
heiland
van
aalsl

Jaargang XXXl - 1979 - Nummer 4



+++++++++.+++++++++++++++.++++++++++++++++++++++++++++++++. +
+ ++ ++ +
: EEN JAAR GRATIS VERZEKERING voor de leden van :.
+ +,
: V.T.B.-V.A.B., Davidsfonds, Willemfonds,· Vermeylen- :
+ +
:. fonds V.O.S., A.N.Z. en B.J.G.G: bij het afsluiten van.een :
+ +
: tienjarige polis in één van de takken: :
+ ++ ++ ++ +
: Brand :
+ ++ +
: - Bu'rgerlijke vérantwoordel.ijkheid gezin :
+ ++ +
: .Persoonlijke verzekering :
+ ++ ~
: Persoonlijke verzekerinq inzittenden auto :
+ ++ ++ ++ +
: Vraag inlichtingen aan onze bemiddelaars of rechtstreeks :
+ ++ aan ++ ++ ++ +
+ +

1 N.V. DE NOORDSTAR 1·• ++ ++ ++ +

i en BOERHAAVE i.+ •
+ +: :
+ +
i Groot- Brittanniélaan 121 :
+ ++ +i 9000 GENT Tel. 091/25.75.15 . !+:

! die de zaak aan de bemiddelaar van uw keuze zal over- +
+ +
• rnaken. ++ ++ +
:+.+.+++++++++.++++++++++++.++++++~+ •.++++.+++++++++++++++:



DE FAMILIE WAUTERS TE
AALST -MIJLBEEK GEDURENDE

DE ACHTTIENDE EEUW :
DRIE GENERATIES

,ARMOEDEc)

Het aantal behoeftigen neemt in de loop der XVIIlde eeuw be-
stendig toe, Als oorzaak wijzen sommigen op een algemene verpau-
pering ten gevolge van de voortdurende oorlogen in de XVIIde eeuw,
anderen daarentegen stellen een groeiend onevenwic.flt t)l,ssen een
steeds toenemende' bevolkingsomvang en het ekonomisch onrwikke-
lingspeil - met massale werkloosheid als gevolg - verantwoordelijk,

De klassieke armenzorg staat inmiddels zo goed als machteloos,
Te Aalst is er enerzijds de Armenkamer, die er met veel goede wil
maar met te weinig financiële middelen, volgens de stadsmagistraat
amper in slaagt enige vertroosting te brengen aan het twintigste deel
der armsten onder de bevolking (I), Nieuwe, in de sfeer van de
Verlichting opgedoken ideeën, zoals dat van het ekonomisch
renderend tuchthuis met werkplaats, brengen maar weinig aarde aan de
dijk,

Anderzijds tracht ook de centrale overheid, via een hele reeks
ordonnanties m. b. t. de bedelarij en de openbare hulpverlening, de
«kwaal» te bestrijden. De plakkaten van 12 januari 1734 en 14
december 1765 bevestigen wat dit betreft nogmaals de oude, harde
opvatting: enkel zij die wegens ouderdom of lichamelijk gebrek niet in
staat zijn te werken, mogen, mits toelating van armmeesters en

("") Zonder de bereidwillige hulp van Dhr. K. Baert, stadsarchivaris te Aalst, ware dit
onderzoek wellicht nooit tot stand gekomen. Hiervoor mijn oprechte dank.

(1) «". la table des pauvres ... suffit à peine de donner une consolation à la vingtième
partie d'emre eux dans la plus grande nécessité ...• - A.R,A., Archief van de .
Geheime Raad, nr. 933, 11 (brief van het Aalsters. stadsbestuur gedateerd 9 no-
vember 1770).

145



Bezemverkoopster
Naar E. Bouchardon (T 1762).

146



pastoor, bedelen of van de uitkeringen genieten in hun geboorte- of
woonplaats; al de anderen zijn landlopers en vagebonden die dienen te
worden bestraft. Deze beschikking vereiste echter de vervolging van de
talrijke werklozen en maakte dat de plakkaten, evenals de vroegere
aangaande deze materie, spoedig dode letter bleven.

De stadsbesturen gaven in de praktijk, zij het noodgedwongen,
blijk van meer realisme en namen tegenover de autochtone bedelaar
ook een eerder verdraagzame houding aan. De Aalsterse stadsmagis-
traat wees de centrale overheid erop dat tal van arbeiders een gedeelte
van het jaar werkloos blijven en in de winter genoodzaakt zijn te
bedelen om aan de kost te komen (2).

Ook een in 1766 opgestelde armenlijst (3) bevestigt deze ziens-
wijze : zo zijn er bijvoorbeeld op 24 behoeftige gezinnen die de prate-
rij Mijlbeek bewonen (4) maximaal 14 die enige werkonbekwaamheid
(van één of meerdere gezinsleden) wegens lichamelijk letsel (5) of
ouderdom kunnen inroepen; op één enkele uitzondering na bedelen ze
ech ter alle.

Uit hetzelfde dokument treden ook een aantal andere kenmerken
naar voor. Demografisch valt vooral het lage gemiddeld aantal levende
kinderen per gezin op: 2,65 (6), een treffende weerspiegeling van de
hoge kindersterfte, gevolg van de weinig hygiënische omstandigheden
waarin men leefde.

De armoede heeft ook een ruimtelijk aspekt: tenminste 12 ge-
zinnen op 24 bewonen de Krekeldries, een in een uithoek van de
praterij gelegen gehucht, voornamelijk bestaande uit laaggelegen meer-
sen en landbouwgrond van slechte kwaliteit (7).

(2) « ... un grand nombre d'ovriers dans routes sorties de rnétiers est une partie de
l'année sans ouvrage et plusieurs SOnt obligés de demander des aumones pendant
l'hyver ... ». - A.R.A., ibid.

(3) S.A.A., nr. 2066. - In dit pak bevindt zich een stuk getiteld «Lysre der aerme
relatief aen het placcaet van 14 Xbris 1765» (stad en praterijen Mijlbeek en Schaar-
beek).

(4) d.i. precies 100 personen of ca. 6 % van de Mijlbeekse bevolking; te oordelen naar
een aantal slordigheden is de lijst echter onvolledig.

(5) Meest voorkomend : hernia en breuken van diverse aard (vaak reeds op zeer
jeugdige leeftijd), oogletsels.

(6) Een omvangrijk sociaal-historisch onderzoek wees voor het achttiende eeuwse
Frankrijk uit dat 2 à 3 levende kinderen in arme gezinnen tOt de norm behoorde;
niettegenstaande hun geringe omvang raakten de~e familie-eenheden toch vrij
makkelijk in moeilijkheden (HUFfO T, O.H., The Paar of Eigbteenth-Century
France, p. 108).

(7) Gehucht gelegen ten noorden van de Molenbeek bij de grens met Moorsel, zich
uitstrekkende langs weerszijden van de -herwegh naer Mechelen» (huidige Moor-
selbaan).
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Zo men al over een eigen «huysken- of «aftreck» beschikt (8), de
grond bezit men meestal niet zelf en de opbrengst ervan is ook onvol-
doende om in het onderhoud van het gezin te voorzien. Hiertoe hou-
den de meeste gezinnen er een heel stel aanvullende aktiviteiten op na
(9). De onzekere arbeidspositie van de dagloner en de lage verdiensten
in de vlasverwerkende huisnijverheid maken echter dat men in vele ge-
vallen toch nog aangewezen is op leningen en bedelarij om rond te
komen. De meeste gezinnen raken niet uit het slop. Alkoholisme met
alle gevolgen van dien, alsook de onwettige middelen waartoe' men
soms zijn toevlucht neemt (bv. bosschenderij), zorgen nog voor bij-
komende problemen.

Al deze karakteristieken zullen we in volgende regels herhaaldelijk
aantreffen. De familie die ter sprake komt hoort immers grotendeels
thuis in de brede bevolkingslaag der behoeftigen: op 21 gezinnen, ver-
spreid over drie generaties, die gedurende de XVIIlde eeuw het
schependom bewonen, zijn er zes waarvan is bekend dat ze bedelden
terwijl minstens evenveel andere regelmatig steun omvingen van de
stedelijke armendis.

AORIAEN WAUTERS vestigt zich omstreeks het midden van de
XVIIde eeuw te Aalst-Mijlbeek; hij trad er op 13 december 1648 in het
huwelijk met Jacoba De Smedt fia. Judocus en Anna Vermaesen, wier
familie aldaar diverse partijen grond in eigendom en in pacht bezat
m.n. op' de Krekeldries. Zowel Adriaen als zijn zonen Judocus
(OA., 4-4-1650), Joannes (OA., 22-4-1657) en Cornelius (OA.,
28-10-1659) worden herhaaldelijk als pachters in de streek vermeld.

JAN WAUTERS fs. ADRIAEN huwt te Aalst op 5 juni 1678 met
Elisabeth Vanden Abeel fia. Joannes en Joanna Vanden Berghe (t A.,
27-4-1729). .

(8) 7 gezinnen beschikken over een eigen woning, 2 huren er een, terwijl 9 andere een
gedeelte van een woning afhuren : in 4 gevallen gaat het om een gedeelte van een
kamer, gezien de woning slechts één kamer omvat. Men WOOnt soms met 15 per-
sonen en meer, meestal van eenzelfde familie, samen. - S.A.A., nr. 2066.

(9) De toestand te Mijlbeek : de meeste mannen zijn dagloners, maken bezems (in 7
gezinnen) of helpen hun vrouw, wier bezigheid zich zonder uitzondering in de
vlasverwerking situeert : repelen, zwingelen, hekelen en spinnen. Ook de
kinderen steken hierbij een handje toe, verder rapen ze hout of werken als dienst-
meid of koewachter op de grotere pachthoeven. - S.A.A., nr. 2066.
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Zij hadden zes kinderen:
Joannes °A., 20-3-1679. Volgt onder 1,1.
Joanna °A., 3-7-1681. Volgt onder 1,2.
Franciscus °A., 20-9-1682. Wsch. jong gestorven.
Franciscus °A., 5-3-1684. Wsch. jong gestorven.
Adrianus °A., 21-2-1685. Volgt onder 1,3.
Egidius °A., 28-2-1688. Wsch. jong gestorven.

I, 1. JAN WAUTERS fs. JAN neemt in 1717 een kleine weide van
46 roeden, gelegen op de Krekeldries, in pacht van de Huisarmen van
Aalst, dit «voor eene cijns van 99 jaer» (10). Het perceel, dat ongetwij-
feld spoedig wordt behuisd, zal in de loop van de eeuw een onder-
komen bieden aan een belangrijk deel van de familie. Jan was pas op
37-jarige leeftijd gehuwd met Joanna Philips (Moorsel, 16 juni 1716);
het echtpaar liet volgende kinderen na :
Maria Joanna °A., 6- 5-1717. Volgt onder n,1.
Adriana °A., 12-11-1718. Volgt onder n,2.
Joannes °A., 3- 3-1721. Wsch. jong gestorven.
Maria Josepha °A., 16- 6-1723. Wsch. jong gestorven.
Livina °A., 1- 8-1726. Wsch. jong gestorven.
Catherina °A., 18- 4-1731. Volgt onder n,3.

1,2. JOANNA WAUTERS fia. JAN huwt op 11 april 1706 te
Aalst met Jacobus Schellekens; het gezin vestigt zich te Moorse!.

Er waren vijf kinderen :
Joannes °Moorsel, 19-7-1706.
Franciscus °Moorsel,24-1-1709.
Gaspar °Moorsel,26-7-1716.
Anna °Moorsel, 25-7-1719.
Maria °Moorsel, 25-8-1723.

(l0) Uittredende pachter : Jan Verbremt; het goed lag ten zuiden van de huidige
Moorselbaan, ter hoogte van het kruispunt met de Kleistraat. «Item sesenveertigh
roeden lam in mersch op krekeldriesch achter d 'hofstede van cornelis vande maele
oost den mersch vande fermerye van het beggynhof van Aelst, suyt hendrick
wellekens ende adriaen van welle fs adriaens, west den selve van welle ende het
cloester vanden roosen, noort d'hofsrede van pauw els meert, langswaer d'uytrede
Ieyt van dit goet». - S.A.A., nr. 1969 (onrvangstboek van pachten toebehorend
aan de Huisarmen), fO80 r", Zie ook nr. 685 (kworeboek), fO59 r" en 61 r".
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1,3. ADRIAEN WAUTERS fs. JAN vertrekt op zeventienjarige
leeftijd samen met zijn broer naar Eksaarde in het Land van Waas om
er als pionier aan de versterkingen te werken die het «erfdeel>, van
Lodewijk XIV tegen een geallieerde invasie moesten beschermen (11).
Twee jaar later, op 26 april 1704 huwt hij te Aalst met Joanna Heyens
(t Aalst, 8-9-1753). Noch omtrent het beroep noch omtrent de woon-
plaats van Adriaen hebben we volstrekte zekerheid. Mogelijk was hij
landarbeider (12) en woonde hij aanvankelijk met zijn gezin in bij zijn
ouders op het "Groot Eeckhout» te Mijlbeek, waar deze samen met
Judocus Wauters fs. Adriaen een kleine hofstede in pacht hielden van
Jan De Ries (13); deze pacht liep in 1716 ten einde (14) waarna dit deel
van de familie ongetwijfeld haar intrek nam op de Kreke!dries (15).

Adriaen overleed op 3 augustus 1753 te Aalst in het O.L.Vrouw-
hospitaal, waar vanouds de behoeftigen der stad voor verpleging
werden opgenomen; talrijk zijn de leden van de familie die hier een
laatste onderkomen vonden.

Van hem zijn volgende afstammelingen bekend:
Laurenria °A., 1- 6-1704. Volgt onder II,4.
Joanna °A., 6- 1-1706. Wsch. jong gestorven.
Joannes °A., 10- 7-1707. Volgt onder II,5.
Elisabetha °A., 27- 2-1709. Wsch. jong gestorven.
Joannes Franciscus °A., 13- 3-1710. Volgt onder II,6.
Livinus °A., 14- 1-1713. Wsch. jong gestorven.
Judoca °A., 3-11-1714. Wsch. jong gestorven.
Petrus °A., 15- 3-1717. Volgt onder II,7.
Joanna °A., 30- 3-1721. Wsch. jong gesrorven.

II,1. MARIA JOANNA WAUTERS fia. JA huwt op 8 mei
1737 te Aalst met Adriaen Walgraeve fs. Guilelmus (t Moorsel,
30-7-1770).

Het echtpaar woont in 1766 op de Kreke!dries in een huis toebe-
horend aan Frans Callebaut, landbouwer te Moorse!, waar hun oudste

(11) S.A.A., nr. 839, gn. fol. - Her aandeel van de stad en her schependom in de
kwote bedroeg 41 pioniers, die alle vertrokken op 27-4-1702; de mannen verdien-
den 13 stuivers per dag.

(12) Cfr. S.A.A., nr. 1699 (S.v.G. 1733), fO470 rO.
(13) S.A.A., nr. 684 (metingboek) fO24 r? en nr. 685 (kwoteboek) fO66 vO;zie ook

nrs. 695, 696 en 697 (ommesrellingen - settingen). - Her Groot Eeckhour lag ren
westen van de Beekstraat en ten noorden van de huidige Langestraar.

(14) Cfr. R.A.G., nr. 2605 (seningen 1715-1717), gn. fol.
(15) Zie 1,1.
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dochter Joanna Josepha als «dienstmaerte» werkt. Adriaen is bezem-
maker en helpt zijn vrouw af en toe bij het spinnen; hun achttienjarige
zoon Martinus «heeft gebreck aen synen arm ende aen syn been spint
ende raept hout ende is onbequaem tot swaer werck». Het gezin werd
in de winter ondersteund door de armendis en verkreeg ook toelating
tot bedelen : het teken dat hen hiertoe werd verleend en voortdurend
op de borst moest worden gedragen had het nummer 48 (16). Maria
Joanna overleed eveneens te Moorsel op 12 april 1778.

Kinderen:
Petrus
Guilelmus
Petrus
Joanna Josepha
Martinus
Petrus Joannes
Maria Antonia
Antonius
Joanna Theresia

°A., 24-12-1737.
°A., 26-12-1738.
°A., 14- 9-1742.
°A., 12- 4-1745.
°A.,24:- 4-1747.
°A., 13- 3-1752.
°A., 30- 1-1754.
°A.,29- 2-1756.
°A., 7- 2-1758.

I1,2. ADRIANA WAUTERS fia. JAN op 13 mei 1737 te Erem-
bodegem gehuwd met Petrus Van Mol en vroegtijdig te Aalst over-
leden op 15 februari 1745. Het echtpaar woonde te Erembodegem
waar Petrus Van Mol amper vier jaar na hun huwelijk om het leven
kwam in een dysenterie-epidemie (17); er was slechts één kind,
Franciscus (18).

I1,3. CATHERINA WAUTERS fia. JAN huwde te Oudegem op
15 februari 1756 met Aegidius Steeman. Overleed aldaar reeds op 19
augustus 1759 en kreeg er een armen-uitvaart (19).

Er waren twee kinderen :
Maria Judoca °Oudegem, 26-12-1756.
Petrus : °Oudegem,26- 8-1758.

I1,4. LAURENTIA WAUTERS fia. ADRIAEN huwde te Moor-
sel op 29 november 1725 met Martinus Van Poeck en overleed er op 13
februari 1727, in de ouderdom van 22 jaar.

Er was slechts één kind:
Adrianus : °Moorsel, 20-1-1727.

(16) S.A.A., nr. 2066.
(17) A.R.A., Microfilm p.r. Erembodegem JL 647 (7 23-1 H741).
(18) Cfr. S.A.A., nr. 1731 (S.v.G. 1765), fO 152 v".
(19) R.A.G., p.r. Oudegem nr. 8.
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lI,S. JAN WAUTERS fs. ADRIAEN.
Treedt op 8 februari 1728 te Moorsel een eerste maal in het huwe-

lijk met Catherina Claessens fia. Hendrik afkomstig van Meise in Bra-
bant.

In 1754 neemt hij een partij bosland, groot twee dagwand, in
pacht van de abdij van Vorst; het perceel, dat deel uitmaakt van de
«Berghebosschen» en gelegen is aan de «Berghestraete- (20) moet,
aldus de pachtovereenkomst, omgezet worden in zaailand (21).

Volgens een staat van goed, opgemaakt na de dood van zijn
vrouw op 27 maart 1763, kan Jan voor het werk op het land over
weinig meer dan een kruiwagen beschikken; hij moet dan ook herhaal-
delijk beroep doen op «peerdewerck». Dezelfde bron vermeldt dat het
gezin een hofstede (liggende waarde geschat op 50 gulden 13 1/4 stui-
vers) te Mijlbeek in pacht houdt van Cornelis De Putter; op het erf
staan enkele fruitboompjes. Mogelijk bakt men zijn eigen brood, want
er is een «rnoilie» (22). .

De baten omvatten verder een ijzeren haardketel, enig aardewerk
en een botervat; Jan bezit tevens een koe en een kalf. Verder zijn er
zeven vaten aardappelen, een hekel, een partij vlas en een kist met een
half vat lijnzaad. De kleren van de houder zijn in zodanig slechte staat
dat ze hem worden «gelaeten voor synen rouw»; de overledene
beschikte over twee voorschoten en een rok. Het totaal batig saldo van
de staat bedraagt 80 gulden 18 1/2 stuivers (23).

Jan hertrouwde op 17 mei 1763 te Aalst met PetronelIa De Backer
fia. Michael afkomstig van Erernbodegem, die echter reeds op 19 juni
1765 overleed. Het huwelijk bleef kinderloos. Omstreeks deze periode
neemt Jan een kleine partij landbouwgrond van 59 roeden in pacht;
deze is gelegen op het «groot doorenveldt», aan de Paardendries (24).

Op 29 september treedt Jan een derde maal in het huwelijk te
Aalst met Joanna Maria Beeckman. De jaren die volgen kenmerken
zich door een voortdurende verarming en in de winter 1777 komt het
gezin van Jan Wauters voor op de bedelingsrol van de armendis (25);

(20) Huidige Affligemdreef.
(21) A.R.A., Kerk. Arch., nr. 7240, fO4 r? en ibid., nr. 7296, fO128 v", 204 r" & VOen

222 rO.
(22) moelie, kneedtrog.
(23) S.A.A., nr. 1729 (S.v.G. 1763), fO129 r? - 130 v".
(24) S.A.A., nr. 684, fO35 V

O en nr. 686, fO151 v".
(25) S.A.A., nr. 2060 (_WimerroJle vanden jaere 1777-), gn. fol.
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hijzelf sterft echter reeds op 6 januari van dat jaar, in de ouderdom van
70 jaar. Hoe slecht het wel gaat blijkt uit de staat van goed : het hele
hebben en houden van het gezin bedraagt, na aftrek van de schulden,
nog amper 5 gulden 10 stuivers (26). Vermelden we tenslotte nog dat,
wanneer in het najaar van 1748 de grote klopjacht op «vagebonden,
lantlopers en anderequaetdoeners» plaatsgrijpt, Jan samen met zijn
schoonzoon Simon Cardon wordt opgeroepen om de gevangenen te
bewaken (27).

Jan Wauters fs. Adriaen laat dertien kinderen na; zijn vierde en
laatste huwelijk te Moorse! op 26 april 1774 met Joanna Van Mieghem
fia. Jacobus bleef kinderloos.
Joannes °A., 14- 3-1729. Wsch. jong gestorven.
Joanna °A., 31-10-1730. Wsch. jong gestorven.
Joanna °A., 22-11-1731. Volgt onder 1Il,1.
Egidius °A.,20- 6-1735. Wsch. jong gestorven.
Anna Maria °A., 7- 6-1737. Wsch. jong gestorven.
Joannes Baptista °A., 11- 1-1739. Wsch. jong gestorven.
PetronelIa °A., 11- 4-1743. Volgt onder III,2.
Joannes °A., 7-10-1745. Volgt onder IIl,3.
Maria °A., 10- 5-1752. Wsch. jong gestorven.
Simon °A., 20-11-1753. Volgt onder III,4.
Joanna Catherina °A.,23- 7-1766. Volgt onder III,5.
Joannes °A.,26- 1-1769. Wsch. jong gestorven.
Joanna Maria °A., 18- 7-1771. Wsch. jong gestorven ..

II,6. JOANNES FRANCISCUS WAUTERS fs. ADRIAEN
huwt te Aalst op 18 mei 1730 met Petronella Poeckx fia. Martinus
afkomstig van Gijzegem.

Vanaf 1735 tot aan zijn dood op 7 januari 1780 bewoont hij de
Krekeldries, waar hij zijn oom Jan Wauters fs. Jan opvolgde als
pachter van de Armen van Aalst van «46 roeden drooge weede met het
huys daerop staende- (28); hij betaalt hiervoor nagenoeg onafgebroken
de som van 3 gulden per jaar (29). In 1766 wonen de gezinnen van zijn

(26) S.A.A., nr. 1743 (S.v.G. 1777), fO30 VO - 31 r".
(27) S.A.A., nr. 726, gn. fol. - Het gaat om vele tientallen gevangenen, onder hen

O.m. Jan De Lichte en consoorten. Het aantal bewakersdoor de praterij Mijlbeek
geleverd bedraagt na het vertrek van de Fransen aanvankelijk 14 en later tot 31
personen. N.a.v. deze klopjacht werden op 28 september te Mijlbeek nachtelijke
huiszoekingen gehouden (cfr. S.A.A., nr. 680, gn.Iol.).

(28) S.A.A., nr. 1971, fO 67 rO en nr. 2017, fO 29 vO; zie ook nr. 685, fO 59 rO en nr.
686, fO 167 r".

(29) S.A.A., nrs. 2017 - 2033 (Armenrekeningen 1736 - 1779).
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Een kleine meers van 46 roeden, pachtgoed van «den armen van Aelst» (boven rechts),
bood bijna een eeuw lang onderkomen aan een groot deel van defamilie (vn. de tak Frans
Wauters fs. Adriaen); diverse gezinnen woonden hier samen.
Ten noorden de Mechelse heirweg en het kruispunt met de Beekstraat, ten zuiden de
Molenbeek.
Kaartboek van de abdij Ten Rozen door landmeter B. Peelman. 1770. S.A.A., nr. 2108,
I" 27 (kaart 17). (
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kinderen Joanna (zie llI,6) en Joannes (zie lIl,7), in totaal 19 personen
(!), bij hem in en dragen elk jaarlijks ten belope van 6 schellingen bij in
de pachtprijs (30).

De jaren van de Oostenrijkse successie-oorlog gaan niet onge-
merkt voorbij; Franciscus moet, ondanks zijn armoede, herhaaldelijk
rantsoenen leveren aan de ~oldaten van het leger' van Lodewijk XV
(31).

In de winter van 1751 wordt hij in de bossen van de Abdij van
Vorst betrapt : om er te hebben «gekapt & gesneden gronthaut en
andere» wordt hem een boete opgelegd (32).

. Uit zijn huwelijk met Petronelia Poeckx zijn ons volgende
kinderen bekend
Joanna
Joanna
Joannes
Joannes Franciscus
Catherina
Gertrudis Petronelia
Adriana
Nicolaus
Maria

°A., 16- 8-1731. Wsch. jong gestorven.
°A., 6- 1-1734. Volgt onder 1II,6.
°A., 18- 8-1735. Volgt onder 1II,7.
°A., 25-12-1738. Volgt onder III,8.
°A., 19- 1-1743. Volgt onder III,9.
°A., 13- 1-1746. Volgt onder III,10.
°A., 2-12-1748. Wsch. jong gestorven.
°A., 23- 3-1752. Volgt onder 1II,11.
°A., 14- 4-1756. Wsch. jong gestorven.

II,7. PETRUS WAUTERS fs. ADRlAEN huwt op 4 juli 1735,
op achttienjarige leeftijd, te Aalst met Maria Anthoen (afkomstig van
Mechelen).

Petrus was beslist nog armer dan zijn broers. De staat van goed
opgesteld na de dood van zijn vrouw op 26 maart 1757 (33) vertoont
een batig saldo van niet eens' 5 gulden. Het «huysker» waarin het
gezin woont is amper 12 gulden waard. Het perceeltje grond van 25
roeden waarop het staat houdt Petrus in pacht van Pieter De Ries,
doch hij staat drie jaar met de betaling van zijn pacht ten achter. De
schaarse bezittingen omvatten niet eens een bed; er is slechts sprake
van een «sargie». Verder is er naast wat aardewerk een «haernes», een

(30) S.A.A., ~r. 2066; zie ook III,6 en lII,7.
(31) S.A.A., nr. 850 : «Item comt aen Frans Wauters over redemptie van twee ratioris

complet in gelde de somme van 0; 17 1/2 voldaen op de setting 1747»; gelijkaar-
dige vennelding in S.A.A., nr. 726 (gn. fol.), jaar 1748.

(32) S.A.A., nr. 967 (Dinsdagrol), fo 14 VO

(33) S.A.A., nr. 1727 (S.v.G. 1761), fO 330 VO - 332 r",
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ladder, een steen vlas, twee «violen» (34), een kleine hoeveelheid
brandhout, een mestvat, enkele slechte kledingstukken en wat
«toeback». De schuldenlijst bevat naast de achterstallige pacht vooral
niet-betaalde winkelwaren.

Op 7 oktober 1759 hertrouwde Petrus te Aalst met Maria Judoca
Vande Maele fia. Petrus afkomstig van Welle. Blijkbaar verhuisde het
gezin kort daarop. De armenlijst van 1766 vermeldt dat het «woont op
cheijns in Mijlbeke die competeert aen sr. N. Smet bleijcker». Petrus is
bezem maker, zijn vrouw bedelt en ook zijn twaalfjarige dochter
Gertrudis «vraegt haer brood». Van de overige kinderen wonen Joanna
(zie 111,12) en Frans (zie m,B) met hun gezin bij hem in, evenals
Elisabeth (achttien jaar oud, spinster) en Judocus (vier jaar oud);
samen: 14 personen. Van de acht overige kinderen is slechts Adriaen,
gehuwd te Erpe, nog in leven. Het gezin krijgt in de winter hulp van
de armendis (35).

Na de dood van Maria Judoca (t A., 18-12-1771) trad Petrus nog
een derde maal in het huwelijk met Anna Maria Vanden Abeele (A.,
23-8-1772). Hij stierf in het O.L.Vrouwhospitaal te Aalst op 29
december 1793, in de ouderdom van 76 jaar.

Van zijn twintig nakomelingen hebben vele nooit de volwassen
leeftijd bereikt; van de kinderen geboren na 1766 vonden we, met
uitzondering van Joannes Baptista (t A., 22-6-1778), geen enkel spoor
meer terug.
Catherina
Joanna
Joannes Franciscus
Joannes Franciscus
PetronelIa
Adrianus
Adriana
Elisabetha
Egidius
Gertrudis PetronelIa
Nicolaus
Judocus
Barbara
Jacobus
PetronelIa Dorothea
Petronella"
Remisius
Joannes Baptista
Joanna Francisca
Cornelius

°A.,25- 3-1736. Wsch. jong gestorven.
°A., 28- 3-1737. Volgt onder III,12.
°A., 25-11-1738. Wsch. jong gestorven.
°A., 3- 9-1740. Volgt onder III,B.
°A., 3- 6-1743. Wsch. jong gestorven.
°A., 3- 8-1744. Volgt onder III,14.
°A., 25- 6-1746. Wsch. jong gestorven.
°A.,25- 8-1747. Volgt onder III,15.
°A., 12- 2-1751. Wsch. jong gestorven.
°A., 11- 8-1753. Wsch. jong gestorven.
°A.,20- 3-1756. Wsch. jong gestorven.
°A.,23- 1-1762. Volgt onder III,16.
°A.,25- 8-1764. Wsch. jong gestorven.
°A., 15- 2-1767.
°A., 6- 2-1770.
°A., 11- 1-1774.
°A., 7- 5-1775.
°A., 15-10-1776.
°A., 1- 2-1780.
°A., 19- 9-1782.

(34) enk. -viole- ; glazen fles met lange hals.
(35) S.A.A., nr. 2066 .
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III,l. JOANNA WAUTERS fia. JAN. Gehuwd met Simon
Cardon fs. Petrus te .Aalsr op 26 april 1750, die zijn schoonvader
opvolgt als pachter op het «groot doorenveldt- (36); woont op de
Krekeldries (37). Joanna is spinster; haar man is naast zijn land-
bouwakriviteiten als arbeider nauw betrokken bij de uitgebreide
werken aan de Dender in de tweede helft der achttiende eeuwen
wordt in die hoedanigheid ook herhaaldelijk vermeld (38).

In 1766 krijgt Simon een boete om «bevonden te sijn met te sirten
drincken in den herberghe den lesten st(uyver) op Mijlbeke naer 10
uren in den avont» (39).

In 1777 staat het gezin op de winterrol (40) en ook nog na het
einde van het Oud Regiem ontvangt het geregeld steun (kledingstuk-
ken e.d.) van het Bureel van Weldadigheid (41). Dit belet het gezin
blijkbaar niet soms kinderen van andere armen op te nemen (die vaak
werden uitbesteed) waarvoor het van de armendis vergoedingen
ontving (42).

J oanna overleed te Aalst op 3 december 1801.
Binnen het huwelijk was er slechts één kind:

Joannes : °A., 7-1-1751.

III,2. PETRONELLA WAUTERS fia. JAN. Een eerste maal
gehuwd met Daniël Beeckman fs. Jan (A., 31-5-1762) die als soldaat in
Suriname overleed op 2 januari 1773. Onder de bezittingen van de
weduwe een woonhuis van 30 gulden; verder een tafel, twee stoelen,
een koffer, een spinnewiel en haspel, een ijzeren haardketel. een
moelie, een kookpan, een waterkan, twee korven en een partij linnen
(die het hoogste «kapitaal» vertegenwoordigt nl. 21 gul. 10 st.). Samen
met een «sack pataten» en de «messinck met de asschen- bedraagt het

(36) S.A.A., nr. 686, fO 150 V
O (1777).

(37) «Begin van de beekstraete zuydwaerts gebuerende met de mechelsche heirbane».
- R.A.G., Kass. Aalst, nr. 2807, «Staet van zielen der praterije van schaerbeke en
mijlbeke geformeert in de maand augusti 1786», gn. fol.

(38) «Specificatie van daghueren gemploijeen tot het ruymen van den Dender binnen
de stadt Aelst beginnende den 20 maij 1771 tot den 25 dito inclus. te weten Simon
Cardon 2 1/2 (dagen) 1 : 10 : 0». - S.A.A., nr. 644, gn. fol.
«Dagen ge employeert tOt het ruymen ende weeren der plaete aen de Nieuwe
Caaye beneden St anna brugge Simon Cardon 8 (dagen) 4 : 16 : 0». - S.A.A., nr.
565, gn. fol. (juli 1782).

(39) S.A.A., nr. 967 (Dinsdagrol, 27-7-1766), gn. fol.
(40) S.A.A., nr. 2060.
(41) S.A.A., Arch. Bur. Weid., nr. 524 (<<Journal des payernents»), sc. du 29 Brum. an

VUl, 15 Frim. an VIII enz.
(42) S.A.A., nr. 2039, fO 82 v".
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totaal van de baten 65 gulden 15 stuivers. De lasten belopen 10 gulden
13 stuivers (w.o. de aaakoop van katoen) (43).

Het woonhuis staat «op den dreve ofte goet van Vorst- (44), in
pacht gehouden door haar vader (4~) en vanaf diens dood in 1777 door
haar tweede echtgenoot Ludovicus Bernau fs. Guilelmus (huw. te
Aalst op 30 oktober 1774); Petronella zal er tot het einde van haar
leven (t A., 17-1-1806) blijven wonen (46).

Ludovicus wordrop latere.tijdstippen nog vermeld als pachter van
andere gronden: 15 roeden gelegen op «'t Groot Eeckhour» (47) en 25
roeden gelegen in de omgeving van de «Berghstraete» (48). O~k is hij
als arbeider tewerkgesteld aan twaalf stuivers per dag bij de kanalisatie-
werken aan de Dender (49) en de bouw van de Vaartkaai (50).

Het tweede huwelijk van Petronella bleef kinderloos; uit het
eerste zijn ons volgende kinderen bekend:
Joannes °A., 28-11-1762.
Joanna Maria: °A., 18-12-1763.

..

IIl,3. JAN WAUTERS fs. JAN huwt op 13 januari 1767 te
Haaltert met PetronelIa De Schutter fia. joannes (51). Het gezin leeft
in grote armoede. Aanvankelijk, en waarschijnlijk reeds vóór hun
huwelijk, woont het echtpaar te Haaltert waar ze de huishuur niet
kunnen betalen; tenslotte wijken ze terug uit naar Aalst waar ze te
Mijlbeek 'hun intrek nemen in een huisje toebehorend aan Ludovicus
Bernau, schoonbroer van Jan (52).

Jan Wauters overlijdt op amper dertigjarige leeftijd (t A.,
14-6-1774) en wordt op kosten van de armendis begraven; de schulden
van het gezin zijn inmiddels hoog opgelopen en overtreffen krachtens
de staat van goed - gratis opgesteld vanwege «'s overgeverigens arme
gestaethede» - de baten met nagenoeg 27 gulden (53). De houdrigge
verklaart tevens «dat sij de casack van haeren overleden man heeft
verkocht voor 26 stuivers daer vooren sij haer kind een cleedsel heeft
gecocht». De schaarse bezittingen omvatten een bed, een tafel en

(43) S.A.A., nr. 1742 (S.v.G. 1776), fO24 rO-vo; zie ook S.A.A., nr. 1892, gn. fol.
(44) S.A.A., nr. 1742, fO24 r".
(45) Voor de ligging van het (inmiddels bebouwde) perceel zie H,S.
(46) S.A.A., nr. 686, fO 151 vo; zie ook R.A.G., Kass. 'Aalst, nr. 2807 en de overlij-

densakte (S.A.A., nr. 172 (1806), fO21 v").
(47) S.A.A., nr. 686, fO 151 V

O (1780); ligging zie S.A.A., nr. 684, fO23 VO

(48) S.A.A., nr. 686, fO 151 V
O (1790); ligging zie S.A.A., nr. 684, fo 93 rO.

(49) S.A.A., nr. 644, gn. fol. (1771).
(50) S.A.A., nr. 656, gn. fol. (1782).
(51) R.A.G., p.r. Haaltert, nr. 2, fO220 r".
(52) S.A.A., nr. 1742 (S.v.G. 1776), fO23 v".
(53) Ibid., fO23 r" - v",

158



stoelen, wat «kleeren en lijnwaert», een «eijseren pot» en tien stuivers
spaargeld (54).

Het gezin ontving doorlopend steun van de armendis (55).
Van de drie kinderen uit het huwelijk was in 1776 nog slechts

Catherina in leven; zij werd uitbesteed bij Arnaut De Schutter (56).
Maria Anna °A., 21-9-1769.
Catherina °A.,20-7-1771.
Anna Petronella °A., 3-7-1773.

III,4. SIMON WAUTERS fs. JAN (t A., 4-10-1814) was wever
en woonde op de Popperodedries. Huwde een eerste maal te Moorsel
op 9 september 1775 met Anna Catherina De Block, een tweede maal
te Aalst op 7 september 1800 met Elisabetha Coppens (afkomstig van
Erembodegem) en een derde maal te Hofstade op 30 mei 1802 met
Joanna Coen.

Uit deze huwelijken volgende kinderen:
Anna Maria °A., 4~11-1776.
Maria Anna °A.,27- 9-1800.
PetronelIa °A., 9- 3-1803.
Cornelius °A., 18- 2-1805.
Maria Josepha °A.,28- 8-1807.
Franciscus °A., 5- 3-1811.

III,5. JOANNA CATHERINA WAUTERS fia. JAN huwt op
26 februari 1786 te Aalst met Joannes Steenhout afkomstig van
Nieuwerkerken, na hiervoor toestemming van de weesheren te hebben
bekomen (57). Het gezin woont te Mijlbeek in een huis toebehorend
aan Ludovicus Bemau; de stedelijke armendis betaalt, tot in de Franse
tijd, de huishuur (58).

Joanna Catherina liet drie kinderen na w.o. één onwettig.
Maria Joanna Wauters °A.,20- 7-1785.
Franciscus Steenhout : °A., 5-10-1787.

(54) S.A.A., nr. 1892, gn. fol.
(55) S.A.A., nr. 2063, buitengewone uitgaven van de armenkamer (1773 - 1775)

1-2-1774,4-2-1774,9-5-1774 (.aen joaes Wauters») en 3-8-1774,2-9-1774 (.aen
de wede Jan Wauters»).

(56) S.A.A., nr. 1742, fO 23 v",
(57) Zij was immers minderjarig weeskind; S.A.A., nr. 1751, fO27 v".
(58) «Item aen Joannes Steenhaut over sijne huijshuere tsedert 12 juni 1792 tot 12 7bre

1793 af 10-0 t jrs tot 12-10». - S.A.A., nr. 2044, fO99 v"; zie verder ook S.A.A.,
nr. 2045, fO 96 VO en nr. 2046, fO 83 v",
«Payé à Louis bemard la somme de cincq Ilorins pour six mois de louage de la
maison occupé par la veuve jean Sreenhaut échue le 22 prairial l'an 7 5-0». -
S.A.A., Arch. Bur. WeId., nr. 524, sc. 25 thermidor an VII.
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Amandus Steenhout : °A., 27- 5-1793.

III,6. JOANNA WAUTERS fia FRANCISCUS was op 25 juli
1749 te. Aalst gehuwd met Aegidius Walgraef fs. Guilelmus.

De reeds vermelde armenlijst geeft ons een beeld van de gezins-
toestand ten jare 1766. Gillis is bezemmaker en, aldus het document,
«sieckelijck door eene pijne in het ruggebeen». Er zijn acht kinderen
waaronder Petronella, zestien jaar oud, «kranckzinnig» en Petrus
Frans, vijf jaar oud, «gebroken»; Jan Frans is dertien jaar oud en
houtraper. Joanna Wauters is spinster en tracht daarnaast het gezins-
inkomen door bedelen aan te vullen (59). Regelmatig ontvangt het
huishouden steun van de armendis : het staat op de winterrol (60) doch
krijgt ook daarbuiten hulp (61). Gillis was soms als arbeider bij stads-
werken betrokken, o.m. bij het effenen van de Moutmolenvesten in
1771 (62).

In 1758 liep hij samen met Petrus en Frans Wauters een boete op
van vijf schellingen om, vermoedelijk in de bossen van de prins de
Salm Salm, gras te hebben afgesneden (63).

Het gezin woonde in bij Frans Wauters op de Krekeldries (64)
doch bezat er later, steeds op hetzelfde pachtgoed van de armenkamer,
een eigen huisje (65). In de staat van goed van Gillis Walgraef (t A.,
30-8-1784) werd de waarde ervan geschat op 49 gulden 19 1/2 stuiver.
De inboedel omvatte naast de gebruikelijke haardketel en het aarde-
werk een kist met spinnewiel en haspel, enige kledingstukken en twee
oordjes in spaarcenten. De omvangrijke lijst van niet betaalde
winkelwaren (voorn. brood, aardappelen, melk en boter) en andere
schulde (w.o. de begrafeniskosten) maken dat de weduwe achterblijft
met meer «cornrner» dan voordeel (66). .

Joanna overleed te Aalst op 28 december 1794; er waren twaalf
kinderen.
PetronelIa
Joannes Franciscus

°A., 28- 4-1750.
°A., 30-11-1751.

(59) In" de marge de opmerking «habeat teeken aenden man n° 67». - S.A.A.) nr.
2066.

(60) S.A.A., nr. 2066 (1766) : S.A.A., nr. 2060 (1777).
(61) S.A.A., nr. 2063 (1773) : buitengewone uitgaven van de armendis.
(62) S.A.A., nr. 644, gn. fol.
(63) S.A.A., nr. 967 (Dinsdagrol), fO 137 r".
(64) «WoOnt op Krekeldries in het huys van haeren vader». - S.A.A., nr. 2066; zie

ook II,6 en III,7.
(65) R.A.G., Kass. Aalst, nr. 2807 (1786), gn. fol.
(66) Ten belope van 10 gulden 18 1/2 stuiver. - S.A.A., nr. 1751 (S.v.G. 1786), fO 146

r" - 147 r".
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Maria Antonia
Joanna Francisca
Joanna Catherina
Petrus Franciscus
Adrianus
Petrus
Joannes
Nicolaus
Gertrudis Petronella
Jacobus

°A., 14-11-175}.
°A., 28-.4-1756.
v«; 7-6-1757.
°A., 7- 1-1760.
°A., 11- 2-1762.
°A., 9- 1-17~4.
°A., 16- 4-1766.
°A., 18- 6-1768.
°A.,24- 7-1770.
°A., 18- 1-1772.

111,7. JAN WAUTERS fs. FRANCISCUS was «hantwercker en
bessernmaecker» (67), huwde op 30 december 1755 te Aalst met Petro-
nella De Coninck fia. Joos en woonde aanvankelijk bij zijn vader (68)
die hij later als pachter op de Krekeldries opvolgt (69).

Jan wordt op 29 januari 1758, op 22-jarige leeftijd, aangehouden
en in de «criminele vangenisse» te Aalst' opgesloten. Drie dagen later
wordt hij onderworpen aan een verhoor, dat voornamelijk betrekking
had op de feiten die zich op nieuwjaarsdag 1758 in de omgeving van de
abdij Ten Rozen hadden afgespeeld (70). Jan kreeg er ruzie met een
marktkramer die hem bij het dobbelspel had bedrogen; toen de prater
van Mijlbeek tussenbeide kwam en hem wou arresteren «uyt den naem
van sijne Majesteyt» kreeg deze een weinig eerbiedig antwoord,
mogelijk de algemene wrok verwoord end van de arme tegenover de
toenmalige adeldom (71). Een handgemeen volgde, waarbij Jan zou
gezien zijn in het bezit van een mes.

(67) S.A.A., nr. 2066; zie ook S.A.A., nr. 1118, fO 155 r".
(68) 1766 : «woont op de Creckeldries ten huyse van Frans Wauters», S.A.A. nr.

2066; zie ook II,6.
(69) S.A.A., nr. 1971, fO 67 rO; zie ook S.A.A., armenrekeningen nrs. 2034 (1781) tot

2047 (1798) en verder id., Arch. Bur. Weid., nr. 499, fO23 r".
Omstreeks de tweede helft der achttiende eeuw bevonden zich op het perceel ten-
minste drie woningen (waarin telkens meerdere gezinnen samenwoonden) t.w ,
deze van Jan Waurers fs. Frans, deze van Jan Smedt (zie III,9) en deze van GilJis
Walgraef (zie III,6; later bewoond door zijn dochter Joanna Carherina, in huwe-
lijk met Livinus Wauters). Later, omstreeks 1804, heeft men het uitdrukkelijk over
de «insolvabilireyt van de debiteur in rexre woon ende in differente huysen
gebauwt op de partije landt» (S.A.A., Arch. Bur. Weid., nr. 502, gn. fol.);
pachter is op dat ogenblik Petrus Vercammen, gehuwd met Florenrina Wauters Iia.
Jan (S.A.A., nr. 1975, fO 96 r"),

(70) S.A.A., nr. 1118, Ondervragingen door burgemeester en schepenen van Aalst op
last van de stadhouder van de hoogbaljuw van het Land van Aalst, in kriminele
zaken, fO 150 VO - fO 156 r".

(71) « ... heeft gheantwoort, onder abominabel vloecken ende sweiren dat hij scheet in
de maj:t, in den stadhauder, in mijnheer Terbeke in d'heeren van het magistraet
ende in alle de gone van d'abdije». - S.A.A., ibid., fO 153 VO
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Het oostelijk deel van de praten] MIjlbeek in de Franse tijd. Bemerk de gehuchten
«Krekeldries» en «Eeckhout», gescheiden door de Beekstraat die zuidwaarts naar het
Ba n-eputje loopt. Helemaal onderaan, nabij de «Bergbestraete», bevonden zich eertijds
de Bergebossen. -
Kaartenboek Mijlbeke door P.M.M. Rymbaut, 1802, S.A.A.
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De beschuldigde bekent, beweert echter dat hij geen mes in de
hand had en verklaart dat zowel de prater als hijzelf «bedranckt»
waren; hij bekent ook de beledigingen evenwel «sonder daer eenigh-
sints mede te (hebben) willen injurieren haere Majesteit».

Twee weken later komt het tot een reeks nieuwe vechtpartijen,
ditmaal met Adriaen Hutsebaut, die op de bewuste nieuwjaarsdag de'
prater was te hulp gesneld. De magistraat, die erop wijst dat Jan
«professie rnaeekt van vloecken sweiren blasphemeren en alomme
rusie te maecken», legt hem op 10 februari van hetzelfde jaar nieuwe
feiten te laste (72) : in 1756 zou hij na een bezoek aan de herberg St,
Maarten (73) samen met Louis Van Imbeke van Moorsel op straat een
onbekende «onmenschelijck hebbengeslaegen dat hem het bloet was
afloopende. en hem van een som geld hebben beroofd. Weerom zou
hierbij gebruik gemaakt zijn van een mes en werden diverse dreige-
menten geuit aan het adres van een aantal voorbijgangers die, nadat
«den soo getracte~rden persoon van Baerdeghem gesmeeckt hadde tot
behaudenisse van sijn leven», waren tussenbeide gekomen. Jan ontkent
dit alles, beweert dat Van Imbeke de schuldige was en voegt eraan toe
dat hij de pennigen die tijdens het vechten uit de zak van het
slachtoffer waren gevallen heeft opgeraapt en hem deze heeft weerge-
geven.

Wanneer op 10 maart 1758 het vonnis wordt uitgesproken wordt
hij aan deze laatste feiten niet schuldig bevonden, maar wordt, wegens
zijn beledigingen aan de overheid, veroordeeld «te compareren in
opene vierschaere ende aldaer met onbedeckten hoofde, op sijne bJoote
knien Godt ende de Justitie vergiffenisse te vraeghen»; wegens zijn
«aggressien ende gevechten» krijgt hij een boete van zestig pond parisis
opgelegd, die hij niet kan betalen (74).

Inmiddels behoort zijn gezin tot de armste van de praterij; in de
winter gesteund door de stedelijke armendis (75), ontvangt het verder
tot in de Franse tijd geregeld hulp onder allerlei vorm (76). De armen-
lijst van 1766 vermeldt dat zijn zoon Jan Frans, negen jaar oud, een
breuk heeft. Van zijn vrouw Petronelia wordt gezegd dat zij «spint
ende heeft hier in de stadt op de deeldaeghen haer brood gevraeght,

(72) S.A.A., ibid., fO 161 r" - fO 165 v",
(73) Gelegen aan het kruispunt van de huidige Moorselbaan en de Hovenierstraat. -

VAN NUFFEL, P., Op wandeling buiten de stadspoorten van Aalst, p. 38-39.
(74) S.A.A., nr. 1119, Actum in de vierschaere den 10 rneerte 1758. In de marge de

bemerking: pauper est.
(75) S.A.A., nr. 2066 (1766) en nr. 2060, WinterrolIe vanden jaere 1777, gn. fol. (-Jan

Wauters fs. Frans 3:0:0»).
(76) Diverse vermeldingen in S.A.A., Arch. Bur. Weid.; nr. 524 (o.m. de uitreiking

van kledingstukken). .
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ende sij is seer ellendigh gequollen met eene specie van eenen kancker
in de borst nu sedert ses jaeren, ende is compassie weerdigh» (77). Na
haar dood in het O.L. Vrouwhospitaal te Aalst (op 24-11-1769) her-
trouwt Jan op 7 januari 1770 met Petronella Claessens fia. Simon af-
komstig van Nieuwenrode in Brabant. Jan Wauters overleed op de
Krekeldries op 31 mei 1803, in de ouderdom van 67 jaar, en had uit
zijn twee huwelijken niet minder dan negentien nakomelingen:
Joannes Franciscus °A.,25- 1-1757.
Judocus °A., 5- 8-1759.
Maria Francisca °A., 29-11-1760.
Petronella °A., 4- 6-1764.
Petronella °A., 15-11-1765.
Joanna Theresia °A., 1- 3-1769.
Joanna Petronella °A., 30-12-1770.
Joannes Baptista °A., 30- 3-1772.
Petrus Antonius °A., 14-11-1773.
Joannes Franciscus °A., 20-11-1775.
Joanna Maria °A., 15- 7-1777.
Florentia °A., 14-10-1779.
Isabella °A., 26- 5-1782.
Anna Francisca °A.,28- 1-1784.
Joannes Baptisra °A., 20-12-1785.
Petrus °A., 20-12-1785.
Judocus °A., 3- 6-1787.
Joannes °A., 5- 7-1789.
Josephus °A., 21- 7-1795.

III,8. JOANNES FRANCISCUS WAUTERS fs. FRANCISCUS
huwt op 4 november 1761 te Hekelgem met Judoca Beeckman fia.
Antonius (t Hekelgem, 6-3-1807) en vestigt zich aldaar. Hij overleed
er op 9 mei 1824 op 85-jarige leeftijd in zijn woning in de Langestraat;
was «dagheurman» van beroep (78).

Het huwelijk telde acht kinderen:
Elisabetha °Hekelgem, 23- 6-1762.
Petrus Antonius °Hekelgem, 30- 7-1763.
Joanna °Hekelgem, 8- 2-1765.
Joanna Theresia °Hekelgem, 1- 6-1766.
Maria Cathenna °Hekelgem, 16-10-1770.
Amandus °Hekelgem, 2- 2-1776.
Petronella Francisca °Hekelgem, 15-12-1779.
Joanna : °Hekelgem, 16- 6-1781.

(77) S.A.A., nr. 2066. Zij draag het bedelteken met nummer 52.
(78) A.R.A., microfilms p.r. Hekelgem, nr. 513.
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III,9. CATHERINA WAUTERS fia. FRANCISCUS op 6 febru-
ari 1762 te Aalst gehuwtl met Joannes Smedt fs. Nicolaus. Het gezin
bewoont eveneens het pachtgoed van de Armenkamer op de Krekel-
dries (79); vermeld op de winterrol van 1777 (80). Cathenna overleed
op 16 februari 1800 in het O.L.Vrouwhospitaal te Aalst.

Kinderen:
Cornelius °A., 10-10-1769.
Joannes Baptista °A.,28- 1-1772.

III,10. GERTRUDIS PETRONELLA WAUTERS fia. FRAN-
CISCUS op 29 juni 1769 te Aalst gehuwd met Amonius De Mol fs.
Petrus en aldaar overleden in het Hospitaal op 23 juni 1782. Amonius
was als arbeider betrokken bij de kanalisatiewerken aan de Dender
(81).

Kinderen:
Petrus
Joannes Franciscus
Joannes Baptista
Joanna Theresia
Dorothea
Nicolaus

°A., 3- 3-1770.
°A., 10- 1-1772.
°A.,25-10-1773.
°A., 10- 2-1776.
°A., 1- 2-1778.
°A., 5-12-1779.

III,11. NICOLAS WAUTERS fs. FRA CISCUS was op 29 juni
1777 te Essene gehuwd met Joanna Maria Van Handenhove fia.
Aegidius (82). Zij woonden op de Krekeldries (83).

In 1782 werd Nicolaus aangesteld als boswachter te Mijlbeek van
de goederen van het Aalsters O.L.Vrouwhospitaal; op 14 september
legde hij vóór de schepenen de eed af (84). Wellicht zag Nicolaus toen
de kans gekomen zijn maatschappelijke toestand te verbeteren. Hij

(79) R.A.G .• Kass. Aalst, nr. 2807, gn. fol.; S.A.A., volkstelling 1796. Zie tevens
voetnota (69).

(80) S.A.A., nr. 2060.
(81) «Staet van gedaene daghuren tot het ruymen ende cuysschen van de caye voor de

moelens binnen de stat alst begonst den 6 ost 1770 Antoen de Mol 3 1/2 (dagen)
2:2:0,>. - S.A.A., nr. 644, gn. fol.; alsook S.A.A., nr. 656 (juli 1782).

(82) A.R.A., microfilms p.r. Essene, nr. JL 558.
(83) Op het hiervoor reeds herhaaldelijk vermelde perceel van 46 roeden, in pacht ge-

houden van de Huisarmen; icolaus wordt in de ontvangst- en pachtboeken her-
haaldelijk vermeld (S.A.A., nr. 1971, fO67 r" en nr. 1975, fO96 re), echter niet in
de armenrekeningen. Het is waarschijnlijk dat hij aanvankelijk inwoonde bij zijn
oudste broer Jan (dr. R.A.G.,.Kass. Aalst, nr. 2807, gn. fol. - jaar 1786); later
bezat hij, ongetwijfeld op hetzelfde pachtgoed, een eigen woning (dr. S.A.A.,
volkstellingen 1796 en 1799). Zie tevens voetnota (69).

(84) S.A.A., nr. 1420, fO98 r" & v", Wordt kon daarop in dezelfde taak beëdigd: Jan
Wauters ( icolaus' broer '); S.A.A., nr. 1426, fO 10 v".
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wordt kort daarop pachter van de vlastiende, doch raakt in moeilijk-
heden (85).

Toch koopt hij op 19 december 1787 een kleine partij land voor
de .som van driehonderd gulden (86); hiervoor leent hij tweehonderd
gulden waartoe hij het perceel met een hypotheek bezwaart (87). Op 3
maart, 1788 wordt hij buitenpoorter van Geraardsbergen (88). Zijn
pogingen om dit grondbezit voor de toekomst veilig te stellen mochten
echter niet baten. Wat er naderhand is gebeurd weten we niet. We
stellen enkel vast dat Nicolaus zich amper acht maand later genood-
zaakt ziet zijn bezit terug te verkopen (89); de koper, Christiaen
Smedt, neemt de «achterstellige croisen» voor zijn rekening ...

Het gezin telde volgende kinderen
Joanna Catherina °A., 10- 7-1778.
Guilelmus °A., 8- 9-1780.
Petronella °A., 16~ 1-1782.
Petrus °A., 2-11-1783.
Franciscus °A.; 13- 5-1786.
Joanna Cathenna °A., 23-12-1788.
Petrus Joannes °A., 3- 1-1790.
Leonardus °A., 21- 3-1793.
Joannes Baptista °A., 11- 8-1796.

IIl,12. JOANNA W AUTERS' fia. PETRUS gehuwd te Aalst op ,
14 januari 1759 met Petrus Walgraef fs. Guilelmus; in 1766 woont zij
met haar man en twee kinderen "in de caemer van het huys van haer
vaeder a 5(chellingen) 4 : 0 t'jaers» (90).

Pieter .is bezemmaker, Joanna «spint ende vraeght haer brood»
(91). Het gezin ontvangt in de wintermaanden hulp van de armendis
(92) en later komt het Bureel van Weldadigheid ook tussen bij de

(85) «iegens den 12 mey 1784 Nichols Wauters op Mijlbeke op Krekeldries op de
betaelinge ter somme van 5-18-0 courant geld par reste van een meerdere som me
over pacht van den 7 wijk vlasthiende met kosten contra D. hr. Emanuel Vanden
Hende en qualireyr als ontvanger van zijne serenissime hoogheyd den prince Salm
Salm Borggrave van Aelst», S.A.A. nr. 968 (Woensdagrol), gn. fol.

(86) Gelegen «op Krekelendriesch groot in grande 47 roeden salvo justo abouterende
oost d'abdije ten Roosen, west pieter haeck, suyd de straete, ende noord het
Begijnhof». - S.A.A., nr. 1426, fO20 rO - 21 r".

(87) S.A.A., nr. 1424, fO 137 VO - 138 r",
(88) Legden eveneens diezelfde dag de eed af : Adriaen en ]oannes Walgraeve, zonen

van Gillis (zie III,6) en Livinus Wauters fs. Petrus (zie voetnota 69). - CORNE-
LIS, M., Buitenpoortersboeken van Geraardsbergen, L.v.A., XIX, p. 95.

(89) S.A.A., nr. 1426, fO20 r? - 21 r? (gedat. 5-11-1788).
(90) S.A.A., nr. 2066; zie ook II,7.
(91) Ibidem.
(92) Ibidem. Zie tevens S.A.A., nr. 2060.
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betaling van de huishuur (93). ]oanna stierf op 22 april 1817, op
tacbtigjarige leeftijd, in -haar huis aan de Moorselbaan.

Er waren vijf kinderen :
Maria ]udoca °A., 21-11-1759.
Petronella °A., 1- 1-176l.
Maria Joanna °A.,25- 1-1764.
Maria Joanna °A., 13- 7-1769.
Joanna Theresia °A., 16- 2-1777.

111,13. ]OANNES FRANCISCUS WAUTERS fs. PETRUS. Ge-
huwd te Aalst op 6 december 1761 met Maria Piro fia. Christianus.

Joannes. Franciscus was bezemmaker, bedelde af en toe, en was
omstreeks 1770 herhaaldelijk betrokken bij de werken aan de Dender
(94). Maria Piro was spinster. Het gezin woonde omstreeks 1766 even-
eens in bij Petrus Wauters; het ontving op dat moment geen steun van
de armendis (95).

Joannes Franciscus overleed in het Aalsters O.L.Vrouwhospitaal
op 9 augustus 180l.

Kinderen:
Petrus
Angelina Petronella
Joannes
Petrus J oannes
Elisabetha
Nicolaus
Maria PetronelIa
J oanna J udoca

°A., 31-10-1762.
°A.,23- 9-1764.
°A., 15-12-1765.
°A., 16-11-1768.
°A., 17-11-1769.
°A., 7- 3-1772.
°A., 21- 8-1775.
°A., 12- 7-1779.

111,14. ADRIAEN WAUTERS fs. PETRUS op 18 augustus 1765
te Erpe gehuwd met Adriana Maria Rosschaert (t Erpe, 4-1-1773) j

het gezin vestigt zich aldaar. Op 30 april 1776 hertrouwt Adriaen te
Aalst met ]udoca Bernaer fia. Franciscus (afkomstig van St. Gillis
Dendermonde; t A.) 16-11-1810) en vestigt zich te Mijlbeek (96).

(93) S.A.A., Arch. Bur. Weid., nr. 524 (journal des payernents) : sc. 25 Vent. an VII,
sc. 18 Flor. an VII, sc. 9 Prair. an IX.

(94) S.A.A., nr. 644 [«... ruymen van den Dender ... », « ••• par roede gewerckt aen het
ruymen ende verbreden van het sas binnen de stad ... ») en nr. 645 (" ... ruymen
van den Dender ... ») (1770-1772).

(95) S.A.A., nr. 2066. . .
(96) Het gezin woont omstreeks 1786 in de omgeving van het Borreputje (kruispunt

Beekstraat - Koeistraat - Langestraat). - R.A.G., Kass. Aalst, nr. 2807, gn. fo!'
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Als arbeider neemt hij deel aan de stadswerken aan de Dender
(97). Gedurende de Franse tijd verleent het Bureel van Weldadigheid
hulp bij de betaling van de huishuur (98).

Adriaen overleed te Erpe op 4 januari 1811, ten huize van zijn
schoonzoon Franciscus Janssens.

Kinderen
Petrus
Manselmus
Elisabetha
Joanna
Anna Maria
Joanna Theresia
Petrus Benedictus
Isabella
joannes, Franciscus
Constantia

III,15. ELISABETH WAUTERS fia. PETRUS op 9 oktober
1770 te Aalst gehuwd met Cornelius De Smedt fs. Nicolaus; aldaar
overleden op 20 februari 1813, was spinster.

Kinderen
Joannes
Franciscus
Joannes Baptista
Adrianus

°Erpe, 14- 1-1766.
°Erpe, 15- 1-1768.
°Erpe, 7- 3-1770.
°Erpe, 27- 1-1777.
°A., 24- 4-1785.
°A.,28- 6-1787.
°A., 15- 6-1789.
°A.,20- 3-1792.
°A., 23-11-1795.
°A., 31- 8-1798.

°A., 15- 8-1772.
°A.,25- 4-1775.
°A., 1- 6-1779.
°A., 4-12-1782.

III, 16. JUDOCUS WAUTERS fs. PETRUS huwde een eerste
maal met PetronelIa Jacoba Moerenhoudt (A., 22-7-1780), een tweede
maal met Anna Moncarnu (A., 19-11-1786) en een derde maal met
Joanna De Nul (omstreeks 1800 ?). Hij overleed te Aalst op 6 novem-
ber 1806 en woonde op dat moment in de omgeving van de Gentse
poort; de overlijdensakte vermeldt zijn beroep : «ouvrier au quai»
(99).

(97) « ... tot het ruymen ende weeren der plaete in de Kome tusschen de twee sassen
tot Aelsr ... Adrian Waurers 4 3/4 (dagen) 2:17:0». - S.A.A., nr. 657, gn. fol.
(mei 1785).

(98) «Adrien Waurers. Demeure dans la maison de Jean Sonck à Mijlbeke- (betalingen
tot j. XII). - S.A.A., Arch. Bur. Weld., nr. 531. «Depuis le 17 germinal 12 dans
la maison de L. Schutijser. Pension annuelle : 12 florins» (betalingen tor 1807). -
S.A.A., id. nr. 532. Zie ook S.A.A., Arch. Bur. Weid., nr. 533 (id. woonplaats,
betalingen tot 1811).

(99) Ook de bewijsstukken bij de stadsrekeningen vermelden hem in deze hoedanig-
heid; cfr. S.A.A., nr. 656 (1782) : «tot het ruymen ende weeren der plaete aen de
nieuwe caaye beneden de St anna brugge Jud Waurers 8 (dagen) 4 :16:0".
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Kinderen:
Franciscus
Maria Angelina
Petronella
Maria Anna
Petrus Joannes

°A., ?- 6-1784.
°A.,22- 4-1786.
°A., 2- 2-1788.
°A., 23- 2-179l.
°A., 18- 1-1795.

De achttiende eeuw is voornamelijk de geschiedenis ingegaan als
een periode van voorspoed en ekonomische ontwikkeling.

Niettemin leefden velen aan de' rand van het bestaansminimum.
De geschiedenis van de hier besproken familie, hoe weinig opzien-
barend ook, is ontegensprekelijk tevens deze van tal van andere
families en meteen van het omvangrijk plattelandsproletariaat dat des-
tijds onze streken bevolkte (100). Jean-Jacques-Philippe Vilain XlIII,
geboren te Aalst en burgemeester van deze stad tot 1751, heeft het
aantal armen op het Vlaamse platteland op 64.681 geschat (101).
Minstens de helft daarvan, zo meende hij, waren valide bedelaars,
onwillig tot werken, die hun bedeltechnieken van generatie tot genera-
tie doorgaven. Een zienswijze die in twijfel kan worden getrokken,
gezien ze voldoende werkgelegenheid en dito lonen veronderstelt. Hoe
slaagde de arme er trouwens in te overleven ? In de loop van ons
onderzoek hebben we ons niet van de indruk kunnen ontdoen dat een
sterk ontwikkeld zelfstandigheidsgevoel hieraan niet vreemd was,
m.a.w. de wil een eigen leven te leiden los van immenging door welke
instantie dan ook. Een weerspiegeling hiervan biedt ons de bonte
schakering van middelen waarvan de arme gebruik heeft gemaakt om
aan de kost te komen. Enerzijds waren er de diverse werkzaamheden
verricht door de gezinsleden, van jong tot oud. Anderzijds speelde
ook de hulp die de arme passief ontving een belangrijke rol, maar was
op zichzelf onvoldoende. Tenslotte echter werden soms middelen
aangewend die niet strookten met de door de burgerij algemeen
aanvaarde normen. Deze overschrijden is de prijs geweest die de arme
wellicht vaak voor zijn voortbestaan heeft moeten betalen.

Het feit op zichzelf dat hij erin slaagde te overleven, is een bewijs
van menselijk aanpassingsvermogen, volharding en vindingrijkheid.

Erik Wauters.
(100) Niettegenstaande de omvang ervan heeft het verschijnsel nog niet de aandacht

gekregen die het verdient. Een tekort aan gegevens, vooral voelbaar bij genealo-
gisch onderzoek, is wellicht ten dele verantwoordelijk.

(101) J.J.P. VILAlN XUII, Premier mémoire présenté aux états de Flandres en 1771,
uitg. Brussel 1841, p. 65.
De waarde van het vooropgesteld cijfer is om diverse redenen twijfelachtig.
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STAMlOOMVANDE fAMIl!E WAUTERSIN DE 18-de HW

Adrianus WAUmS (ca.1625-1679)
x Jacoba Siledt
Aalst, 1648

I
Judocus (1650-1710) Adriana (1664- 1)Joannes (1657-ca.1735) Cornelius (1659-1721)

x Elisabetha Vanden Abeele
Aalst, 1678

I
I. 1. Joannes (1679-1735)

x Joanna Phi lip!
Moorsel, 1716

I

2. Joanna (1681- 1)
x Jacobus Schellekens
Aalst, 1706

3. Adrlanus (1685-1753)
x Joanna Heyens
Aalst, 170~

I
ll. 1. Maria Joanna (1717-1778)

x Adrianus Walgraeve
Aalst, 1737

3. tathertna (1731-1759)
x Aegidius Steeman
Oudegn, 1756

~. Laurentia (170~-1727) 5. Joannes (1707-1777) 6. franciscus (1710-1780)
x Martinus Van Poeck l'x Catherina Claessens x PetronelIa Poeckx
Moorsel, 1725. floorsel, 1728 Aa,lst, 1730

2'x Petronella De Baeker
Aalst, 1763
3'x Joanna Maria Beeekman

,Aalst, 1765
4'x Joanna Van Mieghem
Aalst, 1n4

I

2. Adrlana (1718-1745)
x Petrus Van ~.ol
Erembodegem, 1737

m. 1. Joanna (1731-1801)
x Sloon Cardon
Aalst, 1750

2. Petronella (17~3-1B06)
l'x Daniel Beeekman
Aalst, 1762
2'x Ludovicus Bernau
Aalst, m4

5. Joanna Catherina (1766- 1)
x Joannes Steenhout
Aalst, 1786

3. Joannes (1745-1n4) ~. Simon (1753-181~)
x Petronella De Schutter l'x Anna Catherina
Haaltert, 1767 De Bloek

Moorsel, 1775
2'x Hîsabe tha Coppens
Aalst, 1800
3'. Joanna Coen
Aalst, 1802

6. Joanna (173~-1794)
x Aegidius Walgraef
Aalst, 1749

7. Joannes (1735-1803) 8. <Joannes fran-
l'x Petronella De eiscus (173B-1824)
Coninek • Judoca 8eeekean
Aalst, 1755 Hekelgem, 1761
2'. Catherina Claessens
Aalst, 1770

10. Gertrudis Petro-
nella (17~6-1782)
x Antoniu6 De Mol
Aalst, 1769

11. Nieolaus (1752-ca.1808)
x Joanna Maria Van Handenhove
Es,ene, 1777

9, Catherina (1743-1800)
x Joannes Smedt
Aalst, 1762

7. Petrus (1717-1793)
l'x Maria Catherina Anthoen
Aalst, 1735 •
2'x Maria Judoea Vande Maele
Aalst, 1759
3'x Anna Marla Vanden Abeele
Aalst, 1772

12, Joanna (1737-1817)
x Petrus Walgraef
Aalst, 1759

15, Elisabetha (1747-1813)
x Cornelius De Smedt
Aalst, 1770

13. Joannes franeiseus (17~0-1801)
x flar!a Piro
Aalst, 1761

14, Adrianus (17~4-1811)
l'x Adriana Maria Rossehaert
Erpe, 1765
2'x Judoea Bernaer
Aalst, 1776

16. Judocus (1762-1806)
1'x Petronella Jaeoba Moerenhoudt
Aalst, 1780
2'x Anna Monearnu
Aalst, 1786
3'x Joanna De Nul
ca.1800



IN DIENST VAN HET
KEIZERRIJK.

Vervolg nummer 3-1979 - blz. 136

1808/Felix Hendrickx:
Voltigeur - 2e kompagnie - 4e bataljon van het 56e infanterieregi-
ment. Naar het militair hospitaal van Castellazzo (Italië) overgebracht
op 29/7 /180Z en er overleden op 1 september 1807 ten gevolge van
buikloop. Akte opgemaakt te Alessandria (Italië) op 7/12/1807.

1808/ Benoit Linthout :
Fusilier - 6e kompagnie - 3e bataljon van het 14e linieregiment.
19 jaar - geboren te Moorsel.
Naar het burgerlijk hospitaal van Sedan overgebracht op 2/9/1807 en
er overleden op 5 oktober 1807 ten gevolge van de koorts.

i808/Pierre Cooremans :
Fusilier - le kompagnie - 4e bataljon van het 24e linieregiment.
Immatrikulatienummer 5395.
Schielijk overleden te Bamberg op 12 juli 1807.
Akte opgemaakt te Bayreuth (Duitsland).

1809/Pierre van Prat:
Karabinier - le bataljon van het 13e regiment lichte infanterie, afge-
scheiden van het voorlopig regiment.
24 jaar - geboren te Moorsel.
Naar het hospitaal van Brugge overgebracht op 10/8/1808 en er overle-
den op 24 oktober 1808. .

1809/Dominique Heinderiek :
Fusilier - le kompagnie - 6e bataljon van het 26e linieregiment.
Immatrikulatienummer 5259.
Geboren te Moorsel op 19/4/1789.
Naar het veldhospitaal overgebracht op 9/4/1809 en er overleden op 16
april 1809 ten gevolge van de koorts.
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1809/ François Everaerd :
Fusilier - 1e kompagnie - 4e bataljon van het 112e linieregi-
ment.
Geboren te Moorsel.
Naar het militair hospitaal Grands Carmes te Vich/Katalonië overge-
bracht op 3/5/1809 en er overleden op 31 mei 1809 ten gevolge van de
koorts.

1809/ Ferdinand DajZer :
Fusilier bij het 18e linieregiment.
22 jaar - Geboren te Moorsel. Zoon van Corneille Dafler en Catha-
rina Andrix. In het hospitaal van de Artilleriekazerne te Berlijn opge-
nomen op 1/6/1807 en er overleden op 2 juni 1807 ten gevolge van de
koorts.

1810/jean Baptiste Buggenhout :
21 jaar - Geboren te Moorsel.
Vaandelvluchtige bij de keizerlijke wacht, door de gendarmen gévan-
gen gehouden.
Naar het hospitaal van Luxemburg overgebracht op 21/11/1809 en er
overleden op 23 december 1809.

1811/joseph Corneille de Rang:
Fusilier - 3e kompagnie - 4e bataljon van het 112e linieregiment.
Geboren te Moorsel - Immatrikulatienumrner 5888.
Naar het militair hospitaal van Figueras (Spanje) overgebracht op
7/10/1810 en er overleden op 11 oktober 1810.
Akte opgemaakt te Florence op 6/6/1811.

1811/Antoine Bormer:
Fusilier - 5e kompagnie - 3e bataljon - 2e regiment.
Geboren te Moorse!.
In het hospitaal van La Valette/Malta opgenomen op 29/9/1811 en er
overleden op 14 november 1811.

1812/Bernard van Goethem :
Fusilier - 73e cohorte - 6e kompagnie.
23 jaar - Geboren te Moorsel.
Naar het militair hospitaal van Brussel overgebracht op 14/9/1812 en
er overleden op 23 november 1812 ten gevolge van de koorts.

1813/Van hembrech josse:
Fusilier - 1e kompagnie - 3e bataljon - 50e linieregiment.
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Van Himbeeck Josse geboren te Moorsel.
Naar het militair hospitaal n° 2 te Frankfort/Main overgebracht op
1/6/1813 en er overleden op 22 juni 1813.
Werd op 2 mei gekwetst te Lützen en kreeg een kogel in de linker bil
die werd afgezet.

1813/joseph De Ridder:
Fusilier bij het 148e linieregiment.
27 jaar - Geboren te Moorsel.
Overleden in het militair hospitaal te Antwerpen op 20 juli 1813.

1813/Adrien De Wolf:
Fusilier - 3e kompagnie van de nationale garde.
21 jaar - Geboren te Moorse!.
Overleden in het militair hospitaal te Gent op 2 september 1813.

1813/Holbreck Couts :
Fusilier - Se kompagnie van de 72e cohorte van de nationale garde.
Aelbrecht Augustin - 24 jaar - geboren te Moorse!.
In het militair hospitaal opgenomen op 13/1/1813 en er overleden op 13
februariLê l S ten gevolge van de koorts (militair hospitaal van Gent).

1814/ François Vinek:
Fusilier - 6e kompagnie - 6e bataljon van het 13e linieregiment.
19 jaar - Geboren te Moorse!.
Overleden te Veere op 17 november 1813.

1815/jean Baptiste Sterek:
Soldaat - 7e kompagnie van het 37e bataljon infanterie van de Land-
wacht. Naar het hospitaal van Den Bos overgebracht op 24/6/1815 en
er overleden' op 19 augustus 1815 ten gevolge van de koorts.

1815/Pierre D'Hautuere :
Fusilier - 3e kompagnie - bataljon van het depot van het 66e infan-
teneregiment.
Geboren te Moorse!.
In het Marinehospitaal van Roehefort (Frankrijk) opgenomen op
~O/12/1806 en er overleden op 3 januari 1807.

1816/Vaneotere jean:
Geboren te Moorse! -= 28 jaar.
Grenadier bij het 11ge linieregiment - 2e bataljon.
In het hospitaal van Burgos opgenomen op 22/8/1812 en er overleden
op 24 augustus 1812 ten gevolge van de koorts.
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1816/Aubosse Joseph :
Van Den Bossche J oseph - geboren te Moorsel.
Fusilier bij het 7e linieregiment - 3e bataljon - 3e kompagnie.
In het hospitaal van Figueras (Spanje) opgenomen op 19/10/1809 en er...
overleden op 3 november 1809 ten gevolge van de koorts.

1816/Vandensteen Charles:
Geboren te Moorsel- 24 jaar.
Fusilier bij het 11ge linieregiment - 3e kompagnie - 3e bataljon.
In het hospitaal van de vesting Burgos opgenomen op 18/9/1812 en er
overleden op 19 september 1812 ten gevolge van opgelopen verwon-
dingen.

NIEUWERKERKEN.

1811/Jean Deszadeleurs :
Grenadier bij het 3e linieregiment - 3e bataljon - 3e kompagnie.
Immatrikulatienummer 3428. .
Geboren te Nieuwerkerken op 13/10/1786 - zoon van De Sadeleer
André en van Marie Arme Michiels.
In het hospitaal de la Sangre te Sevilla overleden op 4 januari 1811 ten
gevolge van de koorts.
Akte opgemaakt te Metz op 20/9/1811.

1812/Dominique De Braver:
Fusilier bij het 4e linieregiment.
Dominique De Brauwer geboren te Nieuwerkerken.
In het militair hospitaal van Straatsburg opgenomen op 16/6/1809 en
er overleden op 28 juni 1809 ten gevolge van de koorts.

1813/Jean Vanderouse :
Fusilier - 4e kompagnie - le bataljon - 70e infanterieregiment.
Van Rossem Jean geboren te Nieuwerkerken.
In het hospitaal van Sint-Jan n° 1 te Burgos opgenomen op 1/12/1812
en er overleden op 8 december 1812 ten gevolge van de koorts.
Akte opgemaakt te Brest op 8/7/1813.

1815/De Moor Joseph :
Korporaal- 5e kompagnie - 3e bataljon van het 55e linieregiment.
33 jaar - geboren te Nieuwerkerken.
In het hospitaal van Duinkerken opgenomen op 3/1/1814 en er over-
reden op 29 januari 1814 ten gevolge van de koorts.
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lB15/Joseph Coppens :
24 jaar - geboren te Nieuwerkerken.
Op 18 september 1815 overleden in net militair hospitaal te Herto-
genbos.
Zoon van Jean Baptiste Coppens.

Een andere sombere bladzijde uit de .Napoleonistische tijd leren
wij uit de registers van de Burgerlijke Stand kennen: niet minder dan
57 personen kwamen naar Aalst om er de dood te ontmoeten, te weten
Aalst-stad 55
Hofstade 1-verdronken in de Dender
Nieuwerkerken 1- doodsoorzaak niet aangegeven.

Ingedeeld per jaar van overlijden bekomen wij:
1808 1 - Duitse soldaat in krijsgevangenschap;
1810 - 2 - twee franse soldaten;
1811 1 - Franse soldaat, verdronken in de Dender;
1813 23 - waaronder 1 dienstweigeraar en 1 Spaanse krijgsge-

vangene;
waaronder 1 Duitse soldaat en 1 soldaat geboren te
Sint-Laurens en overleden op 1 april;
1 Duitse soldaat en 3 soldaten uit het leger van de
prins van Oranje;
in de gevangenis overleden;
1 vaandelvluchtige in de gevangenis overleden.

1814 24

1815 4

1816
1817

1
1

Biezonder tragisch zijn de jaren 1813 (vanaf 10 november) en 1814
(tot 19 januari). Alsdan stierven niet minder dan 43 soldaten.

Napoleon was te Leipzig verslagen (16 tot 19 oktober 1813).
Einde december rukte Blücher de Rijn over en de verbonden troepen
drongen weldra op Frans grondgebied door. Deze voor Frankrijk
militaire katastroof liet zich tot in het Aalsterse ziekenhuis gevoelen,
waar de gekwetsten met hoeveelheden werden aangebracht. Onder hen
niet minder dan 10 onbekenden, wat wijst op de haast waarmede ze
werden ter aarde besteld en op de verwarring die in het Aalsterse
hospitaal heerste. Negen soldaten waren overleden in de ambulance-
wagen, bezweken aan de verwondingen of misschien wel aan de
yr-ud •... De doodsoorzaak wordt praktisch nooit aangegeven. Van de
57 doden zijn er 2 gestorven door verdrinking; 1 door rotkoorts: 1
door verwondingen en 2 door de koorts. Voor qe 51 andere bestaat er
geen enkele aanduiding.

Ze kwamen ook wat van overal :

3 uit Duitsland
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20 uit Frankrijk
1 uit Italië
3 uit Nederland
2 uit Spanje
1 uit Zwitserland

10 uit eigen land
17 niet aangegeven

18081357: Jean Neunbecker:
Krijgsgevangene die het Pruisisch regiment ging vervoegen in dienst
van Frankrijk. Overleden in de nacht van 12 op 13 november 1808 in
de gevangenis te Aalst.

1810110: Theodore De Gorque :
Nationale Garde - 19 jaar geboren te St. Marguerite. Overleden in
het burgerlijk hospitaal te Aalst op 13/1/1810.

1810/71 : Aiexis Humbere :
Huzaar bij het 4e regiment, geboren te Genève, overleden in het
hospitaal te Aalst op 2 maart 1810 - ongeveer 25 jaar oud.

18111179 ; Mathurin Kdai ;
Voltigeur bij het 4e bataljon lichte infant~rie.
Geboren te Plumelec (Morbihan) op 13/2/1791, zoon van Marc Kdal en
van Marie Le GoH, verdronken te Aalst op 27/7/1811 bij de doortocht
van zijn bataljon te Aalst.

1813140: Larmeseuw Jean ;.
Loteling van het Jaar 1809· onder nummer 105.
Geboren te Lendelede, zoon van Cyprien en Barbe Mestdagh - 24
jaar. Dienstweigeraar. In de gevangenis te Aalst overleden op
18/2/1813.

18131209: Gillers Gamarz :
Spaanse krijgsgevangene. Van het 25e bataljon op weg naar de straf-
gevangenis van Rijsel. Overleden te Aalst op 25/7/1813 ten geval ge
van rotkoorts.

18131289 : Leonard Virouieaud :
Fusilier - 3e kompagnie - Se bataljon van het 154e regiment.
Geboren te St. Mathieu (dép. Haute Vienne), gevangenis bewaker.
Overleden te Aalst op 10/11/1813 ten gevolge van opgelopen ver-
wondingen - 25 jaar.
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1813/290; Rombaut Philippe Joseph ;
Fusilier - 8e kompagnie.- Se bataljon van het 148e linieregiment.
Geboren te Hove/Edingen, zoon van Pierre Rombaut en Anne de
Solin. Overleden te Aalst op 11/11/1813. Oud 20 jaar.

1813/294 ; Joseph Désiré Fanrre ;
zoon van Jean Joseph Faivre en van Jeanne Baptiste Faivre, geboren te
Corravillers (Haute-Saóne) op 22/8/1793; overleden te Aalst op
12/11/1813.

1813/297; Pierre Tellier ;
Voltigeur 2e kompagnie - 3e bataljon van het 12e linieregiment.
Overleden te Aalst op 16/11/1813 -19 jaar.

1813/298 ; Frederic Mayer ; .
Conscrit - overleden te Aalst op 17/11{1813 - 20 jaar. .

1813/301 : Jean Joseph Kirschuer :
Soldaat - 1e kompagnie 18e cohorte van de Nationale Garde.
Geboren te Dambach (Bas Rhin); zoon van Jean Kirschuer en Catha-
rina Bourrus. Overleden te Aalst op 19/11/1813.

1813/302 ; Christophe Gobbe ;
Huzaar bij het 7e regiment - 4e kompagnie.
25 jaar oud, geboren te Gent.
Overleden te Aalst op 19/11/1813.

1813/303 ; Jean Van Woordt ;.f

Fusilier - Se bataljon - 4e kompagnie van het 124e linieregiment.
21 jaar. Geboren te Leiden. Overleden te Aalst op 21/11/1813, ten
gevolge van de koorts.

1813/305 : Jean Gardes;
Fusilier - Se bataljon - 3e kompagnie van het 16e linieregiment.
21 jaar - Geboren te St. Germain, zoon van Jean Gardes en Cathen-
ne .
Overleden te Aalst op 24/11/1813 ten gevolge van de koorts.

1813/313 ; Joseph Rougier ;
Sergeant vrijwilliger bij het 13e regimet lichte infanterie - 2e bataljon
- 2e kompagnie. 29 jaar. Geboren te MaringueslPuy de Dórne, zoon
van Antoine Rougier en Anne Boury. Overleden te Aalst op
28/11/1813.,
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1813/314: Joseph Louis Antoine Barbieri :
Jager. Se bataljon - 3~ kompagnie van het 26e regiment lichte infan-
terie - 19 jaar - Geboren te St: Lazaro (dép. Taro), zoon van Joseph
Barbieri en Angelique Marie Calza. Overleden te Aalst op 29/11/1813.

1813/315 : Jerome Guerrat :
Fusilier - 1e kompagnie - Se bataljon van het 106e linieregiment.
21 jaar, zoon van Joseph Guerrat en Jacqueline Chaperon. Overleden
te Aalst op 30/11/1813.

1813/317 : Soldaat:
Overleden te Aalst op 30/11/1813.

1813/325 : François Lejeune :
Jager bij het 24e regiment lichte infanterie - 3e kompagnie.
21 jaar - geboren te Chablis (Yonne). Overleden te Aalst op
7/12/1813.

1813/331 : Jacques Vander Busse ..
Soldaat - 3e kompagnie - le bataljon van het 123e linieregiment.
22 jaar - geboren te Vlissingen - Zoon van Guillaume Vander Busse
en Jaqueline Kamhofd. Overleden te Aalst op 10/12/1813.

1813/332: Onbekende Militair:
Ongeveer 22 jaar. Overleden te Aalst op 10/12/1813.

1813/338 .. Louis Blaise Bedes ..
Voltigeur 2e bataljon van het 1S2e linieregiment.
23 jaar - geboren te Freland (Canton Lapoutroye), :"oon van Adam
Bedes en van Barbe Husson. Overleden te Aalst op 12/12/1813.

1813/340: Liot ..... :
Matroos oorlogsvloot 3ge ploeg. Geboren te Rouen.
Overleden te Aalst op 14/12/1813.

1813/349 .. Nicelas Waeseaux ..
Fusilier bij het 2e bataljon van het 76e linieregiment.
22 jaar - Geboren te Sallaumines/Pas de Calais;

. Overleden te Aalst in het hospitaal op 14/12/1813.

1813/350 .. Onbekende Militair ..
Ongeveer 20 jaar. Overleden te Aalst op 16/12/1813.
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1813/355 : Ferdinand Dindat :
Fusilier bij het 124e linieregiment.
21 jaar - Geboren te Arras/Pas de Calais. Overleden in het hospitaal
te Aalst op 18/12/1813.

1814/15 : Onbekende Militair:
21 jaar - overleden te Aalst op 9/1/1814.

1814/16 : Onbekende Militair:
Be linieregiment. Overleden te Aalst op 12/1/1814.

1814/17 : Louis François Alliot :
Fusilier - 2e kompagnie - 3e bataljon van het 154e linieregiment.
17 jaar - Geboren te Fougerand/Orne, zoon van Louis Alliot en
Jeanne Lecue. Overleden te Aalst op 12/1/1814.

1814/26: François Du Bois :
6e regiment Jagers - l e.kompagnie.
25 jaar - Geboren te St. Victor/E ure et Loire, Zoon van Jacques Du :
Bois en van Marie Louise Pasard. Overleden te Aalst op 17/1/181.4.

1814/27 : Pierre Viginot:
Voltigeur bij het 22e linieregiment. 28 jaar. Zoon van Jean Meurole
Viginot en van Marie Flagette. Overleden te Aalst op 17/1/1814.

1814/28: Jean Schotte :
Fusilier - 4e kompagnie - 4e bataljon van het 127e linieregiment.
25 jaar. Geboren te Meulebeke, zoon van Ferdinand Schone en
Marie .
Overleden te Aalst op 17/1/1814.

1814/29: Franse soldaat:
Ongeveer 20 jaar. Overleden in de ambulancewagen op 17/1/1814.

1814/33 : Pierre Pieterd :
Jager bij de 2e kompagnie - Se bataljonvan het 21e regiment lichte
infanterie. Overleden te Aalst op 17/1/1814.

1814/34 : Jean Thomas Foucbere-:
Jager bij de 4e kompagnie - 3e bataljon van het 21e regiment lichte
infanterie. 23 jaar. Geboren te Rothaire/Eure er Loire, zoon van
François Jacques Fouchere en Françoise Tourssoid.
Overleden te Aalst op 17/1/1814.
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1814/35 : Jean Baptiste Wittard:
Wachtmeester bij het"22e regiment Jagers te paard. 30 jaar. Geboren te
Parijs. Zoon van Louis Wittard. Overleden te Aalst op 18/1/1814.

1814/40 Jean Bouche :
Grenadier bij het 141e linieregiment. 22 jaar. Geboren te Damasau/Lot
& Garonne. Overleden in de ambulancewagen op 19/1/1814.

1814/38: François Guyonneau :
Tirailleur van de 4e kompagnie - 2e bataljon van het 3e regiment
Tirailleurs van de Garde - 20 jaar.
Overleden te Aalst op 19/1/1814.

1814/39: Franse soldaat:
21 jaar - Overleden in de ambulancewagen op 19/1/1814.

1814/41 : Philippe Balle :
Conscrit van het jaar 1813. Geboren te Rance. 20 Jaar. Zoon van
Gabriel Balle en Marie Françoise Langlois.
Overleden in de ambulancewagen op 19/1/1814.

1814/42: Franse soldaat:
Overleden te Aalst op 19/1/1814.

1814/43 : Jean Carrere :
Soldaat bij het 141 e linieregiment - 2e kompagnie. 20 jaar.
Overleden te Aalst op 19/1/1814.

1814/44 : Onbekende militair:
20 jaar - Overleden te Aalst op 19/1/1814.

1814/48: Antoine Talavera :
Fusilier in het regiment Joseph Napoleon.
22 jaar - geboren te Lasnava (Spanje) zoon van Anserio Talavera en
Isabella Thomasso. Overleden in de ambulancewagen op 19/1/1814.

1814/49: Bemard Dubernard :
Fusilier - le kompagnie - 1e bataljon van het 127e linieregiment. 26
jaar. Geboren te St. Pardon/Lot & Garonne. Zoon van François
Dubernard en Catherine Thélos. Overleden in de ambulacewagen op
19/1/1814.

1814/50: Acacia Adrien [osepb Depret :
Kanonnier bij het 8e regiment huzaren te voet - Corps Impérial,
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Geboren te Bartin/Pas de Calais ; zoon van Louis Depret en Marie
Anne Henneguez. Overleden in de ambulancewagen op 19/1/1814.

1814/51 : Onbekende Militair:
Overleden in de ambulancewagen op 19/1/1814.

1814/52 : Charles Auguste Valin :
Fusilier - 6e kompagnie - 3e bataljon van het 152e linieregiment. 28
jaar - Echtgenoot van Sophie Lemeing. Geboren te Forerz/Pas de
Calais. Overleden in de ambulancewagen op 19/1/1814.

1814/94 : Pierre Geraert :
Soldaat - 20 jaar - geboren te Sint-Laurens. Zoon van Pierre Cer-
naert en van Barbe lndreckx.
Overleden te Aalst op 1/4/1814.

1814/394 : Christophe Maack :
Soldaat - 4e kompagnie van het bataljon Lauenburg.
19 jaar - geboren te Ailter/Osnabruck, zoon van Henry Maack.
Overleden te Aalst op 20/11/1814.

1815/167: Joseph Lampe :
Soldaat in het bataljon Neustadt.
Overleden te Aalst op 23/6/1815 - 24 jaar.

1815/217: Louis Midavin :
Soldaat van de 6e kompagnie - 2e bataljon - 2e regiment karabiniers
te paard.
Geboren te Doornik - 21 jaar - zoon van Louis Dominique Midavin
en van Caroline Bisez. Overleden te Aalst op 8 september 1815.

1816/94 : Jean Pierre Courtand :
Geboren te Gent - soldaat bij het 100e regiment - in het gevang
overleden op 7/4/1816.

1817/100: Ambroise de Taey :
Geboren te Impe - 19 jaar - soldaat bij het 22e militiebataljon.
Vaandelvluchtige - in het gevang overleden op 17/4/1817.
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1815/jean François Lejeune :
28 jaar - geboren te Montignies-sur-Sambre. Zoon van Michel ]oseph
Lejeune en Catharine Longne.
Karabinier bij het 6e regiment in dienst van de koning van Nederland.
Kontrolenummer 107 - Immatrikulatienummer 309.
Op kantonnement te Hofstade en aldaar in de Dender verdronken op
4 september 1815.

NIEUWERKERKEN .

. 1815/Barend Booze :
Chasseur bij de 2e kompagnie nr. 10
22 jaar - geboren te Amsterdam - Overleden te Nieuwerkerken op 6
juni 1815.

Cl. Uyttersprot.
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ONZE BIBLIOGRAFIE

76) • I OVE

TENTOONSTELLING PIETER-JOZEF VERHAGHEN. 1978.

Catalogus. 128 blz. van de tentoonstelling die doorging van 13 tot 22 oktober
1978 in het Oud Gasthuis, Gasthuisstraat, Aarschot. 32 illustraties. Tentoon-
stelling ingericht door de Aarschotse Kring voor Heemkunde. Drukkerij-
Uitgeverij : Erik Veys, 8880 Tielt.

Meer dan de helft van de catalogus is ingenomen door een viertal studies over het
leven en werk van kunstschilder Pierer-jozef Verhaghen, geboren te Aarschot op
19 maart 1728 en overleden te Leuven op 3 april 1811: Levensschets van Pieter-
Jozef Verhaghen door lA. Cumps, Sociaal-economische kanttekeningen bij de
P·l Verhaghen-biografie door Or. L. Van Buyten, Kunstschilder Pieter-Jozef
Verhaghen en zijn betrekking met de abdij van Averbode, door Drs. J. Gerits en
de Werken van Pieter-jozef Verhaghen uit het «Musée des Beaux-Arrs» te Valen-
ciennes, door Drs. J. Gerirs. Eén kontaktpunt met het Land van Aalst hebben we
kunnen vinden, namelijk Ninove, en dit nog op de kaart met het afzetgebied van
het Verhaghen-atelier binnen en buiten het Leuvens stedelijk netwerk.

77) OPBRAKEL

E. VAN MINGROO'r

DOMUS BEATAE MARIAE DE VALLO IN ELSEGHEM. (O.L.VROUW
TEN WALLE, ELSEGEM.

Monasticon Windeshemense. Herausgegeben von Wilhelm Kohl, Ernest Per-
soons und Anton G. WeiIer. Teil l , Belgien. blz. 85-107. Drie illustraties. Be-
arbeitet von der Arbeitsgruppe «Geestesleven in de Late Middeleeuwen»
Katholieke Universiteit, Löwen, Brüssel. 1976. Uitgave: Archives et Bibliorhè-
ques de Belgique. Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 16.
Drukkerij: George Michiels, 3700 Tongeren. Prijs: 1000 fr.

Het \Vindesheimse mannenklooster Onze-Lieve-Vrouw ten Walle te Elsegem
dankt zijn stichting aan Bernard van den Bossche, ook van Brakel genoemd. Hij
was poorter der stad Oudenaarde en overleed op 7 april 1437. Hij behoort tot het
geslacht van Brakel of de Bracle, heren van Opbrakel.
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78) OPBKAKEL

S. DE LA GE

HET BRAKELBOS : EEN RUSTIGE WANDELING VERZEKERD.

Z. y. b~Zuidvlaamse ·!\.\llt\lurkrant. Eerste jaargang, nr 6, vakantienummer,
juli-augustus 1978, blz. 1-3. Een illustratie. Socio-Kultureel maandblad, uitge-
geven door De Zuidvlaamse. Redaktieadres : Sint-Marrensstraat 26, 9600
Ronse.

Het Brakelbos. 52 hekraren groot, is het eigendom van het O. C. M. W. van
Oudenaarde en wordt beheerd door het Bestuur van Waters en Bossen. Onder
het impuls van de Brakelse milieuvereniging, met vooraan Sylvain De Lange, is het
Brakelbos in 1976 als wandeloord voor het publiek opengesteld. De. auteur,
nummer één onder de promotoren van deze vrijetijdsbesteding en onderlegd in de
historiek van het Brakelbos, hij kent het bos van A tot Z, schetst de hoofdlijnen
uit de geschiedenis van het hos, vanaf de tijd van de Romeinen tot de middel-
eeuwen en de jongste geschiedenis. Ook tekent hij een bondigbeeld van het relief,
de flora en van de fauna. Een tafel des ovcrvloeds uit onze Vlaamse Ardennen!!

79) .QPBRAKEL

SYLVAIN DE LANGE

GESCHIEDENIS VAN DE OOSTELIJKE RAND VAN HET BRAKELBOS,
HET HEDEKEN EN DE LAAISTOK (Vervolg). '

Triverius. Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Triverius. Brakel.
Jaargang 8, nr 3, juli 1978. blz. 17-20. Gestencild. Verantwoordelijke uitgever:
Paul Baguet, Dr. de Dryverestraat 26, 9960 Brakel.

De auteur werpt de vraag op waarom bossen in de 17° eeuw zo graag opgekocht
werden. Voor de heer van de gemeente was het uit een gevoelsargument, voor de
Gentse burger gebeurde dat uitsluitend om een ekonomisch doel. Dat was geldbe-
legging, maar ook een middel om desnoods geld te kunnen lenen. Bossen brachten
zoveel niet op als landbouwgh:inden en toch' wérden alle gronden aan een en de-
zelfde belasringsvoet onderworpen. De auteur geeft ettelijke voorbeelden van
processen in verband, met de belastingsvoer.

80) OPBRAKEL

VICTOR MORRE

OPBRAKEL ONDER DE OORLOG 1914-1918 (Vervolg).

Triverius. Driemaandelijks tijdschrijfr van de Heemkring Triverlus. Brakel.
Jaargang 8, nr 3, juli 1978. blz. 3-13. Gestencild. Verantwoordelijke uitgever:
Paul Baguet, Dr. de Dryver estraat 26, 9660 Brakel.
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In dit vervolg weidt schrijver gedetailleerd uit over de rundvee-, melk-, en eier-
leveringen, het slachten. van varkens het malen van graan en de strenge winter
1916-1917.

81) PAMELE

LUC DHONDT

DE VERNIELING VAN HET .GOUVERNEMENT" VAN 8 MAART 1790.

,

Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde,
van zijn kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVIII.
2° aflevering, blz. 307-420. Oudenaarde 1976.

Het oproer van 8 maart 1790 en de vernieling van de «econornique» molens in het
«Gouvernement» grepen plaats middenin een sterk bewogen periode van politieke
revoluties, maatschappelijke, ekonomische en levensbeschouwelijke veranderingen.>
einde 18° eeuw. De auteur dringt diep door naar het verband dat russen beide kan
bestaan. De hoofdfiguur in deze volksopstand is de Gentse handelaar Schepers
en ondernemer. Het volk gaf hem de schuld voor de hoge graanprijzen. Schepers
en Bauwens, aldus de auteur in zijn besluittrekkingen, speelden op een Verlicht
Regime, maar datgene wat Schepers een hand boven het hoofd hield, ging tenonder
in de reaktie van het Oud-Regime, de Brabantse Omwenteling. Schepers' «econo-
miq tie» molens gingen tenonder aan de lokale noden en de konservatieve angst-
reflex van een volksmassa in de struktuele crisis van het Ancien-Regime in een
kleine stad. In de lijst van oproerlingen en plunderaars noteren we: Goorix
Antoon, bakkerszoon te Pamele en Cornelis Jan, bakker eveneens te Pamele.

82) PAMELE

PATRICK DEVOS

ARCHIVALIA BETREFFE DE DE ONZE-LIEVE-VROUWKERK VA
PAMELE TE OUDE AARDE. KEUZE VAN WERKTEKSTE .

154 blz. Gestencild. Uitgave van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
Dienst Kunstpatrimonium. Gent. 1977. Prijs: 200 fr.

Archiefonderzoek hoort nu eenmaal bij een wetenschappelijke invenrarsarie. Prak-
tisch altijd komt bij dit archiefonderzoek heel wat materiaal naar voor dat wel niet
direkt de inventarisatie dient, maar dat toch niet kan opzij gelegd worden omwille
van zijn belang voor de inventarisatie. Jammer genoeg krijgen zulke Stukken quasi
geen gelegenheid tot publikatie. De beperking die een wetenschappelijke inventari-
satie opgelegd wordt laat niet toe een gelijkvormige publikatie van deze geschreven
bronnen op te nemen. Daarom is de Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen voor
Kunstpatrimonium overgegaan tot het uitgeven van gestencileerde werkteksten.
De uitgave van de Archivalia Pamele beval drie hoofdsrukken : lOt aan de grote
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restauratie (1435-1868), de grote restauratie (1864-1913) en na de grote restauratie
(1919-1976). De vorser ontdekt vele details in verband met de bouwen de restaura-
tie van de kerk van Pamele.

In zijn geheel draait het betoog rond twee vragen: wat leren ons de eigentijdse
bronnen over Nikolaas Zannekin en hoe werd Zannekin een nationale vrijheids-
held? Zijn besluit heeft de auteur derwijze vastgelegd: arioale heldenfiguren
hoeven geen reële figuren te zijn. Zij zijn echter tekens, bakens, naar waar een na-
tionale beweging zich kan richten en waarrond ze zich kan scharen. Op zeker
ogenblik heeft Vlaanderen behoefte gehad aan figuren als Breydel, de Coninck, van
Arrevelde en Zannekin, zoals Frankrijk behoefte had aan een Jeanne d' Arc. Voor
de nationalisten uit de 19°en 20° eeuw is de «herschapen" Zannekinfiguur een reële
historische werkelijkheid geweest. De vervorming van de werkelijke historische
figuur is slechts een probleem voor de historiografie. Hoe de echte Zannekinfigu~r
in de 14° eeuw geageerd heeft en welke z.ijn motieven waren, is voor de nationa-
listen uit de 19° en 20° eeuw zonder betekenis geweest: dankzij hen heeft de ver-
vormde- en niet de historische figuur van Zannekin mede nieuwe historische reali-
teiten bepaald, tot zover de auteur. Voegen we hier nog aantoe dat in 1844 te
Ronse de Volks-Maetschappij van Zannekin werd opgericht, naar het voorbeeld
van de Volksmaatschappijen Agneesens te Brussel en Breydel en de Coninck te
Brugge. Een bijdrage die een nieuw licht werpt op de Vlaamse figuur Zannekin.

83) RONSE

Dr. J. MERTENS

ZANNEKIN OF DE EVOLUTIE VA HET BEELD VA EE VOLKS-
HELD.

De Franse Nederlanden. Les Pays-Bas Français. Jaarboek 1978. Annales. blz.
24-37. Vier illustraties. Dit jaarboek wordt uitgegeven door de Vlaams-Neder-
landse «Stichting Ons Erfdeel" die ook de tijdschriften Ons Erfdeel en Scpten-
rion, Revue de la Culture Néerlandaise uitgeeft. Redaktie: Stichting Ons Erf-
deel, Murissonstraat 160, 8530 Rekkem. Drukkerij: Fieuws & Quartier, Rek-
kern. Prijs: 550 fr.

84) RONSE

A. CAMBIER

MONASTERE DES SAINTS-PIERRE ET PAUL ARENAIX.

Monasticon BeIge. Tome VII. Province de Flandre Orientale. Deuxième volu-
me. blz. 143-144. Uitgave: Centre National de Récherches d'Histoire Réligieu-
se. Administration : 41, rue du Péry, Liège. 1977. Drukkerij: J. Duculot, Gem-
bloux.
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Slechts enkele schaarse bronnen laten roe de geschiedenis van het klooster Sint-
Petrus en Sint-Paulus te Ronse samen te stellen. De twee Vitae Sancti Amandi
srpeken er met geen woord over. Alleen de Suppletie Milonis uit de jaren 855-873
vernoemen de H. Amandus al stichter. In de Karolingische periode kwam de
cellula van Ronse meer in de belangstelling. Keizer Karel de Grote schonk vóór
83-l Ronse en het domein Ronse aan de Duitse Benediktijnerabdij van Cerneli-
munster aan de Inde. De invallen van de oonmannen brachten de genadeslag toe
aan Sint-Petrus en Sint-Paulus. De monniken vluchtten naar Cernelimunster. In
945 kwamen ze terug. Maar hierover rijzen vraagtekens. Wat er ook van zij, in
1040 bestond te Ronse een kapittel van kanunniken. Van de ligging van deze Mero-
vingische en Karolingische abdij te Ronse is nog geen spoor gevonden.

85) SCHEI\'DELBEKE

M.COCK

SCHENDELBEKE. VAN PREHISTORIE OVER SCENTLABEKE TOT
HEDEN.

Catalogus van de tentoonstelling ingericht naar aanleiding van de 5250 verjaar-
dag van de verwoesting van het kasteel van Schendelbeke, in het Oud-Gemeen-

tehuis en Sint-Arnanduskerk van Schendelbeke van 7 tot 9 oktober 1978. 86 blz.
10 illustraties. Drukkerij: De Mont, Ninove.

De catalogus telt 192 nummers, ingedeeld in twee delen: primo: politieke en
sociale strukturen (het prehistorisch Schendelbeke, de ijzertijd, de Gallo-Romeinse
periode, de middeleeuwse periode, de moderne periode en de hedendaagse perio-
de), secundo: het kerkelijk leven (de middeleeuwse periode, de moderne periode
en de hedendaagse periode). Blikvanger is wel het kasteel van Schendelbeke dat in
H53 werd verwoest. Wat nu «le pendu de Schendelbeke» betreft, lezen we niet
in de Kronyk van Vlaenderen, 20 deel, blz. 185-187: "dit verhoerende de prinche
beval dat men se alle hanghen soude ... onder de welke dat was een eedel man ghe-
naemt Jan van Waesberghe, gheboren van Lierde (Sinr-Maria-Lierde), ende die was
ghehanghen up de valbrugghe van den casteelle, ende d'ander waren outrent 't

casteel alle ghehanghen an boemen ... ». Deze tekst had beter gepast dan het
verdichtsel van een 19° ceuw se anoniem. Een tentoonstelling en een catalogus die
bewezen hebben dat een kleine lokaliteit met kultureel werk in de kijker kon
komen. Schendelbeke heeft naam gemaakt 11

86) SCHORISSE

A DRE VANDEWIELE

GESCHIEDE IS VAN ZWEVEZELE OF HET WAARACHTIG VERHAAL
V A EEN PAROCHIE.
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De Roede van Tielt. Driemaandelijks Heemkundig Tijdschrift. 9° Jaargang, nr
2, juni 1978, blz. 42-54. Een illustratie. Heemkundige Kring van Tielt en de
gemeenten van de vroegere Roede van Tielt. Sekretaris: Ph. De Gryse, Kastan-
jelaan 1, Tielt. Drukkerij-Uitgeverij: Erik Veys, 8880 Tielt.

Geraard van Schorisse kwam door zijn huwelijk met de kleindochter van Diederik
van Rochelort in bezit van de heerlijkheden Ayshove te Kruishoutem en van
Zwevezele. De tekst van deze bijdrage is overgenomen uit de catalogus «Zwevezele
1000 Jaar. Dorpsleven. Zwevezele 1978».

87) SINT-LIEVENS-HOUTEM

B.V.N.

DE ONAFSCHEIDBARE SINT-LIEVEN EN SINT-LIEVENS-HOUTEM.

Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
27° Jaargang nr 4, juli-augustus 1978. blz. 108-110. Drie illustraties. Redaktie
en Beheer: Koningin Maria-Hendrikaplein 27,9000 Gent. Drukkerij: L. Van-
melle, Mariakerke-Gent.

Zeker, weinig gemeenten of parochies onderhouden zo nauwe relaties met hun
patroonheilige als Sint-Lievens-Houtern met Sint-Lieven. Ten alten kante in de ge-
meente vinden we herinneringen verbonden aan Sint-Lieven, aan historische feiten
of aan legenden. De auteur diept zijn vaststelling uit, beschrijft de kerk, het kruis
op het marktplein, de bronnen en de bijzonderste hoeven op de gemeente. Een
vluchtige, maar geslaagde schets van Sint-Lievens-Houtem.

88) SINT-MARTENS-LlERDE

G. VAN HUFFEL

VERDWENEN DORPSBEELD. WINDMOLEN TE SINT-MARTENS-LIER-
DE. - TE KRAEKE MOLEN.

De Lierdebode. Maandblad voor Lierde (Sint-Maria-Lierde, Sint-Martens-
Lierde, Deftinge en Hemelveerdegem). 4° Jaargang, nr 10, oktober 1978. blz.
1-2. Een illustratie. Drukkerij: De Vos, 9572 Sint-Martens-Lierde.

"
De molen Te Krake, zo luidt de juiste benaming, ook nog Karoolze molen in de
volksmond, staat in de rij van onze oude windmolens. Toen hij in 1942, in volle
oorlogstijd werd afgebroken, kwam een steunbalk met het jaartal 1651 te voor-
schijn. Schrijver citeert de laatste eigenaars van de toenmalige molen. Wijzelf be-
zitten ettelijke kopies van archiefstukken en notities over deze molen in de 17°
eeuw, die we te gelegenertijd hopen te publiceren.
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89) SMEEREBBE-VLOERZEGEM

N.K.

SMEEREBBE-VLOERZEGEM : WAAR RUST E STILTE ALS EEN
DEKEN OVERHEE HANGE .

Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
27° Jaargang, nr 2, maart-april 1978. blz. 41-45: Zes illustraties. Redaktie en
Beheer: Koningin Maria-Hendrikaplein 27, 9000 Gent. Drukkerij: L. Van-
melle, Mariakerke-Gent.

Smeerebbe- Vloerzegem bezit twee kerkjes, geborgen in een oase van rust en schil-
derachtige landelijke schoonheid. In eigen verteltrant geeft de auteur zijn vele in-
drukken weer, opgedaan tijdens een vluchtig bezoek. Hij toont bijzondere aan-
dacht voor het Smeerebbehof dat naar de ankers in de muren te oordelen, zou ge-
bouwd zijn of herbouwd in 1835. Hij spreekt over dokurnenren. maar hij ver-
meldt noch bron noch dokument, die aantonen dat hier een «Charrreusengoed»
gelegen heeft en dat zou toebehoord heebben aan het" Gentse Chartreusenkloos-
ter». Zou het woordje Gentse wel historische grond hebben) We menen van nier.
Wij hebben andere gegevens en historische bronnen. De karruize - de chartreuse,
om de taal van de auteur te gebruiken - van Sine-Maarrens-Bos te Sint-Martens-
Lierde, bezat op Smeerebbe negentien bunder landbouwgrond in eigendom, dat is
76 dagwanden. Persoonlijk hebben twee volledige pacht- en eigendomsregisters
van de Lierdse karruize gekopieerd en hebben die dus in ons bezit. Ze dateren van
1426 en van 1567. De authentieke berusten op het Rijksarchief te Ronse. Beide
registers bevatten de pachtakte van voornoemde negentien bunder en 27 roeden,
die in hun geheel verhuurd waren aan een enkele persoon, ter plaatse landbou-
wer. Bij ons weten is er te Smeerebbe- Vloerzegem nergens sprake van een tweede
kartuizergoed . Wat de hofstede zelf betreft, daar hebben we geen gegevens over.
Zou die misschien gebouwd zijn na verkoop van dit aangeslagen goed als natio-
naal goed, ten tijde van de Franse sansculotten? Of kort daarna? Of bestond ze
reeds vroeger ??

90) STRIJPEN

ARMAND VAN ASSCHE

ADRlAAN MAGERMAN.

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe
Reeks nr 8. Oostvlaamse Literaire.Monografieën. Deel 11.Gent 1978. Uitgave:
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Exemplaren te verkrijgen bij de Provin-
ciale Kulturele Dienst, Bisdomplein 3, 9000 Gent. 13 illustraties, blz. 105-135.
Drukkerij: Erasrnus, Ledeberg-Gent.

Bio- en bibliografie van onze Vlaamse dichter Adriaan Magerman, op 28 december
geboren te Strijpen bij Zottegem als zoon van de populaire toneelschrijver Pieter
Magerman. In 1962 noemde R. Van de Moortel dichter Adriaan Magerman de
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poëtische revelatie van het jaar. Zijn poezie is neo-classistisch gericht. Hij verwierf
tot hiertoe verscheidene literaire prijzen.

91) VLIERZELE

G.DESMET

DE HEILIGE FLEDERICUS EN VLIERZELE.

De Spooklinde. Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Kring voor
Actualiteiten, Geschiedenis en Heemkunde te Sint-Lievens-Houtem. Eerste
Jaargang, nr 2, juli 1978. blz. 11-15. Vier illustraties. Redaktieadres : Notaris
Jo Verbruggen te Sint-Lievens-Houtem. Drukkerij: Eurografica, Burst.

De persoon en het leven van de heilige Fledericus, pastoor van Vlierzele, heeft
sedert eeuwen de aandacht van historici gaande gehouden, we denken aan Van
Gestel, Sanderus en Molanus. Geboren in de tiende eeuw, aan de Seine te Parijs,
zakte Fledericus als geloofsverkondiger af naar onze gewesten en aanvaardde te
Vlierzele het pastoorschap. De feestdatum van de heilige is in 1545 te Vlierzele
vastgesteld door Maarten Cuper, hulpbisschop van Kamerijk, bij een altaarwijding
in de kerk te Vlierzele. De heilige Fledericus wordt te Vlierzele aangeroepen tegen
doofheid en oorpijn. De oude kapel ter ere van de heilige Fledericus viel als slacht-
offer bij de bouw van de autoweg ES. In 1953 wijdde de deken van Wetteren de
nieuwgebouwde kapel.

92) WIEZE

F. BIJN

WAT KE NE WIJ NOG VA VROEGERE GEI EESMETHODES) AF-
LEVERING Il : ZWANGERSCHAP - GEBOORTE.

Berichten van de Heemkring Scheldeveld. Driemaandelijks tijdschrift voor
lokale geschiedenis van de streek tussen Leie en Schelde. Jaargang X, nr 2, juni
1978. blz. 21-26. Verantwoordelijke uitgever: J. Van Twembeke, C. Buysse-
laan 24, De Pin te.

Onder de geciteerde volksgebruiken betreffende zwangerschap en geboorte onder-
lijnen we een te Wieze: het is genoeg pioenbladeren in de kousen of schoenen te
steken om de onrvangenis te voorkomen; jonge meisjes die met ondernemende
minnaars ter kennis gaan, vergeten nooit, als het doenlijk is, zich van dergelijke
bladeren te voorzien. Meisjes die graag dansen, hoeven slechts erwten in hun
schoenen te Iq;hen.
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93) ZON EGEM

GASTON DE SMET

HET HOF TEN DIEPENBORRE TE ZO 1 EGEM.

69 blz. 16 illustraties, en kaart buiten tekst. Uitgave: Gaston De Smet, pastoor
te Zonnegem. 1978. Drukkerij: De Toren, K. De Ryck, Herzele,

Het hof en goed ten Diepenborre te Zonnegem telde in het Ancien Regime 34
bunder of 136 dagwand landbouwgrond. Het was het eigendom van het
Groot-Begijnhof Sinr-Elisabeth te Gent. Aan de hand van oude pachtakten en
archivalia heeft schrijver getracht in een kort bestek een beeld op te hangen van dit
aloude hof. Achtereenvolgens behandelt hij: het oud en het nieuw Sint-Elisaberh-
begijnhof te Gent, ligging-benaming-onrstaan-schenkingen en aankoop van hof en
gronden van Diepenborre, pachters van Diepenborre in de IS°, 16°, 17°, 18°, 19°
en 20° eeuw, metingen van het hof ten Diepenborre en haar gronden; de pachter
van het hof ten Diepenborre was de hoogste riendenbetaler, renten en rekeningen.
Een brochure die de zes eeuwen oude landbouwuitbating klaar in de kijker brengt.

94) ZO EGEM

G. DE SMET

HET MARIA-HEILIGDOM TE ZONNEGEM.

De Spooklinde. Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Kring voor
Actualiteiten, Geschiedenis en Heemkunde te Sinr-Lievens-Houtern. Eerste
jaargang, nr 2, juli 1978. blz. 20-21. Twee illustraties. Redaktieadres : Notaris
Jo Verbruggen, te Sint-Lievens-Houtern. Drukkerij: Eurografica, Burst.

Korre lijnen historiek van de Onze-Lieve-Vrouwkapel met de medewerking van al
de parochianen gebouwd na de installatie van de auteur als pastoor van Zonnegern
in 1953. In 1954 is de kapel plechtig gewijd.

DEINZE-GOTTEM Valère GAUBLOMME
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STADSKERNVERNIEUWING TE AALST

SAMENWERKING VAN PRIVE-INITIA'fIEF EN STAPSBESTUUR

Toen het Aalsterse begijnhof gesloopt werd, besefte menig inwoner van de stad op pijn-
lijke wijze, hoe nauw hij verbonden was met het verleden. En ook voor het Oud-Gasthuis
(1242) lag de slopershamer klaar!
Onder impuls van de Vereniging Voor Aalsterse Kultuurschoon (V.V.A.K.), gesticht in
1952, vatte het stadsbestuur de conservatie-en restauratiewerken aan in 1959. Bij de inhul-
diging was de verrassing groot : het bleek een uniek voorbeeld van gewestelijke volks-
bouwkunst !
Gedurende het monumentenjaar kreeg de oudste gevel van het Jezuïetencollege (1622) en
de aanpalende bidplaats (1729) een degelijke opknapbeurt, een zeer geslaagd privé-initia-
tief waartoe O.m. het stadsbestuur een steentje bijdroeg.
Teneinde de persoonlijke inzet verder te stimuleren schonk de V.V.A.K. als aanmoedi-
ging in 1976 de som van 20.000 fr voor de restauratie van een.huis in de Kerkstraat (gevel
en binnenhuis). .
Door onderhandeling van de V.V.A.K. met het stadsbestuur werd een jaarlijkse «AAN-
MOEDINGSPREMIE VOOR RESTAURATIE-ARCHITECTUUR" ingesteld en aan-
vaard in de raadszitting van 21 december 1977. Deze premie zou voortaan 20.000 f.r +
80,.000 fr bedragen.
OP 30 september 1978 hadden zeven kandidaten een aanvraag gericht aan het Schepen-
college. Een jury, samengesteld uit de Schepen .van Openbare Werken, de architect-
bestuurder van de stedelijke Academie voor Schone Kunsten en de bestuursleden van de
V.V.A.K. besliste, na een degelijke bespreking en met algemene instemming, de prijzen
toe te kenne aan :

de heer John DIERICK, Rozemarijnstraat 7, voor de restauratie van zijn woning in de
oorspronkelijke stijl (40.000 fr)
het St. Jozefcollege, Pontstraat 7, voor de restauratie van het wapenschild van het
Land van Aalst met dragende 'gevel, kunstwerk van bijzonder historisch belang
(40.000 fr)
de heer Pieter DE COS'TE:R, Priester Daenspleiri 6, voor restauratie en aanpassing van
een woonhuis (20.000 fr), .'

Deze prijzen werden plechtig overhandigd. door de Schepen van Leefmilieu tijdens de
algemene vergadering van de V.V.A.K., gehouden op 10 december 1978 in de feestzaal
van het stadhuis.
DOOR VRUCHTBARE SAMENWERKING VAN PRIVE-INITIATIEF EN STADS-
BESTUUR ZULLEN DE INWONERS VAN GROOT-AALST WORDEN AANGE-
ZET OM HUN BOUWKUNDIG ERFGOED IN EER TE HOUDEN!

::. :;.

De uirreiking van de aanmoedigingsprijs 1979zal plaats hebben op zondag 16 december te
15 uur\in de feestzaal van het stadhuis.

F. Courteaux
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