Helman de Termeeren tot nieuwe hoogbaljuw van het 
land van Aalst aangewezen. 

Deze hervorming kwam toch niet totaal onverwachts. Reeds op 21 mei 1785 
had de regering het landscollege ingelicht over haar voornemen het 

209 Id., Van het hoogtij van het ancien régime tot de omwentelingstijd, 
o.c.21K. 168. 

R.O.P.B.A., 3°reeks, XII, pp. 128-129. 

82 



hoogbaljuwschap te reorganiseren en opnieuw bestuurlijke inhoud te geven. 
Het landscollege stelde meteen een rekwest op, waarin gewezen werd op de 
geringe bevoegdheid van de hoogbaljuw m.b.t. het kasseirij bestuur, en waarin 
ondubbelzinnig zijn wens werd geformuleerd om de bestaande machts
verhoudingen ongemoeid te laten : 'en cas que la résolution royale de retablir 
Ie grand bailliage d'Alost doit avoir lieu, qu'au moins il sera pris égard ( ... ) 
que rien soit alteré ni innové aux anciens usages du Pays ni fait aucune 
atteinte à nos droits acquis!' De regering legde evenwel deze aanbevelingen 
naast zich neer en kende de nieuwe hoogbaljuw belangrijke bestuurlijke 
attributies toe. Het landscollege moet wel onthutst gereageerd hebben op 
deze machtsverruiming die de vorst zichzelf toekende! Hadden ze immers niet 
geargumenteerd dat vorstelijke bemoeiingen in plaatselijke bestuurszaken via 
een hoogbaljuw ongewenst waren, 'puisque l'homme du Roi ne pouvait 
représenter Ie peuple'211? 

Dergelijke ingrepen voedden de geruchten over verregaande veranderingen en 
begonnen de lokale elites emstig te verontrusten. Uitsluitsel kwam er in het 
voorjaar van 1787, met een tweetal decreten die gerecht en bestuur op 
revolutionaire wijze hervormden. Deze decreten waren reeds op 1 januari door 
Jozef II ondertekend, maar ze werden slechts in maart en april uitgevaardigd 
met aanvullende beschikkingen. Het centrale bestuursapparaat van Collaterale 
Raden en Junta's werd opgeheven en vervangen door één Algemene 
Regeringsraad, voorgezeten door de Gevolmachtigd Minister en bemand met 
acht raadsheren, die ieder aan het hoofd stonden van een departement. Het 
gewestelijke bestuur werd hervormd door de oprichting van negen 'kreitsen', 
ter vervanging van de oude territoriale indeling, genoemd naar hun 
hoofdplaatsen (Brussel, Antwerpen, enz.) en onder het gezag geplaatst van een 
intendant; deze kreitsen werden in districten onderverdeeld met een 
commissaris aan het hoofd. Tevens werden alle bestaande rechtbanken met 
één pennetrek afgeschaft, van de plechtstatige Raad van Mechelen tot het 
kleinste grondheerlijke tribunaal. In de voornaamste steden zetelden voortaan 
rechtbanken van eerste aanleg, twee hoven van beroep - te Brussel en te 
Luxemburg - werden ingericht, terwijl te Brussel als derde trap, een 
Souvereine Raad van Justitie de eenheid van de rechtspleging moest 
verzekeren. De toekomst van de statenvergaderingen was nog niet definitief 
geregeld, maar hun feitelijke afschaffing hing in de lucht212• 

Deze hervormingen hielden een volledige Gleichshaltung in, waardoor een 
einde werd gemaakt aan de Zuidnederlandse gebruiken inzake bestuurlijke 

211 R.A.G., Land van Aalst, nr. 372, fol. 79-81. 
212 L. DHONDT, Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in 

de Zuidelijke Nederlanden, o.c., pp. 142-144. 
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decentralisatie en priviligiëring! Een storm van protest barstte nu los: het 
systeem waarbij de lokale gegoeden - in samenspraak met het centrale 
ambtenarenkorps- de lakens mochten uitdelen, werd zonder meer afgeschaft! 
Geruchten over de invoering van een eenheidsbelasting die vooral de 
vermogenden zou treffen, verergerden nog hun verontwaardiging213• De staten 
van Henegouwen en Brabant hadden, in tegenstelling met de andere, de 
mogelijkheid te verwijzen naar een 'constitutie' (de Blijde Intrede in Brabant) 
waarin de lokale voorrechten waren opgetekend en gingen meteen tot de actie 
over. Ze weigerden nog langer beden toe te kennen. In Vlaanderen was de 
situatie ingewikkelder. De regering had er geleidelijk een net van 'vrienden', 
'begunstigden' en 'afuankelijken' uitgesponnen, wat een snelle en algemene 
ongehoorzaamheid van de statenvergadering voorkwam. De meeste deputatie
leden, voornamelijk vertegenwoordigers van corpora die de regering in 
mindere of meerdere mate onder druk konden zetten, namen (nog) niet deel aan 
het protest, maar betuigden evenmin hun instemming met de hervormingen. 
Ze namen (voorlopig) een afwachtende houding aan. Een daadwerkelijke steun 
voor de keizer waren ze natuurlijk niet, want ze kwamen allemaal uit de 
sociale groepen die bedreigd werden in hun machtsposities en ze wisten nog 
niet of ze in het nieuwe bestel wel aan bod zouden komen. Door deze 
passieve houding konden de opposanten gemakkelijk initiatieven ontwikkelen 
ter ondermijning van de hervormingen. Eén van de gangmakers van de 
contestatiebeweging was het Oudenaardse kasselrijbestuur. Zijn specifieke 
samenstelling verklaart het een en het ander : geen enkel lid dankte zijn 
aanwezigheid in dat bestuur aan een vorstelijke benoeming, zodat er geen 
enkel afuankelijkheidsgevoel t.o.v. de regering gegroeid was. Daarenboven 
waren die zgn. hoogpointers onafzetbaar. Ze behoorden tot de meest 
vooraanstaanden van de Vlaamse adel, d.w.z. tot de groep die zich het meest 
bedreigd voelde door de Jozefijnse hervormingen. Deze heren vertegen
woordigden niet alleen hun kasselrij, maar waren via huwelijksbanden en 
vriendschapsrelaties verbonden met een hele reeks adellijke en niet-adellijke 
gegoeden uit de Zuidnederlandse gewesten214. Hun verzet had daarom geen 
strikt lokale betekenis. Door hun benoemingsrechten, en die van hun 
vrienden en verwanten, stonden heel wat lokale ambtsdragers onder hun 
invloed. Sommige exponenten van deze ambtenarenklasse hadden in hun 
dienst macht en rijkdom verworven, zodat men ook bij hen vurige verdedigers 
van de bestaande orde vond. Jan-Jozef Raepsaet, griffier van de kasseirij 
Oudenaarde, was zo iemand. Dank zij een uitgebreid familiaal netwerk stond 
hij in contact met lieden die in dezelfde omstandigheden invloedrijke posten 

213 Id., Revolutionaire bewegingen in Vlaanderen. Inleiding tot de 
studie van de cnsts van het ancien régime, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, R.U.G., 1972, p. 235. 

214 Id., ibid., pp. 192-193, 202-204. 
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bekleedden. Eén van zijn neven was Jacques de Smet, baljuw van Gavere en 
in die hoedanigheid lid van het Aalsterse landscollege. De Smet ontpopte er 
zich al snel als de woordvoerder van de oppositiebeweging215. 

Desondanks evolueerde het landscollege niet meteen tot een opstandig korps. 
Dit was te wijten aan de houding van de vertegenwoordigers van de stad 
Aalst, die zich niet zo gemakkelijk op sleeptouw lieten nemen door de Smet, 
maar ook en misschien vooral aan griffier-pensionaris d'Hoop. We weten 
immers dat zijn voorgangers het stemgedrag van de gedeputeerden gevoelig 
hadden kunnen beïnvloeden. Ook nu was dat zo. d'Hoop die zijn aanstelling 
zowel aan de regering als aan de machtige kliek uit het Oudenaardse te danken 
had, verkeerde in een delicate positie, maar was toch niet geneigd de regering 
te laten vallen. Dat viel vanzelfsprekend niet in goede aarde bij zijn 
(vroegere) vrienden uit het Oudenaardse en hun partijgangers216. 

Naar analogie met het Aalsterse landscollege nam de Vlaamse 
statenvergadering, met haar politiek uitgebalanceerde samenstelling, geen 
eensgezind en uitgesproken anti-regeringsstandpunt in. De contestanten 
besloten daarom de strijd op straat verder te zetten. De omstandigheiden waren 
uitzonderlijk gunstig voor hen: de hervormingen waren doorgevoerd in een 
klimaat van sociaal-economische spanningen, veroorzaakt door de mislukte 
oogst van 1787, waarbij de graanprijzen stegen en werkloosheid en 
pauperisme toenamen. Zeker in de steden kwam de crisis zwaar aan. Door 
het verspreiden van allerhande pamfletten waarin de keizer werd afgeschilderd 
als een boosaardige tiran, wist de oppositie de ontevredenheid van (vooral) de 
stedelijke bevolking om te buigen naar anti-keizersgezindheid. 

Zwaar aangeslagen door de groeiende rebellie in sommige besturen en de 
woelige agitatie in de steden, schorsten de gouverneurs-generaal, aartshertogen 
Maria-Christina en Albert van Saksen-Teschen, op 30 mei de hervormingen 
op, zonder het fiat van Jozef II evenwel. Toen de keizer het nieuws vernam 
zette hij meteen gevolmachtigd minister Belgiojoso af en riep de landvoogden 
terug naar Wenen! Graaf Murray, opperbevelhebber van de troepen in de 
Nederlanden, werd voorlopig belast met het handhaven van de orde en de 
keizerlijke voorschriften. Murray ging echter snel door de knieën, en deed op 
zijn beurt toegevingen217 . De Zuidnederlandse rebellen triomfeerden! In het 
Aalsterse landscollege lieten de baljuws, gesterkt door de politieke successen 
van de sociale klasse waarmee ze verbonden waren, zich vanaf nu meer en 
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meer gelden. De machtsstrijd kristalliseerde zich rond de toekomst van 
griffier-pensionaris d'Hoop. Deze had in juli zijn verlenging als actuaris van 
de staten gevraagd. Alhoewel de kasseirij Oudenaarde alle achterbakse 
middelen aanwendde om dit te beletten, kreeg d'Hoop toch een nieuwe termijn 
van drie jaar toegewezen. De strijd tegen d'Hoop, die de oppositie weinig of 
niet had gesteund, ging evenwel verder, nu in het landscollege. De baljuws 
o.l.v. de Smet eisten dat d'Hoop na zijn herbenoeming door de staten zou 
kiezen welk ambt hij wenste te behouden, gezien de onmogelijkheid beide 
functies 'naar behoren' te vervullen. De Geraardsbergse burgemeester steunde 
het standpunt van de baljuws, maar de Aalsterse vertegenwoordigers waren 
niet zomaar bereid d'Hoop te laten vallen218 • Tot een zware rel in het 
landscollege is het evenwel niet gekomen, want de regering greep in. Door 
de instructie van 14 februari 1788 mocht het landscollege tot nader order geen 
enkel initiatief nemen inzake het ambt van griffier-pensionaris. Blijkbaar 
beschouwde de regering d'Hoop nog steeds als een bruikbare pion219. 

Dit regeringsinitiatief was onderdeel van een algemene strategie. Jozef II had 
nu de regering toevertrouwd aan een nieuwe gevolmachtigd minister, 
Ferdinand graaf von Trauttrnansdorf. Op behendige wijze en door middel van 
zekere toegevingen moest hij trachten de vorstelijke greep op de lokale 
besturen te herstellen. Het beschermen van 'regeringsgezinden' op invloedrijke 
posten was één middel. Ook werden de stedelijke magistraten, van wie de 
vorst het collatierecht had, vernieuwd met de bedoeling 'betrouw baren' aan de 
macht te brengen en via hen de statenvergaderingen beter te controleren. 

De langzaam-aan-tactiek van Trauttmansdorf overtuigde Jozef 11 echter niet. 
Hij eiste een kordater optreden: ten minste de kerkelijke en economische 
hervormingen moesten scherp worden nageleefd. De regering zag zich nu 
verplicht regeringstroepen in te zetten om de hervormingen van voor 1787 te 
doen respecteren. Toen de staten van Brabant en Henegouwen opnieuw 
subsidies weigerden toe te kennen sloeg Trauttmansdorf hard terug : hun 
constituties werden ingetrokken (juni 1789). De weerstand werd nu in stilte 
georganiseerd : de notabelen richtten een geheim genootschap op dat een 
legertje in het buitenland moest vormen ter voorbereiding van een opstand. 
In oktober 1789 was het zover. De zgn. patriotten vielen vanuit de Verenigde 
Provincies het land binnen. Dankzij een samenloop van gunstige 
omstandigheden zijn de rebellen erin geslaagd de kleine en zwakke 
Oostenrijkse troepenmacht (de beste eenheden waren ingezet aan het Turkse 
front) te verjagen naar het afgelegen Luxemburg. De Brabantse Omwenteling 
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was een feit. Begin 1790 proclameerden de lokale machtigen de Republiek 
van de Verenigde Nederlandse Staten, een bundeling van vrijwel 
onafhankelijke provincies en (daarbinnen) van steden en districten, met een 
zwak overkoepelend gezag (het Congres)220. 

Een bewogen tijd brak nu aan, ook voor het Aalsterse landscollege, dat een 
hele reeks mutaties zou ondergaan. In vele steden werden comités opgericht 
die nieuwe magistraten aanstelden. Zo werden te Aalst zes van de negen 
schepenen afgezet, omdat ze als te keizersgezind bekend stonden. De eed van 
trouw aan het nieuwe bewind, door de hele magistraat op 17 december 1789 
afgelegd (meteen na de ontruiming van de stad door de laatste Oostenrijkse 
troepen), mocht dus niet baten. Sommigen, zoals Joris Pauwelaert en 
Nikolaas Carpentier, werden zelfs bedreigd met vervolging. Jean-Baptiste 
Lefebure, grootgrondbezitter en 'adept' van baljuw De Smet, werd aangewezen 
tot nieuwe burgemeester van Aalst. Bijgevolg verwierf hij het 
voorzitterschap van het landscollege, dat nu een sterk patriottische inslag 
kreeg22I. 

Het nieuwe bewind was evenwel geen lang leven beschoren. Al gauw brak 
onenigheid uit onder de rebellen. Ambitieuze intellectuelen en middenstands
groepen hadden de opstandige beweging gesteund in de hoop betrokken te 
geraken bij de machtsuitoefening, maar ze werden snel ontgoocheld toen 
bleek dat de gevestigde notabelen deze eis negeerden. Verontrustend was de 
houding van sommige volkse groepen, die zich bedrogen voelden in hun 
materiële verwachtingen en zich tegen de aanstokers van de omwenteling 
keerden. In mei 1790 brak een grote boerenopstand los in de kasseirijen 
Oudenaarde en Aalst, die slechts door het snel inzetten van patriottenmilities 
kon worden bedwongen222. 

Ondertussen had keizer Leopold, broer van de inmiddels overleden Jozef II, 
troepen gestuurd ter onderwerping van deze opstandige gewesten. 
Tegelijkertijd beloofde hij ook de constituties van de Nederlanden te 
respecteren. De rest laat zich raden : de meeste lokale machtigen zagen niet in 
waarom de strijd nog moest voortgezet worden, nu hun voorrechten werden 
gegarandeerd. Het verzet tegen de Oostenrijkers was dan ook minimaal, zodat 

220 L. DHONDT, Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in 
de Zuidelijke Nederlanden, o.c., p. 148. 

221 F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de stad Aalst, 
Gent, 1873, dl. I, p. 281 (e.v.). Zie ook A.R.A., Geheime Raad, Oostenrijkse 
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222 L. DHONDT, La cabale des misérables de 1790. La révolte des 
campagnes flamandes contre la révolution des notables en Belgique ( 1789-
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de keizer begin december 1790 weer meester was in het land. Heel wat 
magistraten werden gezuiverd, ditmaal van patriotten, en te Aalst werden de 
tijdens de omwenteling afgezette schepenen weer in ere hersteld223 • Het 
landscollege werd er regeringsgezinder door. De spanningen bleven echter 
onderhuids voortleven, mede wegens de koortsige revolutionaire sfeer die de 
Franse zuiderbuur meer en meer in haar greep kreeg, en op tegenstrijdige 
wijze de geesten hier te lande beïnvloedde. Onheilspellend was ook de 
toenemende aversie van de Franse revolutionairen voor het Habsburgse huis. 
Uiteindelijk viel een Frans leger o.l.v. Dumouriez de Zuidelijke Nederlanden 
binnen en verjoeg het Oostenrijkse bewind na de slag bij Jemappes (6 
november 1792). De gewezen patriotten zagen met grote voldoening de 
verstoorders van de oude 'spelregels' verdwijnen. Hun vreugde zou evenwel 
van korte duur zijn. 

Het decreet van 15 december 1792 plaatste het land onder Frans protectoraat 
en schafte meteen alle voorrechten af. De in functie zijnde bestuurscolleges, 
die door de Fransen met een kwaad oog werden bekeken, verloren hun macht 
aan voorlopige comités. Over het Aalsterse landscollege werd volgend 
vernietigend maar correct oordeel geveld: "ce collège n'a d'autre Existence que 
celle d'aristocratie la plus caracterisée et la plus invétérée"224• Op 12 februari 
1793 werden de gedeputeerden gedwongen hun bevoegdheden over te dragen 
aan verkozen representanten225 uit het land van Aalst. De Zuidnederlandse 
notabelen waren vanzelfsprekend verbijsterd! Een en ander gebeurde echter in 
een sfeer van opeisingen, wangedrag van de militairen en monetaire chaos 
(door de invoering van de assignaten), zodat de tweede Oostenrijkse restauratie 
na de nederlaag van de Fransen te Neerwinden (18 maart 1793) met algemene 
instemming werd begroet. Deze restauratie zou evenwel kortstondig zijn. Ze 
werd gekenmerkt door totale besluiteloosheid inzake binnenlandse problemen. 

De Habsburgse monarchie verkeerde immers in zware problemen: de 
republikeinse legers hadden een offensief op verschillende fronten ontketend 
en bleken veel sterker dan aanvankelijk gedacht. Het verzamelen van de 
nodige fondsen om de oorlog te bekostigen was de grootste zorg van de 
nieuwe keizer, Frans 11, die in 1792 zijn vader Leopold had opgevolgd. De 
regering deed nu haar uiterste best om de steun van de Zuidnederlandse elites 
te verwerven. Bekende Jozefisten werden daarom uit het regeringsapparaat 

223 A.R.A., Geheime Raad, Oostenrijkse periode, nr. 348 A, losse 
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geweerd. Vroegere rechten en privileges werden vrij gemakkelijk opnieuw 
toegekend. De magistraten werden eens te meer vernieuwd en heel wat 
vroegere patriotten gerehabiliteerd. Te Aalst werd o.a. J.B. Lefebure weer 
aangesteld tot burgemeester226 • De verdedigers van particularisme en 
voorrechten triomfeerden. En toch liep de oude institutionele orde op haar 
laatste benen. Alle Zuidnederlandse besturen, dus ook het Aalsterse 
landscollege, zouden in verwarrende omstandigheden hun definitieve 
ondergang tegemoet gaan. 

DE BEWOGEN NADAGEN VAN HET LANDSCOLLEGE 

Tijdens de turbulente periode die aanbrak met de Brabantse Omwenteling, 
kenmerkten een tweetal politieke fenomenen de werking van het landscollege: 
enerzijds de snel toenemende invloed van de baljuws, anderzijds de hieruit 
voortvloeiende conflicten van het landscollege met de stad Aalst, later met de 
twee steden. Deze tendenzen waren het sterkst voelbaar in de periode van de 
Republiek der Verenigde Nederlandse Staten en tijdens de tweede Oostenrijkse 
restauratie. De toenmalige samenstelling van het landscollege was ervoor 
verantwoordelijk. Omdat de Geraardsbergse burgemeester Jacques-Ignace Van 
den Broecke al geruime tijd de baljuws steunde, impliceerde de aanstelling van 
een 'republikeinse' stadsmagistraat te Aalst op 28 december 1789 het 
doorbreken van het vage evenwicht tussen regeringsgetrouwen en 
opstandelingen, in het voordeel van laatstgenoemden. De stedelijke 
vertegenwoordigers die dan in het landscollege zetelden, voelden zich 
verbonden met de sociale groep waartoe de baljuws en hun opdrachtgevers 
behoorden, of waren ambitieuze lieden die, zonder veel vooruitziendheid, de 
omstandigheden aangrepen om politieke promotie te maken. Dat de baljuws 
in deze sfeer van (relatieve) lotsverbondenheid de besluitvorming wisten te 
domineren, hangt nauw samen met de sterke persoonlijkheid van één van hen, 
de Gaverse baljuw de Smet, die zich opwierp tot de woordvoerder van zijn 
groep. Bij de stedelingen was echter geen enkele creatieve figuur met de 
allures van een de Smet aan te treffen, zodat hij zijn leiderschap snel kon 
opdringen. De eerste Oostenrijkse restauratie heeft door een wetsvemieuwing 
te Aalst de samenstelling van het landscollege gewijzigd, waardoor zijn 
patriottische eensgezindheid ongedaan werd gemaakt. De daaropvolgende 
Franse bezetting heeft de opstandige notabelen geen nieuwe kansen gegeven, 
maar bij hun terugkeer hebben de Oostenrijkers, om reeds eerder uiteengezette 
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reden, deze groep weer aan de macht gebracht. Baljuw de Smets ambities 
reikten evenwel verder dan het ontplooien van een tijdelijke machtspositie in 
het landscollege. In zijn visie moest dit bestuur hoofdzakelijk een 
vertegenwoordiging van het platteland zijn en diende bijgevolg het politieke 
gewicht van de steden te worden gereduceerd. Of de stedelijke vertegen
woordigers zich bewust waren van de Smets diepere intenties is moeilijk te 
achterhalen, maar door de feitelijke leiding van het landscollege aan de 
Gaverse baljuw over te laten, werd hem alleszins de kans gegeven om de 
voorrechten van de corpora, waaraan ze hun mandaat dankten, uit te hollen. 

Deze poging tot machtsgreep is nochtans geen alleenstaand verschijnsel. Ze 
kadert eerder in een algemene invloedsverruiming van het platteland, voelbaar 
in heel het graafschap Vlaanderen. De statenhervorming had immers het 
machtsmonopolie van de steden doorbroken in het voordeel van de 
kasselrijen, die in feite het platteland en zijn grondbezittende klasse 
vertegenwoordigden. Deze emancipatie verliep overigens parallel met de 
sociaal-economische opbloei van het platteland, gekenmerkt door een flinke 
bevolkingsaanwas, de intensivering van de landbouw en de groeiende 
werkgelegenheid in de linnennijverheid. In de Aalsterse kasselrij, waar het 
landscollege gedomineerd werd door de beide steden (die nooit een 
afzonderlijke vertegenwoordiging hadden gekregen in de staten), openbaarde 
het politieke ruraliseringsproces zich pas n.a.v. de Brabantse omwenteling en 
zijn nasleep. · Aangemoedigd door het elan van de plattelandselites in 
Vlaanderen, hebben de baljuws pas dan openlijk geijverd voor het ongedaan 
maken van de (buiten proportie zijnde) machtspositie van de steden in het 
landscollege. 

Het decreet van 1 juni 1786 leek baljuw de Smet het beste middel om zijn 
doelstellingen te realiseren227• Krachtens dit decreet was het landscollege 
immers geen deputatie meer, wat volgens hem inhield dat er geen onderscheid 
meer kon worden gemaakt onder de drie traditionele klassen, ook niet op het 
vlak van de stemmingen, die bijgevolg hoofdelijk dienden te gebeuren. Deze 
interpretatie kon afgeleid worden uit het feit dat voornoemd decreet de 
hoogbaljuw stemgerechtigd verklaarde voor interne aangelegenheden, hoewel 
hij tot geen enkele van de drie klassen behoorde. Het politiek voordeel voor 
de baljuws was ontegensprekelijk: de hoofdelijke stemming leverde hun 5 
stemmen op 10 op en als de hoogbaljuw niet aanwezig was, werd het 
resultaat 5 op 9! Maar er was meer. Het decreet van 1786 had ook nog in 
een eigen griffier-pensionaris voor het landscollege voorzien, zodat de 
administratieve bevoogding door de stad Aalst ophield te bestaan. De hele 
taktiek van de Smet bestond er dan ook in dit Jozefijnse decreet hardnekkig te 

227 Zie supra, p. 82. 
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verdedigen en het te laten bekrachtigen door de staten n.a.v. de opstelling van 
de 'Vlaamse constitutie'. De constitutie moest alle besturen en groepen die 
zitting hadden in de staten opsommen en hun rechten en werking vastleggen; 
eens goedgekeurd zou ze bindend zijn voor de toekomst. De Aalsterse 
magistraat besefte van in den beginne het grote gevaar dat besloten lag in het 
decreet van 1786, zodat hij onophoudelijk ijverde voor de intrekking ervan. 
De stad Geraardsbergen heeft pas laat de Aalsterse eisen onderschreven. Dit 
kwam waarschijnlijk omdat Aalst zijn strijd vooral toespitste op de nieuwe 
benoemingswijze van de griffier-pensionaris en Geraardsbergen de oude 
regeling, die Aalst bevoorrechtte, nooit goed gezind was geweest. Dat het 
verlenen van steun aan baljuw de Smet eveneens verstrekkende gevolgen had 
inzake stemmingsprocedures, ontging Geraardsbergen lange tijd ... 
Ongetwijfeld werd deze onoplettendheid in de hand gewerkt door de 
stemmingsprocedures die het landscollege in praktijk hanteerde : er werd 
eerder gestreefd naar een consensus, zodat het zelden tot een echte stemming 
kwam. De machtspositie die het decreet van 1757 aan de steden toekende, 
werd slechts weinig aangewend: het had vooral psychologische waarde. De 
hoofdelijke stemmingswijze die de Smet voorstond, werd bijgevolg niet 
meteen ervaren als een inbreuk op de stedelijke voorrechten. 

Reeds in 1790 stuurde de Aalsterse stadsmagistraat verscheidene verzoek
schriften naar de statenvergadering om de opheffing van het omstreden decreet 
te verkrijgen228 . Steeds stond het recht om de griffier-pensionaris aan te 
stellen centraal. De Aalstenaars hadden verschillende juristen geraadpleegd die 
argumenteerden dat het decreet ongeldig was, aangezien de nieuwe regeling 
niet aan de stad ter goedkeuring was voorgelegd, zodat de vorst een door zijn 
voorgangers toegekend privilege eenzijdig had verbroken. De staten
vergadering oordeelde echter dat zij niet bevoegd was om interne geschillen 
bij één van haar leden te beslechten, aangezien dit inging tegen het principe 
van de lokaal-regionale autonomie en wentelde de hele zaak van zich af. Het 
betwiste decreet, aldus de statenvergadering, regelde de werking van het 
landscollege maar niet die van de stad Aalst, zodat alleen het landscollege 
gerechtigd was een verandering van haar statuut ter !egalisering voor te 
leggen. Conflicten over de taken van de griffier-pensionaris konden aan de 
Raad van Vlaanderen voorgelegd worden, niet aan de statenvergadering229. 

Door deze houding aan te nemen, beschouwden de staten het landscollege als 
dè vertegenwoordiger van de kasselrij, in de lijn van het aangevochten decreet, 
niet als een deputatie van lokale machten. Dit bleek nog eens eind 1790. 
Toen was alleen het landscollege om advies over de ontwerptekst van 
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constitutie gevraagd, wat heftige protesten van Aalst uitlokte230• Toen kort 
daarna de Oostenrijkers evenwel weer aan de macht kwamen wendde Aalst 
zich op 25 februari 1791 tot hen om genoegdoening te verkrijgen231. 

Gevolmachtigd Minister Mercy-Argenteau maande aan tot geduld, maar 
beloofde ook de zaak met de nodige welwillendheid te zullen onderzoeken. 
Vooral het eerstgenoemde - geduld - moest Aalst hebben, want de regering 
liet de zaak aanslepen. Nochtans luwden geleidelijk de spanningen tussen de 
stad en het landscollege. Dank zij de magistraatsvernieuwing van 19 maart 
1792 kwamen immers figuren in het landscollege die de Aalsterse belangen 
beter ter harte namen232 . Pauwelaert werd opnieuw burgemeester. Hij was, 
volgens de regering, goed in staat de Smet van repliek te dienen, waardoor de 
pretenties van de baljuws enigszins ingetoomd werden. Aan deze gunstige 
toestand kwam een einde wegens de kortzichtige strategie van de 
Oostenrijkers die, om de aanhangers van de oude orde te behagen, de 
magistraten zuiverden van hervormings- en regeringsgezinden. De nieuwe 
Aalsterse wet, geïnstalleerd op 29 mei 1793, werd bemand met patriottische 
meelopers, zoals Jean-Baptiste Lefebure en Karel-Lodewijk d'Anckerhielm, 
die respectievelijk tot burgemeester en eerste schepen werden benoemd. Maar 
hierdoor sloeg ook de politieke balans in het landscollege door in het voordeel 
van de baljuws233. 

Eerste slachtoffer van de verschuiving was griffier-pensionaris d'Hoop. Deze 
geroutineerde ambtenaar, die dank zij allerhande diplomatieke hoogstandjes de 
snel opeenvolgende regeringswisselingen had overleefd, besefte dat zijn rol nu 
uitgespeeld was : de Oostenrijkers durfden (of wilden ?) hem niet meer 
beschermen, terwijl in het 'patriottische' landscollege de allergie voor deze 
'dubbelspion' groot was geworden. In juni 1793 diende hij dan ook zijn 
ontslag in234 . d'Hoops vertrek was meteen het startsein voor een hernieuwde 
strijd tussen stad en land van Aalst. Baljuw de Smet begreep dat het moment 
aangebroken was om het decreet van 1786 ten volle toe te passen. Meteen 
liet hij het landscollege een rekwest goedkeuren waarin de regering gevraagd 
werd de instructie van 14 februari 1788 op te heffen, zodat een nieuwe 
griffier-pensionaris kon worden aangeduid235. De Aalsterse magistraat, die net 
eerder een deputatie naar de regering had gestuurd met de tegenovergestelde 
bedoeling, werd door Lefebure op de hoogte gesteld van het landsinitiatief236. 
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De mogelijke instemmming van de regering met dit voorstel zou de 
bevestiging van het hele decreet betekenen! Weer werdenjuristen geraadpleegd 
die Aalst adviseerden meteen gebruik te maken van het aloud 
benoemingsrecht, en in geval het landscollege zou dwarsliggen, klacht in te 
dienen bij de Raad van Vlaanderen. Tegelijkertijd drukten deze heren de 
Aalstenaars op het hart dat het niet aangewezen was nog langer een beroep te 
doen op de regering, want hieruit kon de erkenning van een vorstelijk 
interventierecht in lokale aangelegenheden afgeleid worden ... 237. 

Het advies werd opgevolgd. Op 24 juni 1793 benoemde het Aalsterse 
schepencollege Jean-Baptiste Vermande!, één van zijn leden, tot griffier
pensionaris238. Toen Vermandel zich de volgende dag aanmeldde bij het 
landscollege, eisten de baljuws een stemming over deze kandidatuur. De 
aanwezige burgemeester van Aalst kon volgens hen evenwel niet deelnemen 
aan deze stemming, aangezien hij belanghebbende partij was. De gedweeë 
Lefebure ging hier op in en verliet de vergadering239. Vanzelfsprekend werd 
Vermandel weggestemd! De afgewezen griffier-pensionaris liet zich evenwel 
niet zo gemakkelijk afschepen. Op eigen initiatief toog hij naar Brussel, waar 
hij een onderhoud verkreeg met graaf Mettemich, de Gevolmachtigd Minister. 
Zijne excellentie sprak zalvende taal en verklaarde dat de regering alles in het 
werk zou stellen om de tradities en wetten die onder Maria-Theresia in voege 
waren, te doen naleven240. Gesterkt door deze toezegging meldde Vermandel 
zich opnieuw aan op het landhuis (9 juli), ditmaal in aanwezigheid van een 
notaris en getuigen, die akte moesten nemen van hetgeen zou gebeuren. De 
baljuws Tack, de Draeek en de Crombeen, de enige aanwezigen, stuurden 
Vermandel en zijn gevolg echter wandelen. Aalst diende nu klacht in bij de 
Raad van Vlaanderen241 . Enkele dagen later, op 22 juli, decreteerde de regering 
de opheffing van de instructie van 14 februari 1788242 ... Blijkbaar wenste zij 
geen enkel conflict met het landscollege uit te lokken! Alle protesten en het 
zoveelste onderhoud van de stadsmagistraat met de regering ten spijt, stelde 
het landscollege uiteindelijk op 16 oktober 1793 - meerderheid tegen 
minderheid- F.L. de Keyser aan tot nieuwe griffier-pensionaris243. 

In dezelfde periode legde de statenvergadering de laatste hand aan haar ontwerp 
van constitutie. Het onderdeel betreffende het land van Aalst was in feite de 
bevestiging van het betwiste decreet. Het werd alleen aan het advies van het 
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landscollege onderworpen, niet aan dat van de steden afzonderlijk, aangezien 
zij geen rechtstreekse toegang tot de staten hadden244. Vanaf dan begon de 
Geraardsbergse magistraat toenadering te zoeken tot de Aalstenaars. Ook daar 
was het besef gegroeid dat het decreet de mogelijkheid inhield om alleen nog 
hoofdelijke stemmingen toe te staan, zodat de machtspositie van de steden in 
het landscollege voorgoed zou worden gebroken. Samen informeerden zij de 
staten dat het decreet van 1 juni 1786 door hen verworpen werd. Zij brachten 
daarbij het decreet van 1757, dat de stemming per klasse veralgemeende, in 
herinnering, zodat - volgens hen - het landscollege geacht werd de regeling 
van 1786 te hebben weggestemd245 . Beide magistraten zetten hun vertegen
woordigers in het landscollege nu onder zware druk. Geraardsbergen gaf zijn 
burgemeester en eerste schepen het uitdrukkelijk bevel alleen nog 
stemmingen per klasse te aanvaarden. Aalst ging nog een stap verder : 
Lefebure en d'Anckerhielm werden met gerechtelijke vervolging bedreigd zo 
zij de belangen van hun stad niet beter verdedigden246. 

Uiteindelijk begrepen zowel Geraardsbergen als Aalst dat hun gedelegeerden 
zich al te zeer gediscrediteerd hadden om nu nog in het landscollege een 
koerswijziging te kunnen eisen en in feite niet de kracht en misschien zelfs 
niet de wil hadden, om baljuw de Smet te weerstaan. Omdat van de 
statenvergadering geen heil meer verwacht werd, besloten beide steden 
(opnieuw) steun te zoeken bij het Oostenrijkse bewind. Het nakende bezoek 
van Frans 11 aan de Zuidelijke Nederlanden leek hun het ideale moment. De 
keizer wou zich laten inhuldigen als vorst en de verdediging tegen de 
dreigende Franse republiek organiseren. Op 9 april 1794 kwam hij te Brussel 
aan. Beide steden stuurden een gezamenlijke delegatie om hun zaak te 
bepleiten. Een onderhoud met Metternich en Trauttmansdorf werd toegestaan. 
Directe steun werd niet toegezegd, maar zodra de regering wat meer tijd had, 
zou ze zich zeker met het netelige dossier bezighouden247 . Zover is het niet 
meer gekomen. De keizer was nl. onderhandelingen begonnen met de 
verschillende provinciale staten over de inzameling van gelden voor de 
uitbouw van een sterk leger, maar de notabelen maakten hun steun 
afhankelijk van een verdere decentralisatie van het gezag, terwijl zowel de 
monarchie als het land bedreigd werden door de Franse legers. Op 29 mei 
1794 stelde de keizer de staten een ultimatum : indien ze niet inschikkelijker 
werden zou hij deze gewesten opgeven. De staten werden inschikkelijker, 
maar de onderhandelingen bleven toch aanslepen. Vol afkeer van zoveel 
kortzichtigheid vertrok Frans 11 medio juni, met het voornemen geen 

244 Id., ibid., nr. 27, fol. 129. 
245 Id., ibid., nr. 27, fol. 130 e.v. 
246 Id., ibid., nr. 27, fol. 135. 
247 Id., ibid., nr. 27, fol. 148 e.v. 
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militaire krachten aan deze gewesten te verspillen. Veertien dagen later werd 
de veldslag bij Fleurus geleverd. Hoewel de Fransen de overwinning niet 
behaalden, ontruimden de Oostenrijkers, ditmaal voor altijd, de Zuidelijke 
Nederlanden248• 

De Fransen hebben meteen een streng bezettingsregime opgelegd. De 
notabelen die enkele weken voordien nog zo getriomfeerd hadden, zouden snel 
spijt krijgen van hun chantagespelletje met de Oostenrijkers. De 
revolutionairen legden met geweld een hele reeks diepgaande hervormingen 
op, die een getrouwe kopie waren van de Jozefijnse ! Het Aalsterse 
landscollege ontsnapte niet aan de vemieuwingsgolf. Samen met alle andere 
lokale besturen werd het door een besluit van 1 floreal 111 (20 april 1795) 
afgeschaft. Aan het institutionele ancien régime was een einde gekomen. 

248 L. DHONDT, Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de 
Zuidelijke Nederlanden, o.c., p. 156. 
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SLOTBESCHOUWINGEN 

Samenvattend kan gesteld dat de politieke en institutionele evolutie van het 
land van Aalst gedurende middeleeuwen en moderne tijden een opvallende 
continuïteit vertoont. Zoals in zovele delen van de Nederlanden berustte het 
overheidsgezag er in geringe mate bij een vorst of koning, maar des te meer 
bij allerhande lokale potentaten die de dorps- en stadsgemeenschappen 
domineerden. Het aanzien van deze sociale elite steunde op grondbezit, soms 
in combinatie met geldelijke rijkdom (vanaf de hoge middeleeuwen). 

De graven van Vlaanderen verwierven in de elfde eeuw het markgraafschap 
Ename, de ruimte tussen Schelde en Dender, maar moesten het daar lange tijd 
stellen zonder eigen domein, zodat de middelen ontbraken om de plaatselijke 
grondelite verregaand te controleren. Bijgevolg dienden ze die rijken te 
respecteren als bewindvoerders over de plaatselijke gemeenschappen. Deze 
grondheren promoveerden tot vazallen van de graaf, werden opgenomen in een 
leenhof, en één van hen mocht als burggraaf het vorstelijke gezag uitoefenen. 
Deze burggraven bouwden een castrum aan de kruising van de Dender en de 
landweg Brugge-Keulen, waarrond al snel een handels- en bestuurlijk centrum 
groeide. Vanaf dan werd het gebied aangeduid als 'graafschap Aalst' en de 
burggrafelijke familie noemde zich 'de Alost'. Wanneer in de loop van de 
twaalfde eeuw handel en geldgebruik herleefden, ontstond evenwel de 
mogelijkheid om gesalarieerde medewerkers aan te stellen. Deze ambtenaren 
waren materieel afhankelijker dan de grondheren en bijgevolg loyaler. Ze 
werden als waakhonden naast de vazallen geplaatst. De aanstelling van een 
vorstelijk baljuw in het graafschap Aalst, die ook het voorzitterschap van het 
leenhof kreeg, kadert in deze bestuurlijke reorganisatie. 

Het gebruik van vuurwapens vanaf de veertiende eeuw zou de dominante rol 
van de feodale structuren verder aantasten. Burchten en ridderlegers boetten 
aan belang in, zodat een sterker vorstelijk gezag in het verschiet leek te 
liggen. De nieuwe bewapening was evenwel peperduur. De vorsten konden 
niet over voldoende inkomsten uit hun domeinen beschikken om goed 
uitgeruste legers op grote schaal èn permanent te onderhouden. Daarom 
vroegen zij financiële hulp aan degenen die over geld beschikten, of voldoende 
macht hadden om anderen te doen bijdragen. Telkens wanneer de vorst geld 
vroeg konden die machtigen, samengeroepen in statenvergaderingen, hun 
instemming laten afhangen van allerhande voorwaarden: de feodale 
afhankelijkheid werd omgezet in een financiële. Daarenboven was hij wegens 
het onderontwikkeld karakter van zijn eigen administratie aangewezen op de 
lokale machten voor omslag en inning van de toegekende bede. Zo werd in 

96 



het graafschap Aalst, ook wel en in toenemende mate als 'land van Aalst' 
o~schreven, n.a.v. elke bede-inzameling een werkcomité gevormd, dat bijna 
steeds bestond uit de vertegenwoordigers van de twee steden, Aalst en 
Geraardsbergen, en de baljuws van de vijf grote heerlijkheden van het 
territorium. Deze deputatie van notabelen zou evolueren tot een 
kasseirijbestuur of landscollege, dat evenwel pas in 1637 publiekrechtelijk 
werd erkend via een vorstelijk reglement. Inzake besluitvorming groepeerde 
deze beschikking de (negen) gedeputeerden in twee stedelijke klassen en één 
plattelandsklasse, zodat de twee stadsmagistraten - die door de vorst werden 
aangesteld - het politieke overwicht kregen. 

Het systeem waarbij de lokale machtigen via statenvergaderingen de 
ontplooiing van het vorstelijke gezag verhinderden, institutionaliseerde zich 
in bijna alle Nederlandse vorstendommen. Ook nadat zij door Bourgondiërs en 
Habsburgers in een dynastieke unie waren samengebracht, bleven die 
machtsverhoudingen bestaan. Nochtans hebben de vorsten geregeld geprobeerd 
de balans in hun voordeel te doen doorslaan. De spanningen die hieruit 
ontstonden bereikten een hoogtepunt onder het bewind van Filips 11, die eigen 
belastingen wou invoeren om de statenvergaderingen politiek uit te 
schakelen. De Nederlandse elites aarzelden niet om in opstand te komen. 
Met succes, want Spanje kreeg enkel maar het Zuidelijke deel van de 
Nederlanden onder controle door te beloven nooit een vast belastingssysteem 
in te voeren, tenzij met instemming van de statenvergaderingen. 

De beden die de krenterige elites achteraf nog toekenden waren onvoldoende 
om de kosten van de verdediging tegen de steeds weer binnenvallende 
Bourbonlegers te dekken. Om aan geld op korte termijn te geraken, verkocht 
of verpandde de regering een hele reeks ambten en bevoegdheden aan 
particulieren en lokale besturen. De beperkte macht van het centrale gezag 
verminderde verder. Aan deze gang van zaken kwam geen einde met het 
uitsterven van de Spaanse Habsburgers. Na het débacle van het Anjouaans 
bewind, en vóór de Jozefijnse hervormingen, werd niet meer getracht 
verregaande wijzigingen door te voeren aan de politieke ordening, want het 
Oostenrijkse huis werd door het Barrièretractaat gedwongen alles op zijn 
beloop te laten. 

Het is in deze context dat het landscollege van Aalst tegen betaling een hele 
reeks attributies van openbaar gezag verwierf: criminele rechtspraak, 
ordehandhaving, administratieve en financiële voogdij over de dorpen, 
openbare werken en de daarbij horende fiscaliteit kwamen in zijn handen. 
Hierdoor beschikte het over de mogelijkheid zich te ontpoppen tot een macht 
die het dagelijkse leven van de lokale gemeenschappen tussen Schelde en 
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Dender ingrijpend kon beïnvloeden. De wijze waarop het landscollege zich 
van zijn taken kweet was evenwel ontgoochelend. De gedeputeerden legden 
weinig werkijver aan de dag, namen nauwelijks innoverende initiatieven, 
muntten uit in kleinzielig particularisme, bleken niet afkerig van 
persoonlijke verrijking, terwijl hun justitie een mengsel was van laksheid en 
willekeur. De administratie onder hen functioneerde slecht : de 
personeelssterkte was globaal genomen te beperkt en de taakverdeling 
onevenwichtig (het belangrijke werk kwam grotendeels terecht bij de griffier
pensionaris); de (financieel) interessantste ambten, zoals die van 
kwartierontvanger, werden via leenpanden gemonopoliseerd door de 
vegeterende elite waaruit de gedeputeerden voortkwamen, de lagere ambten 
(messagier, officiaal ... ) als 'gunst' toegekend; het vergoedingssysteem hield 
maar zelden rekening met inzet of verantwoordelijkheid. Mocht een ander 
beleid verwacht worden van een groep die vooral hoge ambten nastreefde bij 
wijze van investering (voor al de 'bewezen diensten' incasseerden de meeste 
gedeputeerden jaarlijks gemakkelijk fl. 2500 !) of om het sociaal aanzien te 
vergroten, terwijl zij nauwelijks ter verantwoording geroepen kon worden? 
Nu en dan ontsnapte een gedeputeerde of ambtenaar aan de groepsmediocriteit, 
maar het waren uitzonderingen die de algemene regel bevestigden. 
Ongetwijfeld was het landscollege op dat vlak een schoolvoorbeeld van de 
bestuurspraktijken die alle toenmalige besturen kenmerkten. 

Toch hebben de Oostenrijkse Habsburgers ernaar gestreefd méér te zijn dan 
alleen maar vorstelijk decorum. Hun aanpak van de Zuidnederlandse 
machtsverhoudingen is een goed voorbeeld van politiek pragmatisme. De 
oude structuren werden behouden, maar Wenen streefde .vanaf het bewind van 
Maria-Theresia doelbewust naar een invloedsverruiming binnenin. De 
ambtsbekleders die de regering nog kon aanstellen in de plaatselijke en 
regionale besturen leken hiervoor de aangewezen partners. Zij werden onder 
(zachte) druk gezet om een welwillende houding tegenover haar aan te nemen. 
Dit geschiedde vooral door een milde opstelling t.o.v. de talrijke misbruiken 
in het vergoedingssysteem, die via intensieve controles van rekeningen en 
andere documenten meer en meer aan het licht kwamen. Ook initiatieven om 
her en der kleine herschikkingen door te voeren in de samenstelling van 
gevestigde besturen en er 'beïnvloedbaar geachten' in te parachuteren, pasten 
in deze strategie. De voorstellen van burggraaf de Patio om de klassen van het 
landscollege te hervormen en zijn tolerante houding tegenover de excessieve 
inkomsten van de gedeputeerden, zijn daar een uiting van. Via deze 
gewestelijke besturen poogde de regering meer greep te krijgen op de 
statenvergadering, waartoe een hele reeks kasseirijen en kleine steden in 1754 
toegang kregen· als volwaardige leden. Van het Aalsterse landscollege, dat 
dank zij de stemmingsprocedure zwaar doorwoog in de besluitvorming van de 
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staten, werd door de regering veel verwacht, in de overtuiging dat ze twee van 
zijn drie klassen kon controleren. 

Dit streven naar meer invloed had financiële objectieven. Dank zij de 
aanwezigheid van bevriende ambtsdragers in de lokale en gewestelijke 
besturen, konden hun financies gemakkelijker gesaneerd worden. Dan viel 
het excuus weg om vrijstellingen en uitstel van betaling te vragen voor de 
bede, zodat de netto-opbrengst ervan steeg. Door bemiddeling van de 
regionale besturen ontleende de Habsburgse monarchie ook aanzienlijke 
sommen op de Zuidnederlandse kapitaalmarkt, die dank zij de bovenvermelde 
saneringen liquider werd. Het Aalsterse landscollege functioneerde op dat vlak 
behoorlijk: het was niet alleen een belangrijke geldschieter van de vorst, maar 
het hielp ook heel wat sluimerend kapitaal in de regio vrijkomen via een 
delgingsoperatie voor de dorpsschulden. Volledigheidshalve dient vermeld dat 
van die financiële politiek een positief neveneffect uitging : verspillingen 
werden bestreden en de lokale administraties kregen betere beheerstechnieken 
opgelegd, wat het algemeen beheer van het hele land ten goede kwam. 

Dat deze aanpak maar weinig aan de structurele zwakte van het centrale gezag 
veranderd had, bleek overduidelijk naar aanleiding van de radicale 
hervormingen van Jozef 11 : de Zuidnederlandse elites voelden er zich zó door 
bedreigd dat ze hun macht aanwendden om het bestuurlijk apparaat te 
onredderen en uiteindelijk om de keizer te verjagen. De woelige periode die 
nu aanbrak zou het Aalsterse landscollege niet onberoerd laten. Het telde in 
zijn schoot wel enkele gematigden die (behoedzaam) afstand namen van de 
opstandige beweging, maar zij werden meestal in het defensief gedrongen door 
anti-Jozefijnse krachten. Het sterk illusoire karakter van de politieke 
verwachtingen der Oostenrijkers werd erdoor aangetoond. De oppositie tegen 
Jozef 11 in het landscollege werd vooral gedragen door de baljuws, 
vertegenwoordigers van een platteland dat in het landscollege nooit een 
billijke juridische machtsbasis had gekregen in overeenstemming met zijn 
economische en demografische sterkte. Zijn vertegenwoordigers grepen de 
opstandige sfeer aan om de machtsverhoudingen te wijzigen in hun voordeel. 
Toch hebben de rurale elites het landscollege niet meer kunnen gebruiken als 
machtsinstrument : de zegevierende legers van de Franse republiek hebben na 
de verovering van onze gewesten de gedecentraliseerde structuren van de 
Zuidelijke Nederlanden manu militari opgedoekt! 

* 
* * 
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Tot besluit veroorloven we ons een kleine kanttekening bij de politieke 
denkbeelden in onze gewesten na de revolutionaire periode. Hoewel vele 
Zuidnederlandse notabelen zich na verloop van tijd verzoenden met het 
opgelegde unitaire staatsbestel, dat zij via het censitaire kiesrecht snel konden 
meebeheren, bleven sommigen de principes van de gedecentraliseerde 
besluitvorming met hardnekkigheid verdedigen. Nog in de beginfase van het 
onafhankelijke België liet deze stroming zich gelden bij de voorbereiding van 
de provincie- en gemeentewet. Ze verdedigde het initiatiefrecht van de 
provinciale, regionale en lokale besturen, die het algemeen belang beter 
zouden dienen dan een centralistische regering en haar onpersoonlijke 
ambtenarij, omdat dergelijke instanties beter verbonden waren met het volk 
en zijn belangen. Die decentraliseringsgedachte is blijven nazinderen. Het 
Belgische parlement heeft steeds een grote schare 'communalisten' onder zijn 
leden geteld. Mede hierdoor durfde de voogdijoverheid nauwelijks ingaan tegen 
de eigengereidheid van vele gemeentebesturen. In de voorbije decennia was 
het materiële uitvloeisel hiervan een ongeremde proliferatie van prestige
projecten, die maar al te vaak onze steden en gemeenten ruimtelijk ontwricht 
hebben. Hoewel de financiële crisis van de lokale besturen (voorlopig) een 
domper heeft gezet op deze ontwikkeling, is de decentraliseringsgedachte 
tamelijk ongeschonden overeind gebleven: ditmaal heeft de ecologische 
beweging haar gerecupereerd onder het vaandel van de basisdemocratie. 
Mentaliteiten hebben soms een taaie overlevingslaacht 
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RESUME 

L'évolution politique et institutionelle du pays d'Alost depuis Ie Moyen Age 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime présente une continuité remarquable. 
Comme dans un grand nombre de régions des Pays-Bas Ie pouvoir n'était 
exercé que dans une faible mesure par un prince ou un roi. Toutes sortes de 
potentats locaux dominaient les communautés villageoises et urbaines. Le 
prestige de cette élite sociale était basée sur la propriété terrienne, combinée 
depuis Ie haut Moyen Age avec la richesse pécuniaire. 

Les comtes de Flandre conquirent au onzième siècle Ie margraviat d'Ename, 
situé entre l'Escaut et la Dendre. Mais n'y disposant pas d'un domaine 
personnel, ils furent longtemps dans l'impossibilité de contrebalancer 
sérieusement les propriétaires terriens locaux. Ceci les obligea à reconnaître 
ceux-ci comme administrateurs des communautés locales. On leur accorda 
donc Ie statut de vassaux du comte. Ils furent réunis dans une cour féodale, et 
l'un d'eux était choisi pour exercer Ie pouvoir princier en la qualité de 
chatelain (burggraaf ou castellanus). Les chatelains étaient les maîtres d'un 
domaine très étendu au Nord du margraviat. Ils possédaient entre autres la 
villa Alost, située au croisement de la Dendre et de la route de Bruges à 
Cologne. lis y établirent un chateau, autour duquel se forma bientöt un bourg 
qui devint rapidement Ie centre adrninistratif de la région, à la place du portus 
d'Ename, incendié pendant les actions de guerre antérieures. Depuis lors Ie 
pays était désigné comme -Ie comté d'Alost et la familie seigneuriale 
s'appropria Ie nom d'Alost. Mais quand au cours du douzième siècle Ie 
commerce et la circulation de la monnaie reprirent, il devint possible de 
nommer des collaborateurs salariés. Ceux-ci étaient matériellement plus 
dépendants et donc plus loyaux. lis furent placés à cöté des vassaux comme 
chiens de garde. La nomination d'un bailli princier au comté d'Aiost, à qui fut 
en même temps confié la présidence de la cour féodale, entre dans Ie cadre de 
cette réorganisation adrninistrative. La fonction de chatelain ne disparut pas 
pour autant, mais perdit progressivement de l'importance, et ses titulaires ne 
conservèrent qu'un pouvoir limité. 

L'usage des armes à feu à partir du quatorzième siècle continua à réduire le 
röle dominant des structures féodales. Les forteresses et les armées de 
chevaliers perdirent beaucoup de leur importance, ce qui semblait annoneer 
une recrudescence du pouvoir royal. Mais les nouvelles armes étaient hors de 
prix. Les revenus que les souverains tiraient de leurs domaines ne suffissaient 
pas à entretenir en permanence de grandes armées bien équipées. C'est 
pourquoi ils demandèrent une aide financière à ceux qui disposaient d'argent, 
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ou avaient assez de pouvoir pour forcer d'autres à des contributions. Chaque 
fois que Ie prince avait besoio d'argent, ces puissants, convoqués dans des 
états (staten), pouvaient ne consentir à lademande que sous toutes sortes de 
conditions: la dépendance féodale se transforma en dépendance financière. A 
cela s'ajoutait que, son administration étant sous-développée, Ie roi était 
dépendant des pouvoirs régionaux et locaux pour l'assiette et la perception des 
fonds accordés. Ainsi au comté d'Alost, appelé de plus en plus souvent pays 
d'Alost, on formait à !'occasion de chaque nouvelle requête, un comité de 
travail composé Ie plus souvent par des représentants des deux villes, Alost et 
Grammont, et les baillis des cinq grandes seigneuries du territoire. Cette 
députation de notables, comptant neuf membres au total, allait évoluer en un 
collège de chatellenie ou chef-collège (une chatellenie est une division 
administrative du comté de Flandres, dirigée par un chef-collège ou 
landscollege),qui ne fut pourtant reconnu de droit public qu'en 1637 par un 
règlement royal. Ce règlement divisait les notables en deux classes urbaines 
et une classe rurale, de sorte que les rnagistrats des deux villes - nommés par 
Ie prince - détenaient .Ie pouvoir politique. Cependant Ie chef-collège dut se 
contenter longtemps de la seule perception des aides accordées, tandis que les 
autres chef-collèges avaient été érigés dès Ie haut moyen age, et cumulaient 
toute une série d'attributions administratives. 

Le système à l'intérieur duquel les puissants locaux empêchaient Je 
développement du pouvoir royal par des états, s'institutionalisa dans presque 
toutes les principautés des Pays-Bas. Après leur réunion par les 
Bourguignons et les Habsbourg en une union dynastique, ces rapports de 
puissance se rnaintinrent Pourtant les souverains essayèrent régulièrement de 
faire peneher la balance de leur cöté. Les tensions, résultant de ces tentatives, 
attaignirent un point culminant sous Philippe II, qui tenta d'introduire ses 
propres impöts pour éliminer politiquement les états. Les élites néerlandaise.s 
n'hésitèrent pas à se révolter. Et avec succès, car l'Espagne ne put rétablir son 
autorité sur les parties méridionales des Pays-Bas qu'en promettant de ne 
jamais introduire un système d'impöts fixes sans Je consentement des états. 

Les aides que les élites avares accordèrent encore par après, furent 
insuffisantes à couvrir les frais de défense contre les incursions incessantes 
des armées Bourbonnes. Afin derassembler assez d'argent à court terme, Je 
gouvernement central vendit ou engagea toute une série d'offices et de 
compétences à des particuliers et aux pouvoirs locaux qu'ils controlèrent. Le 
pouvoir restreint des autorités centrales continua de s'affaiblir. Cette tendance 
persista après l'extinction de la familie Habsbourgeoise espagnole. Après la 
débacle du régime Anjouan, et avant les réformes de Joseph 11, on ne tenta 
plus d'apporter des changements importants à l'ordre politique, car la maison 
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d'Autriche fut contraintede ne rien ionover à cause de certaines stipulations 
du Traité des Barrières. 

C'est dans ce contexte que Ie chef-collège d'Alost acquit à partir du dix
septième siècle, moyennant finance, un grand nombre d'attributions 
publiques: la juridiction pénale, Ie maintien de l'ordre, la tutelle 
administrative et financière des villages, les travaux publies et la fiscalité 
correspondante. 11 se mua ainsi en un pouvoir important conditionnant la vie 
quotidienne des communautés locales entre l'Escaut et la Dendre. La façon 
dont Ie chef-collège remplit ses charges s'avéra toutefois décevante. Les 
députés, peu endins au travail, ne faisaient aucun effort d'innovation, 
brillaient par leur particularisme mesquin et leur avidité, tandis que leur 
justice mêlait indifféremment Ie laxisme et la fermeté arbitraire. 
L'administration fonctionnait mal: Ie nombre de fonctionnaires était 
globalement insuffissant et la distribution des taches était disproportionnée 
(Ie travail important retombait en grande partie sur Ie geeffier principal ou 
griffier-pensionaris, qui était la cheville ouvrière du chef-college); les charges 
les plus intéressantes sur Ie plan des indemnités comme cellede receveur de 
quartier (kwartierontvanger) étaient monopolisées à travers des engagères par 
l'élite veule dont provenaient les députés (les membres du chef-college), et les 
charges inférieures (messagiers ou messagers, officiaal ... ) ; étaient données 
comme faveur; Ie système de rétribution ne prenait en général pas en compte 
Ie travail ni la responsabilité. Pouvait-on s'attendre à autre chose avec un 
groupe social qui ne briguait les charges importantes qu'en guise 
d'investissement (en récompense de leurs 'services rendus' la plupart des 
députés encaissaient annuellement 2500 florins et davantage) ou en guise de 
promotion sociale, tandis qu'ils n'avaient pratiquement pas à se justifier de 
leurs excès ? De temps à autre un député ou un fonctionnaire se faisait 
remarquer par sa probité et son assiduité, mais ce n'étaient que des exceptions 
qui venaient confirmer la règle. Le chef-collège était sans doute l'exemple 
classique des pratiques administratives caractéristiques pour tous les pouvoirs 
locaux de ce temps. 

Pourtant les Habsbourg autrichiens se sont évertués à représenter plus que Je 
simple decorum princier. La façon dont ils intervinrent dans les Pays-Bas 
méridionaux est un bon exemple de leur pragmatisme politique. lis 
conservèrent les structures existantes, mais à partir du règne de Marie
Thérèse, Vienne tenta sciemment à élargir son influence à l'intérieur de celles
cL Les fonctionnaires que Ie gouvernement avait encore la possibilité de 
nommer dans les administrations locales et régionales, semblaient les 
partenaires idéaux du pouvoir centraL On les mit sous (légère) pression pour 
obtenir leur collaboration. On choisit Ie moyen de leur pardonoer facilement 
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les nombreux détournements à l'intérieur du système de rémunération, que des 
controles intensifs des comptes et des autres documents rendait toujours plus 
évidents. Dans Ie cadre de cette stratégie on introduisit ei et là de petits 
remaniements dans la composition des pouvoirs établis, afin d'y parachuter 
des personnes 'influençables'. Les propositions du comte de Patio pour la 
réformation des classes du chef-collège et sa complaisance envers les députés 
s'octroyant des rémunérations excessives, sont deux autres exemples du 
pragmatisme des Habsbourg. En s'appuyant sur ces administrations 
régionales, le gouvernement tenta d'élargir son pouvoir sur les états ou furent 
admis comme membres attitrés un grand nombre de chatellenies et de petites 
villes en 1754. Le gouvernement, dans la conviction qu'il pouvait contröler 
deux de ces trois classes, attendait beaucoup du chef-collège d'Alost dont 
l'importance politique était grande, grace aux procédures de vote. 

Cette recherche d'une plus grande influence servait des buts financiers. Grace à 
la présence des fonctionnaires 'dévoués' dans les administrations locales et 
régionales, il était plus facile d'assainir les finances de ces dernières. Ainsi 
s'effaçait l'excuse de ceux habitués à demander des exemptloos et des délais de 
payement pour les aides, ce qui en augmenta les revenus nets. Par Ie 
truchement des états et des administrations locales, la monarchie 
Habsbourgeoise emprunta aussi des sommes importantes sur Ie marché des 
capitaux des Pays-Bas méridionaux, qui devint de plus en plus liquide grace 
aux assainissements mentionnés. Le chef-collège d'Alost fonctionna 
convenablement dans ce domaine: non seulement il fut un important bailleur 
de fonds du gouvernement centra!, maïs il aida en plus à libérer une grande 
quantité de capita! dormant dans la région, par une opération d'amortissement 
des dettes villageoises. 11 est intéressant de remarquer que cette politique 
financière eut un effet secondaire positif: les gaspillages diminuèrent et on 
imposa de meilleures techniques de gestion aux administrations locales, ce 
qui résulta en une meilleure gestion du pays entier. 

Mais ces améliorations administratives ne purent changer la faiblesse 
structurale du pouvoir centra!. Cela fut démontré clairement à !'occasion des 
réformes radicales de Joseph II: les élites des Pays-Bas méridionaux s'en 
sentirent si menacées, qu'elles firent tout leur possible pour désorganiser 
l'appareil administratif et chasser Ie gouvernement impérial. La période 
houleuse qui suivit oe laissera pas impassible Ie chef-collège d'Alost. 11 
comptait en son sein plusieurs modérés qui prirent (prudemment) leurs 
distances envers Ie mouvement insurrectionnel, mais qui furent Ie plus 
souvent contraint à une attitude défensive par les opposants à Joseph 11. Ceci 
démontre Ie caractère illusoire des aspirations politiques des Autrichiens. 
L'opposition contre Joseph 11 dans Ie chef-collège fut essentieHement menée 
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par les baillis, qui étaient les représentants des forces rurales n'ayant jamais 
obtenu une base de pouvoir juridique équitable par rapport à leur importance 
économique et démographique dans la chatellenie. Ses représentants 
profitèrent de J'atmosphère insurrectionnelle pour modifier les mécanismes 
politiques à leur avantage. Pourtant les élites rurales ne réussirent plus à se 
servir du chef-collège comme instrument de pouvoir. Après la conquête de 
nos provinces, les armées victorieuses de la République française abolirent 
manu rnilitari les structures décentralisées des Pays-Bas méridionaux. 
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SUMMARV 

There is a remarkable continuity in the politica! and institutional evolution 
of the country of Aalst from the rniddle ages till the end of the ancien régime. 
As in many partsof the Low Countries (or Netherlands), the politica! power 
was exercised less by a prince or a king than by all sorts of local potentales 
who dominated rural and urban communities. The prestige of this social élite 
was founded on landed property and, from the late middle ages, also on 
monetary wealth. 

In the eleventh century the counts of Flanders acquired the border county 
Ename, the area between Schelde and Dender, butfora long time had to do 
without an own domain, so that they had no means to counteract the local 
landed elite. As a result, they had to respect the rich as rulers of the local 
communuties. These landed seigneurs became vassals of the count, were 
taken up in a court-leetand one of them was allowed to exercise princely 
power as a burggraaf or castellanus. These burggraven had enormous landed 
properties in the north of the border county, including the villa Alost, which 
was situated on the intersection of the Dender and the road from Bruges to 
Cologne. They built a castrum there that soon gave rise toa trading-postand 
became a public authority center that replaced the portus of Ename, which 
had been bumt down in the course of earlier military operations. From then 
onwards, the area was called the county of Aalst, and the family of the 
burggraafnamed itself van Aalst. In the course of the twelfth century, when 
trade and the use of money revived, there was a possibility to appoint salaried 
assistants. These officials were more dependent materially and therefore more 
loyal than the landed seigneurs. They were installed by the side of the vassals 
as watch-dogs. The appointment of a princely bailiff in the county of Aalst, 
who also became the chairman of the court-leet, must be situated in this 
reorganisation of public power. Yet the office of burggraaf did not disappear, 
but after some time the title-holders only maintained limited and vague 
powers. 

From the fourteenth century, the u se of fire-arms increasingly affected the 
dominating roU of the feudal structures. Castles and armies of knights 
became less important, which seemed to announce a stronger authority on the 
part of the princes or kings. But the new armament was extremely expensive. 
The kings did not have a sufficient income from their domains to support 
large and well-equipped armies permanently. Therefore they asked for 
financial help from those who could afford it, or from those who had enough 
power to make others pay. Whenever the prince asked for money, these 
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powerlul people, united in estates (staten), could make their agreement 
dependent on various conditions: the feudal dependance had changedintoa 
financial one. Moreover, the monarch had to rely on the regionat and local 
authorities for the apportionment and the collection of the aide conferred, 
because his own administration was underdeveloped. In the county of Aalst, 
more and more defined as country of Aalst, a committee was formed at every 
collection of an aide; it almost always consisted of representatives of the two 
ei ties, Aalst and Geraardsbergen, and the bailiffs of the five major seignories 
of the territory. This deputation of notables, nine memhers in all, developed 
into a kasseirijbestuur or landscollege (a kasseirij is an administrative 
division of the county of Flanders, managed by a landscollege), but it was 
only recognised corporately by a princely regulation in 1637. Conceming 
decision making, this regulation distributed the notables in two urban classes 
and one rural class, so that the city councils of Aalstand Geraardsbergen, 
which were appointed by the prince, had politica! supremacy. The 
landscollege of Aalst, however, had to do with only the apportionment of 
the aides for a long time, contrary to the other landscolleges, which had 
already been established in the late middle ages and accumulated a lot of 
politica! competences on regionallevel. 

The estate system, by which the local persons in power prevented the growth 
of the princely power, developed in nearly all the principalities of the 
Netherlands. Even after they were united in a dynastie union by Burgundians 
and Habsburgers, this balance of power was maintained. Y et, from time to 
time, the princes tried to increase their power. This gave rise to tensions 
which came to a head under the rule of Philip 11, who wanted to introduce 
taxes bimself to rule out the politica! power of the estates. The élites of the 
Netherlands did oot hesitate to rise in revolt. With success, as Spain could 
only regaio the southem part of the Netherlands by proruising never to 
introduce a permanent tax system, except with the explicit consent of the 
estates. 

The aides that the miserly élites conferred afterwards were insufficient to pay 
for the defence against the Bourbon armies that tried to conquer the country 
time and again. In order to obtain money at short notice, the central 
(princely) govemment soldor pawned a series of offices and competences to 
the notables and the local authorities under their controL The limited power 
of the central govemment still decreased. This did not come to an end when 
the Spanish Habsburgers died out. After the débacle of the Anjou rule and 
before the profound reorganisation of Joseph 11, no attempts were made to 
change the poli ti cal order thoroughly, because the Austrian house was forced 
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to keep everything as it was, conformabie to the stipulations of the 
Barrièretractaat. 

It is in this context that from the late seventeenth century the landscollege of 
Aalst acquired a considerable number of attributes of public authority at good 
pay: crimina! jurisdiction, maintenance of public order, administrative and 
financial custody over the villages, public works and an own fiscal system. 
As a result, it could develop into an authority with a profound influence on 
the local communities between Schelde and Dender. But the way in which the 
landscollege performed its tasks was disillusioning. The deputies were far 
from industrious, hardly took any innovating initiatives, excelled in small
minded particularism and had no aversion from personal enrichment. Their 
jurisdiction was a mixture of laxity and arbitrariness and the administration 
did not function properly: the staff number was on the whole too limited and 
the allocation of tasks ill-balanced (the important work was done by the 
griffier-pensionaris, who was the central figure in the administration); the 
most profitable offices, as that of the kwartierontvangers (receivers), were 
attributed by the vegetaling élite that provided the gedeputeerden (members of 
the landscollege) by a system of pawning; the minor offices (messagiers or 
messengers, officiaal ... ) were attributed as a favour; the allowance system 
seldom considered devotion and responsability. Could another management be 
expected from a group that in the first place pursued higher offices by way of 
investment (for the duties that they performed, most deputies easily gained 
2,500 florins p.a.) or to increase their social prestige, but that could not be 
called to account ? From time to time a deputy or an official emerged from . 
this group mediocrity, but they were exceptions to confirm the rule. Beyond 
doubt, the landscollege was a classic example of the bad working of alllocal 
authorities from that time. 

Yet the Austrian Habsburgers tried to be more than just monarchkal 
decorum. The way they handled the balance of power in the Southem 
Netherlands is a good example of politica} pragmatism. The old structures 
were maintained, but from the reign of Maria Theresia Vienna pursued 
greater influence from within. The officials that the central govemment could 
still appoint in the local and regional administrations seemed to be the ideal 
partners for that purpose. Mild pressure was put on them to take on a 
benevolent attitude towards the central government. This was mainly 
achieved by a tolerant attitude towards the numerous abuses in the allowance 
system, which were detected increasingly by the intensive control of accounts 
and other documents. Other elements of this policy were the small changes in 
the composition of established colleges and the attempts to install people 
that could be influenced in them. The propositions of count de Patio to 
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reform the classes of the landscollege and his toleranee towards the excessive 
income of the deputies must be seen in this context. Through these regionat 
colleges the central govemment tried to gain more influence on the estates, to 
which a considerable number of kasseirijen and small towns were admitted in 
1754, as memhers of full value. At that moment, the central govemment 
expected a lot from the landscollege of Aalst - which became influental in the 
estates because of the new voting procedure - in the conviction that it could 
control two of its three classes. 

These endeavours to gain more influence had financial purposes. Thanks to 
the presence of friendly officials in the local and regional authorities, it was 
easier to reeoostmet their finances. By doing this, those authorities had no 
longer an excuse to ask for exemptions and extentions of payment for the 
aide, so that its net yield increased. Through the medium of the regionat 
authorities, the Habsburg monarchy also borrowed considerable sums on the 
capital market of the Southem Netherlands, which became more liquid 
because of the amortisation of the local debts, as a consequence of the 
reconstructions mentioned above. The landscollege of Aalst functioned 
properly in this respect: it was not only an important money-lènder to the 
central govemment, but it also helped to loose quite some slumbering capital 
in the region by an amortization of the village debts. We should not be 
complete if we did notmention a positive by-effect of this financial policy: 
dissipation was affered stout resistance and better techniques of control were 
set on the local administrations, which had a positive influence on the 
general direction of the country. 

But this approach changed little in the structural weakness of the central 
govemment, and that became particularly clear with the radical reforms of 
Joseph II: the élites of the Southem Netherlands feit so threatened by them 
that they used their power to disable the administrative apparatus and, in the 
end, to chase away the imperia} government. The turbulent period that 
foliowed did not fail to affect the landscollege of Aalst. There were a number 
of moderate people in its womb who carefully took distance from the 
revolutionary movement, namely some representatives of the city of Aalst, 
but they had to adopt a defensive attitude in front of the opposition against 
Joseph 11. This demonstrated the strongly illusory character of the political 
expectations of the Austrians. The opposition against Joseph 11 was mainly 
supported by the bailiffs, who represented a countryside that had never been 
given a fair juridical power in the landscollege in accordance with its 
economical and demograpbic importance. Their representatives, the bailiffs, 
made use of the revolutionary atmosphere to change the balance of power in 
their own profit Yet the rural élites have not been able to use the 
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landscollege as a real politica} weapon: the triumphing armies of the 
victorious French republic abolished the decentralised structures of the 
Southem Netherlands manu militari. 

110 



BIJLAGE 

LIJST DER STEDEN EN DORPEN DIE IN DE ACHTTIENDE 

EEUW TOT HET LAND VAN AALST BEHOORDEN 

OF ER IN GEËNCLA VEERD WERDEN 

Numerisch Op naam 

001 106 Gentbrugge 062 F09 Aaigem 

002 106 Merelbeke 043 Gll Aalst 

003 107 Mei Ie 143 B02 Amougies 

004 110 Wichelen 116 DlO Appelterre + Eigem 

005 HOS Meisen 115 D09 Aspelare 

006 H06 Schelderode 027 G06 Baaigem 

007 H06 Bottelare 055 F07 Balegem 

oos H06 Lemberge 064 F09 Bambrugge 

009 H07 Gootrode 034 GOS Bavegem 

010 H07 Landskouter 050 F06 Beerlegem 

011 H07 Gijzenzele 11S C02 Berchem 

012 HOS Westrem 097 E12 Borchtlombeek 

013 HOS Massemen 060 FOS Borsbeke 

014 HOS Oordegem 007 H06 Bottelare 

015 H09 Smetlede 063 F09 Burst 

016 H09 Serskamp 12S C07 Deftinge 

017 H09 Wanzele 092 ElO Denderhoutem 

01S HlO Lede 070 Fll Denderleeuw 

019 Hll Hofstade 139 CIO Denderwindeke 

020 Hll Gijzegem 052 F06 Dikke Ie 

021 Hll Herdersem 045 F05 Dikkelvenne 

022 Hll Mespelare 100 D04 Edelare 

023 H12 Wieze 056 F07 El ene 

024 G04 Semmerzake 105 D06 Eist 

025 GOS Gavere 073 E04 Ename 

026 GOS Vurste +Wassen 06S Fll Brembodegem 

026 G05 Wassen zie : Vurste 039 G09 Erondegem 

027 G06 Baaigem 041 GlO Erpe 

02S G06 Munte lOS D07 Erwetegem 

029 G06 Moortsele 122 C04 Etikhove 

030 G06 Scheldewindeke 025 G05 Gavere 
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031 G07 Oosterzele 001 106 Gentbrugge 

032 GOS Sint-Lieveos-Houtem 132 cos Geraardsbergen 

033 GOS Letterhoutem 020 Hll Gijzegem 

034 GOS Havegem 011 H07 Gijzenzele 

035 G09 Vlierzele OSS E07 Godveerdegem 

036 G09 Zonnegem 129 cos Goeferdinge 

037 G09 Ottergem 009 H07 Gootrode 

03S G09 Vlekkern 134 C09 Grimminge 

039 G09 Erondegem OS4 E07 Grotenberge 

040 G09 Impe 066 G10 Haaltert 

041 GlO Erpe OS9 E09 Heldergem 

042 GlO Nieuwerkerken 112 008 Hemelveerdegem 

043 Gll Aalst 021 Hll Herdersem 

044 G12 Moorset 094 Ell Herlinkhove zie: Ninove(*) 

045 F05 Oikkelvenne 059 F08 Herzele 

046 F06 Meilegem 058 F08 Rillegem 

047 F05 Nederzwalm 019 Hll Hofstade 

048 F05 Sint-Maria-Latem 051 F06 Hundelgem 

049 F05 Paulatem 095 Eli Iddergem 

050 F06 Beerlegem 135 C09 ldegem 

051 F06 Hundelgem 040 G09 Impe 

052 F06 Oikkele 102 004 Kerkem zie : Maarke 

053 F06 Munkzwalm 067 FlO Kerksken 

054 F06 Velzeke 119 C02 Kwaremont 

055 F07 Balegem 010 H07 Landskouter 

056 F07 El ene 018 HlO Lede 

057 F07 Oombergen 082 E07 Leeuwergem zie : Strijpen 

OSS FOS Hillegem 008 H06 Lemberge 

059 FOS Herzele 033 GOS Letterhoutem 

060 F08 Borsbeke 099 004 Leupegem 

061 F09 Ressegem 096 E12 Liedekerke 

062 F09 Aaigem 140 C11 Lieferinge 

063 F09 Burst 102 004 Maarke + Kerkem 

064 F09 Bambrugge 013 HOS Massemen 

065 F10 Mere 074 E04 Mater 

066 GlO . Haaltert 046 F06 Meilegem 

067 FlO Kerksken 098 003 Melden 

068 Fll Erembodegem 003 107 Melle 

069 Fll Welle 005 HOS Meisen 

070 Fll Denderleeuw 065 F10 Mere 

071 F12 Teralfene 002 106 Merelbeke 

072 E04 Nederename 022 Hll Mespelare 
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073 E04 Ename 106 D06 Michelbeke 

074 E04 Mater 14S B09 Moerbeke 

07S EOS Welden 044 G12 Moorset 

076 EOS Sint-Denijs-Boekei 029 G06 Moortsele 

077 EOS Sint-Maria-Horebeke OS3 F06 Munkzwalm 

07S E06 Sint-Blasius-Boekel 02S G06 Munte 

079 E06 Roborst 130 cos Nederboelare 

oso E06 Rozebeke l2S C06 Nederbrakel 

OS1 E06 S int-Goriks-Oudenhove 072 E04 Nederename 

OS2 E07 Strijpen + Leeuwergem 090 EIO Nederhasselt 

OS2 E07 Leeuwergem zie:Strijpen 047 FOS Nederzwalm 

OS3 E07 Zottegem 141 C11 Neigem 

OS4 E07 Grotenberge 138 ClO Nieuwenhove 

OSS E07 Godveerdegem 042 GlO Nieuwerkerken 

OS6 EOS Sint-Lieveos-Esse 094 Ell Ninove + Herlinkhove(*) 

OS7 E09 Woubrechtegem 121 C03 Nukerke 

OSS E09 Sint-Antelinks 093 Ell Okegem 

OS9 E09 Heldergem 133 C09 Onkerzele 

090 E10 Nederhasselt OS7 F07 Oombergen 

091 E10 Outer 014 HOS Oordegem 

092 EIO Denderhoutem 031 G07 Oosterzele 

093 Ell Okegem 124 C06 Cpbrakel 

094 Eli Herlinkhave zie:Ninove(*) 111 DOS Ophasselt 

094 Ell Ninove + Herlinkhove(*) 142 BOl Orroir 

09S Ell lddergem 037 G09 Ottergem 

096 E12 Liedekerke 091 ElO Outer 

097 E12 Borchtlombeek 147 BOS Overboelare 

09S D03 Melden 127 C07 Parike 

099 D04 Leupegem 049 F05 Paulatem 

100 D04 Edelare 117 D10 Pollare 

101 D04 Volkegem 061 F09 Ressegem 

102 D04 Kerkem zie: Maarke 079 E06 Roborst 

102 D04 Maarke + Kerkem 145 B03 Ronse 

103 DOS Sint-Kornelis-Horebeke oso E06 Rozebeke 

104 D05 Zegelsem 144 B02 Russeignies 

10S D06 Eist 006 H06 Schelderode 

106 D06 Michelbeke 030 G06 Scheldewindeke 

107 D07 Sint-Maria-Oudenhove 131 cos Schendelbeke 

10S D07 Erwetegem 123 C05 Schorisse 

109 007 Sint-Maria-Lierde 024 G04 Se romerzake 

110 DOS Steenhuize-Wijnhuize(*) 016 H09 Serskarop 

111 DOS Ophasselt OSS E09 Sint-Antelinks 
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112 008 Hemelveerdegem 078 E06 Sint-Blasius-Boekel 

113 009 Smeerebbe + Vloerzegem 076 E05 Sint-Denijs-Boeket 

113 009 Vloerzegem zie Smeerebbe 081 E06 Sint-Goriks-Oudenhove 

114 009 Voorde 103 005 Sint-Komelis-Horebeke 

115 009 As pelare 086 EOS S int-Lievens-Esse 

116 OIO Appelterre 032 GOS Sint-Lievens-Houtem 

117 010 Pollare 077 E05 Sint-Maria-Horebeke 

118 C02 Berchem 04S F05 Sint-Maria-Latem 

119 C02 Kwaremont 109 007 Sint-Maria-Lierde 

120 C03 Zulzeke 107 007 Sint-Maria-Oudenhove 

121 C03 Nukerke 126 C07 Sint-Martens-Lierde 

122 C04 Etikhove 113 009 Smeerebbe + Vloerzegem 

123 C05 Schorisse 015 H09 Smetlede 

124 C06 Opbrakel 110 DOS Steenhuize-Wijnhuize(*) 

125 C06 Nederbrakel 082 E07 Strijpen + Leeuwergem 

126 C07 Sint-Martens-Lierde 071 F12 Teralfene 

127 C07 Parike 054 F06 Velzeke 

12S C07 Deftinge 149 B09 Viane 

129 cos Goeferdinge 03S G09 Vlekkern 

130 cos Nederboelare 035 G09 Vlierzele 

131 cos Schendelbeke 113 009 Vloerzegem zie: Smeerebbe 

132 cos Geraardsbergen 101 004 Volkegem 

133 C09 Onkerzele 114 009 Voorde 

134 C09 Grimminge 026 G05 Vurste + Wassen 

135 C09 I de gem 137 ClO Waarbeke 

136 C10 Zandbergen 017 H09 Wanzele 

137 C10 Waarbeke 026 G05 Wassen zie: Vurste 

138 C10 Nieuwenhove 075 EOS Welden 

139 CIO Denderwindeke 069 Fll Welle 

140 C11 Lieferinge 012 HOS Westrem 

141 C11 Neigem 004 110 Wichelen 

142 BOl Orroir 023 Hl2 Wieze 

143 B02 Amougies OS7 E09 W oubrechtegem 

144 B02 Russeignies 136 ClO Zandbergen 

145 B03 Ronse 146 B07 Zarlardinge 

146 B07 Zarlardinge 104 005 Zege1sem 

147 BOS Overboelare 036 G09 Zonnegem 

14S B09 Moerbeke 083 E07 Zottegem 

149 B09 Viane 120 C03 Zulzeke 

(*) enclave die niet tot het land van Aalst behoort. 
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Veridaring van arcering en letters 

I Land van Boelaere: nrs. 57, 86, 91, 111, 113, 115, 127, 128, 131, 133, 
135, 136, 137, 138, 147. 

n Land van Gavere : nrs. 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 49. 
m Land van Rode : nrs. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 

35, 50, 55. 
IV Land van Schorisse : nrs. 74, 77, 78, 80, 103, 104, 123. 
V Land van Zottegem : nrs. 54, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 106, 107, 108. 

A Stad en schependom Aalst: nrs. 42, 43. 
G Stad Geraardsbergen: nr. 132. 
E Enelaven die niet tot het land van Aalst behoren: nrs. 94, 110. 
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A.G.N. 

A.R.A. 

art. 

dl(n). 

fl. 

fol. 

infra 

f 

nr. 

o.c. 

ongefol. 

passim. 

p(p). 

R.A.G. 

R.O.P.B.A. 

S.A.A. 

s.d. 

s.l. 

supra 

LIJST DER AFKORTINGEN 

Algemene Geschiedenis der Nederlanden 

Algemeen Rijksarchief Brussel 

artikel 

deel (delen) 

gulden(s) 

folionummer 

(zie) lager 

pond( en) Vlaams 

nummer 

opere citato (werk reeds hoger geciteerd) 

zonder folionummer 

door het hele boek of register heen 

bladzijde(n) 

Rijksarchief Gent 

Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens 

Stadsarchief Aalst 

sine dato 

sine loco 

(zie) hoger 
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INDEX VAN PERSOONS-, PLAATSNAMEN 

EN INSTELLINGEN 

De cursieve cijfers verwijzen naar de voetnoten van de betreffende pagina's 

Aalst, 
-familie van (de Alost), 

- Boudewijn, 11,12 
-Dirk, 12 
- Iwein, 12 

-graafschap, 5,12,14,15,16,17,18 
- land van, passim 
- landscollege van, passim 
- pratenjen binnen het schependom van, zie Mijlbeke, Nieuwerkerken, 

Schaarbeek 
- schependom van, 71 
- stad, passim 
- villa van (Alost), 11 
Aardenburg, 9 
Algemene Regeringsraad, 83 
Alta justitia, 14 
Anckerhielm, Karel-Lodewijk d', 92,94 
Anglo-Bataafs Condominium, 33,35 
Anjou( -aans bewind), 22,31 ,33,48,50,97 
Antwerpen, 9,46,47,83 
Athis-sur-Orge, 16 
Atrecht (Unie van), 30 

Baasrode, 46,47 
Balduinus (dictus Zorgenlose), 13 
Baljuw, 

- algemeen, passim 
- hoogbaljuw, 13,20,26,82,83,90 
-luitenant(-souverein)-baljuw, 14,25,42,71,73 
- poortbaljuw, 14,21,32,42,71 
-souverein-baljuw, 13,14,17,22 

Barrièretractaat, 33,35,97 
Baston, Charles, 72 
Bede, passim 
Beeldenstorm, 19 
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Beierse Opvolgingsoorlog, 81 
Belgiojoso, graaf von, Gevolmachtigd minister, 85 
Bergen, 46 
Bestendige deputatie (Vlaanderen),37 ,38,57 ,62, 75,84 
Bethune (kasselrij), 16 
Bette, 

-familie de, 20,25,82 
- Jean-François-Nicolas, 22 

Biest (graafschap), 8,9 
Blijde Intrede, 84 
Boelare (heerlijkheid), 17,27, 77 
Bomem, 9,18 
Boudewijn IV, graaf van Vlaanderen, 9 
Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, 9 
Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen, 10 
Bourgondiërs, 19,30,97 
Brabant, 84,86 
Brabantse Omwenteling, 79,80,86,89,90 
Broecke, Jacques-Ignace van den, 89 
Brugge, 18,47,75 
Brugse Vrije, 18,45 
Brussel, 46,48,53,67,74,83,93 
Burggraaf, 5,10,11,13,96 

Carpentier, Nikolaas, 87 
Castellanus, 10 
Chirurgijn (kasselrij), 41,70 
Clito, Willem, 12 
Cogels, 36 
Collaterale Raden, 83 
Commissariaat, 37,51 ,55,56,63 
Congres, 87 
Consilium, 14 
Constitutie (Vlaamse), 84,91,93 
Crombeen, de, 93 

Dender, 5,47 ,96,98 
Dendermonde, 9,47 
Deputaties, 37 
Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, 12 
Dokter (kasselrij), 41,70 
Dowaai, 16 
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Draeck, de, 93 
Duinkerke, 32 
Dumouriez, 88 

Ename, 5,9,11,12,96 
Engagère, zie Leenpand 
Emolument, 50,56 

Famese, 19,31 . 
Fierlant, Goswin de, 25 
Filips van den Elzas, graafvan Vlaanderen, 12 
Filips 11, koning van Spanje, landsheer van de Nederlanden, 28,30,97 
Filips V van Anjou, koning van Spanje, landsheer van de 

Nederlanden, 33 
Fiscale Kamer, 62,66,69 
Fleurus, 95 
Frans 11, keizer van het Heilige Roomse Rijk, landsheer van de 

Nederlanden, 88,94 

Gavere (heerlijkheid), 17,27,51,77,85,89,90 
Gedeputeerden (van het landscollege ), passim 
Geheime Raad, 40,52 
Gent, 9,11,18,19,46,47,49,53,67,75 
Geraardsbergen, passim 
Gerald, 10 
Gevolmachtigd Minister, 83,92,93 
Gouverneur-generaal, 32,75 
Grauwensteen, 38 
Griffier, 
-van de stad, 39,40,42,63,64,66,72 
-van het land, zie griffier-pensionaris 
Griffier-pensionaris, passim 
Grote Raad van Mechelen, 25,83 
Gwijde van Dampierre, graafvan Vlaanderen, 13,17 

Habsburg( -ers), passim 
Helman de Termeeren, Frans, 82 
Henegouwen, 
- Herman, graaf van, 9 
- vorstendom, 31 ,46,84,86 
Herdersem, 47 
Hoogpointers, 84 
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Hoop, François-Dominique d', 43.66,85,86,92 
Huisgeld, 28 
Hulpschrijver, 41 
Hunnegem, 10 

Idegem, 47 
Ieper, 18 
Inde, abdij van, 17 
Inspecteurs (van de werken), 51 

Jezuïeten, 48 
Jozef 11, keizer van het Heilige Roomse Rijk, landsheer van 

de Zuidelijke Nederlanden, 6,53,81 ,83,85,86,87 ,97 ,99 
Junta voor Besturen en Beden, 5,34,62 
J usticiaris, 13 

Kamerbode (van het siège), 42 
Karel de Goede, graaf van Vlaanderen, 12 
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, landsheer van de 

Nederlanden, 26 
Karel V, keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Spanje, landsheer 

van de Nederlanden, 6,19,28,30 ,74 
Karel 11, koning van Spanje, landsheer van de Zuidelijke 

Nederlanden, 33 
Karel VI, keizer van het Heilige Roomse Rijk, landsheer van de 

Zuidelijke Nederlanden, voordien koning van Spanje als 
Karel 111, 33,34 

Karolijnse Concessie, 19 
Kasselrij, passim 
Keyser, F.-L. de, 93 
Kortrijk, 15 
Kroonvlaanderen, 10,11 
Kwartier, 6,18,19,27,40,74 
Kwote, 16,19,27,28,35,37 

Landhuis, 38,48 
Landspensionaat, 48 
Lauretta, dochter van Diederik van den Elzas, 12 
Lede,22 
Leden (van Vlaanderen), 18,74,75 
Leenpand, 21,23,24,25,31,34,36,44,71,79 
Leenhof (van het land van Aalst), 5,14,15,16,25,66,96 
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Lefebure, Jean-Baptiste, 87,89,92,93,94 
Legerprovoost, 26 
Lenaert, 49,66 
Leopold 11, keizer van het Heilige Roomse Rijk, landsheer van 

de Zuidelijke Nederlanden, 87 
Lobbes (abdij van), 11 
Lorlewijk VI, koning van Frankrijk, 12 
Lorlewijk XIV, koning van Frankrijk, 31,33 
Lotharingen, 
-hertog van, 32,40,72,76 
- vorstendom, 8 
Lotharlus I, keizer van het Frankische Middenrijk, 8 
Luitenant (van het siège), 42 
Luxemburg, 83,86 

Maelcamp, 47 
Marechaussee, 26,42, 71 
Maria-Theresia, landsvrouwe van Oostenrijk en van de Zuidelijke 

Nederlapden, 36,54,81 ,93,98 
Mark( -graafschap), 8 
Marchio, 8 
Maria-Elisabeth, landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden, 39, 52 
Marsan, de, 72,77 
Maximiliaan van Oostenrijk, keizer van het Heilige Roomse Rijk 

en landsheer van de Nederlanden, 19 
Meeclcx, Jean-Baptiste, 40 
Mercy-Argenteau, 92 
Merovingen, 8 
Messagier (van het landscollege), 41,69,82 
Mettemich, 93,94 
Mijlbeek, 71 
Minister, 13 
Mons-en-Pévèle, 16 
Murray, 85 

Nederlanden, ook Zuidelijke Nederlanden, passim 
Neerwinden, 88 
Nettine, de, 36 
Nieuwerkerken, 71 
Ninove (stad en heerlijkheid), 17,18,32 
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Octrooi, 28,29,74 
Officiaal (van het landscollege), 41,69 
Officialis, 13 
Ontvanger 
- dorps-, 22,23,24,34,36 
-van het land (ook kwartier-), 38,40,41,67,69,72,73 
- van de stad, 40,31 
Ontvanger-generaal, 31,40 
Oombergen, 8 
Oostende, 32,47 
Oostenrijkse Successieoorlog, 24,46,49 
Optimates terrae, 11 
Osy, 36 
Oudenaarde, 33,84,85 ,86,87 

Pair, 11 
Pagus Bracbantinsis, 8 
Patin, de, passim 
Pauwe1aert, Joris, 87,92 
Patriotten, 86 
Pensioenen, passim 
Pensionaris (van de stad Aalst), 66 
Potter, de, 57 
Praefectus limitis, 8 
Principalen (zie Leden), 19 
Procureur, 42,71 
Provisies (stortingen) à fonds perdu, 44,58,71,72,79,80 
Pycke, Pierre-François, 40,43 
Pyl du Fayt, Maximilien-Joseph, 49 

Raad van Vlaanderen, 53,62,66,69"91,93 
Raepsaet, Jan-Jozef, 84 
Ramillies, 33 
Rastau (vrede van), 33 
Recognitie, 29 
Regisseur (van de belastingen), 41,70 
Rekenkamer, 76 
Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten, 87,89 
Rijksvlaanderen, 9,11 
Rijsel, 16 
Rode, 17,27,46,51 ,54, 77 
Ronse, 17,18,77,78 
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Ruddere, Pierre-François de, 39 
Saksen-Teschen, Albert en Maria-Christina van, 85 
Scaek, Clais, 17 
Schaarbeek, 71 
Schelde, 5 ,8,9 ,4 7,96,98 
Schelderode, zie Rode 

· Schorisse (heerlijkheid), 17,27 ,52, 77 
Schouwingen, 15 
Secretarie van State en Oorlog, 46 
Sergeant, 42,71 
's Graven propre dorpen, 12 
Siège (rechtbank van), 21,42,57,59 
Sint-Pietersabdij (Gent), 11 
Smet, Jacques de, 85,86,87,89,90,91,92,94 
Somme, 9 
Souvereine Raad van Justitie, 83 
Spaanse Successieoorlog, 22,24 
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- van Brabant, 84,86 
- van Henegouwen, 84,86 
- van Vlaanderen, passim 
Subaltemen, 20, 57, 75 

Tabbaertgeld, 58,71 
Tack,93 
Theresiaans college, 48 
Transport, 16,17 ,22,27,28,37,75,76 
Trauttmansdorf, Ferdinand graaf von, 86,94 
Tymenis, 13 

Utenhove, Clais, 17 
Utrecht (vrede van), 33 

V alencijn, 9 
Venaliteit, 41 
Verdun, 8 
Vermandel, Jean-Baptist, 93 
Vilaio XIIII, 
- François-lgnace, 40,41, 67 
-Jean-Jacques-Philippe, 48,49,79 
Vir illuster, 11 
Vlaanderen (graafschap), passim 
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Waas,9 
Waepenaert, Antoine-Louis de, 49 
Wijngeld, 51 ,63 
Witte, Jan de, 40 
Worppenningen, 51,63 

Zeeland, 9 ,46,4 7 
Zeihof (van Aalst), 11 
Zetting, 28 
Zevenjarige Oorlog, 36 
Zierikzee, 15 
Zitpenningen, 52, 54, 56 
Zottegem (heerlijkheid), 17,27,46,51 ,57, 77 
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