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DE ACHTTIENDE-EEUWSE "BARGIE" OF TREK-
SCHUIT TUSSEN AALST EN DENDERMONDE

Jeroen MEERT

1. Inleiding

De trekschuit of barge was een schip dat voortgetrokken of
geketst werd door paarden of mensen. Het was een platbodem, wat
zeker nodig was aangezien het waterpeil op de kanalen en rivieren op
bepaalde momenten zeer laag stond. Op het jaagpad of tragel liepen
de paarden die de barge ketsten. Belangrijk was dat het kanaal zo
recht mogelijk was omdat bochten een aanzienlijk tijdverlies bete-
kenden.

Het verschil tussen de barge en andere schepen zat hem in de
vervoerde waren. Met de trekschuit werden enkel personen en hun
bagage of "commerschappen" vervoerd. Sinds de 16de eeuw kende
men een grote opkomst van kanalen en de daarmee gepaard gaande
trekschuiten. In Noord-Italië en de Verenigde Provinciën waren deze
toen al goed ingeburgerd.

Het innovatieve van de barge of trekschuit was de betrouwbaar-
heid. Dagelijks werd het vervoer op vaste vertrek- en aankomsttijden
verzekerd, wat met de postkoets of diligence zeker niet altijd het
geval was. Zelfs bij slecht weer en ontij werd uitgevaren wat een
pluspunt was in vergelijking met de meer van de weersomstandighe-
den afhankelijke postkoetsen of zeilschepen. Bovendien waren de
landwegen in een uiterst slechte staat wat het reizen met postkoetsen
zeer oncomfortabel maakte.

2. De voorlopers: marktschepen en beurtveren

Het vervoer op de natuurlijke waterwegen is lange tijd beperkt
gebleven tot het vrachtverkeer met binnenschepen zoals schuiten,
pleiten en bijlanders. Pas vanaf het midden van de 15de eeuw is er
sprake van enig georganiseerd passagiersvervoer. Het betreft hier de
marktschepen of venten, trekschuiten die op marktdagen handelaars,
boeren of particulieren 's morgens naar de markt brachten.

De organisatie was in handen van de overheid en veelal van ste-
delijke besturen die de vervoerdienst verpachtte aan de meestbieden-
de. Waar in het begin de schipper eigenaar was van het schip, en dus
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enkel het recht om een marktschip in te leggen in pacht had, veran-
derde dit na 1650 toen de stadsbesturen marktschepen lieten bouwen
om die vervolgens voor een bepaalde termijn te verpachten.

De pachter van het marktschip kreeg een monopolie in handen
maar was wel gebonden aan allerhande reglementeringen en bepalin-
gen die streng nageleefd dienden te worden. Enkele belangrijke voor-
schriften bepaalden het uurrooster voor zowel winter- als zomersei-
zoen, de verschillende tarieven betreffende passagiers en vracht en de
meerplaatsen op de route. Marktschepen werden over geheel
Vlaanderen ingezet zodat sedert het einde van de 16de eeuw bijna elk
dorp op de marktdagen in verbinding stond met naburige steden.

Naast de marktschepen trof men ook de beurtschepen op onze
rivieren als voorloper van de barge aan. Beurtveren werden ver-
ondersteld goederen enJof passagiers over langere afstanden te ver-
voeren dan de marktschepen. Vooral pleiten werden hiervoor ingezet.
Dit waren hoge en breedgetuigde zeilschepen van 30 à 60 ton, maar
op de rivieren werden ze vaak getrokken door paarden of mensen.

Voor onze contreien is vooral de "pleyte van het Land van
Aalst" bekend. Wekelijks werden hielmee handelsproducten vanuit
Aalst naar Gent getransporteerd. De bemanning bestond uit een
schipper en twee knechten en om het traject Aalst-Dendermonde-
Wetteren af te varen beschikte men over twee boottrekkers. Vanaf
Wetteren zag de schipper zich genoodzaakt twee extra schiptrekkers
in te huren om tot Gent te raken. Tijdens de terugreis op de Dender
tussen Mespelare en Aalst, stroomopwaarts dus, had men terug vier
schiptrekkers nodig [1].

3. De trekvaart in Vlaanderen

In zijn bijdrage aan het boeiende werk "Een trekschuit voor
koningen, De barge tussen Gent en Brugge" geeft J. Parmentier een
overzicht van de verschillende trekschuiten die sinds de 16de eeuw
op de Vlaamse kanalen geketst werden.

Reeds in 1562 werd een publieke veerdienst tussen Brussel en
Antwerpen, via het kanaal naar Willebroek, ingericht. Tot Willebroek
werd een schuit, zeker vanaf 1618, voortgetrokken en daar stapte men

[lJ De meeste informatie in dit gedeelte (1 en 2) verwerkt is afkomstig uit: J. PARMENTIER,
Een vcrmaeck'Iijk treck-schuytje, Een spiegel van de trekvaart in de Nederlanden tijdens
de 17de en l Sde eeuw, in: Een trekschuit voor koningen, de barge tussen Gent en Brugge,
Geni, Stad Gent, 1993, passim, P. MOORKENS, De Trekvaart op het kanaal Gent-Brugge
(1623-1839), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1996, passim, J. VAN BEY-
LEN, Schepen van de Nederlanden, Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17de
eeuw, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1970, passim en K. VAN ISACKER,
Mijn land in de kering, 1830-1980, Deel 1: Een ouderwetse wereld, 1830-1914,
Antwerpen/Amsterdam, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1978, pp. 97-98.
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over op de "Heude van Brussel", een zeilschip dat via de Rupel en de
Schelde naar Antwerpen voer.

Andere trekschuiten waren actief op de lijnen Gent-Brugge (op
de Zuidleie) en Brugge-Oostende. Het graven van het Nieuw Gedelf
tussen de steden Brugge, Duinkerke en Veurne betekende dat ook
tussen deze steden en Brugge een trekvaartlijn geopend werd in 1641.
Op dit net aansluitend werd vanaf 1653 een trekschuit ingezet tussen
Veurne en Ieper.

Na 1648 werden lijnen ingezet naar de Verenigde Provinciën.
Sluis kon bereikt worden vanuit Brugge en ook tussen Gent en Sas
van Gent liet men een trekschuit varen. Tussen Eeklo en Gent ver-
scheen er in 1676, naast het reeds bestaande marktschip, een trek-
schuit uitsluitend voor passagiers.

Ook in de 18de eeuw werden nog nieuwe trekvaartlijnen inge-
richt. Zo was er vanaf 1763 een dagelijkse verbinding tussen Leuven
en Mechelen, die ondanks toenemende concurrentie van de postkoet-
sen zeer rendabel bleek te zijn.

Enkele jaren later verscheen nog een trekschuit op de Vlaamse
wateren: de trekschuit tussen Aalst en Dendermonde, waarover meer
in dit artikel.

4. De laatkomer der trekschuiten

Het instellen van een trekvaartlijn tussen de steden Aalst en
Dendermonde komt de eerste keer ter sprake wanneer keizerin Maria-
Theresia in 1769 een reglement uitvaardigde betreffende het beheer
en het toezicht op de gekanaliseerde Dender [2].

In dit reglement werd de toelating gegeven aan de Twee Steden
en het Land van Aalst "d'Etablir une ou plusieurs barques publiq
d'alost sur Termonde". Een hieraan gekoppelde voorwaarde was dat
18 gulden betaald moest worden aan het Dendermondse schipper-
sambacht, "à la decharge de pareille somme que S(a) M( ajesté) fai-
soit paier audit corps". Op het einde van dit document werd dit ech-
ter aangepast zodat men het jaarlijkse bedrag van 18 gulden aan de
centrale regering diende te betalen en niet zoals eerst gemeld aan de
Dendermondse schippers.

Waarschijnlijk werd de eerste trekschuit pas enkele jaren later,
in 1772 om precies te zijn, ingezet. Voor dat jaar hebben we ook de
eerste verpachting van het jaagpad langs de Dender teruggevonden,
waarmee ons vermoeden omtrent de eerste trekschuit kracht wordt

[2] S.A.A., OAA, nr. 25, f" 500vo.
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bijgezet [3]. In een register met betalingsordonnanties werd de barge
vanaf 1771 vermeld [4] . Volgens ons gaat het hier om het klaarma-
ken voor de afvaart van de eerste verpachte trekschuit die in 1772 de
Dender tussen Aalst en Dendermonde zou bevaren.

a. Het uitzicht van de trekschuit Aalst-Dendermonde

De eerste trekschuit speciaal voor de vaalt tussen Aalst en
Dendermonde gebouwd kunnen we dateren in het jaar 1776. Een bij-
zonder interessant document in verband hiermee is de akte van aan-
besteding [5].

De bouw van deze trekschuit werd in maart 1776 openbaar aan-
besteed "aen de minstbiedenden", Naast alle voorwaarden en condi-
ties waarop de barge moest gebouwd worden, treffen we er ook nut-
tige gegevens in verband met de uiterlijke kenmerken van het schip
aan.

Zo werd ondermeer de lengte en de breedte van de te bouwen
trekschuit bepaald: "Daer woord hier aenbesteedt den aerbeyd van
het maeken de bargie ter lengde van 60 voeten ende 12 voeten bree-
de conforme de Brugsche bargie ... ". Omdat hier niet gespecificeerd
wordt om welke maat het gaat, hebben we met Aalsterse voet (1 voet
= 0,277 m) gewerkt. Als totale lengte van de trekschuit bekomen we
dan 16,6 meter, de breedte 3,3 meter. Deze lengte- en breedtematen
kunnen we vergelijken met de andere bargen waarvan de afmetingen
gekend zijn [6]:

Traject datum lengte breedte
Gent-Brugge 1623 7,5m 3,9m
Gent-Brugge 1670 21 m 4m
Eeklo-Gent 1726 16,8 m ?

Aalst-Dendermonde 1776 16,6 m 3,3 m
Gent-Brugge 1781 25m Sm

Aalst-Dendermonde l792 19,3 m 4,15 m

De trekschuit van het Land van Aalst zou dus kleiner geweest
zijn dan zijn collega's, maar nog steeds groter dan de Noord-
Nederlandse bargen, die meestal door één paard getrokken werden.

Wat het eigenlijke uitzicht of de indeling van de trekschuit

[3) S.A.A., LvA, nr. 5405.
[4) S.A.A., LvA, nr. 4993.
[5) Cf. Bijlage 1 (S.A.A .. LvA, nr. 3841)
[6] P. MOORKENS, De Trekvaart .... , p. 98 en S.A.A., LvA, nr. 3841.
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betreft, hebben we veel minder concrete informatie teruggevonden
dan waarover P. Moorkens beschikte in verband met de trekschuit
tussen Gent en Brugge. Toch zullen we hier een beeld trachten te
schetsen.

In de barge van 1776 hadden de passagiers keuze uit 2 ruimtes:
de kamer, iets luxueuzer en comfortabeler, en het 'ruim', voor de
minder gegoeden. Deze kon men bereiken via een trap en aan boord
was ook een gemetste schouw. Men had dus verwarming aan boord
om enig soelaas te bieden tegen de koude winters. Binnenin was de
barge "van wedereanten van agter tot voeren met verlangende banc-
ken" uitgerust. De zijkanten waren voorzien van vensters zodat de
opvarenden van het voorbij glijdende landschap konden genieten.

Het schip was versierd met allerhande "ciraeten" en vlaggen, en
de buitenkant was geschilderd. In een prijsofferte voor de bouw van
een trekschuit in 1792 is sprake van "beldsneydery", waaruit we kun-
nen afleiden dat het schip waarschijnlijk een boegbeeld enlof versier-
de achterspiegels had [7].

Vooraan de barge was een mast geplaatst van waar de ketslijn
naar de paarden en de kets er op het jaagpad liepen. Die kets er
beschikte over een posthoorn om "de advertentie te doen soo aen de
opgaende als afgaende schepen ende de sassen".

Vanaf de verpachting van 1777 was er sprake van twee trek-
schuiten op de lijn Aalst-Dendermonde [8]. Er was deze die vertrok
te Aalst, de "nieuwe bargie" of "groote bargie", en diegene die als
thuisbasis Dendermonde had, de "oude bargie" of "cleijn bargie",

Een rarningsstaat van "alle het roerende want op de twee bar-
gien" kan ons nog iets bijleren over het uitzicht van de schepen:

[7] S.A.A., LvA, nr. 3843.
[8] S.A.A., LvA, nr. 3846.
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Prijserije van alle het roerende want op de twee bargien competerende aen de edele
heeren de gedeputeerde van de twee steden ende lande van Aelst op den 28 november
1777 als volghts

Alvooren gepresen op de groote bargie

Groote bargie

Boomen met eijsers
hacken met eijsers
nieuwe ketz leijn
groote meer touwe
aude ketz leij n
leijn voor top seijl ende vlagge
oor-tau wen ende strenge
Bloecken aen de oor-tauwe en strenge
andre b!ocken a 4 guldens stuck
coffers t sacmen
greijze baneken in de bargie
ganek op het hoofdeken tot het
op ende af gaen als lopen van goederen

Cleijn bargie

2
2
1
1
1

6
3
2
6
1

2 Boomen met eijsers
2 haeken met eijsers
1 treex-lijn
1 meedt touwe

oortouwen en strenge
10 Blockeo en scheijven
I coffer

Transport

1
2

Ruijken voor het top-seijl
6 op seijlen seynde nieu
gemaekt voor de twee
Bargien te saemen

Tata!

f3 = 2 = 0
2=2=0
4=0=0
8=0=0
1=0=0

3 = 10 = 0
15 = 0 = 0
15 = 0 = 0

12 = 10 = 0
12 = 0 = 0
2 = 10 = 0

2=2=0

3=0=0
2=2=0
4=0=0
4=4=0
7=0=0

13 = 0 = 0
2=10=0

116 = 12 = 0

116=12=0
1= 4 = 0

44 = 17 = 6

162 = 13 = 0

Dankzij dit document krijgen we toch een beeld, zij het dan
uiterst minimaal, onder andere van het aan boord van de trekschuit
gebruikte kleurenpalet. Op de grote barge is er namelijk sprake van
"greijze bancken", wat een opmerkelijk verschil is met de van kus-
sens en karmijnrode bekleding voorziene banken en stoelen van de
Gentse trekschuit uit 1781 [9], maar mogelijk zijn de in deze lijst
vermelde banken diegene die op het dek stonden en waren de bin-
nenin geplaatste exemplaren meer van het luxueuzere type. In een
ramingsstaat uit 1780 is voor de grote barge sprake van twee tafels,
een grote en een kleine. De kleine barge moest het stellen met één
tafel [10]. Zowel de grote als de kleine barge waren voorzien van kof-
fers, waarschijnlijk om de handbagage van de passagiers, bijvoor-

(9] P. MOORKE S, De Trekvaart..., p. 81.
[LOl "I groote taeffel 10 = 0 = 0

1 cleijn taeffe! 2 = 10 = 0" (S.A.A., LvA, nr. 3847).

I
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beeld "eenen portemanteau, boecksack ofte desgelijckx voor hunne
noodtsaekelijckheden", in kwijt te kunnen.

Op de barge van 1792 vinden we "ag ter op de cajut' rondom
banken en ook binnenin zijn "wedercanten van agter tot voren met
varlangende banken" voorzien [11].

De barges waren niet enkel op paardenkracht aangewezen, als er
genoeg wind aanwezig was, kon men gebruik maken van de zeilen.

Vanaf 1786 blijkt dat de indeling van de trek chuiten veranderd
werd. In het pachtcontract van dat jaar zijn er immers drie prijsklas-
sen opgenomen: "eerste kaemer 6 stuijvers, 2(de) Kaemer 4 stuijvers,
in den middel 2 stuijvers" [12]. Waarschijnlijk gaat het hier niet om
een nieuwgebouwd schip, maar om een conversie van de in 1776
gebouwde barge [13].

b. De constructie van de trekschuit

De eerste trekschuit voor de lijn Aalst-Dendermonde werd in
1776 gebouwd volgens richtlijnen opgesteld door de Twee Steden en
het Land van Aalst [14].

De aanbesteding van de bouw van de trekschuit stond open voor
alle scheepstimmerlieden, maar diegene die het minst bood mocht de
werken uitvoeren. De scheepsmaker diende echter wel aan verschil-
lende voorwaarden te voldoen. Zo moest hij "stellen goeden en suffi-
sante borge tot versekeringe van sijn aengenomen werck". Dit was
nodig om het verlies voor de opdrachtgevers te beperken indien de
aannemer de werken niet zou kunnen uitvoeren.

Er werd bepaald wat de scheepstimmerman precies moest ver-
wezenlijken. De aannemer moest enkel het schip construeren, "son-
der daer aen geobligeert te sijn eenige ciraeten te moeten maeken".
Van hem werd verwacht dat hij de trekschuit maakte zonder verdere
afwerking. Wel moest hij rekening houden met "de gaeten ende ope-
ningen voor den trap vertreck, voor het metsen van de scha uwe als
andere commoditeyten diemen daer soude connen vinden". Ruimte
moest ook gelaten worden voor de verschillende vensters rondom de
barge.

Opdat de werken op 1 april konden aanvangen, moesten de
benodigde materialen enige tijd tevoren geleverd worden. Wanneer

(11] S.A.A., LvA, nr. 3843.
(12) S.A.A., LvA, nr. 3849.
(13) We menen deze stelling te mogen aannemen daar we in de betalingsordonnanties betref-

fende werken aan de bargen (S.A.A., LvA, nr. 4993) geen enkele aanwijzing hebben
voor de bouw van een barge in 1786.

(14] Cf. Bijlage 1 (S.A.A., LvA, nr. 3841).
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de scheepstimmerman "met twee ofte dry scheptemmerlieden" de
voor- en achtersteven met "goet drogh haut" gebouwd had, moesten
de planken voor handen zijn om "soo voorts de bargie beginnen op
te naegelen en vast te maeken gelyek een scheptemmerman geobli-
geert is te doen".

Andere benodigdheden waren riet, om planken te branden en te
krommen en om "den peck ende terre" te koken, en "het noodig ijser-
werck ende naegels" om de verschillende onderdelen aan elkaar vast
te maken.

De aannemer moest het volledige schip teren, pekken en kalfa-
ten. Dit was nodig om het zo waterdicht mogelijk te maken. Dit hield
in dat alle scheepsnaden werden gedicht met pek en "stopwerck" , een
soort geplozen touwwerk dat tussen de reten van het schip werd vast-
gezet [15].

Al deze werken moesten tegen eind oktober afgerond zijn, om
dan te kunnen beginnen aan "den trap ende andere eiraeten als ooek
deuren ende vensters". De aannemer had dus zeven maand om de
hem opgelegde taken te voltooien.

Om een schip van uitstekende kwaliteit te bekomen werd de
aannemer aangemaand om "onder hem noch te nemen twee van de
alderbeste scheptemmerlieden die hun werck wel verstaen om dat
alles moet dighte gevroght ende gelast worden door temmerlieden
dies verstaende ende in staete sijn van hun werck goet te houden".

Het werk werd uitgevoerd door Joannes De Decker voor "de
somme van seven hondert guldens courant". Dit lijkt weinig wanneer
we het vergelijken met de trekschuiten in 1714 gebouwd voor de
Staten van Vlaanderen [16], maar het verschil zit hem in het feit dat
te Aalst het leveren van het hout apart verpacht werd.

"De leveringhe van alle het eijcken haut noodigh voor de con-
structie van de nieuwe bargie tot Aelst" werd eveneens openbaar aan-
besteed aan de minst biedende [17]. Er werden verschillende condi-
ties gesteld waaraan de timmerman diende te voldoen.

Alle planken, zowel de eikenhouten van 2 duim ( = 5,5 cm) als
andere niet-gedefinieerde soorten, moesten een lengte hebben van
100 voet "gendsche maete" ( = 27,S meter).

Veel belang werd gehecht aan de kwaliteit van het hout: "De
bovenstaende planeken sullen moeten wesen van de alderbeste quali-
teijt sonder speek rijsschaeligheijd ofte eenige cnoopen",

Behalve de planken werden alle overige houten onderdelen, bij-
voorbeeld "courbe rebben, steven, berghauten diekeboorden ... ",
[15] W. BIRNIE, Het bouwen van een scheepsmodel van de barge van 1786 tussen Gent en

Brugge, Een kroniek, in: Een trekschuit voor koningen, De barge tussen Gent en Brugge,
Gent, Stad Gent, 1993, p. 113.

[l6] 3432 gulden en 3424 gulden, in: P. MOORKENS, De Trekvaart..., p. 90.
[17] Cf. Bijlage 1 (S.A.A., LvA, nr. 3841).



265

eveneens bij de timmerman besteld. Ook hier was de houtkwaliteit
van het grootste belang. Het hout moest "van de beste qualiteydt
(zijn) dat er te becommen is, sonder speek root olme vervrosen ofte
gestreept ende quaede knoopen noehte ooek met rijsschaeligheydt
welck in het voorleden jaer in het winter saisoen gecapt is". Indien
het geleverde hout hieraan niet voldeed, werd de aannemer verplicht
op zijn kosten nieuw hout aan te voeren.

Joannes Capiau, meester-timmerman, kreeg deze aanbesteding
in handen. Voor 100 voet 2-duims planken kreeg hij 12 gulden, voor
het andere hout per honderd voet 10 gulden. Hij moest het hout leve-
ren "op de zaete aenden mautmolen deser stadt". Dit neemt echter
niet weg dat er nog geen zekerheid bestaat over waar de trekschuit
precies gebouwd werd. Volgens ons zijn er twee mogelijkheden.

De Zaat was de Aalsterse benaming voor de scheepswerf, dus
mogelijk werd de trekschuit daar gebouwd. Waarschijnlijker lijkt ons
de tweede denkpiste. De scheepstimmerman die het schip bouwde
was Joannes De Decker, maar te Aalst kennen we enkel de families
de Moor en de Landsheer die dit beroep uitoefenden. De naam De
Decker vinden we wel terug te Baasrode, reeds in de 16de eeuw
bekend om zijn scheepswerven [18]. In 1777 was één van de 6 tim-
merwerven eigendom van Jan De Decker. Wij vermoeden nu dat het
op de Zaat geleverde hout naar Baasrode gevoerd werd en dat daar de
trekschuit door Joannes De Decker gebouwd werd.

In 1792 was de trekschuit aan vervanging toe en werden ver-
schillende prijsoffertes gemaakt. Eén daarvan is bewaard gebleven,
van G. Bruggelinckx, een scheepsmaker te Brussel [19]:

ik onderschreven ondemerne te rnaeken eene nieuwe trek schuyt gelijk die van Guillielrnus van
Essche schuyt schipper die acruelijk is bij mij liggende die lanck is over stevens 70 voet 8
duym, wijt op het berghout 15 voet, diep 8 voet, met de schilderinge, beeldsnijderije smit
schrijnwerker ende voorts het gene daer aen dependent is, voor de somme van vijfduysent hon-
dert guldens brabants courant ond(erteken)t G. Bruggelinckx
actum Brussel 19 meert 1700 twee ennegentig.
voor de enkele schuyt het geene regardeert de scheeprnaekerije drij duysent guldens schilde-
ringe en beldsnijderije daer in niet begrepen.

Dit was blijkbaar niet wat de Gedeputeerden van het Land van
Aalst in gedachten hadden, want in juni 1792 werd een nieuw "opstel
tot het maeken van eene nieuwe bargie" uitgeschreven.
De barge zou kleiner worden dan deze van Bruggelinckx' offerte. De
lengte was voorzien op 58 voet ( = 16,06 meter), de breedte "op de
buytecanten vande berghouten" 12 voet 2 duim ( = 3,35 meter) en
"van op het vlack tot tegen het deck seven voeten en eenen duijm" ( =
1,9 meter) diep.
[18) Y. SEGERS, De laatste scheepswerf van Baasrode, Gent, Provincie Oost- Vlaaanderen,

1994, p. 9.
[19) S.A.A.. LvA, nr. 3843.
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c. Het onderhoud en de reparaties van de trekschuit

In elk pachtcontract vinden we een artikel terug aangaande het
onderhoud van de trekschuit. De pachter was verplicht om twee keer
per jaar het schip te pekken en te teren en één keer per jaar moesten
de geverfde delen opnieuw beschilderd worden [20]. In de verpach-
tingsakte van 1780 werden deze instructies verder uitgelegd. Het
pekken en teren moest in de maanden oktober en juni gebeuren en het
schilderen diende de pachter in mei te doen [21]. Drie jaar later werd
niet meer gespecificeerd in welke maand er geschilderd moest wor-
den [22]. In 1794 ten slotte is het herschilderen van de trekschuit
helemaal verdwenen, maar bijkomend werd gestipuleerd dat de pach-
ter reparaties aan de "glaesevensters" eigenhandig diende te betalen
en deze dus niet kon verhalen op de verpachters [23].

De .akte van verpachting vermeldde steeds dat het schip overge-
nomen moest worden op de vastgestelde prijs, de "prijsije", Wanneer
de pachttermijn afgelopen was nam de nieuwe pachter de barge en
het scheepstuig over en betaalde hij de nieuw geschatte prijs aan de
afgaande pachter (vanaf 1794 via de "verpagters ofte hunne gecom-
mitteerde"). Deze werkwijze impliceert dat de pachter het schip goed
zou onderhouden om er later een hogere prijs voor te ontvangen [24].

Een register met betalingsordonnanties betreffende werken aan
de Dender, omvat onder andere de reparaties en herstellingen van de
trekschuiten van het Land van Aalst tussen 1771 en 1794 [25]. Het
geeft ons een overzicht van de verschillende herstellingen en repara-
ties die aan de bargen dienden te gebeuren, maar ook de aanschaf van
de trekpaarden, van borstels en van vlaggen en wimpels kunnen hier-
in teruggevonden worden.

Bij het onderhoud van deze schepen kwamen er verschillende
ambachten aan te pas: onder andere timmerlieden, metsers, glazen-
makers, smeden en tingieters verdienden allen aan de trekschuiten
van het Land van Aalst.

[20] "Den pachter sal insgelijkx verobligeert sijn de bargie te hauden in behoorlijeken staet
ende twee mael 't jaer te peeken en terren ende eens 't jaers te olivarven de delen die
geverft sijn, ... " (S.A.A., LvA, nr. 3845)

[211 S.A.A., LvA, nr. 3847.
[22] S.A.A., LvA, nr. 3848.
[23] S.A.A., LvA, nr. 3850.
[24] "Den pagter zal gehouden zijn over te nemen op prijsije /: die gebeuren moet tusschen

de verpagters ofte hunne gecommitteerd mitsgaeders den afga enden en aenkomenden
pagter :/ alle de tauwen. lijnen, zeyl, stierboornen ende haeken ende het voorder aen den
bargie dependerende om ten afscheeden van zijnen pagt op te leggen de mindere weir-
de in dien de zelve minder bevonden worden ende opleg te genieten in dien den prijs ten
afscbeeden hooger quaeme te beloopen" (S.A.A., LvA, nr. 3850).

[25] S.A.A., LvA, nr. 4993.



267

Ons vermoeden dat er slechts twee nieuwe trekschuiten
gebouwd werden wordt versterkt door wat we in deze bron terugvin-
den. Enkel in 1776 en in 1793 was er sprake van een "nieuwe bar-
gie".

Behalve de twee trekschuiten werd voor het Land van Aalst
minstens nog een schip gebouwd. In 1784 werd aan Frans van Praet,
scheepsmaker te Baasrode, 225 gulden betaald voor "het maeken
eenen boot ten dienste voor de werken van de dender". Uit de prijs-
offerte blijkt dat het om een 7,75 meter lange schuit gaat met een
breedte van 2,21 meter [26].

De levensduur van trekschuiten verschilde van streek tot streek.
In de Verenigde Provinciën gingen ze meestal langer mee dan in onze
Vlaamse gewesten. Waar hier de schepen ongeveer 10 à 15 jaar in
gebruik bleven kon dit bij onze Noorderburen gemakkelijk 20 jaar
zijn. Volgens P. Moorkens is dit mogelijk het gevolg van het verschil
in lengte. De Vlaamse bargen leden door hun grootte meer schade
dan de kleinere Hollandse varianten.

De bargen tussen Gent en Brugge bleven 7 tot 15 jaar in gebruik.
Het stedelijk marktschip van Eeklo ging 12 à 15 jaar mee [27]. Het is
dus meer dan plausibel dat de in 1776 gebouwde barge voor de vaart
tussen Aalst en Dendermonde pas in 1792-93, na 16 jaar, vervangen
werd.

d. De pachter van de trekschuit

De meeste informatie hieromtrent hebben we teruggevonden in
de pachtcontracten van de trekschuit. Voor de periode 1772-1796
beschikken we over zes akten van verpachting [28]. Hiaten zijn er
voor de jaren 1775-1777 en 1787-1793.

De zes akten hebben allen dezelfde basisvorm, maar toch wer-
den soms aanpassingen gemaakt of specificaties toegevoegd zodat we
iets meer te weten zijn gekomen over de rechten en plichten van de
pachter.

De verpachting van de trekschuit was een publieke aangelegen-
heid tijdens de vergadering van "d'edele heeren gedeputeerde vande
twee steden ende lande van Aelst". De barge werd (meestal) voor een

[26] "Voor het Land van Aelst te maeken eene schuyte lanck 28 aelstersche voeten, breed 8
... voeten, hooge 3 ... voeten, te leveren voor 11 juny 1784 voor f225 : 0 het ijserwerck
daeronder begrepen ende alle het gone van het selve schuyt dependeert. Frans van Praet"
(S.A.A., LvA, nr. 3842).

[27)' P. MOORKENS, De Trekvaart ... , p. 98.
[28] S.A.A., LvA, nrs. 3845-3850.

De eerste (1772) en de laatste verpachtingsakte (1794) zijn in deze scriptie opgenomen
als bijlage 15 en 16.
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termijn van drie jaar verpacht aan diegene die het hoogste bod deed.
Aan de verpachting waren evenwel tal van condities gekoppeld waar-
aan de pachter zich diende te houden.

Het pachtgeld moest jaarlijks betaald worden ''precies ten val-
daege uyterlijk binnen de ses weken daernaer ten comptoire vanden
ontfanger generael van desen lande sonder eenige diminutie ofte
quijtschel te konnen pretenderen op wat pretext het soude konnen
wesen insgelijkx op pagtbraeke als voren".

Dit bedrag varieerde nogal per contract:

Pachttermijn
1 september 1772 - 1775
1 september 1777 - eind augustus 1780
september 1780 - eind augustus 1783
1 september 1783 - eind augustus 1786
1 november 1786 - eind oktober 1787
1 november 1793 - eind oktober 1796

Bedrag
348 = 0
?
240 =0
300 = 0
70= 0
70 = 0

Een mogelijke verklaring voor het grote prijsverschil is de ren-
dabiliteit van de trekschuit. De pachter had winst voor ogen en dus
moet de pachtsom lager gelegen hebben dan wat hij dacht te kunnen
verdienen.

Het eerste pachtcontract werd aan Van Hauwe toegekend voor
een bedrag van 348 gulden per jaar. Dit is de hoogste pachtsom die
we hebben teruggevonden voor de trekschuit van het Land van Aalst.
Waarschijnlijk was hij beïnvloed door het succes van andere trek-
vaartlijnen en veronderstelde men dat hun triomf ook hier geïntrodu-
ceerd kon worden.

Van de tweede verpachting weten we enkel dat men kon begin-
nen bieden vanaf 18 gulden per jaar voor elk van de twee bargen.
Daniel De Noose werd pachter van beiden en bleef dit (ten minste) tot
1796.

Voor de periode 1780-1783 ontvingen de Gedeputeerden van
het Land van Aalst per jaar 240 gulden [29]. Het verschil van 108
gulden met de eerste pachtsom is mogelijk te wijten aan een lagere
opbrengst voor de pachter, maar de volgende drie jaar betaalde De
Noose 300 gulden dus waarschijnlijk verwachtte hij terug meer
winst.De twee laatste verpachtingen brachten slechts 70 gulden per
jaar op.

Misschien kan het volgende artikel uit de verpachtingsakten hier
medeverantwoordelijk voor zijn:

[29] De trekschuit werd verpacht aan Daniel De Noose én .Tudocus Boone, "tsaernen, int
gemeen"
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"Alvooren zal een ieder 't zij den instelder, eersten, tweeden, lesten, naer lesten ofte anderen
verhooger pachter kormen bedeyden met zijn gebod, voor zoo veele de verpaghters aen hun
reserveren de faculteijt van als paghter te kiesen den genen die het hun belieft sonder eenige
reden te moeten declareren, zullende den verhooger, die als paghter zal gekozen zijn daeraf de
schriftelijke advertentie worden gedaen binnen derden daege naer het verblijf."

In dit artikel maken de verpachters duidelijk dat ze zelf moch-
ten kiezen wie er de uiteindelijke pachter werd, niet noodzakelijk die-
gene die het hoogste bod deed.

Steevast een artikel in elke akte was dat de pachter een "goed en
suffisante borge voor quaede besteringhe van sijnen pacht" moest
betalen [30]. Dit moet beschouwd worden als een borgsom om zijn
verantwoordelijkheid aangaande de trekschuit financieel veilig te
stellen.

Eén van de belangrijkste elementen van het succes van de trek-
schuit zijn de vaste vertrek- en aankomsturen. Voor elke lijn was dit
strikt gereglementeerd door de eigenaars of verpachters zodat de
barge voor de passagiers een uiterst betrouwbaar vervoersmiddel
betekende in vergelijking met bijvoorbeeld de postkoets.

De uren van vertrek waren door het Land van Aalst vastgelegd
en de pachter diende zich aan die regeling te houden. Sinds 1772
moest hij naast de "ordinaire vaert daeghen" (woensdag en vrijdag)
ook alle andere dagen van de week uitvaren. Tijdens de zomermaan-
den, "van prima meije tot in ultima september", vertrok de trekschuit
richting Dendermonde om vijf uur' s ochtends om terug naar Aalst te
keren om 16 uur. De overige maanden vertrok ze om half zeven en
keerde ze terug om 14 uur.

Dezelfde uurregeling werd in het pachtcontract van 1777
geschrapt en het nieuwe tijdsschema werd er bijgeschreven. Vanaf nu
moest de barge tijdens de zomermaanden te Aalst om 8 uur vertrek-
ken uitgezonderd op maandag, de wekelijkse marktdag te
Dendermonde, waarop het oude vertrekuur behouden werd. De terug-
tocht naar Aalst werd nog steeds om 16 uur aangevangen te
Dendermonde. Tijdens de wintermaanden werd dezelfde uurregeling
gehanteerd met als uitzondering dat men één uur vroeger naar Aalst
terugkeerde.

De tweede trekschuit, die als vertrekpunt Dendermonde had,
vertrok dagelijks om 8 uur 's morgens uitgezonderd op zaterdag,
"ofte mercktdagh t'Aelst", wanneer ze reeds om vijf uur vertrok
"emmers met het opengaan van de poorten". Zaterdag vaarde men te
Aalst uit om 13 uur. Verder werd hetzelfde uurrooster als de andere

[30] Vanaf 1780 verscheen dit artikel als: "Den gonen pachter sal gekosen worden is gehou-
den promptelijek ende soo haest bij d'advertentie vanden toeslagh sal bekomen hebben
te stellen souffisanten seker ende borge verbonden als principael niet alieene voor de
pachtsomme maer ooek voordexcessen ofte quaede bestieringe die bij den pachter ofte
sijne bediende geduerende den termijn vanden pacht souden connen begaen worden".
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trekschuit gebruikt [31].
De verpachters hadden het recht het uurrooster van de trekschuit

aan te passen "soo si} ten besten gerieve van het publiq sullen vinden
te behooren" . In de akte van verpachting van 1780 werd het verboden
om langer dan een kwartier in het sas van Herdersem te blijven [32].

De barge moest getrokken worden door twee paarden die door
de pachter moesten aangeschaft en verzorgd worden. In 1795 vroeg
Daniel De Noose, "Directeur ofte pachter der Bargie van deeze stad
op de gone van Dendermonde", de toelating aan het Aalsterse stads-
bestuur om een stal te bouwen "als tot het placeren van sijne peerden
de welke hij dagelijkx ... noodig heeft". Hij verkreeg toestemming om
het stuk grond van 4 à 5 roeden (74,2 rn') dat hij op de
Capucienevesten had gekocht vrij in en uit te gaan, "lieber uyt ende
ingank".

Naast al deze verplichtingen en condities was er voor de pach-
ter ook datgene waarom hij pachter werd: de inkomsten. Evenwel
was hij ook wat dit betreft aan reglementering vanwege het Land van
Aalst gebonden.

Passagiers betaalden naargelang de ruimte waarin ze wensten
mee te varen. De eerste jaren had men keuze uit de 'kamer' of het
'ruim'. Een enkele reis kostte de passagiers vier stuivers voor de
"caemer", maar slechts twee stuivers voor het "ruijm", Elkeen mocht
een "portemanteau ofte bocksack" bij zich hebben, maar voor "coop-
manschappen ofte coffers" moest men "den gewoonlijeken loon" van
het marktschip betalen. De verpachters, de Gedeputeerden van het
Land van Aalst reisden gratis in de 'kamer'.

Vanaf 1786 werden drie prijsklassen genoteerd: de 'eerste
kamer', de 'tweede kamer' en het 'midden' of het 'ruim' [33]. Voor
de 'eerste kamer' diende men zes stuivers te betalen, voor de 'twee-
de' vier en voor het 'ruim' twee. Vanaf dan werden blijkbaar ook de
verpachters geacht te betalen, want de bepaling die hun het recht van
gratis vervoer gaf werd geschrapt.

In 1794 steeg de prijs voor het 'ruim' naar drie stuivers. Er
kwam een rookverbod, "interdicerende ... te smooren met pijpen ofte
andersints", in elk van de drie ruimtes aan boord van de trekschuit.
Voor handelsgoederen of koffers betaalde men drie stuivers per hon-
derd pond [34].

De akte van verpachting van 1777 verleende de pachter twee

[31] S.A.A., LvA, nr. 3846.
[32] "Den pachter en sal op geene pretexten langer moghen verblijven in het sas tot

Herdersem als een quaertier urs emmers niet langer als den tijdt nodigh om te versassen
insgelijcx op pene van pachtbraeke als vooren als het de verpachters belieft" (S.A.A.,
LvA, nr. 3847).

[33] S.A.A., LvA, nr. 3849.
[34] Cf. Bijlage 2 (S.A.A., LvA, nr. 3850).
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gulden per dag dat de trekschuit niet zou kunnen uitvaren als gevolg
van werken aan de Dender [35]. Hij kreeg echter geen schadevergoe-
ding voor verloren dagen door vorst, droogte, wateroverlast, enzo-
voort [36].

In het volgende pachtcontract werd deze regeling aangepast de
pachter kreeg slechts "diminutie" wanneer het water meer dan 16
dagen "afgetrocken moeste worden". De schadevergoeding betrof
dan dertig stuivers per dag [37]. In 1793 werd slechts schadevergoe-
ding betaald als er door werken meer dan 20 dagen per jaar waterte-
kort in de Dender was [38].

Uit Staten van Verliezen van 1778 tot 1780 blijkt dat 399 gul-
den 15 stuivers als schadevergoeding aan Daniel De Noose werd
terugbetaald [39]. Dit bedrag moest instaan voor de door herstellin-
gen van de trekschuiten te Baasrode en het laten afvloeien van het
water van de Dender verloren inkomsten.

Daniel De Noose, pachter van de barge, diende in 1784 ver-
scheidene klachten in over het gebrek aan aanlegplaats. Hoewel er
nog maar pas minstens 100 meter kaaimuur gebouwd werd blijkt dat
"hij op sijn arrivement alhier menigmael geene plaetse en vind omme
met de selve sijne bargie aen de nieuwe kaeye de passagiers af te zet-
ten ende de kommerschappen te lossen tot groot ongerief ende preju-
dictie van het publiq".

Het stadsbestuur van Aalst gaf de trekschuit daarom een vaste
plaats, "aenden vierden trap van de nieuwe kaeye beginnende van
aen de Brugge". Andere schepen moesten deze plaats vrijhouden
opdat de trekschuit ongehinderd kon aanleggen [40].

e. De verpachting van het jaagpad

Net zoals de trekschuit zelf werd ook het jaagpad, de tragel, tus-
sen Aalst en Dendermonde voor drie jaar verpacht aan de meestbie-
dende.

De geboden pachtsom moest elk jaar betaald worden binnen zes
weken na de afgesproken datum. Gebeurde dit niet, dan kon dit door
de verpachters, de Gedeputeerden van de Twee Steden en het Land
van Aalst, als "pachtbraecke" beschouwd worden. Naast de pacht-
[35] SAA., LvA, nr. 3846.
[36) "Den pachter en sal uijt geenen hoofde eenigen guijtgeschel vermogen te pretenderen

uijt wat hoofde het soude mogen wesen 't sij vorst oroognte overvloed van waeteren of
welck andere reden".

[37) S.A.A., LvA, nr. 3847.
(38) Cf. Bijlage 2 (SAA., LvA, nr. 3850)
[39] S.A.A., LvA, nr. 3844.
[40i Cf. Bijlage 3 (S.A.A., OAA, nr. 18, f" 142). De Gentse Bargiekaai en vooral de herber-

gen in die omgeving zijn het onderwerp van een artikel van: L. CHARLES, Over bar-
ges, voerlui en kroegen, in: Een trekschuit voor koningen, De barge tussen Gent en
Brugge, Gent, Stad Gent, 1993, pp. 73-88.



272

som moest de pachter "stellen souffisanten seker ende borge ten con-
temente van d'heeren verpachters".

De pachter mocht geen graafwerken uitvoeren op het gepachte
perceel. Het was eveneens verboden om er dieren te laten grazen
("nochte oock geenderhande bestialen daer op te mogen laeten
pasturen"). Deed men dit toch dan werd dit als pachtbreuk
beschouwd. In vergelijking met de verpachting van de tragels tussen
Gent en Brugge door de Staten van Vlaanderen was dit geen strenge
maatregel. Wanneer daar immers grazende dieren werden aangetrof-
fen werden deze in beslag genomen en openbaar verkocht ten voor-
dele van de provincie [41].

De pachter moest "de garsingen daer op groeijende ... afsnij-
dende ofte te maijen", Zijn voordeel haalde de pachter waarschijnlijk
uit het snoeien van de bomen langst de tragel, waarvan ze het snoei-
hout konden verkopen. Aanplantingen van bomen en plantsoenen
werden door de verpachters uitgevoerd.

Wanneer het Land van Aalst werken moest uitvoeren kon de
pachter daar geen vermindering van de pachtsom voor eisen.

Als voorbeeld hebben we hier de eerste verpachting van 1772
genomen [42]. In totaal werden 21 'wijken' verpacht. Het ging enkel
om de "parceelen vanden tragel op de lincke zijde van de coupure".
De verpachte percelen waren de gehele pachttermijn, tot 1775, vrij
van zettingen en "dorps lasten" . De verschillende wijken waren:

1. Het gebied ten zuiden van de vesten van Aalst tot "soeteweede"
2. Het gebied ten zuiden van "soeteweede" door de praterij

Schaarbeek en de parochie Hofstade tot tegen Mijlbeke.
3. Het gebied ten zuiden van Hofstade tot het einde van Hofstade.
4. Het gebied ten zuiden van MiJlbeke tot de sluis aan het kasteel

van Waechenen.
S. Vanaf de sluis tot "den wijnborcht" of de parochie van

Herdersem.
6. Vanaf Hofstade tot de "Kets/weck".
7. Het gebied ten zuiden van de "Ketshoeck" tot "smet den ouden

aerd van gijsegem",
8. Het gebied ten zuiden van "den voorseijden aerd" tot de paro-

chie van Gijzegem.
9. Het gebied ten zuiden van Herdersem tot de sluis tussen

Gijzegem en Herdersem.
10. Het gebied ten zuiden van de "sasput" tot de parochie van

Mespelare.
11. Het gebied ten zuiden van de parochie van Herdersem tot de
(41) P. MOORKENS, De Trekvaart..., p. 200.
(42) SAA., LvA, nr. 5405.
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brug naast "zuchelweede",
12. Het gebied ten zuiden van de brug tot "Debbautsweede".
13. Het gebied en zuiden van "Debbautsweede" tot "den meersch

vanden heere chevalier vanden Vaerent".
14. Vanaf "den meerseh" tot "den aerd" van Oudegem.
IS. Vanaf "den aerd" van Oudegem tot "aenden uijtweg ofte can-

tergat van't capittel goet van Camerijck".
16. Vanaf "den uijtweg van't capittel goet van Camerijck" tot de

brug naast de vroegere "aerd" van de kerk van Mespelare.
l7. Vanaf "den gewesen aerd" van de kerk van Mespelare tot de

molenweg van de abdij van "Sevijvicq".
18. Vanaf "': molenstraetjen" tot aan "d'huije",
19. "d'huije".
20. Vanaf de brug naast "d'huije" tot aan het "goet van den heere

presIer maelcamp",
21. Vanaf het gebied naast de abdij van "sevijvicq" tot het einde van

het grondgebied van het Land van Aalst.

In totaal bracht de verpachting van al deze percelen of 'wijken'
jaarlijks 364 gulden 10 stuivers op.

5. Epiloog

In het boek Aalst 1830 staat een voor ons interessant hoofdstuk
van de hand van J. Ghysens over de beroeps activiteiten van de
Aalsterse bevolking rond de periode van de onafhankelijkheid van
België [43].

In zijn overzicht van de verschillende beroepen te Aalst werden
de schippers niet vergeten. Zeer interessant is de lijst met gekende
Aalsterse schippers, waar behalve hun naam en woonplaats ook de
naam en het tonnage van hun schip vermeld wordt.

Naast beurtschepen naar Antwerpen, Mechelen, Lokeren en
Rotterdam [44] maakt hij ook melding van 'de Bargie op
Dendermonde'. De eigenaar van 'de Bargie', een 33 ton grote schuit,
was Benedictus De Noose. Blijkbaar bleef de vaart naar
Dendermonde dus binnen de familie.

De barge vertrok aan de Vaart 's maandags om 6 uur, 's zater-

[43] J. GHYSENS, Vademecum van het beroepsleven te Aalst 1827-1836, in: Aalst 1830,
Aalst, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis, 1980, pp. 211-358.

[44] De beurtschepen naar Antwerpen en Mechelen vertrokken alle dinsdagen, afwisselend
bij L. Breekpot en P. Van den Bossche om 6 uur '8 ochtends, F. Mertens vaarde naar
Lokeren alle zondagen, .s morgens. Het beurtschip naar Rotterdam vertrok elke eerste
en derde dinsdag van de maand, beurtelings bij 1. Possernier en P. De Bièvre.
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dags om 10 uur en alle andere dagen om 8 uur's morgens. 's Avonds
was ze dagelijks om 19 uur terug [45].

J.MEERT
Driesstraat 37 A

9310 Moorsel

BULAGE 1: Akte van aanbesteding voor de bouw van een trek-
schuit, 1776

Conditien op de welcke welke men van wegens d'eedele heeren de gedeputeerden van de twee
steden ende lande van Ae/st op den - maerte 1776 in hune vergaederinge 's morgens ten thien
huren voor middagh publicquelijck aen de minstbiedenden de noeste sullen aenbesteden het
maeken van de nieuwe bargie met de twee spiegels venstres volgens het plan ende elevatie der
selven. nieuwe bargie.

1.
De aennemers sullen gehauden sijn te stellen goeden en suffisante borge tot versekeringe van
sijn aengenomen werck.

2.
Daer woord hier aenbesteedt den aerbeyd van het rnaeken de bargie ter lengde van 60 voeten
ende 12 voeten breede conforme de Brugsche bargie alleenlijck voor het maecken van het schip
sonder daer aen geobligeert te sijn eenige ciraeten te moeten maeken anders als de gaeten ende
openingen voor den trap vertreck voor het metsen van de schauwe als andere cornmoditeyten
diemen daer saude connen vinden sal hij altijds sijn schepwerck daernae moeten reguleeren
ende alles maeken tot het in ende uytschrijven der vensters als ander utilityten diedaer geoor-
deelt ende goet gevonden te sijn ende alles naer den hees vanden wercke.

3.
Men sal de eerste leveringe doen om dat den aennemer van het schep saude connen beginnen
om den boom te regeleren ende soo voorts voor soo veel het goet drogh haut te becommen sal
sijn met de voor ende achtersteven ende volgende altijds op om dat den aennemer van den arbe-
ydt niet en saude moeten waghten naer eenige materialen ende dat den schepstemmerman saude
connen beginnen met twee ofte dry scheptemmerlieden met prima april van desen jaere ende
soo VOOltsde bargie beginnen op te naegelen en vast te rnaeken gelyck een scheptemmerman
geobligeert is te doen. Men sal aenden aennemer leveren het noodigh riet tot het erommen ende
branden der planeken ende het koken van den peck ende terre die aen den aennemer van den
arbeyt sal gelevert worden benevens het noodigh ijserwerck ende naegels met den most ende
stopwerck soo dat hij aennemer waer en sal aennemen het voltreeken van het schep met (sijnen
mast) het peeken ende terren eallefaten het beleeden de boven luycken op de joncturen met de
cingels emmers al wat het temmeren aengaet sal hij geobligeert sijn te doen sonder andere
leveringe als de scheptemmermans gerijtsohap tot voltreeken van sijn werck.

4.
Den aeuncmer is geobligeert van de bargie compleet te leveren met het eynde vande maend
oe tob re 1776 om daer binnen te rnaeken den trap ende andere eiraeten als oock de deuren end
evensters.

5.
Den aennemer sal sorge draegen van onder hem noch te nemen twee van de alderbeste schep-
temmerlieden die hun werck wel verstaen om dat alles moet dighte gevroght ende gelast wor-

[45] 1. GHYSENS, Vademecnm ... , pp. 320 en 322.
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den door temmerlieden dies verstaende ende in staete sijn van hun werck goet te hauden in cas
dat de eedel heeren bestedens soo par rapport van menschen dies verstaende eenige difficulte-
yt rencontreerde sal men op d'uytspraeke van twee ofte dry experte ter ... af geleydt worden
sonder appel ten cos te van die het behoort.

Aldus verbleven aen Joannes de Decker voor de sornme van se ven hondert guldens courant, op
agraetie van de edele heeren de gedeputeerde van de Twee Steden ende Lande van Aelst, met
het onderteekenen deser aengaseert hij hem tot het volcommen aen de voorenstaende conditien
actum tot Aelst den 7e maerte 1776.

Joannes de Decker

Conditien op de welcke men van wegens d'Eedele Heeren de Gedeputeerde van de Twee Steden
ende Lande van Aelst in hune vergaederinge 's morgens ten thien huren voor middag}i op den
Be maerte 1776publicquelijck oen de minsbiedende de naeste sullen oenbesteden de leveringe
van alle het eijcken haut noodigh voor de constructie von de nieuwe bargie tot Aelst.

1.
Alvooren deese aenbestedinge bestaet in de leveringe van alle de eijcken twee duyms als ande-
re planeken bij de hondert voeten hebben gendsche rnaete.

2.
Den aennemer sal moeten leveren de voorseyde planeken conforme de tabelle daervan sijnde
tegen 'den - der maent - ter plaetse den hem aengewesen te worden.

3.
De bovenstaende planeken sullen moeten wesen van de alderbeste qualiteyt sonder speek rijs-
schaeligheijd ofte eenige cnoopen ende in faute. Dies dat men de selve sal verwijsen ende' t sij-
nen coste aendere doen leveren.

4.
Voorders word alhier nogh aenbesteet alle het eijcken haut soo voor vrangen stuyn ende erom-
hauten courbe rebben, steven berghauten dickeboorden emmers generalelijck alle de hauten
noodigh tot de voorsijde bargie bij den hondert voeten rebbe gendsche maete.

5
Den aennemers sal moeten leveren het voornoemt haut van de beste qualiteydt dat er te becom-
men is, sonder speek root olme vervrossen ofte gestreept ende quaede knoopen nochte ock met
rijsschaeligheydt welk in het voorleden jaer in het winter saisoen gecapt is waer van hij de
leveringe sal moeten doen jegens den - van den rnaent - ter plaetse aen hem aen te wysen ende
indien het gemeldt haut de voorseyde qualiteydt niet en heeft sal verwesen ende ten sijnen coste
andere gelevert worden.

6.
De respective aennemers sullen gehauden sijn goede ende suffisante borge te stellen tot verse-
keringe van sijne aenneminge.

Aldus verbleven op Jeannes Capiau meestertimmerman te doene de voorinstaende leveringe
van alle het eyeken haut, tot op de zaete aenden mautmolen deser stadt ten advenaate van twaalf
gulden de hondert vier haute planeken moeten op twee duyme te rekenen ende het vordere haut
te rekenen in rebsgewijse thien gulden de hondert voeten dit alles ... op aggeratie van mijn
Edele Heeren der Twee Steden ende Lande van Aelst ten weleken effecte hij dese heeft
ond(erteken)t desen 7e maerte 1776.

J.B. Caplau

Conditien ende besteek van het eijcken haut voor eene bargie
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vlack planeken dick twee duyms en alt daer sal in gaen
in de seijden sal twee duyms gaen
in de berghauren teghen twee duyms gereckent tot

720 voeten
657
360

350
640

boveo de bergbauten sal nogh twee duyms aen gaen
het deck vao boven sal twee duyms in gaen

in de buijtinghe sal duym en alf in gaen tot
in de twee plaete waijhers sal twee duymen in gaen

400
130

drij duyms voor den spiegels van achter ende van voor
vranghen sullen daer in gaen
staende hauten daer in
poolten daer in

50
40 stucken

80 idem
80 idem

eenen voor steven

eenen achter steven

Maekt t' saernen drij duijsent een honden voeten twee duyms salvo justo

Dit is den uijttreck van het hout alles op de twee
duyms gereckent tot de lengde van 60 voeten lanck

gelijck de bargie boven steven moet sijn.

S.A.A., LvA, 11I. 3841.

BIJLAGE 2: Akte van verpachting van de trekschuit, 1794

Geaprobeert in't Collegie den 10 Ianiuari) 1794 Desmet

Condiiien op de welke van wegens d'edele heeren van het hoofd collegie van den Lande van
Aelst in hunne vergaederinge op den J 1 Jan(uari) 1794 ten thien. uren voor middagh public-
quelijk zal verpagt worden voor eenen termijn van drij jaeren het recht van de bargie van de
stad Aelst op de gone van Dendermonde ende van Dendermonde op de gone van Aelst.

Alsvooren zal een ieder 't zij den instelder. eersten, tweeden, lesten, naerlesten ofte
anderen verhoogen pagter kennen bedeyden met zijn gebod, voor zoo veelen de h(eren) ver-
pagters aen hun reserveren de faculteyt van als pagter te kiezen den gonen die het hun belieft,
zonder eenige reden te moeten declareren, zullende den verhooger die als pagter zal gekozen
zijn danof de schriftelijke advertentie worden gedaen binnen derden daege naer het verblijf.

Den gonen pachter zal gekozen worden is gehouden promptelijk ende zo haest als d' ad-
vertentie vanden toeslag zal bekomen hebben te stellen souffissanten zeker ende borge vebon-
den als principael niet alleen voor den pagt sornrne maer ook voor d'excessen ofte quaede
bestieringe die bij den pagter ofte zijne bediende geduerende den termijn van den pagt zouden
konnen begaen worden.

Den pagt zal zijnen inganek nemen tsedert prima (novem)bre 1793 tot ende met ultima
octobre seventhienhondert sesennegentig.

Den pagter zal gehouden zijn over te nemen op prijsije /: die gebeuren moet tusschen de
verpagters ofte hunne gecommitteerde mitsgaeders den afgaenden en aenkomenden pagter :/
alle de tauwen. lijnen, zeyl, stierbeomen ende haeken ende het voorder aen den bargie depen-
derende om ten afscbeedeu van zijnen pagt op te leggen de mindere weirde in dien de zelve
minder bevonden worden ende opleg te genieten in dien den prijs ten afscheeden hooger quae-
me te beloopen.

Den pagter zal gehouden zijn van Aelst naer Dendermonde te vertreeken alle daegen te
weten van den 15 april tot den 15 october 'smorgens ten acht uren precies behoudens den maan-
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dag emmer op iederen Denderrnondschen mercktdag van elke weke als wanneer de bargie van
Aelst zal moeten vertrekken prompt ten vijf uren' smorgens ende van Dendermonde naer Aelst
'snaermiddaghs ten vier uren.

Ende van den 15 October tot den 15 april exclusivelijk zal hij moeten vertrekken des
'smorgens ten acht uren ende vijf uren gelijk ten tijde van de zomermaenden, maer des middags
keerende van Dendermonde naer Aelst zal hij geduerende de zelve wintermaenden moeten ver-
trekken ten drij uren alles op pene van pagtbraeke indien het d'heeren verpagters belieft ende
boven de schaede ende intrest van de particuliere indien den pagter daer van bleve in gebreken.

Den pagter en zal op geene pretexten langer moegen verblijven in het sas van Herdersern
als een quaertier uurs emmers niet langer als den tijd noodig om te versassen insgelijkx op pene
van pagtbraeke als voren als het d'heeren verpagters belieft.

Gelijk den pagter hem ook op gelijke pene zal moeten reguleren naer de ordonnantie die
tot beter directie van de scheepvaert op de coupure staet gemaekt te worden.

Den pagter zal gehouden wezen zijne pagtsomme te voldoen alle jaeren precies ten val-
dage uytterlijk binnen de zes weken daer naer ten comptoire van den ontfanger generael van
dezen lande, zonder eenige diminutie ofte quytschel te kormen pretenderen op wat pretext het
zoude konnen wezen insgelijkx op pagtbraeke als voren.

Dog bij zoo verre geduerende ider jaer het water 't zij in een ende den zei ven of in ver-
scheijde tijden afgetrokken moeste worden langeren tijd als 20 dagen alle 't samen op een jaer
zal den pagter van ideren ligdag, boven de voorn(oemde) twintig dagen op ider jaer, diminutie
genieten tot dertig stuyvers daegs.

Den pagter zal van eiken persoon profiteren voor hel afvaeren naer Dendermonde toLzes
stuyvers voor de eerste kamer ende gelijke zes sruyvers voor het wederkeeren van
Dendermonde naer Aelst, vier stuyvers voor de tweede kamer als voren ende dry sruyvers in
het midden ofte ruym interdieerende aen alle de persoonen de welke hun in de dag voos(eide)
plaetsen zullen laeten vinden van aldaer te smooren met pijpen ofte andersints ende zal elcken
persoon zonder meerderen loon te betaelen bij bem mogen hebben eenen porte manteau ofte
boekzak regarderende zijn eygen gebruyk tot concurrentie van hondert pont gewigte ende over
kommerschappen ofte koffers zal den pagter mogen profiteren den loon gelijk betaele word op
het mercktschuyt emmers LOLdrij stuyvers van ider hondert pont gewigte,

Den pagter zal de bargie moelen doen trekken met twee peerden die hij 'tsijnen koste zal
moeten besorgen ende onderhouden, gelijk hij ook aen den ketser zal moeten geven een en post-
hoorn met den welken hij immediaet voor zijn vertrek zal moeten blaezen om aen de voiage-
rende lieden de advertentie te doen gelijk hij ook met den zelven posthoorn zal moeten adver-
teren zoo wel d'opgaende ende afvaerende schepen als degone die gepreposeert zijn aen de sas-
sen.

Den pagter zal insgelijkx verbonden zijn de bargie te houden in behoorlijken staet ende
bij zal de zelve twee mael 'sjaers moeten peeken ende temen te weten d'eerste mael in de
maend october ende de tweede mael in de maend juni i van eiken jaere hij zal ook moeten ver-
antwoorden voor alle de glasvensters die daer instaende de zelve t'zijnen koste doen erstellen
ende behoorlijk repareren alles zonder afslag van de principaele pagtsomme ende boven de
schaeden ende intresten op pene van pagtbraeke als voren indien het d'h(eeren) verpagters
belieft.

In het onderhouden van de voorsch(reven) conditien ende elk point van diere in het
besonder verclaeren de pagters ende borgen te verbinden hunne persoonen ende goederen mits-
gaders te doogen volontaire condemnatie ende bovendien gaven zij mits dezen procuratie spe-
cial en irrevocabel aen ... ende eiken thoonder dezer om te compareren voor Dheeren verpag-
ters ende alomme elders daer het noodig zou de mogen zijn om deze conditien te doen ende lae- .
ten wijzen wettelijk ende excecutoir in forma. Actum dezen II Jan(ua)ry 1794.

Ingestelt op f 30-0-0 bij Daniel de oose
op f 50-0-0 bij Consthantinus Carael
op f 60-0-0 bij Daniel de Noose
op 63-0-0 bij Conslhantinus Carael
op 70-0-0 bij Daniel de Noose
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ende is opden selven lesrens verhoogen verbleven op d'agregatie als in de conditien

Desmet ...

Hedent is geresolveert den pacht vande barge hier vooren vermeit te laeten aenden lesten bor-
ger voor de somrne van zeventig guldens courant op de conditien hier vooren vermeit. Actum
in't collegie den 18 Jan(uari) 1794.

Desmet

D. De Noose

S.A.A., LvA, nr. 3850.

BULAGE 3: "Politicque ordonnantien", 1784

Actum int collegie den 14 Decembre 1784

Op de klachten aen het collegie gedaen van wegens den pachter van de Bargie, die van
dese stad dageliikx vertrekt naer de gone van Dendermonde et è convers, dat hij op sijn arrive-
ment alhier menigmael geene plaetse en vind omme met de selve sijne bargie aen de nieuwe
kaeye de passagiers af te zetten ende de kommerschappen te lossen tot groot ongerief ende pre-
judictie van het puhlicq, waer in willende voorsien, hebben heer ende weth goedgevonden ende
geordonneert gelijk sij ordonneren bij desen dat den voorseyden pachter zijne Bargie zal moe-
ten aenleggen aenden vierden trap van de nieuwe kaeye beginnende van aen de Brugge, inter-
dierende mits dien aen een ieder' t zij schipper ofte ander hunne schepen schuyten ofte booten
op de voorseyde gedestineerde plaetse aen te leggen 't zij tot lossen ofte laeden vande zelve
rnitsgaeders eenig beletsel toe te brengen waer door de voorseyde bargie op haer arrivement niet
en soude kannen aenleggen op de geseyde gedestineerde plaetse, op de boete van ses ponden
pari sijs, ende dat vaarders de schepen, schuyten ofte booten aldaer aengeleyt ofte eenig belet-
sel doende soo voorseyt, stapens door het officie zullen geweirt worden ten koste van de schep-
pers ofte van de gone aen dese ordonnantie zullen hebben gecontraveniert zullende ten betraen
effect desen copie geaffixeert worden aen de herberge sinte anne op de nieuwe kaeye.

Actum int collegie den 9 meye 1785

Op de klagten aen het collegie gedaen door het gemeente dat de schippers passerende
ende repasserende de twee sassen binnen deser stad, op de respective gemetste ende gepilot-
teerde vleugels der selven sassen, van ende op hunne schepen lossen ende laeden de masten,
zweirden ende ankers van hunne schepen ende de selve frequentelijk laeten liggen op den tra-
egel tusschen ofte entrent de geseyde sassen waer door niet alleene word toegebragt groote
schaede aen het metswerk. dek steenen, pillortagie ende talus, maer ook belet ofte merkelijk
verhindert de passagie over den zei ven trage!.

Zoo ist dat heer ende Weth daer in willende voorzien, aen de schippers ofte wie het
soude mogen weze, interdieeren voor het toekomende op de wederzeydsche vleugels te lossen
ofte te laeden eenige masten, zweirden, ofte andere diergelijck schipsgetuyg, verbiedende voor-
ders ook het zelve getuyg ofte alle soorten van ca!seyde en zinksteenen te leggen ofte te laeten
leggen op den trage! ofte talus, tusschen de twee voorseyde sassen ende op ofte ontrent de
wederzeydsche vleugels der zelve, alles op de boete van zes ponden par(isis) ende op pene dat
het gewan ofte steenen aJdaer bevonden wordende, zullen worden geweird door het officie, ten
dobbelen twee schatte ten koste van de contravenierten, zullende niet min dese ordonnantie in
het regard van de masten, zweirde (ende) actuelijk op de voorseyde vleugels ofte tragel liggen-
de, alleenelijk effect sorteren, vier weken naer de publicatie desen.

S.A.A., OAA, nr. 18, f" 142 en 143.
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URBANISATIE EN RURALISATIE VAN DE
AALSTERSE REGIO

DEEL 3. INVLOED VAN DE ECONOMISCHE CRISIS
EN DE KRUGSVERRICHTINGEN OP DE AALSTERSE

REGIO (1667-1714)*

Reinoud VERMOESEN

Als er een periode in de geschiedenis is waarvan het sociaal-
economisch leven zo gestigmatiseerd is geworden en toch zo weinig
onderzocht, dan moet het wel de tweede helft van de zeventiende
eeuw zijn. Door het werk van J.A. Van Houtte is ze evenwel van haar
meest duistere kant ontdaan [1], maar na het werk van deze auteur
bleef de "siècle de malheur" in de historiografie als verweesd achter.
Om de invloed van de crisis op de economische toestand en zo ook
op de demografische evolutie te onderzoeken, moet eerst een schets
gegeven worden van het mysterieuze en het ongrijpbare spook van de
geschiedenis.

Dat de regionale economie zich niet op een eiland ontwikkelde,
maar onderhevig was aan endogene en exogene schokken spreekt van
zelf. Het onderscheid tussen "de economische" en "de politiek-mili-
tiare" schokken is niet vrij van kritiek. Beide sferen beïnvloeden
elkaar. Toch wordt in dit artikel voor een duidelijke opsplitsing
gepleit. In een eerste deel is de macro-economische ontwikkeling aan
de beurt. Na een korte schets wordt die situatie teruggekoppeld aan
de Aalsterse context. Daarna worden de externe schokken besproken,
met name de krijgsverrichtingen tijdens de regering van Lodewijk
XIV.

Europese economische ontwikkeling

1. Aan de expansie van de transcontinentale handel, waaraan
ook de Zuidelijke Nederlanden hadden geparticipeerd, kwam reeds in

*
[I]

Deel I en 2 verscheen respectievelijk in: Het Land van Aalst, LV, 2003, nr. 1,33-50 en
Dr. 2,117-131.
VAN HOUTIE, J.A. "Onze zeventiende eeuw, ongelukseeuw?". (Mededelingen van de
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 8).
Brussel, 1953.

Het Land van Aalst, jaargang LV, 2003, nr. 4
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de tweede helft van de zeventiende eeuw een einde [2]. De oorzaken
lagen in de verzwakking van de Zuid-Duitse economie, de neergang
van de Italiaanse tussenhandel en de toenemende oorlogsacti viteit. Er
werden steeds meer oorlogen gevoerd die langer duurden en op een
grotere schaal werden uitgevoerd. Vooral de gebieden rond de
Middellandse Zee en het zuiden van Europa deelden in een algeme-
ne crisis. Daartegenover bevonden zich de landen gelegen aan de
Noord-Atlantische kust in een betere positie. Terwijl de maritieme
handel rond de Middellandse Zee een neergang kende en de trans-
continentale handel door Duitsland en Frankrijk afstierf, beleefde de
maritieme handel in de Noord-Atlantische gebieden een spectaculai-
re groei [3]. In de eerste plaats zorgden Holland en Engeland voor
deze expansie. Maar ook vele Zuid-Nederlandse steden konden door
een vernuftig economisch beleid deelnemen aan deze groei. Hoewel
de maritieme expansie in deze gebieden soms spectaculaire allures
aannam, bleef ze een periferisch verschijnsel en kon ze onmogelijk de
neergang van de transcontinentale handel compenseren.

2. De evolutie kende zo 'n groei dat op het einde van de zestien-
de en het begin van de zeventiende eeuw gesproken kon worden van
een eerste industriële revolutie. Reeds vanaf het einde van de
Middeleeuwen nam bet belang van de steenkool- en metaalnijverbeid
toe [4]. Uitvindingen inzake productietechnieken bestendigden deze
ontwikkeling die daarbij nog gesteund werd door een stijgende vraag.
Steenkool nam de plaats in van de traditionele verwarmingsmiddelen
als hout, houtskool en turf. Daarnaast kon steenkool ook als indus-
trële brandstof worden aangewend. Verschillende nijverheidstakken
profiteerden van het nieuwe aanbod, onder meer de bierbrouwerijen
en de linnenblekerijen. De expansie van de ijzerindustrie zorgde
tevens voor een grotere vraag naar steenkool. Ook oorlogzucht ken-
merkte de zestiende en zeventiende eeuw, met als gevolg dat de
wapenindustrie een enorme afnemer werd van ijzererts en steenkool.
Het leek dus dat de crisis van de zeventiende eeuw die grote delen
van Europa aantastte, de Nederlanden zou voorbijgaan. Maar niets
was minder waar. De steden van de Noordelijke Nederlanden hadden
weliswaar een gouden eeuw gekend en ook de Zuid-Nederlandse ste-
den konden zeker in het begin van de zeventiende eeuw door een ver-
nuftige economische politiek hun noorderburen volgen, maar de cri-
sis sloeg uiteindelijk toch toe. De stedelijke industrieën, gericht op de
export van luxe-producten en textielartikelen, waren ten dode opge-

[2) vAN DER WEE, H. en AERTS, E. De economische ontwikkeling van Europa, 950-
1950. Leuven, 1997,77.

[3] VAN DER WEE en AERTS, De economische ontwikkeling van Europa, 950-1950, 79.
[4] VAN DER WEE en AERTS, De economische ontwi.kkeling van Europa, 950-1950, 89.



281

schreven door een nieuw economisch beleid: het mercantilisme. In
tegenstelling tot voorgaande fases, reageerden de exportsectoren niet
op een creatieve wijze, maar vluchtten ze in een houding van corpo-
ratief immobilisme [5]. Met enige vertraging deelden de Nederlanden
dus volop in de crisis, die vooral gekenmerkt werd door een de-
industrialisering van de steden.

3. In de zeventiende en ook in de achttiende eeuw kende de lin-
nenindustrie op het Vlaamse platteland nog een expansie en probeer-
de ze de groei te evenaren die ze in de zestiende eeuw gekend had [6].
Op dat ogenblik stond de groei van de plattelandsindustrie, ten min-
ste die van de vlas- en linnensector, in schril contrast met de stede-
lijke nijverheden.

Invloed van de economische crisis op de Aalsterse regio

1. Het is vrijwel onmogelijk om voor elke economische sector
de invloed van de economische crisis van de zeventiende eeuw na te
gaan. Daarom beperkt dit overzicht zich. tot de voornaamste
industrie- en handelstakken. Uit de schets van de economische ont-
wikkeling is gebleken dat Aalst vooral een handelscentrum was [7].
Het omliggende platteland, dat zich uitstrekte over het Land van
Aalst, maar ook over stukken van het Land van Asse, leverde vlas,
hop en afgewerkte linnenproducten.

Reeds vanaf de zestiende eeuw werd het vlas van het platteland
naar de stad gebracht, waar het aan de stedelijke en rurale spinners en
wevers werd verkocht [8]. Daarnaast had Aalst ook een belangrijke
linnenmarkt, vanwaar goedkope linnenproducten naar Gent of
Oudenaarde en via Antwerpen naar de hele Spaanse wereld werden
geëxporteerd. Weinig elementen wijzen erop dat de vlas productie de
weerslag ondervond van de algemene economische crisis van de
zeventiende eeuw. Integendeel, C. Vandenbroeke toont de expansie
van de sector aan [9] en H. Van Der Wee en P. D'Haeseleer geven
[5] VAN DER WEE, H. "De Industriële ontwikkeling in de Nederlanden tijdens de 17e-

18e eeuw: enkele kritische bemerkingen naar aanleiding van het debat over de proto-
industrie en poging tot aanvulling van synthesemodeL" (Academiae Analecta.
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België 4). Brussel, 1984,73.

[6] VAN DER WEE, "De Industriële ontwikkeling in de Nederlanden tijdens de l7e - 18e
eeuw: enkele kritische bemerkingen", 74. .

[7] VERMOESEN, R. "Urbanisatie en ruralisatie van de Aalsterse regio (1667-1714). Deel
1. Impact van commerciële en industriële ontwikkeling op de Aalsterse regio (lle -18e
eeuw)". In: Land van Aalst, 2003.

[8] VAN DER WEE, H. en D'HAESELEER, P. "Ville et campagne dans I' industrie liniè-
re à Alost et dans ses environs (fin du moyen äge - temps modernes)" in J.M. DUVUS-
QUEL en E. THOEN, red. Peasants en townsmen in Medieval Europe. Studiam in
Honorem Adriaan Verhuist. (Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 114). Gent,
1995,759.

[9] VANDENBROEKE, C. Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk. Leuven, 1985, 135.
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aan de zeventiende en achttiende eeuw de titel "1' äge d' or du tissa-
ge" [10]. Over de hele periode was er dus geen wijziging in het aan-
bod. De plaatselijke en buitenlandse vraag maakte de productie en
handel van vlas en linnen tot een succes.

2. Hetzelfde verhaal gold ook voor de hopindustrie. Aan de aan-
bodzijde leek alles rooskleurig. Het platteland rond Aalst produceer-
de hop van zeer hoge kwaliteit en met een faam die ver buiten de
landsgrenzen bekend was. De vraag stimuleerde zowel de landelijke
producenten als de stedelijke handelaars. Op het einde van de zeven-
tiende eeuw kenden heel wat Brabantse biersteden, onder meer Lier,
een hoogtepunt. Voor hun "groene goud" vertrouwden vele brouwers
op Aalsterse hop [11]. Daarnaast bestond er ook een belangrijke en
lucratieve buitenlandse export van het Aalsterse product.

Deze feiten staan in schril contrast met het beeld van ver-
schrompelende stedelijke industrieën dat in de historiografie ingang
heeft gevonden. Structureel kon Aalst steunen op een competitief
platteland dat een gerichte productie van succesproducten voerde. Op
deze wijze ontsnapte de regio aan de economische crisis binnen de
industriële sectoren [12].

Moeilijkheden van de Aalsterse regionale economie

1. Dat Aalst niet deelde in de crisis van de stedelijke industrie-
ën op het einde van de zeventiende eeuw betekent niet dat Aalst een
oase was temidden van een woestijn van verval. Een greep uit enke-
le onheilsberichten toont aan dat de hele regio rond Aalst heel wat
beproevingen moest doorstaan. De ravage in de streek was zelfs van
die aard dat er tot op het hoogste gezag begrip was voor de situatie.
Op 16 januari 1653 stond Filips IV aan de gedupeerden van de twee
steden en het Land van Aalst toe renten te verkopen voor een derde
deel van de som van 250.000 guldens, wat overeenkwam met de
tweede schijf van de afkoop van de vrijstelling van wintergamizoe-
nen. Dit omwille van de zware uitgaven waarmee het Land van Aalst
de laatste tijd belast was ten gevolge van militaire logementen, gar-
nizoenen, leveringen en diensten. Verder legerden krijgsbenden in
Zalardinge en Nederbrakel, wat een ramp voor die streek betekende,
zodat de dorpen daar in de buurt niet konden opgenomen worden in

[10] VAN DER WEE en D'HAESELEER, "Ville et campagne dans I' industrie linière à
A10st et dans ses cnvirons (fin du moyen áge - temps modernes)", 758.

[11] AERTS, E. "Hop en bier. Handelsrelaties russen Aalst en Lier (17e en 18e eeuw)", in Het
Land van Aalst, 2 (1999) 101-126, 104.

(12] VAN DER WEE, "De Industriële ontwikkeling in de Nederlanden tijdens de 17e - l8e
eeuw: enkele kritische bemerkingen", 74.
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de repartitie van al deze lasten over het Land van Aalst [13]. Een der-
gelijke mededeling laat natuurlijk geen twijfel bestaan over de moei-
lijkheden waarin het Land zich bevond. Nog in 1658 en 1661 liet
Filips IV toe nieuw kapitaal te lichten en stelde hij de afbetaling van
schulden uit [14]. Het is duidelijk dat nog voor 1667 de hele streek in
zware problemen zat. De opeenstapeling van schulden en de toege-
nomen lasten hingen als een zwaard van Damocles boven haar bewo-
ners.

Op 26 januari 1669 stond Karel II de gedeputeerden van de twee
steden en het Land van Aalst opnieuw toe om de leningen die ze niet
tijdig konden terugbetalen, om te zetten in renteconstituties [15]. Die
leningen moesten de gedeputeerden aangaan tot voldoening van de
aan de vorst toegestane beden. Door de "algemene ruïne" waarin de
streek zich bevond ten gevolge van de oorlogsomstandigheden, kon-
den de afgevaardigden de leningen onmogelijk tijdig aflossen. Vijf
jaar later verleende de koning opnieuw toestemming aan de gedepu-
teerden om een som van 30.000 gulden te lichten, tot voldoening van
de 48.000 gulden, die het Land van Aalst op bevel van don Juan
Domingo de Zufiiga y Fonseca, graaf van Monterrey en Fuentes,
landvoogd in de Nederlanden, onmiddellijk moest afdragen. De reden
van die toegeving zag de koning in de zware ravage die de Franse
legers gedurende de hele zomer van 1673 in de streek hadden aange-
richt [16]. Een niet mis te begrijpen formulering staat in de brief van
Karel II aan de gedeputeerden, verstuurd op 5 december 1679. Er
mocht alweer een som van 117.000 gulden worden gelicht, de som
die de "gedeserteerde prochien" van het Land van Aalst niet konden
betalen in het aandeel van de subsidies. De reden was de grote armoe-
de en ellende die in de streek heersten. Daarnaast beloofde de vorst
omwille van de "algemene ruine" waarin de streek zich bevond, een
vermindering van de subsidies die het Land van Aalst aan de koning
moest betalen [17].

Naar het einde van de jaren 1680 leek het ergste leed geleden.
Maar de vele leningen die door de overheid aan de stad Aalst en het
omliggende Land van Aalst werden toegestaan, bleven decennia lang
een zware last voor burgers en landlieden. Daarvan getuigen de extra
belastingen en de aanhaling uit de brief van Karel VI aan de gedepu-
teerden van de twee steden en het Land van Aalst. Daarin stond hij
hen toe om een som te lichten van 200.000 gulden en dit tot ontlasting
van de vele renten en leningen die de gedeputeerden hadden aange-

[13] STADSARCHIEF AALST, Archief stad Aalst, regesten, nr. 222.
[J4] SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 229-230.
[15] SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 240.
[J6] SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 250; Brussel, 4 april 1674.
[17] SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 260.
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gaan tijdens de oorlogsperiode [18]. De militaire lasten en de brief-
wisseling tussen schepenen en centrale overheid geven een goed
beeld van de zware kosten van de stad en de omliggende dorpen. Als
voorbeeld worden Aalst en Erembodegem behandeld.

Tabel 1. Militaire lasten van Aalst (1669-1712)

Jaar Periode

1669 juni
1672 december
1684 augustus-

september

1693
(34 dagen)
mei

1693 oktober

1696 oktober
1701 maart

1701 juni
1701 juni

1701 juli, 24
1701 juli,26
1701 augustus
1701 augustus, 23
1701 oktober

1701 november, 04
1701 november, 25

1701 december, 02

1701 december, 04

1701 december, 05

december, 29
januari. 13
februari, 14
februari, 18
maart
april, 2
april, 12
juni, 27
september
oktober
oktober, 24
november
(8 dagen)

12 juni 1703-
28 sept. 1703
8 juni 1705-
24 mei 1706
23 mei 1706-
10 mei 1707
4 juli 1708-
28 nov. 1708
dec. 1708-

1701
1702
1702
1702
1702
1702
1702
1702
1702
1702
1702
1702

Last

Logement baron Cousy met regiment infanterie
Levering voedsel aan Franse cornpangie
Garnizoen in de stad, levering wijn, tarwe,
stro, hout, ...

Levering van wagens, van verschillende jaren
Betaling van schade aan burgers van
Aalst (per straat)
Levering van wagens door 8 personen

Logement markies de Bedmar met 60
Cari biniers en offlcieren
Logement 2 eskadrons caribiniers (240 soldaten)
Logement Regiment Royale de Rousillon
(1200 soldaten)
Levering van wagens
Logement 50 soldaten met officieren
Logement 150 cavaleristen en officieren
Logement 50 soldaten met officieren
Logement 40 soldaten met officieren en
levering van wagens
Logement 30 rekruten met officieren
Logement van 3 bataljons
(1800 mannen en officieren)
Logement 2 bataljons
(Royale d'Alsace, 1200 mannen en officieren)
Logement 2 bataljons
(Royale d'Alsace, 1200 mannen en officieren)
Logement 30 rekruten met officieren
(Royale d'Alsace)
Logement compagnie kanonniers met officieren
Logement van enkele officieren
Logement van twee regimenten met officieren
Logement van een bataljon met officieren
Logement 50 cavaleristen met officieren
Logement luitenant met 12 cavaleristen
Logement 2 bataljons (1200 mannen) met officieren
Logement van enkele officieren
Logement 600 soldaten
Logement 1 bataljon met officieren
Logement 40 dragonders met officieren
Logement twee compagnieën cavaleristen

Logement van passerende troepen

Logement van passerende troepen

Logement van passerende troepen

Logement van passerende troepen

[t8) SAA, Arcbid stad Aalst, regesten, nr. 297: Brussel, 20 juni 1712.

Staat var] garnizoen, keizerse troepen onder

Kostprijs

563 g
293 g
2342 g 13 st

16380 g

238 g 13 st

28 g 10 st
79 g 46 st
85 g 4 st
15 g 10 st
122g10st

10 g 10 st
546 g

366 g

366 g

9 glOst

16 g
3 glOst
604 g 10 st
201 g 10 st
18 g 12 st
4 g 16 st
383 glOst
19 g 4 st
220 g
204 g
16 g 16 st
180 g

928 g 19 st

3646 g 9 st

8000g

3063 g 10 st

12599 g 12st
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11 juli 1709
1 jan 1708-
31 dec 1710
29 okt. 1709-
14 april 17 10
4 jan. 1711-
16 dec. 1712
4 jan. 1711-
16 dec. 1712

het bevel van prins Alexander van Wirtenberg
Logement van passerende troepen

Staat van garnizoen, keizerse troepen
zowel cavalerie als infanterie
Staat van garnizoen

3867 g 5 st

14567 g 30 st

7577g 19 st

Logement van passerende troepen 6624 g

SAA, Archief Land van Aalst, militaire lasten, nr. 7068.

Het valt op dat de lasten uit tabel 1 voornamelijk werden veroorzaakt
door Franse troepen. De opgegeven periodes corresponderen immers
met de tijd van Franse bezettingen.

2. Niet alleen de Fransen genereerden heel wat kosten. Uit de
briefwisseling die de stad aanging met de centrale overheid blijkt dat
vooral de eigen geallieerde troepen hoge kosten met zich meebrach-
ten. Wat de logementen en garnizoenen betreft, is het interessant om
te verwijzen naar de schatting van de bevolking van de stad Aalst
[19]. Wanneer een stadsbevolking van ongeveer achtduizend zielen
het bezoek kreeg van een drietal bataljons van ongeveer tweeduizend
soldaten met hun gevolg, kan men de benarde situatie van de
Aalstenaars wel indenken.

Tabel 2. Logementen te Aalst (1685-1706)

Daturn Afzender Bevelhebber AantaVlegeronderdeel

feb. 1685 Henri markies Kolonel baron
dal Carrettode Chamiray

dec. 1689 Antonio de Agurto compagnie cavalerie
markies de Gastanaga

dec. 1692 Maximiliaan Emanuel Moss. De Cample dragonders, wapens en bagage
van Beieren graaf de Grobbendock

dec. 1692 Maximiliaan Emanuel Generaal graaf officier en dertig
van Beierende Thian dragonders

ma. 1693 Maximiliaan Emanuel Kapitein Bartholomé twee compagnieën
van Beieren Boselly dragonders

feb. 1694 Maximiliaan Emanuel Moss. De Cample leurs tierces
van Beieren graaf de Grobbendonck, d'infanterie wallone

markies de Deynse,
baron de Winterfelt

feb. 1694 Maximiliaan Emanuel don Luis de Borga le tieree de cavallerie
van Beieren

ma.1694 Maximiliaan Emanuel markies de Deynse compagnie(Waalse infanterie)
van Beieren

ma. 1694 Maximiliaan Emanuel markies de Deynse compagnie(Waalse infanterie)
van Beieren

mei 1694 Maxirniliaan Emanuel don Luis de Borga vrouwen, kinderen en bagage
van Beieren

sept. 1694 Maxirniliaan Emanuel (kamp van Hooglede) le tieree d'infanterie wallone
van Beieren graaf de Homes

ma.1695 Maximillaan Emanuel graaf de Mouseron le tieree d'infanterie wallone

(19) In de periode 1666-1675: ca. 7500; in de periode 1716-1725: ca. 8460.



apr. 1695

mei 1695

okt. 1695

dec. 1695

feb. 1696

mei 1696

apr. 1697

Jul. 1701
dec. 1701
Jan 1702
ma.1702
apr. 1704

nov 1705

nov. 1706

van Beieren
Maximiliaan Emanuel
van Beieren
Maximiliaan Emanuel
van Beieren
Maximiliaan Emanuel
van Beieren
Maximiliaan Emanuel
van Beieren
Maxirniliaan Emanuel
van Beieren
Maxiruiliaan Emanuel
van Beieren

Maximiliaan Emanuel
van Beieren

don Ysidro dela Cueba
Louis-François
don Ysidro dela Cueba
don Y sidro dela Cueba
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regiment infanterie

don Antonio Marino le tieree d'infanterie espangole

paarden van twee
regimenten dragonders
twee regimenten dragonders

Kapitein Pierre Gaethem 200 fuseliers

Kapitein Pierre Gaethem 200 fuseliers en vrouwen,
kinderen en bagage

van regiment dragonders
(kamp van Nevele) vrouwen, kinderen en
Generaal graaf Filip bagage van een regiment
van Arco
kapitein markies de VelliscasCompagnie
graaf van Boufflers compagnie kanonniers
Lannoy Compagnie

(cavalerie)
eskadron grenadiers
(Franse troepen)
twee eskadrons "gardes
des chevaux noirs et gris"
regiment Waalse infanterie

SAA, Archief stad Aalst, Briefwisseling, nr. A32-36 (nieuwe nummering).

kolonel d'Avila

In de onderzochte brieven beval de afzender aan de stad de ver-
noemde bevelhebber en zijn legeronderdeel op te vangen in logement
tot wanneer de troepen een nieuw bevel kregen. De plaats van afzen-
ding was meestal Brussel, behalve in september 1694 en april 1697.
Wanneer het geallieerde troepen waren die in de stad logeerden, kon
het stadsbestuur een beroep doen op vaste prijzen om de totale kost
te berekenen [20]. In de volgende tabel worden enkele garnizoenen
aangegeven die in de briefwisseling werden vermeld.

Datum

Tabel 3. Garnizoenen te Aalst (1684-1701)

Aantal/legeronderdeel

aug. 1684 Henri markies
dal Carretto

jan. 1687 Antonio de Agurto Brussel
markies de
Gastanaga

okt. 1688 Antonio de Aguno Brussel
markies de
Gastanaga

feb. 1689 Antonio de Agurto Brussel
markies de

Afzender Plaats van
afzending

Bevelhebber

kolonel prins Charles
de Lorraine
luitenant-generaal
graaf de Salazar

helft regiment

compagnie cavalerie

luitenant-generaal
graaf de Salazar

Cavalerie

kolonel prins Charles
Charles de Lorraine

regiment cavalJerie
(haut-allemande)

[20] SAA, Archief Land van Aalst, militaire lasten, nr. 7068 B: niet gefolieerd: 1200 solda-
ten: 180 guldens; 2 kolonels: I g. 16 st.; 2 luitenant-kolonels: 1 g. 10 st.; 2 majoors: I g.
10 st.; 24 kapiteins: 19 g. 4 st.; 24 luitenants: 10 g. 10 st.; ... ; 1 provoost: 9 st.; 36 ser-
geants: 10 g. 10 st. De duur van bet logement was echter niet aangegeven.
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Gastanaga
jan. 1690 Antonio de Agurto Gent Compagnie

markies de
Gastanaga

okt. 1690 Antonio de Agurto kamp te drie compagnieën
markies de Ternat
Gastanaga

nov. 1690 Antonio de Agurto Dender- drie compagnieën
markies de monde
Gastanaga

nov. 1692 Maxirniliaan Brussel kolonel baron regiment
Emmanuelde Vraghel (Duitse infanterie)
van Beieren

nov. 1692 Maxiruiliaan Brussel Moss. De Cample (Waalse infanterie)
Emmanuel graaf de Grobbendock
van Beieren

dec. 1692 Maxirniliaan Brussel luitenant du Rondeau compagnie
Emmanuel (vrije en Waalse
van Beieren infanterie)

okt. 1692 Maximiliaan Brussel don Luis de Borga
Emmanuel
van Beieren

jun. 1694 kolonel Sandon
jun. 1694 Maxirniliaan Brussel Afgezadelde

Emmanuel cavalerie
van Beieren

feb. 1695 Maximillaan Brussel compagnie
Emmanuel grenadiers
van Beieren

sep. 1696 Maxiruiliaan Kamp van kolonel en luitenant met
Emmanuel Praumont twee eskadrons en offic.
van Beierenen En old. Fourage.

sep. 1696 Maximiliaart Kamp van twee regimenten
Emmanuel Praumont dragonders, twee
van Beieren eskaders cavallerie en

twee eskaders grenadiers
okt. 1697 Maxirniliaan Brussel majoor van Brittanië drie bataljons

Emmanuel
van' Beieren

feb. 1701 Maxirniliaan Brussel de Noirmont le tieree de cavallerie
Emmanuel
van Beieren

ma. 1701 don Ysidro Brussel luitenant-generaal don (cavalerie)
dela Cueba Gonzales Chacon

sep. 1701 markies de Bedrnar Compagnie
sep.1701 don Ysidro Brussel twee compagnieën

dela Cueba

SAA, Archief stad Aalst, briefwisseling, nr. A32-36 (nieuwe nummering).

3. De aanwezigheid van garnizoenen had tevens te maken met
het al dan niet versterken van de stad. Vooral in de jaren 1690, toen
er opnieuw pogingen waren om de stad te versterken, bleken er heel
wat garnizoenen gelegerd te zijn. De kostprijs van de logementen en
de levering van levensmiddelen was een niet te onderschatte last voor
de Aalsterse burgers. Maar niet alleen de stad kreeg daarmee te
maken. Het onbeschermde platteland deelde eveneens in de ellende.
Een overzicht van de militaire lasten die Erembodegem moest dra-
gen, opnieuw voornamelijk van Franse troepen, volgt in tabel 4.
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Tabel 4. Militaire lasten Erembodegem (1667-1713)

Jaar Periode Last Kostprijs

1667 maand juni Logement 20 ruiters en officieren
1680 18 juni-I juli Logement baron de Simal, 1 adj., 2 lrn., 2716 g 17 st

1 kap.; 1 sgt., 43 dragonders, ... en tamboer.
1681 november Levering wagens en paarden 288 Ib gr
1685 februari Logement drie compagnieën cavalerie 200 g
1686 september Logement regiment graaf van Eymondt 570 Ib gr
1687 oktober Logement Itn. En 20 sold. 311b gr

11 s gr
1688 1 dag in juni Logement ltn. en 50 sold. 24 g
1689 april Logement 4 sold. met 18 paarden 12 g 70 st
1689 juni Logement 320 ruiters en officieren 530 g 4 st

én vrou wen en kinderen
1689 26 sept. Levering wagens en paarden 2300 g 19 st

aan 2000 soldaten van de hertog van Hannover
1689 25 okt. Logement regiment dragonders van 540 g

baron de Couriers
1690 juni Leveringen aan een Duits regiment 40 g 12 st
1690 augustus Logement van I regiment van kol. de Castro ?
1690 19 okt. Logement van 1 nacht van het regiment 608 Ib gr

van kolonel Ardrnont
1691 januari Levering foerage 1941bgr
1691 20 jan. Leveringen 42 Ib gr 4 s gr
1691 23 ma. Logement van 3 compagnieën van 178 g

de prins van Chimay
1691 26 mei-29 juni Logement 6434 Ib gr

6 s gr
1691 4 jun. Logement 9041b gr
1694 28 okt. Logement van 1 nacht van een compagnie 440 g 6 st
1702 april Logement van een deel van een regiment
1713 16 april-28 mei Logement 836 Franse infanteristen 5266 g 16 st

SAA, Archief Land van Aalst, militaire lasten, nr. 7092.

Zoals de kosten duidelijk aangeven, betekende deze kleine
greep uit de totale lasten die de bevolking moest ondergaan, een
zware druk op het leven. Opnieuw moet gewezen worden op de enor-
me invloed van sommige gebeurtenissen op de bevolking van
Erembodegem. In 1713 kende de parochie ongeveer 1500 bewoners
[21). Wanneer die meer dan een maand 836 infanteristen moest
onderhouden, kan men zich voorstellen welke invloed dit had op het
dorpsleven. In de volgende paragrafen wordt een poging gedaan om
die impact op het sociaal-economische leven te beschrijven.

[21] DE BROUWER, J. Demografische evolutie van het Land van Aalst 1570-1800. (Pro
Civitare. Historische uitgaven. Reeks in 8018). Brussel, 1968,20.
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Weerslag op het sociaal-economisch leven en de demografie

1. Omwille van het uitgangspunt over de economische crisis is
het onderzoek naar de impact van de oorlogen op de regionale eco-
nomie interessant. Dit begrip wordt hier wel degelijk terecht gebruikt,
aangezien de stad en het hinterland sterk van elkaar afhankelijk
waren. De moeilijkheid echter is de uitgebreidheid van het sociaal-
economisch leven.

In hoever de rurale productie onder het wapengekletter heeft
geleden, is moeilijk uit te maken. Aangezien de studie van de stede-
lijke accijnzen [22], door de grootschalige ontduiking, weinig correc-
te informatie opleverde, moeten andere bronnen geraadpleegd wor-
den, onder meer resoluties. Een normale productie was uitgesloten.
Rondtrekkende en foeragerende legerbendes zorgden voor een con-
stante druk die de noodzakelijke rust en vrede voor een goede pro-
ductie tenietdeed. Dat het onderzoeksgebied zijn deel in de oorlogs-
ellende gekregen heeft, staat buiten enige discussie. Niet alleen was
het een doorgangsgebied naar de grote steden toe, er waren dikwijls
vele troepen gelegerd. Daarnaast betekende de fiscale druk door de
contributies en de deelname in de schulden van de dorpen en steden,
een last die op generaties na het aangaan van de schuld bleef wegen.
Het meest zichtbare gevolg van deze onhoudbare toestand was het
faillissement van vele kleine bedrijven. Niet de economische crisis
maar de oorlogssituatie was de oorzaak. C. Vandenbroeke toonde aan
dat de aanwezigheid van een grote groep kleine exploitaties, met een
oppervlakte van minder dan een hectare, een goede parameter was
voor het succes van het platteland in het Ancien Regime [23]. In pe-
riodes van crisis daalde echter het aandeel van deze bedrijven ten
voordele van de middelgrote en grote bedrijven. De dorpen die de
auteur als voorbeeld aanhaalt en die toevallig in het onderzoeksge-
bied liggen, bevestigen deze stelling [24]. Dit wordt ook geïllustreerd
door een decreet van de vorst waarin op vraag van de gedeputeerden
van de twee steden en het Land van Aalst, geen brieven van cessie
aan de plaatselijke belastingontvangers meer werden toegestaan [25].
Deze brieven lieten kleine boeren toe om boedelafstand te doen bij
het faillissement van hun exploitatie. De schrale opbrengst van de
boedelafstand omwille van de verpaupering van de kleine boeren,
was de motivatie van die beslissing.

[22)

[23)
[24)
[25]

VERMOESEN, R. "Urbanisatie en ruralisatie van de Aalsterse regio (1667-1714). Deel
2. Aalsterse stadseconomie onder druk (1667-1714)" in Het Land van Aalst, 2003.
VANDENBROEKE, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, 134-135.
Lede, Denderleenw, Pollare en Lede.
SAA, Archief stad Aalst, privileges, nr. 317: 1671.
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Afhankelijk van hun aanbod verdwenen heel wat kleine land-
bouwbedrijf jes. Voor de twee belangrijkste producten, vlas en hop,
was er een verschillende evolutie. De hopsector vergde, zoals gezien,
heel wat kapitaal en had daarnaast een hoge arbeidsinput. Kleine boe-
ren konden dan ook moeilijk die productie opstarten. Daarnaast kon
de sector gemakkelijk overleven wanneer het aanbod daalde. De
binnenlandse en buitenlandse vraag naar Aalsterse hop was zo groot
dat bij een kleine oogst de stijging van de prijzen het verlies in hoe-
veelheid compenseerde. Deze situatie was echter verschillend bij de
vlasproductie. De concurrentie met andere regio's was veel groter.
Door de interdependentie van de sector schuilde er een groot gevaar
voor de regio. De Aalsterse vlasmarkt. waar de stedelijke en rurale
wevers zich bevoorraadden, was afhankelijk van de vlasproductie
van het omliggende platteland. Een daling van de aangevoerde
grondstoffen had dan ook catastrofale gevolgen. Een voorbeeld van
deze kwetsbare afhankelijkheid is terug te vinden in het bovenge-
noemde proces tussen Pieter van Langenhave en de schepenen van
Aalst [26]. Pieter klaagde zijn inkomstenverlies aan wegens de
teloorgang van de Aalsterse markt als gevolg van de oorlogsomstan-
digheden en door de werkloosheid van de garentwijnders omwille
van het gebrek aan aangevoerde grondstoffen. De ernst van de situa-
tie is af te lezen uit de brief van Karel IJ aan de gedeputeerden van de
twee steden en het Land van Aalst, waar de ondergang van de laken-
handel in de oorlogsjaren wordt vernoemd [27].

2. De gevolgen van de oorlog voor de productie hadden tevens
een impact op de demografische evolutie. Door het inzicht in de cri-
sis op het platteland, omwille van de oorlogssituatie die vooral de
kleine bedrijven trof, is het beeld over de migratie van de landlieden
bijgesteld. De meldingen van massale immigratie in Aalst van land-
lieden gedurende de oorlogsperiode worden zo verduidelijkt. Het
waren voornamelijk arme, kleine boeren uit de omgeving die met het
weinige dat ze nog hadden bescherming zochten in de zwaar getrof-
fen stad. Vooral de periode vóór 1685 werd door deze migratie
gekenmerkt. Berichten over de situatie op het platteland laten geen
twijfel bestaan over de ellende van de boeren. Op 30 september 1674
stelde men vast dat het Land van Aalst "was ghedesoleert ende van
alle kanten gheabandonneert vande inwoonders, mits datter niet een
dorp, beginnende van Dendermonde af ende hem streekende tot
boven Audenaerde, te vinden was dat niet en hadde ghepileert ende
gheravageert gheweest; selfs dat op den dag van ghisteren alle de
parochien rontom Aelst ghepilleert hadden gheweest met hunne ker-
[26] SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 283: november 1692.
[27] SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 289: 22 maart 1700.
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eken, ende dat bovendien alle de parochien voorder binnen den ver-
noemden lande d'uytterste vreethuyt ghetracteert gheweest, soo verre
datter niet een mensch thuys te vinden was" [28]. Zelfs wanneer de
auteur met enige overdrijving deze boodschap weergaf, kan niet wor-
den ontkend dat de streek door de crisis zwaar was getroffen. Nog
meer informatie over de bevolkingsontwikkeling geeft een tekst uit
hetzelfde resolutieboek, op 1 februari 1675, "de generaele ruine ende
desolatie van het Lant van Aelst, hetwelck alsnu in soo uyterste
armoede gecomen is datter vele principaele opsetenen die groot
bedryf hadden ghehadt, daegelyckx van huyse tot huyse gaan vraegen
hun broodt tot hunne subsistantie ende van hunne kinderen, ja som-
mige met troupen van thien ofte twintich by nachte eenige huysen
forceeren, daer sy meynen noch iets te wesen om te hebben secours
om te leven" [29]. In deze tekst wordt zelfs melding gemaakt van
grote bedrijven die teloor gingen. Het is wel duidelijk dat de crisis
zorgde voor een migratiebeweging, onder meer naar de stad Aalst.

3. Verschillende keren is reeds aangehaald dat de Aalsterse markt
onder druk kwam te staan. Het belang van deze markt moet wel worden
benadrukt, aangezien zij een wezenlijk kenmerk was van de stedelijke
economie. De oorlogssituatie zorgde echter voor de tijdelijke neergang
van de handel. Niet alleen was er vaak een tekort aan de belangrijkste
handelsproducten door een daling van de productie op het platteland, het
was tevens gevaarlijk voor kooplieden om zich naar de Aalsterse markt
te begeven. Reeds voor 1667 moest de centrale overheid ingrijpen
omdat door de oorlogstoestand de Aalsterse markt zware verliezen leed.
Op 8 november 1673 verleende Karel Il een nieuwe verlenging van drie
jaar van het octrooi van 21 augustus 1673, dat aan alle personen die de
wekelijkse markt te Aalst bezochten, een vrijgeleide bezorgde tegen een
mogelijke arrestatie of inbeslagneming van hun koopwaar en bezit-
tingen [30]. Het wapen van het stadsbestuur tegen de onveiligheid en
de toenemende fraude was natuurlijk de aanwending van de privile-
ges. Vanaf september 1670 tot het einde van de zeventiende eeuw ver-
schenen met de regelmaat van de klok resoluties die zowel de privileges
van de markt als de veiligheid van de bezoekers moesten garanderen
[31].
Hoewel er geen rechtstreekse aanwijzingen voorhanden zijn, kan men
wel vermoeden dat deze situatie een negatieve invloed had op de aan-

[28]

[29]
[30]
[31]

DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het gods-
dienstig leven in het Land van Aalst russen 1621 en 1796. Dendermonde, 1975, 117.
DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, 117.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 248.
SAA. Archief stad Aalst. resoluties, nr. 17: f" 67 r": met herhalingen in 1672, 1675,
1679,1680. 1682, 1684. 1685, 1686, 1687, 1689, 1692, 1693, 1695 en 1700. F" 68 r":
oktober 1670.



292

wezigheid van kooplieden in de stad. Menig handelaar moet uiteindelijk
beslist hebben om Aalst te verlaten en een stad te zoeken 'Naar de eco-
nomische toestand beter toeliet om handel te drijven. Enkele Brabantse
steden, zoals Antwerpen, kenden namelijk tot laat in de zeventiende
eeuw een betere economische ontwikkeling. De combinatie van het ver-
trek van een economisch belangrijke klasse en de immigratie van ver-
armde landlieden, zorgde voor een gevaarlijke situatie, die de draag-
kracht van de Aalsterse economie aantastte. De impact van de demo-
grafische evolutie moet dan ook in dit licht gezien worden. Er was een
nettodaling van het aantal inwoners in de stad, maar nog belangrijker
was dat vooral kapitaalkrachtige burgers emigreerden, zoals bijvoor-
beeld in 1678 alle leden van het stadsbestuur, en deze uittocht niet werd
gecompenseerd door de immigratie van verarmde kleine boeren.

Besluit

De Aalsterse regionale economie had.een stedelijke en landelijke com-
ponent. Ze was vooral gericht op de productie, verwerking en verhan-
deling van landelijke producten. Uit het macro-economisch overzicht
bleek dat de economische crisis van de tweede helft van de zeventiende
eeuw in de eerste plaats een industriële crisis was. Door het sterk rurale
karakter van de regionale economie, kon de streek aan de industriële cri-
sis ontsnappen. Toch bleek dat Aalst en hinterland in de tweede helft
van de zeventiende eeuw een moeilijke tijd doormaakten.
Vanaf 1650 begonnen de verschillende lasten een zware tol te eisen van
de bevolking. Niet alleen de legering van garnizoenen, de logementen
en de leveringen aan troepen brachten heel wat onheil en kosten mee.
Ook moet gedacht worden aan het oninteressante investeringsklimaat,
de hoge productiekosten, de hoge transactiekosten en de enorme risico-
's die het oorlogsgebeuren met zich meebracht.
De weerslag op het sociaal-economisch leven kan het best geschetst
worden aan de hand van de migratiebewegingen. Verschillende bronnen
spreken van het vertrek van vermogende burgers uit de stad.
Vermoedelijk zochten zij veiliger oorden op in grotere, versterkte ste-
den. Daarnaast ontstond een tegengestelde beweging van voornamelijk
verarmde boeren van het hinterland naar de stad. Dit betekende dat de
economische draagkracht van de regio fel achter uitging, terwijl de
daling van het bevolkingsaantal globaal genomen beperkt bleef.

R. VERMOESEN
Langestraat 87
1790 Affligem
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VAN DE 'MARK ENAME' TOT HET
'LAND VAN AALST'

KG. VAN ACKER

Godfried van Verdun, markgraaf van Ename

Zoals ik onlangs heb aangetoond was het in 965 dat Godfried
van Verdun door keizer Otto I werd aangesteld als markgraaf, belast
met de grensbewaking langsheen de Schelde [1]. Omdat hij daartoe
over meerdere manschappen diende te beschikken werd hem een
gebied toegewezen waarin hij als graaf kon optreden. In dit gebied
liet hij een burcht bouwen te Ename, een plaats waar reeds van in de
9de eeuw een vroegere versterking was verwezenlijkt tegen de
Noormannen. De Affligemse bewerker van de Kroniek van Sigebert
van Gembloers schreef dat in 1005 te Ename een stad en een
machtige burcht bestonden [2]. Hij noemde die burcht zelfs: "hoofd-
zetel van het hertogdom Lotharingen". Verder schreef hij dat
Godfrieds' zoon en opvolger, Herman van Ename, die burcht en ook
de "provincia Brabantensi" in bezit had [3].

Met de term provincia bedoelde hij ongetwijfeld een groot
gedeelte van Brabant, doch hoe groot was dit dan?

Vooraleer antwoord te geven op die vraag dient verwezen naar
een andere tekst die ons nog meer gegevens over de burcht van
Ename laat kennen. De tekst [4], geschreven ca. 1024-1025 [5] door
een medewerker van bisschop Gerard I van Kamerijk (1012-1051),
luidt in vertaling [6] als volgt: "Er is ook een plaats aan de
Scheldestroom, genaamd Iham (Ename), waar, in de pas verleden tij-

[tl KG. VAN ACKER, Het Duits grensbeleid langs de Schelde door de koningen Hendrik I
en Otto I, In: Het Land van Aalst, jg. 44, 2002, p. 292-302.

[2] In feite zijn de passages over Ename toevoegingen van een Affligemse bewerker en conti-
nuator (vermoedelijk abt Giselbertus van Ename, die voorheen monnik te Affligem was)
van de Kroniek van Sigebert van Gembloers en is deze tekst omstreeks het midden van de
12de eeuw geschreven. Zie hierover uitvoerig P. GORISSEN, Sigeberti Gemblacensis
Chronographiae auctarium Affligemense (Verh. Kou. VL Ac., Klasse der Letteren, 11),
Brussel 1952, p. 52-55 en 69-76.

[3] Sigeberti Auctarium Afflighernense. In: MGH, SS VI, p. 399: « Erat autern Eiham oppi-
dum et castrum munitissimum, et sedes principatis ducarus regni Lotharici.» En verder «
castrurn Eiham, tota cum provincia Bracbantensi ».

(4] De tekst wordt o.rn, gebruikt door Hildegard FRANZ-REINHOLD, Die Marken
Valenciennes, Eenarne und Antwerpen, in: Rheinische Vierteljahrsblätter, 1939, p. 229-
276; zie p. 240.

[5] Voor de datering zie E. VANMINGROOT, Kritisch onderzoek omtrent de datering van de
Gesta Episcoporurn Cameracensium, in: Belgisch tijdschrift voor Filologie en
Geschiedenis, jg. LID, 1975, p. 281-332.

[6] De vertaling gemaakt door dr. A. LEYMAN, De vroegste geschiedenis van Ename, in
Handel. Geschied. en Oudheidk, Kring van Oudenaarde, X, 1953, pp. 262-291 is foutief en
incorrect.

Het Land van Aalst, jaargang LV, 2003, nr. 4
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den, de honorabele graaf Godefridus en zijn echtgenote Mathildis,
gedenkwaardige vrouwe (Ename was haar lijftocht en bezorgde haar
een belangrijk inkomen [7]), nadat zij de burcht hadden versterkt, de
scheepvaart, de handel, de tol en de nijverheid hebben ingericht. Zij
stichtten bovendien in de burcht een klooster ter ere van de H. Maagd
Maria, bediend door kanunniken. Buiten de burcht stichtte hun zoon
Herman twee kloosters, een gewijd aan de H. Laurentius, een ander
gewijd aan S. Salvator. Een plaats dus, hoewel kort voordien gesticht,
bloeiend en in volle welvaart, wat nog beter kan worden als niet her-
haaldelijke vijandige aanvallen haar teisterden, wat zij van de vijan-
den van God vooral verduurde voor de stabiliteit van het Rijk en de
trouw aan de keizer" [8].

Maar keren we terug tot de hoger gestelde vraag hoe groot het
gebied was dat als mark bij Ename hoorde.

Bekend is dat koning OUo II in 977 het oostelijk gedeelte van
Brabant (het Brabant tussen Dender en Dijle met Brussel) toewees
aan de toen door hem benoemde hertog van Neder-Lotharingen
Karel, broeder van de West-Frankische koning Lotharius. De Dender
was dus de oostgrens van Godfrieds' gebied. Tussen de Dender en de
Schelde bestonden ooit twee graafschappen, Biest en Chièvres. Deze
twee graafschappen vormden het gebied dat aan Godfried werd toe-
gewezen. Dit strekte zich uit langs de Schelde van Condé in het zui-
den tot Gent en Dendermonde in het noorden. De zuidgrens ervan
werd gevormd door de rivier de Hene. In de bronnen van die tijd wer-
den benamingen van lokaliteiten die in die twee graafschappen gele-
gen waren meestal vermeld met de bijstelling "in pago (=de gouw)
Bracbatensi", of "in comitatu Bracbatensi", of kortweg "in Brabant"
[9]. Als wij de meest zuidelijke van die lokaliteiten liggend "in
Brabant" noteren, dan zijn dit: Allain bij Doornik, Leuze,
Wadelincourt, Pomrneroeul, Sirault, Lens, Cambron, Arbre. Dit
bevestigt dat het graafschap Chièvres zich uitstrekte tot aan de Hene.
Dit betekent ook dat dit de zuidgrens was van het markgraafschap
van Ename.

[7] De auteur was blijkbaar goed op de hoogte van het feit dat de gravin baar echtgenoot had
overleefd van ca. 1002 tot 1008 en dat dus de inkomsten van Ename haar waren toege-
komen!

[8] Gesta episcoporum Cameracensium, in: MGR, SS VII, p. 465.
[9] Bij U. NONN, Pagus und comitatus in Niederlothringen, Bonn, 1983 (Bonner

Historische Forschungen, Bd. 49) vindt men alle vermeldingen p. 111-113, noten 489-
504.
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Het Duits grensgsbeleid aan de Schelde

Het markgraafschap Ename maakte deel uit van het gehele
grensbeleid dat Otto I in 965 ertoe bracht marken langs de Schelde in
te richten. Ten zuiden van de mark Ename richtte hij de mark van
Valenciennes in waarover Arnulf, kleinzoon van de graaf van
Kamerijk, werd aangesteld [Iû].
In 973 werden beiden, Godfried en Arnulf, door Otto 11 tevens
beleend met respectievelijk het graafschap Bergen en het graafschap
Valenciennes, d.W.Z. met het oude graafschap van Henegouwen.
Beide markgraven dienden samen 40 manschappen te leveren voor de
krijgs-tocht van Otto 11 in 981 naar Italië. Dat zij samen genoemd
werden kan wijst er op dat zij aldus samen optraden voor het graaf-
schap Henegouwen. In een vroeger artikel daarover heb ik menen aan
te tonen dat een zekere Geldulfus, die als aanvoerder 12 geharnaste
manschappen diende aan te voeren, op medewerking van de abten
(blijkbaar voor het leveren van mannen) diende beroep te doen, en dat
dit wijst op het markgraafschap Ename waarin de abten van St Pieters
en van St Baafs zoveel domeinen bezaten. Geldulfus zou m.i. over-
ste geweest zijn van het garnizoen dat in de burcht van Ename was
gelegerd [11].

Ten noorden van de mark Ename werd voor het eerst in 1008
een markgraaf van Antwerpen vermeld. Dit was Gothelo, zoon van
Godfried van Verdun die kort na zijn nederlaag in 998, waarbij hem
door Renier IV van Henegouwen het graafschap Bergen werd ontno-
men, overleden is. Betekent dit dat na 965 de Scheldegrens ten noor-
den van Dendermonde onbewaakt is gebleven? Helemaal niet, Otto 1
kon daarover gerust zijn: Daar lag immers de Riengouw die deel uit-
maakte van Taxandrië en bezit was van Ansfried "met de 15 graaf-
schappen", schoonbroeder van koning Hendrik I! Ansfried I overleed
in 969 en werd opgevolgd door zijn gelijknamige zoon Ansfried 11.

Keizer Otto I overleed onverwacht op 7 mei 973. Het is dus aan
te nemen dat hij, om de verdedigingsgordel langsheen de gehele loop
van de Schelde te realiseren, daarover contact heeft gehad met de
Ansfrieds. Uit de tijd van Ansfried II is nu juist bekend dat voor 980
de burcht van Antwerpen werd verwezenlijkt. Vermoedelijk werd de
bouw ervan reeds onder Otto I aangevangen wat dan meteen de door
J. VAN ACKER vastgestelde overeenkomst kan verklaren van de
keramische toerusting van de burchten van Antwerpen en van Ename
[12].

[10]
[11]

[12]

Ibid., P: 131. Zie ook de auteurs vermeld in noot 19.
Geldulfus cum adjutorio abbatum XII loricatos ducat. (Het Land van Aalst, jg. 38, 1958,
p. 159-167).
De bouw van de drie burchten van Valenciennes, van Ename, en van Antwerpen zou dus
begonnen zijn ten tijde van Otto I.
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Volgens een bron uit het klooster te Mouzon leefde markgraaf
Godfried nog in het begin van de 11de eeuw [13]. In 1002 volgde
koning Hendrik II de in dat jaar overleden keizer Otto III op. Als wij
zien dat in 1008 het markgraafschap van Antwerpen vermeld werd
met Gothelo als markgraaf, zoon van Godfried van Verdun, dan ligt
het besluit voor de hand: Hendrik II heeft dit markgraafschap opge-
richt. Ansfried II leefde toen nog wel, hij overleed pas in 1010, doch
over hem is bekend dat hij in 995 tot bisschop van Utrecht gewijd
werd en zich van dan af, blind wordend, ontmaakte van vele bezittin-
gen. In 1001 was hij reeds volledig blind.

Aldus werd de Riengouw van dan af het markgraafschap of mar-
kizaat van Antwerpen. Toch bleef de oude benaming de hele
Middeleeuwen door bewaard, zoals blijkt uit de vermelding van het
"Land van Rijen" op de kaart van de XVII provinciën door Willem
Blaeu (1571-1631) (in Theatrum orbis terrarum, verschenen te
Antwerpen in 1635) [14].

De vroegste kaarten van het markgraafschap van Antwerpen
dateren uit de 17de eeuw. Zij geven echter de grenzen van het mark-
graafschap jammerlijk niet aan [15]. Doch op de kaart van G. Sanson
en H. Jaillot: Les "Dix Sept provinces des Pays-Bas" ziet men dat de
grens tussen "Brabant Espagnol" en "Brabant Hollandois", van
Ossendrecht vertrekkend, loopt over Hoogst:raten, Turnhout, Mol, en
Balen [16].

De overeenkomst van die grens met de stippellijn door J. VAN
ACKER [17], aangegeven ten noorden van het gebied waarvan de
bewoners verplicht waren tot balfaart of burchtwerk te Antwerpen, is
treffend. Zoals hij vermoedde (p. 33) stemde dit gebied dus overeen
met het oorspronkelijk markgraafschap of markizaat van Antwerpen.
Zijn schets geeft echter de toestand weer zoals die oorspronkelijk
moet bestaan hebben, met inbegrip van een strook op de linkeroever

[13] U NONN, op.cit., p.l30, noot 665.
[l4] Theatrum orbis terrarum, Antwerpen, 1635. Ik neem aan, samen met de Duitse historici

(o.m. UNONN) dat er ten noorden van de Riengouw ook een gouw Strien bestaan heeft,
opgrond van het bestaan van de lokali teit Strijen (Z. Holland) langs een waterloop die in
Strijensas in het Hollands Diep uitmondt, en van het gegeven dat Geertruidenberg en
Drimmelen (TremelIa) in een bron van 967/968 gesitueerd worden "in pago Stryn", Op de
kaart van Mercator van 1540 "Belgii inferioris" ziet men dat "Streien" (Strijen) lag langs
een zeearm waarlangs aan de overkant Geertruidenberg gelegen was. Het is onduideli jk
waar de grens russen de gouwen Strien en Rien lag. Vermoedelijk lag zij ter hoogte van
Breda, dat in het oosten paalde aan de plaats Rijen ( gemeente Gilze-Rijen), terwijl in het
westen de rivier de Mark (= grens!) waaraan Breda lag, volgens de Mercatorkaart van 1540
bij Oudenbosch in een toen bestaande zeearm uitmondde. Was de lokaliteit Rijen soms
naamgevend voor de Riengouw?

(15) Kaerius, Petrus, Marchionatus Sacri Romani Imperii. Antverpia. Amsterdam, P. Kaerius,
1617; Visscher, Nicolaas, Marchionatus Sacri Romani Irnperii, Z. pl., z. n., z. d. [17de
eeuw]; De Wit, Frederik, Marchionatus Sacri Imperii et Dominii Mechelini tabula.
Amsterdam, Fr. De Wit, z. d. [17de eeuw].

[16] Verschenen in "Atlas IlOUVeaU"van Pieter Mortier, Amsterdam, 1692.
[l7] J. VAN ACKER, Antwerpen van Romeins veer tot wereldhaven, Antwerpen, 1975, p. 34.



297

van de Schelde. In het noorden lijkt het dat de grens van het mark-
graafschap zuidelijker lag dan die van de vroegere Riengouw die zich
iets ten zuiden van Breda bevond, vermoedelijk bij de lokaliteit
Strijbeek.

Het feit dat het gebied, waarin de tolvermindering (libertas ope-
ris castrensist voor het uit te voeren burchtwerk geldig was, zich uit-
strekte tot ten zuiden van Vilvoorde betekent dat de oorspronkelijke
zuidergrens van het markgraafschap samenviel met die van de vroe-
gere Riengouw, die zich tot in Brabant uitstrekte [18]. Van Vilvoorde
liep die zuidergrens over Zellik-(Bettegem), Ternat-tSteenvoorde),
Asse, Lebbeke, naar Dendermonde.

Het burchtwerk

Het bouwen van het castrum van een markgraafschap nood-
zaakte tevens de verplichting tot medewerking van de inwoners bij de
werken die de bouw met zich medebracht. De vergoeding er voor in
de vorm van vrijstelling van zekere tolheffingen, de libertas operis
castrensis, bewijst dit voor Antwerpen. Het is duidelijk dat dit
burchtwerk onmiddellijk van bij het begin van de bouwwerken opge-
legd is geworden: onder meer het gereed maken van het terrein en het
graven van de funderingsgrachten vereisten vele arbeiders.

L. VOET heeft aangetoond dat die verplichting ook bestond in
het markgraafschap van Valenciennes [19].

Bestond de verplichting tot burchtwerk ook in het markgraaf-
schap van Ename? Ik meen dit te moeten bevestigen voortgaande op
wat ik heb aangetoond in mijn "Geschiedenis van Merelbeke" [20].
Ik refereerde daar aan de voogdij regeling van 1122 uitgaande van
graaf Karel de Goede, waarin bepaald werd dat de voogd van de Sint-
Pieterabdij, Boudewijn III van Aalst, van iedere hoeve welke de abdij
bezat in "Brabant" en in Krombrugge recht had op "een man gedu-
rende een week per jaar" om aan zijn burcht te Aalst te werken. Door
Brabant werd bedoeld het land tussen de Schelde en de Dender. Het
is duidelijk dat graaf Boudewijn V van Vlaanderen, nadat hij de
burcht te Ename had laten afbreken in ofna 1047, het recht op burcht-
werk van Ename naar Aalst heeft overgebracht. Het is even duidelijk

[18] Uit een oorkonde van 1007 van Ansfried, waardoor hij bezittingen in de Riengouw
schonk aan het Sticht van Utrecht, blijkt dat enkele ervan gelegen waren in Brabant.
Daarover J. VAN ACKER, p. 36.

[19] L. VOET, Castrum Valentianae. (Appendice IT,in: F.L. GANS HOF, Les origines de la
Flandre Imperiale, in: Annales de la Soc. Roy. d'archéologie de Bruxelles, 46, 1942-
1943, p.99-173).

[20] K.G. VAN ACKER, Oud Merelbeke, voornamelijk tijdens de Middeleeuwen,
Merelbeke 1996, p.13.
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dat Boudewijn van Aalst niet alleen van de hoeven in abdijbezit,
waarover wij bij toeval iets vernemen, doch van alle hoeven in geheel
het Land van Aalst burchtwerk mocht eisen.

Het is bekend dat in 1165 de graaf van Vlaanderen door erfenis
Aalst en alle bezittingen van de heer van Aalst in persoonlijk bezit
heeft bekomen. Ook is bekend dat tot dan toe de heren van Aalst zich
"van Gent" noemden omwille van hun voogdij van de Sint-
Pietersabdij [21]. Ik ben overtuigd dat graaf Boudewijn V zeer
bewust gebruik beeft gemaakt van het feit dat de heer van Aalst
voogd was van de Sint-Pietersabdij, waarvan hijzelf oppervoogd was.
Omstreeks 1049 gaf hij bevel aan voogd Radulf om een ruil van
bezittingen van de abdij uit te voeren [22]. Dit lijkt sterk op een test
van de trouw van de beer van Aalst, een der machtigste lokale heren
in het gebied dat in 1047 onder het gezag van de graaf was gekomen!
Radulf was gehuwd met Gisela van Luxemburg, zuster van gravin
Otgiva, de moeder van graaf Boudewijn V. Reden genoeg om zich
van diens trouw te verzekeren!

Het is bekend dat de graaf over geen eigen domein beschikte in
dit nieuw verworven gebied tussen de Schelde en de Dender. Dit was
in handen van lokale heren die veelal op allodiaal bezit konden bogen
[23]. Zou het dan te verwonderen zijn dat de graaf, na de ruil met
Herman van Bergen in 1047 meester geworden over het noordelijk
deel van het markgraafschap waarin Aalst lag, met zijn verwante een
akkoord sloot in verband met diens burcht? Voor de graaf kwam het
er immers op aan versterkingen te verwezenlijken langs de Dender.
Men mag aannemen dat hij na 1047 het recht op de verplichting tot
burchtwerk in leen heeft gegeven aan Radulf van Aalst. De bepaling
in de voogdijregeling van 1122, door graaf Karel de Goede, be-
vestigt dit in klare taal: "voor bet werk aan zijn burcht".

Doch waarom deed deze graaf die bepaling opnemen in een
voogdijregeling? Dit is goed te begrijpen: daarin werden de rechten
en plichten van de voogd precies omschreven op verzoek van de abt
die tegen vastgestelde onrechtmatigheden van de voogd opkwam.
Het recht van Boudewijn van Aalst op burchtwerk stond echter totaal
los van zijn voogdijrechten, en daar had de abt niets mede te maken
hoewel de bewoners van de abdijbezittingen, ongetwijfeld zoals alle
bewoners van het in 1047 aan de graaf toegekend gebied, eraan

[21] Daarover: A.C.F. KOCH, Het Land tussen Schelde en Dender voor de inlijving bij
Vlaanderen, in: Handel. Geschiedk. en Oudheidk. Kring van Oudenaarde, 12, 1956, p.
56-73.

[22] M. GYSSELING & A.C.F. KOCH, Diplomara Belgica ... Brussel, 1950. p.195, nr 91:
"Quam traditionem perfecit Rodulf advocatus jussu Balduini Marchysi ... ".

[23] KOCH, op. cit. - L. VOET, De graven van Vlaanderen en hun domein 864-1191. In:
Wetenschappelijke Tijdingen, VIT, 1942, kol. 31: "In het Land van Aalst ontbreekt bijna
ieder spoor van het grafelijk grondbezit."
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onderworpen waren! En dit werd door de graaf duidelijk vooropge-
steld [24]!

Het is dan ook aan te nemen dat men geheel het gebied tussen
de Schelde en de Dender vanaf ca 1047 het 'Land van Aalst' heeft
genoemd [25].

KG. VAN ACKER *
C.Buyssestraat 7

Merelbeke

[24] Ook de ongedateerde voogdijregeling uitgevaardigd door Robrecht de Fries (graaf van
1071 tot 1093) voor de St-Baafsabdij, vermoedelijk te dateren 1071 - 1074 wegens de
ondertekening door Adalard burgraaf van Gent van 103111034 tot 1074, vangt aan met
bepalingen over de rechten van de graaf in tijd van oorlog, en over de jaarlijkse "peti-
tio" (bede) door de voogd te innen (uitgave van de oorkonde in: Diplomata Belgica, p.
251, nr. 142).
Zo begrijpt men beter de tekst van 10 juni 1166 waarin Filips van de Elzas verklaarde
dat hij van Dirk van Aalst geërfd had "turn propinquitate cognationis turn potestate mee
dominationis'', enerzijds de eigendom van de familie, anderzijds het recht dat mij toe-
behoorde wegens mijn heerschappij. Het familiebezit omvatte de burcht zoals bleek uit
de voogdijregeling van 1122, anderzijds had graaf Boudewijn V het recht op burchtwerk
aan de heer van Aalst toegekend, vermoedelijk als leen. (De tekst van 1166 is uitgege-
ven in Corpus chronicorurn Flandriae, Brussel, 1837, I, p. 713 ).
Met dank aan de heer D. Van de PeITe voor zijn gewaardeerde bibliografische aanvul-
lingen en andere medewerking.

[25]

*
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DE NINOOFSE ABT JAN VAN DEN NOCKERSTOCK
(1391-1426) EN DE PLAATSING VAN DE RELIEKEN

VAN SINT-BERLENDIS IN EEN NIEUW SCHRUN TE
MEERBEKE (1412)

Dirk VAN DE PERRE

1. Abt Jan van den Nokerstock (1391-1426)

In zijn verhandeling Het Leejkader van de Sint-Cornelius- en Sint-
Cyprianusabdij te Ninove [1] signaleert Stijn Van de Pene een lacune in
de abtenlijst van de Ninoofse abdij. Immers in de gangbare abtenlijsten
wordt het abbatiaat van Jan van den Nokerstock (Nockerstocke,
Neukerstock) van 1391 tot 1404 gedateerd en wordt hij opgevolgd door
abt Bartholomeus van Roemen, die abt zou geweest zijn van 1404 tot
1447 [2]. Stijn Van de Perre geeft aan dat dit niet klopt, daar abt
Bartholomeus pas in 1427 door de paus in zijn ambt bevestigd werd, na
resignatie van de voorganger abt Jan. Voorts geeft hij aan dat volgens
sommige bronnen Jan van den Nockerstock pas op 10 juli 1430 zou
overleden zijn en niet in 1406, zoals in de abtenlijst voorkomt. De auteur
geeft nog vier andere vindplaatsen, waarin een abt Jan genoemd wordt
(als abt op 20 september 1417 en in 1419 [3] en als gewezen abt in
1427-1428 en 1428-1429). In drie van de teksten wordt de familienaam
Van den okerstock samen met de voornaam vernoemd. Stijn Van de
PeITeuit dan ook terecht het vermoeden dat de abt Jan die van 1404 tot
1426/1427 regeerde Jan van den Nokerstock was.

We kunnen aan deze lijst een nieuwe, betrouwbare vindplaats
toevoegen. Immers op 2 mei 1412 was de Ninoofse abt Joannes getuige
bij de overplaatsing van de relieken van Sint-Berlendis van een oud in
een nieuw schrijn. Van de originele oorkonde uit 1412 is een geattes-
teerde kopie bewaard (zie bijlage). Deze oorkonde bevestigt nogmaals

[I] S. VAN DE PERRE, Het leefkader van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij te
Ninove (1icentiaatsverhandeling Geschiedenis KU Leuven), 1990, p. 101-103.

[2] Dit is onder meer gebeurd in de abtenlijst: Recapitulatio omnium abbatum ecclesiae
Ninivensis, waarin gesteld word dat Nokerstock 13 jaar en 11 dagen regeerde van 1391 tot
1404 en dat hij twee jaar na zijn aftreden stierf (U. DE SMET, Recueil des chroniques de
Flandre, Il,Brussel, 1841, p. 739).

[3] De tekst met de vermelding van het jaar het 1419, is geschreven onder het abbatiaat van Van
Hoemen en is zeer duidelijk: Te wetene es dat her Jan vanden Nockerstock in dien tijdt Abdt
van Nieneve ende sijn convent leenden minen heere van Bourgoegnen ind jaer XIlI/c ende
XIX de somme van CC lib. par ... Item leenden wij Barthelmeeus, abdt ende ons convent den
zelven heere den XIII/sten dach van Ouxte int jaer XIllIc ende XXX dertien tguldene.
(Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Praemonstratensia, Ninove, nr. 3, f' 9 v"),

Het Land van Aalst, jaargang LV, 2003, nr. 4
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overduidelijk dat Bartholomeus van Roemen in 1412 geen abt was en
dus geen 43 jaar geregeerd kan hebben. Op basis van de gegevens van
Stijn Van de Perre en van enkele nieuwe gegevens kunnen we thans
formeel bevestigen dat abt Jan Van den Nokerstock van 1391 tot 1426
regeerde en zijn opvolger Van Roemen inderdaad pas einde 1426-begin
1427 aantrad.

Vanwaar komt dan die onzekerheid over de datum van het aftreden
en van het overlijden van abt Jan van den Nockerstock? Eigenlijk
beschikken we over vrij goede gegevens die de datum van zijn aftreden
en van zijn overlijden bevestigen. Bartholomeus van Roemen werd,
volgens de archieven van de Romeinse Curie, op 10 februari 1427 door
paus Martinus V in zijn functie van abt bevestigd [4]. Het afreden van
zijn voorganger gebeurde weliswaar uit eigen wil, maar toch op verzoek
van het Generaal Kapittel van de orde. Dat aftreden en de nieuwe
abtverkiezing moeten derhalve tussen 10 oktober 1426 en 10 februari
1427 gesitueerd worden [5]. Die datum wordt eveneens bevestigd door
de stadsrekening van Ninove van 1426-1427, die loopt van Pasen tot
Pasen. Daarin staat een uitgave voor dat rekeningjaar door de baljuw en
de schepenen "ten tide dat mijnen heere de prelaet van nieneve ghe-
confirmeert ende ghewijt was". [6] Tot aan zijn dood op 10 juli 1430
betaalde de abdij de gewezen abt Jan van den Nockerstock een pensioen
uit [7]. Die sterfdatum wordt zowel in een 15de eeuw se Ninoofse abdij-
bron geciteerd [8] als in de Geraardbergse stadsrekening van het jaar
1430/1431 [9]. Die datum was ook de Geraardsbergse schrijver Jan van
Waesberghe (begin 17de eeuw) bekend [10]. In het Ninoofse obituari-
um wordt Van den Nockerstock inderdaad op 10 juli gecommemoreerd.
[4) F. BAIX, Le Chambre apostolique et les 'Libri annatarum' de Martin V (1417-1431)

(Analecta Vaticano-Belgica, XIV), p. CCXIX. Die benoeming wordt bevestigd door de
gegevens van U. BERLIERE, Inventaire analytique des Libri Obligationum et
Solutionurn des Archives Vaticanes au point vue des anciens diocèses de Cambrai,
Liège, Thérouanné et Tournai, Rome, 1904, p. 136 en 157 waar sprake is over de con-
tributie van abt Bartholomeus aan de Curie te Rome op 21 februari 1427 en 12 maart
1427.

[5) Volgens de Recapitulatio: admonitus per capitulum generale resignavit . Volgens de
Gallia Christiana, V, kol. 114: spontanea cessione. Het een sluit het ander niet uit. Een
Generaal Kapittel had plaats op 10 oktober 1426 te Saint Quentin. Een verslag is even-
wel niet voorhanden (J.B. VALVEKENS, Acta er Decreta Capitulorum Generalium
Ordinis Praemonstratensis, Dl. I, Averbode, 1966-1968, p. 101).

(6) Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, nr. 37096. De schepenen van
Geraardsbergen waren eveneens op de wijding aanwezig en bleven overnachten op
kosten van de stad.

[7) VAN DE PERRE, Het leefkader, p. 102.
[8] Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Praernonsrrarensia, Ninove, nr. 3, F 20 v": Nota

invenit Bartholomeus, abbas .N., post decessu domini Jo. de Nokersrocke, qui obiit anno
Domini MO eeee Xa Julii ...

[9] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, nr. 35.258. De abt trok immers een
lijfrente, die bij zijn dood werd stopgezet (gegevens ver trekt door Marcel Cock, waar-
voor dank).

(10] De datum wordt eveneens geciteerd in J. VAN W AESBERGHE, Gerardimontiurn, Brussel,
1627, p. 124. Van Waesberghe neemt de versie van de Recapitulatio over, maar corrigeert
het gegeven dat Nockersrock na 1404 maar twee jaar zou geleefd hebben. Hij schrijft: "Dit
moet 26 zijn, daar hij op 10 juli 1130 is gestorven".
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In de marge staat een achteraf onleesbaar gemaakte tekst, geschreven in
hetzelfde handschrift als de tekst van de commemoratie, waarin zijn
sterfjaar en het aantal jaren van zijn bestuur wel degelijk correct geno-
teerd stonden. De door ons gereconstrueerde tekst luidt: Anno I domini
m" I cccc" etl xxx °obiit I rexit I ecclesiam Inostram xxxvi Iannis [11].

Hoe komt men dan in de abtenlijsten van de 17de en 18de eeuw aan
de data 1404 en 1406 voor zijn aftreden en overlijden? Bij de naam van
zijn opvolger Bartholomeus van Hoemen staat in het obituarium in de
marge een eveneens moeilijk te ontcijferen tekst, die geschreven is door
dezelfde hand als die van de commemoratie: Qui rexit ecclesiam I nos-
tram ut bonus I et fidelis dispensator I xliij annis et decem I mensibus
[12]. Het is de vraag wanneer deze tekst geschreven is? Vermoedelijk is
dit bij of kort na de dood van Van Hoemen gebeurd. Is deze tekst, die
niet strookt met de hoger vermelde data uit het leven van Van den
Nockerstock, een bewuste verdraaiing van de feiten? Heeft de hand die
dit schreef tegelijkertijd de gegevens gewist in de randnota bij de naam
van abt Jan van den Nockerstock? Had Van den Nockerstock iets ver-
keerd gedaan en wou men een gedeelte van zijn abbatiaat uit het
geheugen van de abdij wissen?

Van abt Jan van den Nockerstock is inderdaad geweten dat hij reeds
bij het begin van zijn bestuur een affaire met een vrouw had en dat ook
zes andere kanunniken uit de top van de abdij er een lief op nahielden.
Die vrouwen werden omwille van de schande die ze over de abdij
brachten veroordeeld en verbannen. De vader van de abt betaalde in
1397 aan de Ninoofse baljuw een boete zodat de vriendin van de abt
haar verbanning ontliep [13]. Bleven die vrouwenaffaires ook nadien
voortduren en was dat de reden waarom abt Jan in 1426 moest afreden
en zijn abbatiaat met schande was overladen?

Alleszins heeft de tekst met de valse gegevens over de duur van het
abbatiaat van Van Hoemen de inhoud van alle latere abtenlijsten tot de
dag van vandaag bepaald. De tekst van de Recapuulatio, die, voor wat
de abten Van den Nockerstock en VanHoemen betreft, in de eerste helft
van de 16de eeuw geschreven is, volgt de versie van het obituarium en
laat Van Hoemen 43 jaar en 10 maand abt zijn [14]. Daar van Hoemen
op 1 oktober 1447 gestorven is, kwam men terugrekenend op 1404 uit

[ll] Beveren, Rijksarchief, Abdij Ninove, nr. 8, f' 108 v". De tekst is om drie redenen baast
onleesbaar: de pagina is aan de rand afgesneden, de tekst is met een product bewerkt om
hem te bedekken en door het beduimelen bij het omdraaien van de pagina is de inkt
weggesleten. Volgende elementen zijn nog vaag leesbaar: Anno I . nj m" I . cc" & I . )(J(0

obiit / rexit! . elia. I . t. x. x . i I . nnis
[12] Ibidem, f" 122 v". We hebben de tekst onder de ultravioletlamp kunnen ontcijferen.
[13] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, nr. 14.288 (bestaan van de baljuwsrekening

met het dossier ons medegedeeld door archivaris Herman Van Isterdael, waarvoor dank).
[14] De tekst van de Recapupitulatio is een annex bij de kroniek van Boudewijn van Ninove Het

origineel ervan bevindt zich te Averbode, Abdijarchief, IV, hs. 138, f'108 r". De informatie
over het handschrift is ons welwillend verstrekt door archivaris Herman Janssens, waarvoor
hartelijk dank.
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voor zijn aantreden. Eens die datum vastgesteld, moest men het abbati-
aat van Van den Nockerstock terugbrengen tot 13 à 14jaar [15]. En daar
men wist dat Van den Nokerstock nadien nog een tweetal jaar geleefd
had, kwam men op 1406 uit als de datum voor zijn dood. De dateringen
uit de Recapitulatio werden vervolgens door de latere schrijvers
overgenomen [16].

Abt Jan van den Nokerstock was afkomstig uit een notabele
Geraardsbergse familie, waarvan leden gedurende enkele decennia het
schepenambt in die stad hebben uitgeoefend. In 1393 was hij de eregast
bij zijn vader Matthijs [17]. Abt Jan van den Nokerstock begon
omstreeks 1400 met de heropbouw van de verwoeste abdijkerk en de
bouw van een nieuw kloosterpand [18]. Het noordelijke zijkoor van de
kerk, ook Comeliuskapel genoemd, bestemde hij tot familiaal mau-
soleum[19]. Hij werd er begraven, samen met zijn vader en moeder, die
op een glasraam waren afgebeeld met hun familiewapen. De wapenhe-
raut Come1is Gaillard bezocht de kapel in het midden van de 16de eeuw
en beschreef de wapenschilden. Die beschrijving van het schild van de
vader komt inderdaad overeen met dat op het zegel van Matthijs van den
Nokerstock van 1381 [20]. Gaillard geeft als sterfdatum van abt
Johannes "1403". Vermoedelijk noteerde hij die datum van de grafzerk.
Heeft hij of de kopiist door verschrijving van 1430 1403 gemaakt?

In elk geval is abt Jan van den Nokerstock, ondanks alles, voor de
Ninoofse abdij een belangrijke abt geweest, zowel omwille van zijn
abbatiaat dat 36 jaar duurde als omwille van zijn bouwactiviteiten. En
indien zijn opvolger abt VanHoemen effectief x-aantal jaren (naar onze
berekening twintig) en 10 maand abt is geweest, dan moet diens wij-
ding omstreeks 1 december 1426 hebben plaats gehad [21].

2. Een nieuw Sint-Berlendisschrijn te Meerbeke in 1412

Een kopie van een oorkonde uit 1412, die zich bevindt in de
briefwisseling van de parochie Meerbeke met het aartsbisdom

[15]

[16]

[17]

[l8]
[19]

[20]

De ene bron schrijft 13 (Recapitulatio, Sanderus), de andere 14 (Van Waesberghe,
Gallia)
VAN W AESBERGHE, Gerardimontium, p. 124 citeert uitdrukkelijk de Recapitulatio
(bijlage bij het Chronicon van Boudewijn van Ninove) als zijn bron.
M. COCK en G. VANBOCKST AELE, De Geraardsbergse oorkonders van 25 februari
1381 (deel 4), in: Het Land van Aalst, 55, 2003, p. 141-144.
Recapilulatio: qui construxit chorum S. Comelii, cum magna parte ambitus.
D. VAN DE PERRE, De begraafplaatsen van de Ninoofse abten, in: De Abdij van Sint-
Cornelius en Sint-Cyprianus (catalogus), Ninove, 1989, p. 79-80.
Baron BETHUNE, Epitaphes et monuments des églises de la Flandre au XVle siècle,
Brugge, 1900, p. 83. Hij beschrijft het schild als volgt: de sable à la face et trois be sans
d'argent; te timbre couvert d'argent, à deulx cornes de beuf de sable. Vergelijk met het
zegel van Mattheus, afgedrukt in COCK en VANBOCKST AELE, De Geraardsbergse
oorkonders (deel 4), p. 151.
Van Hoemen zette de bouwactiviteiten van zijn voorganger voort en liet o.m. de nieuwe
kapittelzaal bouwen, waar hij begraven werd.

[21]
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Mechelen, brengt ons het verhaal van de overplaatsing van de relieken
van Sint-Berlendis en haar gezellinnen Nona en Celsa van het oude
schrijn in een nieuw.

Het nieuwe schrijn is gemaakt op initiatief van Jan van Axel en
Maria van Wedergrate ter gelegenheid van hun aantreden als de nieuwe
heren van Meerbeke. Ook de bevolking hielp mee aan de verwezenlijk-
ing van het schrijn. De Berlendiscultus bleek dus een zaak van de heren
en de bevolking van Meerbeke te zijn. De abdis van Nijvel, die de oor-
spronkelijke domina van Meerbeke was en de grote tiendhefster van de
parochiekerk, kwam er niet aan te pas.

De oorkonde van 1412 moet als document en bewijs van
authenticiteit in het schrijn gestoken zijn en is ontdekt in de tweede helft
van de 16de eeuw bij het openen van het schrijn op bevel van Willem
de Goux. De tekst werd toen gekopieerd en waarschijnlijk werd het
origineel opnieuw in het schrijn gestoken. Ook hier waren de heren en
het volk de bij het gebeuren betrokken partijen.

De oorkonde heeft niet alleen belang voor de geschiedenis van
Meerbeke, maar ook voor onze kennis van de Ninoofse abten, omdat abt
Jan (van den Nockerstock) als getuige genoemd wordt.

Dirk VAN DE PERRE
Hoogstraat 23

9401 Pollare

Bijlage; tekstuitgave van de Meerbeekse oorkonde van 1412

Hendrik, bisschop van Rosea, Johannes, abt van Ninove, en Johannes, deken van Brussel en van
Halle, zijn in naam van Petrus, bisschop van Kamerijk, getuigen bij de plechtige overplaatsing van
de relieken van Sint-Berlendis, Nona en Celsa van het oude schrijn in een nieuw, dat gemaakt is
op last van Jan van Axel en Maria van Wedergrate bij hun aantreden als heren van Meerbeke.
In een nota is toegevoegd dat de oorkonde gevonden is bij de opening van het schrijn op bevel van
Willem de Goux, in aanwezigheid van Gaspar de Mol en Margareta de Goux. Karel Hals, pastoor
van Neigem, zegt de geattesteerde kopie te hebben gemaakt.
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2 mei 1412

Afschrift: Gent, Rijksarchief, Bisdom M 81 (Meerbeke); geattesteerde kopie (16de eeuw) van
Karel Hals, pastoor van Neigem.

Noverint universi, quod nos, Henricus Dei gracia episcopus Rosensis [22], Joannes abbas
Ninivensis [23] et Joannes, decanus ehristianitatis Bruxellensis et de Hal [24], eomrnissarii in hac
pane per reverendum in Christo patrem dominum nostrum, Dominum Petrum [25], Dei gracia epis-
copum Carneracensern, specialiter deputati, die dato presentium, corpus seu reliquias Sanct
Berlendis virginis gloriose et duo corpora sanctarum None et Celse [26] de capsa seu feretro vet-
eri, in quo recondita erant, transtulirnus er reposuirnus in feretro presenti,
- quod quidem feretrum iussit tien Joannes, dominus de Axele et de Larne, filius domini Gerardi
de Raseghern, domini de Massimine [27], cum adiutorio omnium inhabitantium villam
Meerbecensem, qui quidem dominus Joannes predictus habuit in veram legitimamque coniugem
Mariam de Wedergraet [28J, deminam de Meerbeeka, filiam Ostonis, quondam domini de
Wedergraete, -
ad honorem eiusdem virginis gloriose de nova eonstrueto et illarum nominatarurn, cum çremoniis
et suffragüs ad hec debitis, iuxta huiusmodi seriem literarum et tenorem. In cuius rei testimonium
sigilla nostra presentibus sunt appensa. Hec autem acta sunt ipso eodemque anno, quo Joannes,
dominus de Axele et de Laerne, et Maria de Wedergraete, ipsius vera et legitima con-iuncx, fuerint
principes ville Meerbecensis, anno Domini millesirno quadringentesirno duodecimo, die secunda
Maii.

Harum literarum originale reperi in diseoopertione feretri Sancte Berlendis, que diseoopertio facta
est iussu domini Guillielmi de Goux [29], equitis aureati et tune temporis domini temporalis terre
de Wedergraete, Meerbecke, etc, et parochianorum eiusdem, in presentia domini Gaspari de Mol
[30] et domicelle Margarite de Goux [31]. Et quod hec copia concordet cum suo originali, attestor,
tune temporis pastor in AIlodio, Carolus Hals [32].
Collatione facta concordat.

[22] Vermoedelijk Rosea of Rhosus aan de Zwarte Zee. Het betreft hier een titulair bisdom.
[23] Jan van den Nokerstock, abt van 1391 tot 1426.
[24] Meerbeke maakte toen deel uit van de dekenij Halle.
[25] Pierre d'AiI1y, bisschop van Kamerijk van 1396 tot 1411/1412.
[26] ona (de moeder van Berlendis) en Celsa (een gezellin) worden in de 'Miracula' voor het

eerst samen met haar vernoemd.
[27] Wij noemden in een vroeger artikel over de heren van Wedergrate Jan van Axel de klein-

zoon van Gerard van Ressegem (of van Massemen). Deze Gerard was gehuwd met
Margareta van Axel. Uit deze oorkonde blijkt nu dat Jan van Axel de zoon was (D. VAN
DE PERRE, De geschiedenis van Denderwindeke. Deel IT.De middeleeuwse heren, in: Het
Land van Aalst, 44,1992, p. 37-39). Gerard van Massemen was in 1362 eveneens heer van
Lieferinge.

[28) Maria van Wedergrare was de dochter van OUD V van Wedergrate (1369-1383) en
Elisabetb van Schoonvorst. Maria buwde omstreeks 1394 met Jan van Axel. Haar moeder
Elisabetb bleef als weduwe in het bezit van Meerbeke en Wedergrate en hertrouwde met
Jan van Diest. Blijkbaar overleed Elisabetb in 1412 of deed ze dan afstand van de heer-
lijkheden en werden toen Maria en Jan vrouwe en heer van Meerbeke en Wedergrate. Hun
huwelijk bleef kinderloos. Jan van Axel overleed in 1422, Maria van Wedergrate in 1445
(VAN DE PERRE, De geschiedenis van Denderwindeke. Deel TI,p. 35-39).

[29] Willem de Goux was de zoon van Josse de Goux, die overleed in 1518 en Katarina de
Grispere, die overleed in 1540. Hij was heer van Meerbeke en Wedergrate en overleed op
12 maart 1588. Voor de heren van Wedergrate en Meerbeke in die periode, zie F. DE POT-
TER en J. BROECKAERT, Geschiedenis der gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen,
Neigem en Denderwindeke, Gent, 1898, respectievelijk p. 9-12 en 26-27.

[30] Schoonvader van Willem de Goux. Gaspar de Mol was heer van Oetingen en vader van
Bemardina de Mol, echtgenote van Willem de Goux, die overleed op 27 juni 1552.

[31] Vermoedelijk een dochter van Willem de Goux.
[32] Neigem, waar Willem de Goux en zijn vrouw begraven werden. Karel Hals, kloosterling

van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg te Brussel, was pastoor in eigem in 1589. Zijn voor-
ganger wordt genoemd tot 1573, zijn opvolger vanaf 1592 (J. DE BROUWER, Bijdrage tot
de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en bet godsdienstige leven in het Land van
Aalst tussen 1621 en 1796, V, s.l, s. d., p. 105).
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