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HET VEERTIGJARIG JUBILEUM VAN
';HET LAND VAN AALST"

EEN VIERING
M. COCK

Op zaterdag 10 december 1988 vierde "Het Land van Aalst"
zijn veertigjarig bestaan in de feestzaal van het stadhuis te Aalst.
Tijdens de academische zitting werden het jubileumnummer van
de veertigste jaargang en een uitgave van de oudste kaart over het
voormalige "Land van Aalst" uit 1596 aan de genodigden voor-
gesteld.

HET JUBILEUMNUMMER

Op de academische zitting waren een honderd vijftigtal perso-
nen aanwezig. Naast het bestuur en de leden van "Het Land van
Aalst" begroette voorzitter L. Robijns o.m. burgemeester M. De
Kerpel en deken J. De Smet van Aalst, schepenen C. Lievens-
Borms en A. De Maght-Aelbrecht van Aalst, schepenen L.
Herregodts- Vernaillen en E. De Mol van Geraardsbergen, sche-
pen W. De Metsenaere van Denderleeuw, directeur-generaal van
de krant Het Volk en zijn echtgenote, kultureel adviseur dr. P.
Huys, vice-kabinetchef G. Van de Perre, adviseur L. Quintelier,
provincieraadslid F. De Chou en de directeurs van de A.5.L.K.
Minister van Openbare Werken P. d'Hondt, die zeker de zitting
wou bijwonen, werd op het laatste ogenblik verhinderd aanwezig
te zijn. Op de eerste rij hadden bovendien A. Van Lil en B. Boel, in
1948 stichtende 'leden van "Het Land van Aalst" plaats genomen.

In zijn welkomstwoord verklaarde voorzitter L. Robijns ook hoe
meerdere sprekers tijdens de zitting diverse aspecten uit de wer-
king van "Het Land van Aalst" zouden belichten.

Mevr. L. Herregodts- Vernaillen, schepen van cultuur van de stad
Geraardsbergen, benadrukte het belang van het regionale histo-
risch onderzoek en verduidelijkte de rol van Aalst en Geraardsber-
gen, de twee steden van het voormalige "Land van Aalst", op deze
viering. Ze noemde haar Aalsterse collega mevr. C. Lievens-
Borms, en zichzelf de bescheiden afgezanten van het historische
bestuurscollege van de "Gedeputeerden en van de twee Steden van
het Land van Aalst".
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Dr. P. Huys bracht als kultureel adviseur van de provincie
Oost-Vlaanderen een feestgroet, waarin hij het ontstaan van de
Geschiedkundige Vereniging situeerde in het tijdskader van de
naoorlogse periode; iüj noemde de lokale geschiedschrijving daar-
bij onmisbaar voor de grotere geschiedkundige syntheses en
inzichten.

Met aandacht luisterde de vergadering eveneens naar de uitvoe-
ring van het Heimatlied voor het Land van Aalst gezongen door
H. Slagmulder, aan de piano begeleid door G. Veldeman.

Het jubileumnummer van de veertigste jaargang, met
synthese-artikels over het Land van Aalst, werd voorgesteld door
G. Van Bockstaele. Als beheerder van de Vereniging telde hij over
de voorbije veertig jaren precies 12.439 gepubliceerde bladzijden
in het tijdschrift. Hij wees bovendien op de inspanning die het be-
stuur zich getroost, om nog als enige van de negen Oostvlaamse
Kringen voor Geschiedenis, een tijdschrift uit te geven in zes num-
mers per Jaar.

DE HOORENHAULTKAART

Als jubileumgeschenk kon "Het Land van Aalst" aan de geno-
digden, aan de gemeentebesturen, de middelbare scholen en de
openbare bibliotheken binnen het voormalige Land van Aalst een
afdruk aanbieden - naar een idee van dr. H. Van Isterdael, onder-
voorzitter van de Vereniging, - van de oudste kaart van het Land
van Aalst, gemaakt door de Gentenaar Jacques Hoorenhault
(Hoorenbault) in 1596.

Dank zij de medewerking en de belangloze financiële steun
van de krant Het Volk en de A.S.L.K. kon dit waardevolle docu-
ment op dergelijke grote schaal worden gedrukt en verspreid.

Bestuurslid M. Cock hernam grotendeels de historische toe-
lichting bij deze kaart, die ook in het jubileumnummer werd opge-
nomen. D. Van de Perre, eveneens bestuurslid, dankte de
A.S.L.K. en directeur-generaal A. Van Melkebeek van de krant
Het Volk voor hun materiële en financiële inbreng. Hij lichtte de
verspreiding van de kaart toe over de verschillende verdeelpunten
in de A.S.l.K.-kantoren van het Land van Aalst. Zijn toespraak
werd besloten met het overhandigen van de eerste kaarten aan de
eregenodigden.
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Tot slot van de zitting dankte mevr. C. Lievens-Borms, sche-
pen van cultuur van de stad Aalst, de Vereniging voor haas cultu-
rele werking in de regio en dankte ze uitdrukkelijk de ere-
voorzitters F. Courteaux en L. De Rijck en archivaris C. Uytter-
sprot, die evenwel op de viering niet konden aanwezig zijn. De
stichters-bestuursleden A. Van Lil en B. Boel werden door de
schepen met bloemen gehuldigd en voorzitter L. Robijns ontving
de Sanderusgravure van de stad Aalst ..

Daarop nodigde de schepen de vergadering uit op de receptie
in de salons van het voormalige Landhuis van de "Gedeputeerden
en van de twee Steden van het Land van Aalst" aan de binnenkoer
van het stadhuis, waar de aanwezigen hun kaartexemplaar van de
Hoorenhaultkaart konden in ontvangst nemen.

HEIMATLIED VOOR HET
LAND VAN AALST

Tekst: Gery HELDERENBERG
Muziek: Renaat MORES

Trots op schoon en groots verleden stappen wij door 't Heirnat-
land,
roem der keizerlijke stede, vlag en vendel hoog geplant.
Grijze belfort, oud Sint Maarten; brede vesten, wal en poort;
op ons tochten op ons vaarten, zingen wij in luid akkoord;

Refrein:
Land van glorie. Land van schoonheid!
Land van IWEIN, fier zeer verdierbaar land! Nijvrig land en land
van vroomheid.
Trouw! trouw! trouw! blijft U ons hart verpand!

Tussen vreedzaam lage weiden vloeit de rustige rivier.
Dender waar de boten glijden diep en zwaar voor 's lands vertier.
Op de langzaam glooiend helling bloeit de hop bloem staak aan
staak;
naar de wijde diepe delling, wuift de tarwe rank en raak.

Oudenberg' om te bezinnen hoe het land ten hemel reikt,
om Maria te beminnen als de moed de ziel ontwijkt.
Land van bossen hagen, beken grillig als de zilvren zwalm;
Land waar vlaamse harten spreken, Land vol geur en klokken
galm!
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40 jaar inzet. voor het tijdschrift: de heren Baziel Boel en Albert Van Lil
op de binnenkoer van het voormalige Landhuis te Aalst.

Het voltallige bestuur anno 1988.
Van links naar rechts de heren Marnix Cherrerré, Sylvain De Lange, Marc Uytter-
sprot, Marcel Cock, Baziel Boel, Herman Van Isrerdael, Geert Van Bocksraele ,

Albert van Lil, Dirk Van de Perre en Luc Robijns.
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ARCHEOLOGISCHE
KRONIEK

DE MIDDELEEUWSE DIERRESTEN VAN
HET PRIESTER DAENSPLEIN TE AALST

A. GAUTHIER (1)

Op een bouwwerf aan het Priester Daensplein te Aalst kon de
Aalsterse Vereniging voor Archeologie (A.V.A.) o.l.v. W. DE
SWAEF en M. PIETERS van 2017 /'86 tot 11/81'86 een beperkte
noodopgraving verrichten (2). Daarbij werden verschillende struc-
turen uit de volle en late middeleeuwen (IOe tot 15e eeuw) aange-
sneden.
Enkele structuren nl. een greppel, een kleine kuil, twee nivelle-
ringslagen en een grote kuil bevatten zeer veel archeologisch mate-
riaal waaronder duizenden scherven aardewerk en nogal wat
beendermateriaal.
In afwachting van het opgravingsverslag en de bestudering van het
talrijke ceramisch materiaal worden hier alvast de beenderresten
gepubliceerd.

De middeleeuwse dierresten werden in vijf assemblages
bijeengebracht zoals opgegeven in tabel I die de kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling van deze assemblages samenvat. Aan
deze assemblages kunnen we nog twee kleine bodemmonsters (res-
pektievelijk ongeveer 3 dm> en 5 dm ", uit de greppel en de grote
kuil) toevoegen die in het laboratorium werden uitgezeefd, dit om
na te gaan in hoeverre de bemonstering met de hand voldeed en
gebeurlijk intrusieve, zeer kleine zoogdieren op te sporen. Deze
monsters leverden zeer weinig botmateriaal op, dat in de tabel

(1) Laboratorium voor Paleontologie, Sektie Kwartaipaleontologie en Archeozoö-
logie, Rijksuniversiteit Gent, Krijgslaan 281/58, 9000 GENT.

(2) DE SWAEF, (W.) en PIETERS, (M.). Stadsarcheologisch onderzoek te Aalst.
In: Arcbaeologia Mediaeualis, 1987, p. 59-60.



Tabel 1: Middeleeuwse dierresten van het Priester Dacnsplein re Aalst (fragmentcntcllingcn).

Context A B e D E SomDiergroep e,D, Emossel (M ytilus eduljs) +
kabeljauwachrigen (Gadidae) 5+1 2 1 7+1 9+1niet geïdentificeerde visresten +20
karperachtige (Cyprinidae) I
zwarte kraai {Coruus corone corone]
niet geïdentificeerde vogel
gedomesrikeerde? eend (Anas platyrh ynchos f. domestica?)
gedomestikeerde? gans (Anser anser f. domestica?) 4
kip (Cal/us gallus I. domesnca) 10+4
haas (Lep us capensis} 2
kat {Felis siluestris F. catus) 3+1(1) 3+1(1)

0\paard (Equus przewalsiui f. caballus) 5(1) 5(1)varken (Sus 5,,01a f. domesrica) 19+ I 5 7 9 20schaap (Ovis arm"on f. aries) 34 7 9+2 16+2rund (Bos primigenius f. taurus) 16 15 1 22 38
rotaal geïdentificeerd 92+26 1 35 8 54+4 97 +4
ribfragmenten 72 1! 3 26 40wervelfragmenten 9 5 2 8 15nier geïdentificeerd, varia 58 +30 1 22 6 25+7 53 + 7
totaal niet geïdentificeerd 139 + 30 1 38 11 5·9+7 108+7
totaal 231 + 56 2 73 19 113 + 1! 205+11

A: greppel, 13·14dc eeuw; B: kleine kuil, 14de eeuw; C: K-laas, 14-15dc eeuw; D: Ldaag, idem;
E: grote kuil, idem; (1): waarschijnlijk één dier; cijfer voorafgegaan door + in A en E: aantal kleine resten
uit de zeefmonsters: +: aanwezig in zeefmonster-, niet telbaar.
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afzonderlijk wordt opgenomen. Dit zou erop Wijzen dat in de
bemonstering met de hand weinig resten van het "gewone"
archeozoölogische spektrum heeft gemist. Voor de studie van de
intrusieven (b.v. ratten en muizen) zijn de grondmonsters echter te
beperkt, aldus lic. A. ERVYNCK, die zo bereidwillig was deze
monsters te zeven.

Het materiaal zelf werd opgenomen in onze kollektie onder
numllJer P3794D en blijft beschikbaar voor verdere studie. Gezien
zijn beperktheid leent het zich niet goed voor een uitgebreide
archeozoöligsche analyse, zoals we ze elders voorstelden (3). De
identifikatie leverde geen bijzondere moeilijkheden, tenzij bij de
vissen en de vogels, waarvan onze vergelijkingskollektie tot nu toe
onvoldoende uitgebreid is. Het statuut van de eenden en ganzen is
niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zijn het neerhofdieren, bij
wie de primitieve vormen heel moeilijk te onderscheiden zijn van
hun wilde voorouders. De karakteristieken van de met zekerheid
bepaalde huisdierresten passen goed in wat we tot nu toe weten
over onze Middeleeuwse dierenwereld. Inderdaad, al die resten
zijn afkomstig van eerder slanke, niet erg grote, soms zelfs kleine
dieren van primitieve rassen. Enkele schofthoogtes werden bere-
kend volgens VON DEN DRIESCH en BOESSNECK (4): het
paard (134 cm); een koe uit het oudste assemblage (104 cm), een
tweede koe uit het assemblage E (106 cm). Bij de kleine herkau-
wers valt de afwezigheid van geiten op; de gevonden schapen
behoren ongetwijfeld tot een ras met overwicht van hoornloze die-
ren (ooien?).

Zoals meestal het geval is, bestaan de vondsten overwegend
uit konsumptieresten, gekenmerkt door allerlei slachtsporen en
een doorgedreven fragmentatie. Uitzondering zijn de kat en het
paard, waarvan de resten zeker afkomstig zijn van kadavers,
gevild of niet (fig. ). Iets vergelijkbaars geldt waarschijnlijk voor
de kraai. Honden laten hun aanwezigheid blijken door de knaag-
sporen, die ze op enkele beenderen achterlieten.

Zoals aangegeven zijn de assemblages met de hand verzameld
en bovendien nogal beperkt, zodat ze niet noodzakelijk represen-
tatief zijn voor wat in het middeleeuwse Aalst op het menu kwam.
Dat menu omvatte alleszins zeevruchten (mossels), zee- en rivier-

(3) GAUTHIER, (A.). L'apport à l'étude des uestiges animaux à la reconstruction
archéologique: une introduetion à l'archéozoölogie. In: Vie Archeol., Namus,
1983,11, p. 27-46. .

(4) VON DEN DRIESCH (A.) en BOESNECK, (]J. Kristische Anmerkungen zur
Widdrristhöhenberechnung aus Lángenmassen- uor- und frühgeschichtlicher
Tierknochen. In: Säugetierk. Mitt., 1974,22(4), p. 325-348.



Onvolledige reeks beenderen van de achrer-.
poot van een paart uit het oudste assemblage
(13/14de eeuw). De vondst van hielbeen,
(calneus, A,), katrolbeen (asrragalus, 'B),het
bovenste voetwortelbeen (os, tarsi centrale,
C) en achterste kanonbeen (rnerararsus, 0)
zonder enige kapsopren of fragrnenrele wij-
zen erop dat deze resten afkomstig zijn .van
een dier dat niet werd gekonsumeerd (Foto'
Laboratorium voor paleontologie).
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vis, neerhofgevogelte en natuurlijk de klassieke trits van onze
huisdieren gekweekt voor konsumptie: varken, schaap (geit) en
rund. Wild is bijzonder schaars en is slechts vertegenwoordigd
door wat haas in de greppel. .

Wanneer we het oudste assemblage (13 / 14de eeuw) vergelijken
met de samengebrachte assemblages C tot E (14/15de eeuw),
voor wat betreft de kwantitatieve verhoudingen tussen de al
genoemde klassieke trits konsumptiehuisdieren (tabel 2), zien we
een duidelijk verschil.

A (13/14de eeuw) C,D,E (14115de eeuw)
n % n %

varken 20 28.6 21 27.3
schaap 34 48.6 18 23.4
rund 16 22.8 38 49.3
totaal 70 77

Het aandeel van het varken vertoont in beide groepen geen noe-
menswaardige schommeling, maar de frekwentie schaap en rund
zijn duidelijk omgekeerd. Waar het schaap in het oudste assem-

. blage, in getale, de hoofdvoedsel bron lijkt, wordt die rol later
door het rund overgenomen. Het beperkte aandeel van het varken
past goed in het kader van de hypotese, volgens dewelke, met de
verstedelijking, dit dier zijn rol als voorname voedselbron verloor.
Men neemt aan dat het vervangen werd door het rund; Duitse
archeozoölogen spreken daarom, in dit verband, van de Verrinde-
rung van de middeleeuwse steden. De Aalsterse assemblages wij-
zen eerder op een sterke toename van het schaap, dat dan later
wordt vervangen door het rund. We zien vergelijkbare veranderin-
gen in de "opgeëten veestapel" van het oude Gent; ze werden door
P. VAN DER.PLAETSEN (5) in een overziehtsartikel besproken.
De hoge percenten schaap in onze middeleeuwse steden hebben
wellicht te maken met de uitbreiding van de schapenteelt voor de
lakenindustrie, volgend op de Engelse wolboycot in de 14de
eeuw. Het schaap kreeg erdoor een dubbele belangrijke funktie:
als wolleverancier en als vleesproducent voor de steden. Later
werd het in zijn tweede funktie vervangen door het rund. We
hopen op de vleesvoorziening in onze steden, zowel als de hier-
voor geschetste veranderingen ervan, terug te komen, wanneer
meer en preciesere gegevens van verscheidene stedelijk sites be-
schikbaar zijn.

(5) VAN DER PLAETSEN, (P.). Beestig Gent, Archeozoölogie in' een stad. In:
Stadsarcheologie. Gent, 1985, 9 (3), p. 12-26.
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BEDREIGD ERFGOED

Herzele, Steenhuize- Wijnhuize, Kapel H. Apollonia-ten-Doorn

Nabij het kruispunt van de Hogeweg en de Winkelstraat, midden in de velden,
houden een eeuwenoude meidoorn en een merkwaardige niskapel uit 1772, toege-
wijd aan de patrones tegen de tandpijn, elkaar noch recht. Het duo werd voorge-
dragen voor wettelijke bescherming.
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DE MENSELIJK-AARDRIJKSKUNDIGE
CONFIGURATIE VAN EEN OUDE

GEMEENTE: MERELBEKE.

K.G. VAN ACKER

In een studie over de geschiedenis van de gemeente Merelbeke
was ik zo gelukkig enkele zeer bijzondere vaststellingen te kunnen
maken (1). Onder meer kwam ik tot de conclusie dat op.het
grondgebied van die gemeente duidelijk sporen te releveren zijn
van de verdeling van de landbouwgrond tijdens de pré-
karolingische periode (2).
Ik acht het nuttig mijn bevinding, die onder meer op de kartogra-
fie gesteund is, ter kennis te brengen om geinteresseerden er toe
aan te zetten aandacht te betonen voor een probleem dat aan de
historici bekend is doch nog te zeer bij theoretische beschouwin-
gen bleef, en te weinig op het terrein werd getoetst.

Op het hierbij geyoegde kaartje, gemaakt naar de militaire
kaart van België van 1869, bemerkt men zeer duidelijk dat het ter-
rein dat gevat ligt tussen de Schelde en de Hundelgemse Steenweg,
ter hoogte van de huidige kerk (3), in drie ongeveer gelijke delen is
verdeeld. De drie delen werden door mij genummerd 1, 2, 3.
Zeer opvallend zijn de rechte scheidingslijnen aan beide zijden van
deel 2. De scheidingslijn tussen de delen 1 en 2 liep van aan de
kerks tra at tot aan een beek, de Wisselbeek, en die tussen de
genoemde beek. Maar ook de meest noordelijke lijn die aan die
zijde het deel 3 begrensde was oorspronkelijk een rechte lijn. Dit
ziet men zeer duidelijk op het plan van de wijk "Groot
Wisselbeke" in het Landboek van Merelbeke van 1782 (4).
Die rechtlijnige indeling van dit terrein in drie delen is zo opval-
lend dat men onmiddellijk moet denken aan een vroegere land-
meetkundige handeling. Men stelt daarbij ook vast dat de drie

1) De studie zal uitgegeven worden in een reeks door de gemeente Merelbeke uit
te geven.

2) Over het probleem van de grondverdeling bestaat een reeds uitgebreide litera-
tuur, waaraan de namen verbonden zijn van G. Desmarez, F.L. Ganshof, L.
Génicot, e.a. Het moge volstaan te verwijzen naar het indringend werk van
Prof. A.E. Verhuist, De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe-
XVe eeuw), Brussel, 1958, in: Verhandel.i Kon. Acad., Letteren, nr. 30.

3) Voltooid in 1872.
4) Rijksarchief te Gent, fonds Merelbeke.
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delen in oppervlakte ongeveer gelijk groot waren, zoals blijkt ui
volgende tabel:
deel 1: 5501 roeden, of 16 ha 91 a
deel 2: 4901 roeden, of 15 ha 6 a
deel 3: 5284 roeden, of 16 ha 24 a
(een Aalsterse roede = 30,745 m-)
en dat hun grootte niet zo erg veel verschilt van wat bekend is over
de vroegmiddeleeuwse grondverdeling van de oude "villae" of
domeinen. Men is namelijk tot het besluit gekomen dat in de pré-
Karolinhische periode de heer van het domein de voor landbouw
geschikte grond verdeelde in een deel dat hij voor zich behield (de
reserve), en een deel dat hij verder verdeelde in "mansi" of hoven.
Die verdeling verliep volgens de regel 2 : 5, wat betekent dat hij
iets meer dan een derde voor zich hield, en de rest aan zijn afhan-
kelijken toekende. Men heeft ook vastgesteld dat de "mansi" of
hoven steeds ongeveer 12 bunders of 15 ha groot waren.

Men zal reeds opgemerkt hebben dat de scheidingen tussen de
drie delen doorliepen tot aan de beek. Hieruit kan men afleiden
dat hun oorspronkelijke bestaansreden gewoon die was van afpa-
lingen of afsluitingen zonder meer. De dreven en wegen die men
daar later heeft aangelegd, zoals te zien in het Landboek van
1782, liepen dus naar nergens, want zij liepen dood op de beek.
Hun later-bestaan wijzigt niets aan de vaststelling dat we hier te
doen hebben met originele afpalingen van vroegmiddeleeuwse
"mansi".
In elk van die drie hoven vonden we bovendien sporen van vroe-
gere grote hoeve-gebouwen. In delen 1 en 3 zijn nog steeds resten
te zien van oude hoeven nabij de kastelen die in de latere middel-
eeuwen of tijdens de Nieuwe Tijden aldaar gebouwd zijn gewor-
den. Die twee hoeven waren omwalde hoeven, wat op zich zelf
reeds op een hoge ouderdom wijst. De hoeve in deel 2 is nu ver-
dwenen, maar in het Landboek van 1782 staat zij duidelijk afge-
beeld op de plaats waar nu het gemeentehuis staat.

De site van de hoeve in deel 3, helemaal tegen de Schelde aan,
maakte het noodzakelijk dat een veldweg ontstond om van de
hoeve naar de Hundelgemse Steenweg te gaan. Die veldweg is
gedeeltelijk nog te zien in het Landboek van 1782, alsook op de
militaire kaart van 1869: hij liep schuin over de grond van dit hof.
Dit toont nogmaals aan dat de scheidingslijnen langs de hoven
eerst gewoon afsluitingen waren en geen wegen, want dan zou die
veldweg niet nodig geweest zijn.
Eens tot deze conclusie gekomen rees de vraag: hoeveel dergelijke
hoven zouden er oorspronkelijk bestaan hebben?
Wetend dat de Sint-Pietersabdij te Merelbeke een belangrijke uit-
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batingshof bezat, het hof of de stede Ter Hagen, waaraan de meie-
rij over Merelbeke en Lemberge gekoppeld was, en dat dit in 1442
omschreven werd als 38 bunders en 73 roeden beslaand (5), kan
men vooropzetten dat er:een zestal dergelijke oude hoven moeten
geweest zijn.
De lezer zal echter reeds bemerkt hebben dat op het bijgevoegde
kaartje andere terreinen aangeduid .staan met de cijfers 4, 5 en 6.
Ook dit waren duidelijk vroegere hoven, wat ik hier zal aantonen.
We zien dat het terrein aangeduid met 4, gevat ligt tussen de kerk-
straat, de Hundelgemse Steenweg, en de Potaardebergstraat. Dit
driehoekig terrein vormt naar het zuiden toe als het ware een
sluitstuk van het hiervoor besproken gebied dat verdeeld was
geworden, en dat aldus in het zuiden met een bijna rechte lijn,
gevormd door een deel van de Kerkstraat en de Potaardeberg-
straat, afgelijnd werd.
De oppervlakte van dit terrein nr 4, volgens de gegevens in het
Landboek van 1782, was 5078 roeden, dus 15 ha en 61 a. Ook
hier bestond een grote hoeve, gelegen aan de Dries, dit is aan de
samenkomst van de Kerkstraat en de Potaardebergstraat, zoals te
zien in het Landboek. .

Wat nu betreft de twee terreinen 5 en 6 dient een voorafgaand
onderzoek verricht over de oorspronkelijke toestand van het
wegennet op die plaats. Indien men alleen de oppervlakte berekent
van de strook grond begrensd door de Hundelgemse Steenweg aan
de westkant, en door de Hebbelynckstraat en de Gaverse Steen-
weg in het westen, dan bekomt men 7005 roeden of 21 ha
53 a. Dit is te veel voor één hof, en te weinig voor twee.
Als we nu terug de hoven 1,2 en3 bekijken, dan bemerken we het
tracé van de Gaverse Steenweg dwars door deze drie hoven
lopend. Men ontkomt niet aan de indruk dat dit tracé van latere
datum is, d.w.z. dat dit tracé getrokken werd dwars door reeds
bestaande hoven.

In 1782 werd de Gaverse Steenweg nog Pontweg genoemd.
Het is duidelijk dat, als hij vroeger niet bestond ter hoogte van de
drie hoven 1, 2 en 3 die Pontweg een verder verloop moet hebben
gekend. Dit was inderdaad het geval: ter hoogte van hof nr 1
raakte de Pontweg de beek, en liep langs deze 'verder tot aan de
Schelde. Het tracé door de hoven 1, 2 en 3 bestond dus eerst niet,
evenmin als het verder verloop ervan langs de terreinen 5 en 6. De
westgrens van dit geheel werd toen gevormd door de Pontweg die

5) A. De Vos, Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de
Keure, Gent, 1958, in: Handel. Maatsch. voor geschied. en oudheidk. te
Gent, reeks Verhandelingen. Zie nrs 1135 en 1390.
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langs de Schelde verder doorliep naar het noorden en dan afboog
naar de Scheldestraat toe. Dit betekent dat de terreinen ,) en 6
oorspronkelijk veel groter waren. De oppervlakte van het er aan
toe te voegen gedeelte (6) bedroeg volgens het Landboek 3080
roeden. Voegen we die bij de reeds gekende 7005 dan hebben we
10085 roeden, of 31 ha. Hierin zitten dus wel twee hoven, die van
elkander gescheiden waren door een lijn langs waar de latere
Waterstraat verliep.

. Met vrij grote zekerheid hebben we aldus het bestaan van zes
oude "mansi" of hoven kunnen reconstrueren.
Dit schijnt te beantwoorden aan wat we hoger stelden in verband
met de oppervlakte van het abdij hof Ter Hagen. Ik zeg "schijnt",
want ik betwijfel of we inderdaad in dit abdij hof het oorspronke-
lijk domaniaal centrum van Merelbeke moeten zien. Het grondge-
bied van Merelbeke bestuderend, hierbij bijzonder geholpen door
het Landboek van 1782, kwam ik tot het besluit dat de abdij hoeve
Ter Hagen niet de allereerste, pré-Karolingische, uitbatingshoeve
van de heer van het domein kon zijn.

Er is niets bekend over bezit dat de abdij voor de 10e eeuw
hier zou gehad hebben. Indien dit het geval was, dan zou zij tij-
dens de vlucht van de monnikken voor de Noormannen veel moe-
ten verloren hebben, door in beslagneming van haar bezit door
lokale heren.
We 'weten eigenlijk niet meer dan dat zij er de abdij hoeve Ter
Hagen bezat na de 10e eeuw. Een passage in de voogdij regeling
van 1122 over de rechten van de voogd over haar domeinen in het
Land van Aalst laat zelfs vermoeden dat zij hier zeer weinig bezat:
de er in bepaalde vrijstelling van de inwoners van Merelbeke van
elke voogdij komt over als een uitnodiging aan de lokale grondbe-
zitters om zich, in die gunstige voorwaarde, onder de bescherming
van de abdij te stellen, liefst met inbreng van hun bezit.

Ik heb ten andere vastgesteld dat de abdij te Merelbeke eigen-
lijk slechts een beperkt bezit heeft gehad tijdens de middeleeuwen.
In 1375 bestond dit uit slechts drie leengoederen die van Ter
Hagen afhingen. Als we nu de ligging van haar hof Ter Hagen
bekijken, dan lijkt het eigenaardig dat dit gelegen was midden in
een beemden gebied langs de Schelde. Zelfs liggend op een kleine
verhevenheid van het terrein langs de Oude Pontweg moeten de
veelvuldige overstromingen van het omliggende gebied dit dikwijls
onbereikbaar hebben gemaakt, even goed als de vroegere kerk
waarvan bekend is dat men er zich dikwijls per boot moest naar

( 6) Op het bijgevoegd kaartje is dit door arcering aangeduid.
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begeven. Dit lijkt in elk geval niet het terrein bij uitstek te zijn dat
de heer van het domein zou verkiezen om er zijn centraal uitba-
tingshof op in te richten.
Bovendien is er nog de constatie dat nergens in de teksten over de
uitbating van Ter Hagen over de kouters gesproken werd.

Tenslotte bestaat er ook nog tegenspraak in de bronnen over
de oppervlakte van het abdijhof.
Toen Hendrik vander Cameren dit hof op 4 juni 1442 verpachtte
aap Jan de Sceppere werd dit in de jaarregisters van de Keure te
Gent genoteerd als 38 bunders en 73 roeden groot zoals we hoger
reeds zagen. In 1375 echter werd in het leenboek van de Sint-
Pietersabdij een denombrement van dit leen opgenomen. Volgens
dit dertombrement besloeg dit leen 22 bunders (7). Hoe dit ver-
schil te verklaren?
Terwijl het duidelijk is dat het denombrement van het leen Ter
Hagen zich uitsluitend tot dit leen beperkte, ging het in de jaarre-
gisters van de keure om de notificatie van een verpachting van wat
Hendrik vander Cameren in zijn bezit had (als leenman van de
abdij). Het is bekend dat hij benevens Ter Hagen ook Overbroek
in leen bezat minstens sinds 1375 (8). Het is aan te nemen dat in
de jaarregisters dit onderscheid niet gemaakt werd en alles onder
de benaming van het bijzonderste leen vermeld werd. Overbroek
besloeg 14 bunders. Voeg daarbij nog enkele losse percelen, waar-
naar in 1450 gerefereerd werd (9), en men bekomt een opper-
vlakte die niet zo erg veel van de genoemde 38 b. 73 r. zal verschil-
len.
Dit betekent echter dat het eigenlijk hof Ter Hagen oorspronkelijk
slechts 22 bunders besloeg. Gegevens in het Landboek van 1782,
welke mij toelieten dit hof te reconstrueren, zijn daarmede in over-
eenstemming.
Als nu Ter Hagen te klein was om de zes "mansi" te verklaren,
rijst de vraag waar zich het oorspronkelijk domaniaal centrum
van Merelbeke dan wel moet bevonden hebben.
Het is bekend dat de oudste bewoning van de gemeente gelokali-
seerd was op de wijk gelegen tussen de Hundelgemse Steenweg en
de Gaverse Steenweg, genaamd de Cleye. In het Landboek van
1782 bemerkt men zeer duidelijk dat zich daar de meeste wonin-
gen bevonden, namelijk langs de Gaverse Steenweg. Zij stonden

( 7) De Potter en Broeckaerr, Geschiedenis van Merelbeke, Gent 1867, blz. 18
noot 1.

( 8) Ibid.
( 9) A. De Vos, op. cit., nr. 1390.
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aan de rand van een hellend terrein dat oploopt tot waar zich nu
de recente verkaveling "Hof Resselaar" bevindt. Op die plaats, op
een hoogte van ca 20 m, bevond zich vroeger een grote hoeve'
waarvan de oudste benaming "Ufflare" evolueerde tot Effelare,
Esselare en Resselare, Bij uitbreiding werd gans de wijk wel eens
Resselare genoemd, zoals in een 17e eeuwse notitie: "aldaer vele
diversche hofsteden en gronden van erven ghestaen ende gheleg-
hen, ende vele wonende personen zijn... ".

bi het Landboek van 1782 werd de preciese ligging van het
Hof Resselare duidelijk aangetoond, maar oudere inwoners weten
zich nu nog te herinneren dat zich daar een grote hoeve bevond
met een kouter welke zich er voor uitstrekte. Bij de schenking van
de "villa" Krombrugge aan de Sint-Pietersabdij in 964 kwam een
deel van die kouter aan Merelbeke, en verloor Resselare zijn func-
tie van bestuurscentrum. .
De abdij richtte immers te Krombrugge een abdij hoeve in waaràan
de meierij gekoppeld werd. Deze hoeve besloeg 25 b. 359 r. Resse-
lare (in Krombrugge) besloeg in de 15e eeuw nog steeds 21 b. 332
r. (10). Voegen we daarbij het deel van de hofkouter dat nu in
Merelbeke lag, begrepen tussen de Heirweg, de Poraardeberg en
de Bergwegel, zijnde ca. 25b. dan blijkt de vroegere reserve ca.
72b, of 88 ha. omvat te hebben, liggend tussen de Sint-Elooistraat
en de Potaardeberg.
Passen we hierop de verhouding 2 : 5 toe, dan zouden er 10 à 11
"mansi" te Merelbeke moeten bestaan hebben.
Vermoedelijk was ook het Verlorenbroodhof, dat reeds in de Be
eeuw vermeld werd (11) er een van. Het is echter ondoenlijk de
oppervlakte ervan in de vroege middeleeuwen te bepalen aan de
hand van de gegevens in het Landboek van 1782. Hetzelfde dient
gezegd over het mogelijk bestaan van "mansi" in de wijk de Cleye,
hoewel de reeds aangehaalde tekst waarin gezegd werd dat daar
"vele gronden van erven" bestonden vermoedelijk betrekking heeft
op verbrokkelde "mansi" ten gevolge van verervingen.

Het is niet onmogelijk dat het "Aghinsgoed" op den Berg,
zoals deze wijk ook genoemd werd, dat in 1442 in bezit was van
Hendrik vander Cameren ,(12), een oude "mansus" was. Dit goed
was 11 bunders, of 13 ha 52 a groot, wat de 15 bunders benadert.
Anderzijds lijkt de benaming een oude benaming te zijn die behou-
den bleef ongeacht de bezitter. Het is bekend dat de oude hoven

(10) A. De Vos, op. cit., nes 1425, 1570, 1601, 1678.
(11) Op 6 febr. 1269 stelde de bezitster, de Gentse Jutta van Briën, dit hof ter be-

schikking van het klooster Ter Hagen uit Axel.
(12) A. De Vos, op. cit., nr 1125.
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dikwijls verbrokkelden door vererving terwijl de naam van de
vroegere bezitter er aan gehecht bleeft.

Het Hof Resselare was in de 2e helft van de 12e eeuw bezit
van de heren van Münte. In 1174 schonk Zeger van Munte twee
bunders grond te "Ufflare" aan de Sint-Pietersabdij. En zijn broe-
der Boudewijn, leenman van deze abdij voor Krombrugge (13),
tekende als Balduinus de Monte Crumbrugge, maar bleef even-
goed tekenen als Balduinus de Uflere.
De 'heren van Munte zijn bekend als vrije lieden met eigen allo-
diaal bezit.
Het is nadien bezit geweest van bekende Gentse geslachten als
Borluut, De Gruutere, vanden Kethulle. Door overerving kwam
het in de 17e eeuw aan Lieven van Tessele die, volgens een notitie
op de kaart van het Land van Aalst van 1641 (14) ook de Molen-
kouter bezat.

K.G. Van Acker
C. Buyssestraat 7
9220 Merelbeke

(13) Krombrugge maakt nu deel uit van de gemeente Merelbeke, doch was tijdens
de middeleeuwen een afzonderlijke heerlijkheid, in het bezit van de Sint-
Pietersabdij.

(14) A. Sanderus, Flandria illustrata .... , Keulen (= Amsterdam), 1641.
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"DISORDERS ENDE CONFUSIEN" BIJ DE
KERMISPROCESSIE TE AALST IN 1677

w. L. BRAEKMAN

De luisterrijke processie, die eeuwenlang te Aalst op de
laatste kermisdag, de zondag na Sint-Pieters en Pauwels (29 juni),
door de straten van de stad trok, was een manifestatie, een lust
voor het oog, waarvoor talloze gelovigen en nieuwsgierige toe-
schouwers elk jaar opnieuw uit gans de streek toestroomden.

De Potter en Broeckaert hebben er, in hun bekende geschiede-
nis van de stad, enkele heel enthoesiaste bladzijden aan gewijd (1).
Het was niet alleen een religieus gebeuren dat tot vroomheid en
ingetogenheid opwekte maar ook - misschien wel vooral - een
stoet waarin allerlei wereldse elementen en groepen voorkwamen.
Naast allerlei beelden en relikwieën van heiligen en vanzelfspre-
kend van O.-L.-Vrouw, kon men ook genieten van - uiteraard -
het Ros Beiaard, de Reus en de Reuzin, de Draak, de Kemel en de
vreesaanjagende Hellewagen, met vlammen en baarlijke duivels
beschilderd. De gilden, de neringen, muzikanten, de officiële bur-
gerlijke gezagdragers, allen in feestdos, verleenden de processie
een bijzonder feestelijk karakter.

De twee zoëven genoemde historici geloven niet dat er te
Aalst ooit ongeregeldheden in verband met deze processie gebeurd
zijn (2). Dit is echter niet helemaal juist, vermits er bij de processie
van begin juli 1677 wel "schandalen" zowel als "disorders ende
confusien" zijn geweest, die tot een legaal steekspel hebben geleid
tussen aan de ene kant het stadsbestuur en aan de andere de gees-
telijken van de Sint-Martinuskerk.

Kort na die bewogen ommegangsdag zond het stadsbestuur
op 17 juli 1677 een "requeste" aan de proost, deken en het kapittel
van de "collegiale Kerke van Ste Merrens binnen Aelst". Deze
laatsten zonden daarop, echter niet aan het stadsbestuur maar
rechtstreeks aan de Koning, een "rescribend", waarin ze aan zijne
Majesteit hun versie van het gebeurde en een betoog van hun goed
recht voorlegden. De koning oordeelde het wel veilig dit doku-
ment naar het stadsbestuur te Aalst te zenden met verzoek er hun
commentaar in de vorm van een zgn. "replique" aan toe te voegen.

1) De Potter (F.) en Broeckaert (J.), Geschiedenis der Stad Aalst Gent, 1873-76
III, pp. 312 e.v.

2) Op. cit., IlI, p. 292.



20
Zowel de "requeste" als de "rescribende" en de repliek, hier

de "replicquerende" genoemd, zijn bewaard gebleven (3). Het is
dan ook op basis van deze dokumenten dat we ons een goed idee
kunnen vormen van, wat er op die bewogen dag te Aalst precies is
gebeurd. Ook wordt de achtergrond waartegen deze gebeurtenis-
sen dien te worden geplaatst er duidelijker door.

Elk van beide partijen, die in een duidelijk plaatselijk machts-
conflict gewikkeld waren, probeert natuurlijk het gebeurde in
eigen voordeel aan de koning voor te stellen. Wie het nu eigenlijk
bij het rechte eind had is moeilijk uit te maken maar de beslissende
uitspraak van de koning ter zake is ons niet onthouden, zodat dit
ons alvast een idee geeft van de conclusie waartoe zijne Majesteit
gekomen was.

Wel is het mogelijk aan de hand van de beschikbare gegevens
de zaak tot op zekere hoogte te volgen. Nog belangrijker is dat ze
toelaten een boeiend relaas te krijgen van enkele aspekten van de
processie zoals die op het einde van de zeventiende eeuw te Aalst
plaatshad.

In hun "rescribende" wijzen de geestelijken er vooreerst op
dat de "disorders" voorgevallen zijn in "eene processie ende mate-
rie van Godts dienst", zodat - zo stellen ze - de "requeste" van het
magistraat in feite had moeten gezonden worden naar de aarts-
bisschop van Mechelen. Deze zaak valt immers onder de "immu-
niteyt ende jurisdictie Eeclesiasticq". In plaats van dat dan maar
zelf te doen, hebben de geestelijken er toch de voorkeur aan gege-
ven hun antwoord, hun "rescribende" aan de koning te zenden.
De koning en zijn voorzaten hebben immers "altijt ten uytersten"
de geestelijke belangen "ter herten gehadt" en ze door dekreten en
plakkaten beschermd en "gerneinteneert".

Het is het stadsbestuur dat volgens hen "een groot schandael,
commotie ende opsprake ... gecausiert heeft, waarvan die nu de
verantwoordelijkheid "calomnieuselijck trachten te leggen op de
hals vande rescribenten". .

De achtergrond van het konflikt is dat twee jaar vroeger, in
1674, de aartsbisschop van Mechelen een dekreet had uitgevaar-
digd, waarbij een veel vroegere, maar blijkbaar niet strikt
gevolgde verordening van de Synode van Mechelen uit 1606 ~erd
herhaald. Het dekreet verbood voortaan het H. Sacrament mee te
dragen in een processie "tot de welcke 't volck gewoon is te
comen, meer uijt nieuwsgierigheijt ende cim te sien dan om te bid-
den (gelijck notoirlijk sijn de kermisprocessien) ende voorts verbo-
den dat men geene reliquien ofte beelden vande heijlighen,

( 3) R.A. Gent Land van Aalst ",N° 1944 en 1952.
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oock niet van deH. Maghet Maria omme ghedraghen t'samenmet
het Alderheiligste Sacrament".

Deze trend om te pogen bij processies, waarin de wereldse
elementen een groot aandeel hadden, de profanatie van het reli-
gieuze te voorkomen, vinden we ook elders in' de Nederlanden
weer. Reeds in januari 1610 had de Antwerpse bisschop Joannes
Malderus in zijn "synode diocesain" een gelijkaardig bevel gege-
ven:

-Quoniam in processionibus quas vocant dedicationem
multas contingit insolentias, plerumque committi omnino
prohibemus in illis venerabile Sacramentum circumferri
(cap. 10, titulo 7).

In 1630 had de bisschop van Kamerijk, de latere Paus Cle-
mens X, bij ordonnantie eveneens eeri dergelijke beslissing geno-
men.

In dezelfde geest moet de ordonnantie gezien worden van
1674, waarbij de aartsbisschop van Mechelen 'ook nog "expresse-
lijck heeft verboden t'admitteren tot de processie eenighe kinderen
anders gecleedt als met gewonelijcke wereltlijcke cleederen, ofte
ten hooghsten met Engelsch cleederen".

De geestelijken van de Sint-Martinuskerk te Aalst hadden
zich allicht voorgenomen zich voortaan strikt aan de richtlijnen
van de aartsbisschop te houden, zeer tot ongenoegen van het
stadsbestuur. Die begrepen maar niet waarom de oude geplogen-
heden moesten veranderd worden. "Waerom", zo vragen ze in
hun repliek, "en souden de selue (d.w.z. de beelden en relieken)
oock niet moghen met het hoochweerdichste ende Alderheijlichsté
Sacrament in de processie tot meerderen lof, splendeur, luster,
ende glorie van het selue moghen omghedraghen worden in de
processien, het selue is tot nu toe seer godtvruchtelijck ende leffe-
lijck geschiet binnen Aelst, binnen Ghendt, binnen Brugghe, bin-
nen Brussel, binnen Loven, ende andere capitale steden van
Nederlant tot groote edifcicatie van alle sineere gheloouighe
Roomsche catolicquen ... ".

Toen de kermis en de processie in de zomer van 1675 nader-
den, had het stadsbestuur aan de geestelijken van de Sint-
Martinuskerk gevraagd bij de Aartsbisschop te "intercederen" ten
einde de toelating te bekomen om het beeld van O.L. Vrouwen de
andere beelden, met het H. Sacrament" toch te mogen in de pro-
cessie meedragen. Heel konsekwent met zijn eigen ordonnantie
van 1674 had de Aartsbisschop geantwoord dat de beelden en
relieken wel, maar het H. Sacrament niet in de processie mochten.
Toen het stadsbestuur, daarmee niet tevreden, nog verder insis-
teerde en vroeg dat men dan toch het H. Sacrament zou mogen
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meedragen en de beelden en relieken in de kerk latençstemde de
Aartsbisschop daarmee in. .

Als gevolg hiervan ging de processie in 1676 uit met het H.
Sacrament, "sonder eenighe beelden ofte reliquién van Heylighen,
met volle satisfactie van het Magistraet, die deselve processie met
licht hebben geconvoyeert, ende van het gemeijnte".

Die "volle satisfactie" moeten we echter wel niet zo letterlijk
nemen, want in het voorjaar van 1677 doet het stadsbestuur nog
een'poging bij de Secrete Raad van de koning om alsnog de toela-
ting te krijgen ook beelden en relieken in de processie te mogen
meedragen.

Toen deze poging geen resultaat opleverde, besloot het stads-
bestuur de processie te beletten.

Het eerste teken voor de Aalsterse bevolking, dat er wat aan
de hand was met hun processie, was dat ze "met verwonderinghe
ende murtnuratie" merkten dat, op de laatste kermisdag, men
"opdennoene niet en heeft geluijt stadts clocke, die alle jaeren
gewoon is als dan te luijden, tot teeeken ende vermaeninghe dat de
borghers de straeten sauden cuijssen" en "de selue met meijen ende
strooysel vereeren" en alle straatversieringen voor de processie
aanbrengen.

In de loop van de voormiddag was de deken van Sint-
Martinus op het stadhuis ontboden (4), waar de burgemeester
hem meedeelde, dat de processie niet kon plaatsvinden, omdat er
"quaden roup ofte gerucht" was dat de Franse vijand, die rond
Ninove "gecampeert" was, zich in de omgeving van de stad
bevond. In die omstandigheden oordeelde het stadsbestuur dat de
processie niet kon doorgaan. Volgens de geestelijken in hun "res-
cribende" echter was er niet alleen "geene t'minste suspect" van
vyandelijke troepen, maar had het stadsbestuur bovendien duide-
lijk laten verstaan dat de processie wel mocht uitgaan als zowel de
heiligenbeelden, als de relieken, plus het H. Sacrament, in de stoet
zouden worden meegedragen. .

Toen de proost daarvan niet wilde horen, besloot het stads-
bestuur de processie te boycotten. Andere groepen maakten zich
gereed om de heiligenbeelden toch heimelijk in de processie in te
voegen. Zo hadden de "proviseurs van de Confrerie vanden H.
Roosen Crans", de oudste (reeds in 1380 opgerichte) confrerie in
de Sint-Martinuskerk, het beeld van O.L. Vrouw al laten gereed
zetten.

•.

4) Ook het jaar te voren was er een gelijkaardig overleg. De invitatie van het
stadsbestuur aan de proost van Sint-Martmus om daartoe naar het stadhuis
te komen bevindt zich in het archief RA Gent. Land van Aalst N° 1955.
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Maar als de processie op het punt stond te vertrekken
bemerkte de proost dit. Hij zette het H. Sacrament neer en nam in
de plaats het Kruisbeeld in zijn handen en beval het beeld van
O.-L.-Vrouw in de processie in te schakelen. De "knaepe" van de
confrerie riep echter luid dat hij opdracht had gekregen het beeld
alleen mee te dragen als ook het Sacrament meegedragen werd.
Het O.-L.-Vrouwbeeld bleef dan maar in de kerk achter en de
processie zette zich, met het H. Kruis in de handen van de proost,
"met groote confusie ende beroerte" langzaam in beweging.

Het ergste "schandaal" gebeurde echter toen de processie de
kapel van O.-L.-Vrouw van de Werf, bijgenaamd ter Druiven,
bereikte.

Vroeger placht "het beeld van onse L. Vrauwe rustende in de
Capelle vande Werve ... op den kermisdagh gebracht te worden
voor ofte aen de parochiale kercke vim Aalst, ende de processie
vuytcomende in de selve neffens het beelt van onze L. vrauwe van-
den Roosen Crans omghedraeghen te worden".

Wanneer het weer regenachtig was, werd het beeld, daar
wachtend op het vertrek van de stoet, "behanghen met een floers
ofte faillie teghen den reghen". In 1676 - toen beelden en relieken
niet in de processie gedragen werden - had men het beeld van O.L.
Vrouw ter Druiven vóór haar kapel op de Werf geplaatst, "ver-
ciert met de besse ornamenten de wijlent de processie aldaer is
gepasseert" . In dat jaar was het weer zeer zonnig en werd de doek
dan ook niet gebruikt.

Bij de processie van 1677 was het weer eveneens uitstekend.
Toch bleek dat, wanneer de processie de Werfkapel naderde, het
beeld met een zwarte sjerp, een "joffvrauwe scherp", behangen te
zijn. De bedoeling daarvan was - in de versie van de proost - "het
gemeente op te maeken ende aen tselve te representeren hoe dat
onse L. Vrauwe was rouw draeghende ter oorsaeke dat sij en hae-
ren sone niet en mocht in de processie gaen". Er was zelfs een
advokaat en jonker in de buurt, die pen en papier vroeg om op een
blad "Mater dolorosa" te schrijven en dit dan op het beeld vast te
spelden.

Als de processie de kapel bereikt had, beval de proost volgens
zijn eigen woorden, "ontsteken ... met den Iver yan 't huys Godts",
dat men de zwarte doek dadelijk zou wegnemen. Enkele geestelij-
ken sprongen toe, maar dat wegnemen viel niet mee, de spelden
losten niet. Ondertussen stond de processie stil en, voor men de
doek kon verwijderen, rolde ook de kroon van het beeld op de
grond, tot grote ergernis van de geschandaliseerde gelovigen.

In de "requeste" van het stadsbestuur horen we natuurlijk een
heel andere klok:
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"Ten stonde de pastor niet toe (5) den cours van sijne proces-
sie te stateren (6). ende comend aende capelle vande werue, sulcke
extravagantien te doen bedrijuen, bij middel vande violente aftree-
kinghe van het swert deedt, dat op het belt van onse lieue vrauwe
was ghehanghen voor het stof, reghen, oft om ander oorsaecke,
soodaenelijck dat de croone van het hooft viele.

Sijn officie was, recht te passeren, ende meer sijne ghedachten
op Godt te slaen, als sijne ooghen te laeten sweeuen op een swert
deedt .

• Het en was hem geensins gheoorloft in habitu sacerdotali
troubels te gaen veroorsaecken op eene publicque straete, cum
graue scandalo et obloquio omnium...·

Alsser yetaen de tasten oft t'exploicteren valt in simili mate-
ria, dat moet gheschieden bij den stadthauder, ofte officier ghe-
costumeert, met weet ende ordonnantie vande magistraet ... ".

De geestelijken hadden dus niet zelf het doek mogen verwij-
deren, ze hadden daartoe op de politie een beroep moeten doen.

Verder vindt het magistraat het ongepast dat de proost - Jan-
Ferdinand Garrido heette die toen (7) - het Kruis had gedragen en
niet het H. Sacrament, "gehelijck of het gheweest hadde eene
vande cruijsdaeghen"!

Ze houden het erbij dat de processie "is eijghentlyck eene
publicque feeste die de stadt ende magistraet raeckt". Daarin heb-
ben ze natuurlijk gelijk, maar of dit aan het burgerlijk gezag ook
het recht geeft de inhoud van de processie te bepalen of daarin
medezeggenschap te hebben, is een heel andere vraag.

De geestelijken van Sint-Martinus deden trouwens niets
anders dan proberen de bepalingen van hun overheid, de aarts-
bisschop, uit te voeren.

Trouwens, zo gaat de "rescribende" verder, is "de eerbie-
dinghe ende respect gemeynelick niet seer groot ... naementlijk in
de stede van Aelst". In de processie immers "in den eersten de
borgherije plachte te braveren inde wapenen, ten tweeden plach-
ten ingevoyert (8) te worden het ros beijaert".

Maar er is nog een belangrijker reden:
"Ten derden den Hellewaghen, den wekken getrocken wordt

van buijldraeghers, gemasschert (9) wesende in duijvels deederen,
wel tot twelf ofte meer in 't getal, met groot geschreeuw ende spo-

5) Het was hem niet toegelaten, het kwam hem niet toe.
6) Stateren. doen stilstaan.
7) De Potter (F.) en Broeckaert 0.), Op. cito lIl, p. 268.

( 8) Ingeuoyert: ingelast.
( 9) Gemasschert: vermomd, gemaskerd.
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kerijen, om alle het welcke te sien ende sich daer door te verrnae-
ken, het vrempt volck meer was comende als om het Alder Hste
Sacrament in de processie te vereeren".

Tot daar de "bewogen" processie van 1677.
Het jaar nadien hernieuwt het stadsbestuur zijn vraag aan de

koning om in de processie de beelden, de relieken en het H. Sacra-
ment te mogen laten meedragen, of de processie wegens het feit
dat Aalst zich toen bevond tussen de "campementen van de elkaar
bevechtende legers" niet te laten doorgaan. Volgens een notitie op
het dokument gaf de koning op 30 juni opdracht de processie in
1678 niet te laten plaatsvinden: "que pour des raisons particulie-
res (de processie) sera excusée ces te fois".

Toen echter later in datzelfde jaar de vrede van Nijmegen tus-
sen de Verenigde Provincies en Lodewijk XIV werd gesloten en de
"peijs" in het land was teruggekeerd, probeerde het stadsbestuur
van Aalst nogmaals zijn zin te krijgen.

Ze zonden een nieuwe "requeste" naar de vorst. Naar aanlei-
ding van en "tot dancksegghinghe aenden genadighen Godt over
het groot weldaet van den vergunden peijs", vroegen ze hem aan de
geestelijken van de Sint-Martinuskerk te bevelen in 1679 de pro-
cessie te laten plaatsvinden met beelden én relieken én het H.·
Sacrament, zoals in vroeger tijd.

Een randnotitie leert ons dat de koning op 16 juni besloot de
processie te laten doorgaan volgens de bepalingen van de aarts-
bisschop van Mechelen. Daarmee was de laatste hoop voor het
stadsbestuur vervlogen en, voor zover bekend, hebben ze niet ver-
der meer aangedrongen. Men mag dus aannemen dat vanaf 1679
de Aaisterse kermisprocessie het zonder de heiligen- en Mariabeel-
den en zonder de relieken heeft moeten stellen.

W.L. Braekman
Eeklostraat 69

9910 Mariakerke
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ARCHIV ALISCHE SPROKKELINGEN
Bijnamen in het Land van Aalst - einde 18de eeuw

P. HUYS

(21-10-1774) ... ten laste van Frans Bovijn, bijgenaamd Sus
Lap, oud 28 jaar, schoonmaker van stiel te Dikkelvenne (fO 40).

(15-12-1781) ... gij Joannes Josephus Meert, zoon van Nico-
laes en van Marie Livina Cobbaert, oud 33 jaar, bijgenaamd
Kaeijken Meert, geboortig van Erelinckhove (sic!) bij Ninove
(beschuldigd van valse eed).

(20-6-1782) ... Pieter Herremans, zoon van Hermes, bijge-
naamd Pieter Kriekens, geboortig van Ronse en woonachtig te
Nukerke.

Bron: RAG, archief Land van Aalst, nr. 1579.
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DE ABDIJEN VAN HET LAND VAN
AALST EN HET TWEEDE PLAN VAN
JOZEF II TOT AFSCHAFFING VAN
"ONNUTTIGE" KLOOSTERS (1785)

G. VAN BOCKST AELE

De krachtlijnen van de godsdienstpolitiek van keizer Jozef 11
(1780-1790) zijn algemeen gekend. Als volgeling van Febronius
wilde hijde kerk aan het soeverein staatsgezag onderwerpen. Eens
aan de macht zette hij de politiek, die zijn moeder Maria- Theresia
reeds begonnen was, verder en radicaler door.

Overtuigd van de Verlichtingsideeën kondigde hij, na zijn reis
doorheen de Oostenrijkse Nederlanden, op 12 november 1781 het
Tolerantieedict af, waarbij de protestanten 'en de Joden vrij hun
godsdienst konden beleiden. Kort nadien volgde de afschaffing
van de jurisdictie van vreemde kerkvorsten over plaatselijke kloos-
terorden en werd aan- de bisschoppen het recht toegekend om zelf
huwelijksdispensaties te geven (1).

Een volgende maatregel was diepgaander van aard. Op 17
maart 1783 nl. werden 163 contemplatieve kloosters, 40 manne-
lijke en 121 vrouwelijke afgeschaft, omdat ze "onnuttig" voor de
maatschappij waren (2). Door die maatregel verdwenen er in het
Land van Aalst vijf kloosters: te Aalst, de zusters Annunciaten, de
Ongeschoeide Karmelietessen en de Wilhelmieten; te Serskamp,
het klooster "Tussenbeek" van de zusters Norbertinessen en te St.-
Martens-Lierde, het kartuizerklooster "St.-Martens-Bos". De af-
schaffing van die vijf communauteiten - twee mannelijke en drie
vrouwelijke - was nog maar een eerste stap in de omvorming van
het kloosterlandschap in onze gewesten.
In een tweede fase (1785) werden de Benedictijnen, de Cisterciën-
sers, de Augustijnen en de Norbertijnen, zowel monniken als
monialen, op hun nut voor de maatschappij. getoetst en in een
derde fase werden plannen ontworpen om nog andere kloosters te
laten fusioneren tot twee à drie per orde.

(1) RENQUIN (A.M.), VAN BOCKSTAELE (G.) en WYNANTS (M.) De reis
van Jozef II door de Oostenrijkse Nederlanden in 1781, Brussel, Algemeen
Rijksarchief, 1987, p. 111-120.

(2) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, BRUSSEL, (AR., BRUSSEL), Raad van State
en Audiëntie, nr. 1285.
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In die derde fase moet het plan gesitueerd worden, waarbij het
Geraardsbergse Miniemenklooster met dat van Mons en Ander-
lecht moest fusioneren. De paters van die drie kloosters zouden
voortaan in het complex van Geraardsbergen ondergebracht wor-
den (3). De Brabantse Omwenteling heeft weliswaar dit plan niet
laten doorgaan.

In voorbereiding van de tweede fase maakten de ambtenaren
van de Geheime Raad een overzicht van alle mannelijke en vrou-
welijke abdijen der Benedictijnen, Cisterciënsers, Norbertijnen en
Augustijnen, die in de Oostenrijkse Nederlanden gelegen waren.
Deze zeer overzichtelijke tabellen gaven het bedrag van het jaar-
lijks inkomen van de abdij, hun nut voor de gemeenschap evenals
de nieuwe maatschappelijke taken die ze zouden opgelegd krijgen
(4).

Al is het plan uiteindelijk niet gerealiseerd, toch biedt het aan-
vullende gegevens voor de kennis over de abdijen en geeft het
vooral inzicht in de taken die keizer Jozef 11aan de abdijen wilde
toevertrouwen.

Voor het Land van Aalst werden deze keer vijf abdijen door-
gelicht, nl. de Benedictijnse abdijen van Geraardsbergen en
Ename; de Norbertijnerabdij te Ninove, de Cisterciénserinnenab-
dijen te Grimminge (Beaupré) en te Aalst (Ten Roosen). De Bene-
dictinessenpriorij van Hunnegem te Geraardsbergen werd merk-
waardig genoeg in dit overzicht niet opgenomen.

Geraardsbergen

De St.-Adriaansabdij was een van de 16 benedictijnenabdijen
in de Oostenrijkse Nederlanden. Met een jaarlijks inkomen van
30.867 florijnen behoorde ze tot de middengroep. (De St.-
Maartensabdij te Doornik was de grootste met een inkomen van
108.200 florijnen).

De Geheime Raad was van mening dat de abdij door haar
algemene werking de stad bevoordeelde, terwijl zij door de uitrei-
king van aalmoezen, door haar onderwijs in het Latijns college en
door de bediening van de parochiekerk een belangrijke maat-
schappelijke taak vervulde.

(3) AR., BRUSSEL, Algemene Regeringsraad, nr. 2.337
(4) AR., BRUSSEL, Geheime Raad, Oostenrijkse periode, nr. 744 en 745.
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Detail van een schilderij van P. Canivez met gezicht op de St.-Adriaansabdij te
Geraardsbergen (einde 18de eeuw).

(Geraardsbergen , Toeristisch Centrum).
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In de ogen van de Oostenrijkse regeerders was dit niet vol-
doende om als abdij te blijven functioneren. De abdij moest er nog
andere "nuttige" taken aan toevoegen. Daarom werd voorgesteld
om in de abdij een apotheek in te richten en aan de armen van de
stad en omgeving gratis geneesmiddelen te verschaffen. Die armen
zouden door de pastoor van hun respectievelijke parochie briefjes
krijgen, waaruit hun staat van armoede moest blijken.

Tenslotte zou de abdij in de Religiekas, opgericht in 1783,
2.000 florijnen moeten storten.

Ninove

Ename

De St.-Salvatorsabdij had een jaarlijks inkomen van 57.666
florijnen en behoorde samen met de abdijen van Affligem, St.-
Ghislain en St.-Hubert tot de financiele sterkste groep. Zoals de
abdij van Geraardsbergen mocht ook zij blijven werken, maar
haar taken moesten uitgebreid worden: ook zij moest een apo-
theek oprichten en aan de armen van Ename en omgeving gratis
geneesmiddelen verschaffen. Een andere taak zou de overname
van het Latijns college in Oudenaarde worden. Aan de Religiekas
zou zij 7.000 florijnen betalen.

De St.- Cornelius en Cyprianusabdij was een van de 15 Nor-
bertijnerabdijen in onze gewesten. Op basis van haar inkomen
(64.996 fl.) behoorde zij samen met da abdijen van Averbode,
Grimbergen, Park, Floreffe en St.-Michel in Antwerpen tot de
meest vermogende groepen. De abdij van Tongerla, dat een cen-
trumvan de Brabantse Omwenteling zal worden, was met bijna
het dubbele inkomen van Ninove, nl. 123.375 florijnen een uit-
schieter.

De abdij van Ninove bewees haar nut voor de gemeenschap
door het werk dat zij aan de stad verschafte en de parochies die ze
in Ninove en omgeving bediende. Algemeen werd ook de tucht en
de studiegeest gewaardeerd. Daarnaast moesten ze een apotheek
openen en er gratis geneesmiddelen aan de armen geven. De
armen zouden niet door de pastoor, maar door een dokter, die
door de abdij betaald werd aangeduid worden. Tevens moest de
abdij een chirurg betalen, die de armen zou verzorgen.
Gezien haar hoge inkomsten zou de abdij voortaan 8.000 florij-
nen in .de Religiekas storten (5).

(5) VANDE WINKEL (G.), e.a. De premonstratenserabdij van Ninoue (1137-
1796). Ninove, 1985.
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Beaupré te Gcimminge

Als één van de 39 Cisterciënsersabdijen voor monialen
behoorde de Beaupré-abdij met een inkomen van 9.051 florijnen
samen met o.a. Maagde.ndale (Oudenaarde, 13.241 fl.), Sperma-
lie (8.016 fl.) en Ten Roosen te Aalst (8.165 fl.) tot een eerder lage
middengroep. .
Beaupré mocht blijven bestaan op voorwaarde dat er een meisjes-
pensionaat werd opgericht. Toen reeds bleek dat er in dat deel van
het Land van Aalst een dergelijke instelling dringend nodig was.
Tevens moest de abdij er een lagere school openen voor meisjes uit
de omgeving. Bovendien zou de abdij een dokter en een chirurg
moeten betalen, die zouden instaan voor de medische behandeling
van de armen.
Aan de Religiekas zou zij slechts zoo florijnen moeten betalen.

Ten Roosen bij Aalst

Het tweede Cisterciënserinnenklooster in het Land van Aalst
kende in de ogen van de regeerders geen genade. Deze abdij kon
geen enkel argument aanhalen, waarom het zou blijven functione-
ren. Het klooster kwam dan ook op de lijst van de af te schaffen
abdijen.

Besluit.

Al deze plannen werden uiteindelijk niet gerealiseerd. Niette-
min biedt deze voorbereidende studie voor het al dan niet behoud
der abdijen interessante gegevens. De studie verduidelijkt hoe
Jozef II de functie van een abdij in het maatschappelijk bestel op
het einde van de 18de eeuw zag: geen isolatie in de maatschappij,
maar door een reeks van aktiviteiten materieel en financieel voor-
deel bieden aan de stad of het dorp, waar de abdij gevestigd was;
instaan voor de zielzorg in de parochie, een aspect dat jozef.Il
sterk bezig hield, vermits er door de aangroei van de bevolking
nieuwe parochies dienden opgericht te worden en er anderzijds te
weinig seculiere priesters waren om die posten te bemannen.
Een belangrijke taak zag de. keizer ook in het onderwijs niet alleen
voor jongens, maar ook voor meisjes, zowel middelbaar als lager
onderwijs. Ook toen al werd vastgesteld hoe slecht het meisjeson-
derricht op het niveau van de humaniora was in de streek van het
Land van Aalst.
Veel aandacht besteedde hij ook aan de armenzorg, die overal een
groot probleem geworden was. Nog meer dan vroeger zouden de
abdijen in samenwerking met de geneesheren van de streek een
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centrum moeten uitbouwen voor medische verzorging; pastoors
(of) dokters zouden de bewijzen bezorgen voor wiè al dan niet arm
was.
Tevens werpt deze studie een licht op de ekonomische ongelijk-
heid van de abdijen. Al is het delikaat om op basis van één cijfer,
nl. het bedrag van het jaarlijks inkomen, een juist beeld te willen
geven van de ekonomische sterkte, toch laat het toe een zekere
waardeschatting te bepalen. Tussen de mannelijke kloosters is er
een reëel verschil: St.-Adriaan met 30.867 florijnen tegenover St.-
Cornelius en Cyprianusabdij met 64.996 florijnen. Nog groter is
de kloof tussen een mannelijke en een vrouwelijke abdij: Ten Roo-
sen bij Aalst met 8.165 florijnen tegenover de abdij van Ninove:
het jaarlijks inkomen van de abdij van Ninove is bijna acht maal
hoger dan dat van Ten Roosen.

Op basis van die inkomsten kan men voor het Land van Aalst
volgende ranglijst opmaken:

Norbertijnerabdij
Benedictijnenabdij
Benedictijnenabdij
Cisterciënserinnen
Cisterciënserinnen

Ninove
Ename
Geraardsbergen
Grimminge (Beaupré)
Aalst (Ten Roosen)

64.996 florijnen
57.666 florijnen
30.867 florijnen

9.051 florijnen
8.165 florijnen

In het Land van Aalst zou bij de tweede fase van afschaffing
slechts één klooster, nl. Ten Roosen, bij Aalst, verdwijnen, terwijl
er - althans voor die drie kloosterorden - in de gehele Oostenrijkse
Nederlanden 21 abdijen zouden opgedoekt worden, nl. bij de
Benedictijnen: 6 op de 17 kloosters, bij de Norbertijnen 2 op de
15 en bij de Cisterciënserinnen 13 op de 37. Ook andere orden,
die in het Land van Aalst niet gevestigd waren, zouden op een
gelijkaardige manier behandeld worden, het waren: de Cistercién-
sers, de Augustijnen (mannelijke en vrouwelijke) en de Benedicti-
nessen. Uiteindelijk zouden er in de ganse Oostenrijkse Nederlan-
den 49 op de 110 abdijen verdwijnen.

Het verzet tegen keizer Jozef 11,dat in 1789 tot de Brabantse
Omwenteling leidde, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de her-
vormingsplannen van 1785 niet werden uitgevoerd. Het Franse
Regime dat zich tien jaar later (van 1795 tot 1815) definitief in-
stalleerde, zal het kloosterwezen volledig afschaffen. Onderwijs
en armenzorg zullen dan in handen van de staat en de gemeente
komen en niet meer aan de kerk toevertrouwd worden.

G. Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem
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ARMOEDE TE AALST TIJDENS
DE 19DE EEUW

P. PRAET

Wie de historiserende romans van Louis Paul Boon over Pieter
Daens en het anarchisme te Aalst heeft gelezen, zal zich moeilijk
van de indruk kunnen ontdoen dat de "keizerlijke stede" tijdens de
19de eeuw een oord was waar enkel armoezaaiers, criminelen en
andere verworpenen huisden (1). Steeds meer doet zich daarom de
nood gevoelen aan een meer wetenschappelijke studie over de
sociale toestanden te Aalst tijdens de vorige eeuw. Deze vraag
wint nog aan belang bij het doornemen van de publikatie van W.
Van Den Stockt en M. Semal over "Armoede en nieuwe armoede
in het arrondissement Aalst" (1985) (2). Dezen kwamen tot de
conclusie dat de streek als één van de meest "arme" gebieden van
Vlaanderen mag worden beschouwd.
De studie van de sociale toestand in al zijn facetten is te uitgebreid
om in één artikel te behandelen. Doelbewust hebben we gekozen
voor een benadering- van het fenomeen armoede vanuit een kwan-
titieve gezichtshoek. De bronnen die zich hiertoe het best lenen,
zijn de documenten van het toenmalige Bureel van Weldadigheid
(registers van beraadslagingen en lijsten van behoeftige personen).
Samen met de bevolkingsregisters laten zij toe een profiel te schet-
sen van de Aalsterse arme. Via de officiële statistieken van stad en
provincie kan een beeld worden gevormd van de omvang van de
behoeftigheid. Tenslotte construeerden we zelf nog twee parame-
ters om dit fenomeen in te schatten: 10 de omvang van de werke-
lijk uitgekeerde steun, en 2° de onderstand per behoeftige.
Inzake de waarde van het gebruikte bronnenmateriaal beperken
we ons tot het volgende. Aan de hand van de huishuurboeken
(1817-21), de registers van buitengewone onderstand (1846) en
de beraadslagingen van het Weldadigheidsbureel (1846, 1866 en
1890) is het mogelijk een aantal dwarsdoorsneden van de
armoede te maken. Een onderlinge vergelijking is evenwel niet
altijd even verantwoord, omwille de verschillende aard van de

1) BOON (L.P.). Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van
Aalst vochten tegen armoede en onrecht, Amsterdam, 1971. Id.. De Zwarte
Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
Amsterdam, 1976.

2) VAN DEN STOCKT (W.) en SEMAL (M.). Armoede en nieuwe armoede in
het arrondissement Aalst, Z.p. 1985.
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bronnen en hun representativiteit. Ze richtten zich immers steeds
tot een aparte categorie van armen; de huishuurboeken tot de per-
manent ondersteunden, de registers van buitengewone onderstand
hoofdzakelijk tot de, occasionele behoeftigen, en de beraadslagin-
gen tot beide categorieën (3).

I. DE ARMENZORG TE AALST

Vooraleer aandacht te besteden aan de evolutie van het
armoedepatroon en het beeld van de behoeftige bevolking is het
nodig enig inzicht te krijgen in de publieke en private liefdadigheid
tijdens de 19de eeuw.

1. Het Bureel van Weldadigheid

Tijdens de Franse bezetting werd de armenzorg aan de staat
overgedragen. Door de wet van 7 frimaire jaar V werden de Bure-
len van Weldadigheid opgericht die als specifieke taak hadden de
thuiszittende armen te ondersteunen (4). 'In Aalst ging men pas
over tot de inrichting op 5 pluviose jaar VI.
De steunverlening hing af van de criteria die door het Weldadig-
heidsbureel in kwestie werden gehanteerd. Zo besloten de Aals-
terse armenmeesters op 24 nivose jaar XII "... dassister autant que
possible les indigens (sic) et principalement ceux qui par leur àge
trop avancée son (sic) incapable de gagner leur pain et qui sont
chargée (sic) d'une grande familie ... " (5). Deze politiek werd in
grote lijnen tijdens de hele 19de eeuw gehandhaafd. Nochtans
trad een ander interessant aspect op de voorgrond: er werd name-
lijk een duidelijke restrictie gemaakt voor degenen die op geen
onderstand moesten rekenen. Dit past in de typisch burgerlijk-
paternalistische mentaliteit van die jaren. Deze ging er van uit dat
de armoede van de arbeiders veroorzaakt werd door luiheid en
gebrek aan spaarzaamheid (6). Zo bepaalde het Aalsterse Bureel
in 1817 dat individuen die weigerden te werken onder geen enkel
voorwendsel steun kregen en door de politie moesten in de gaten

( 3) PRAET (pJ, Bijdrage tot de studie over de armoede te Aalst tijdens de 19de
eeuw. Leuven, 1986, (licentiaatsverhandeling), p. 44-61.

4) SOUDAIN DE NIEDERWERTH (C.). Code administratif des établisse-
ments de bienfaisance ou recueil complet des lois, arrêtés et règlements en
uigueur en Belgique. Brussel, 1837, p. 6.

5) Stadsarchief Aalst (= S.A.A.). Beraadslagingen Bureel van Weldadigheid,
Nr. 452, 24 nivose jaar XII, f. 224.

( 6) VAN DEN EEKHOUT (P.) en HANNES (J.). Sociale verhoudingen en
structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1770-1840. In Algemene Geschiede-
nis der Nederlanden (= A.C.N.), dl. X, p. 475.
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worden gehouden. Het reglement van het Comité de Charité
(1849) was in dit verband vrij formeel (7). De volgende personen
moesten het in perioden van grote armoede zonder steunverlening
stellen: zij die van bedelen hun beroep hadden gemaakt, in concu-
binage leefden, op gelijk welke manier zich schuldig maakten aan
prostitutie, hun kinderen weigerden naar de armenscholen te stu-
ren, hun onderstand in natura doorverkochten of op onrechtina-
tige wijze onderstand kregen (8). Het lijdt geen twijfel dat de opi-
nie van de burgerij gedeeltelijk werd gevoed door bepaalde voor-
oordelen, maar het is anderzijds ook zo dat het Aalsterse Welda-
digheidsbureel op bepaalde momenten werd geconfronteerd met
perioden van armoede, waartegen het nochtans niet zo bescheiden
budget weinig kon verrichten. Het is bijgevolg ergens logisch dat
de instelling zich beperkingen moest opleggen in haar steunverle-
ning. _

Ofschoon het Bureel van Weldadigheid zich in principe niet
bezig hield met structurele behoeftigen (zieken; vondelingen, ... )
beheerde het in Aalst vanaf 1841 ook een instelling voor de
opvang van oude vrouwen: het Heilige Geesthuis. In 1849 ging
het Bureel in op de eis van de Commissie van Burgerlijke Godshui-
zen om dit gasthuis over te dragen (9).

Bekijken we nu welke onderstand werd verleend. Deze kan
worden ingedeeld naar de normen gehanteerd door het Bureel van
Weldadigheid, en naar de werkelijke aard van de steun.
Tot 1849 maakte de instelling onderscheid tussen personen die
een gewone of een buitengewone onderstand kregen. De eersten
ontvingen regelmatig geld aan huis voor het geheel of meer dan de
helft van de behoeftigen. De anderen werden slechts occasioneel
gesteund. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw stapte het
Bureel af van deze terminologie. In wezen kwam er in de steunver-
lening weinig verandering; er waren nog steeds personen die tij-
dens het ganse jaar of een deel ervan werden gesteund. Alleen kre-
gen de eersten een "boeksken", terwijl de anderen een "eenmalige
onderstand" ontvingen.
De onderstand van de Aalsterse paupers viel uiteen in twee catego-
rieën: steun in geld en in natura. Zowel ten opzichte van de totale
steunverlening als van de totale uitgaven van het Bureel nam de
geldelijke steun de voornaamste plaats in (10). Deze bestond uit

7) Het Comité de Charité was een speciale commissie die door de stedelijke
overheid binnen de schoot van het Weldadigheidsbureel kon worden opge-
richt; Pasinomie, r. 3, dl. VI, p. 36-37.

( 8) S.A.A., Verslagen van de gemëenteraaá.Nt . 18,13 januari 1849, f. 38-43.
( 9) Ibid .. 31 maart 1849, f. 89vo-92.
(10) dr. bijlage I.
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de eigenlijke uitdelingen in geld aan huis, de uitgaven voor de kin-
deren die. werden uitbesteed, eh de huishuren (tot 1841). Daar-
naast was er de steun in natura. "Les secours seront donnés autant
que possible en nature, dans la période d'hiver et en cas de secours
pour maladie et accident" (11). De reden waarom het Bureel van
Weldadigheid hiervoor opteerde, vond zijn oorsprong in de vrees
dat de pauper in "zijn gebrek aan spaarzaamheid" zijn steungeld
aan nutteloze zaken zou verspillen. Regelmatig werden daarom
brooduitdelingen georganiseerd. Vooral toen tijdens de jaren
tachtig goedkoop Amerikaans graan het land binnenstroomde,
was het voor het Bureel voordeliger om brood uit te delen in plaats
van geld. Tijdens de harde winters werd gratis soep verstrekt aan
de behoeftigen (12). Niet onbelangrijk waren ook de uitdelingen
van klederen en slaapgerief. Meer concreet kon deze hulp bestaan
in de toekenning van een broek of een hemd aan een man, een rok
aan een vrouw, een paar dekens of een matras. Tenslotte kan men
ook de geneesmiddelen tot de onderstand in natura rekenen. Alle
behoeftigen die waren ingeschreven op de armenlijst hadden
immers het recht op gratis onderzoek door de geneesheer van hun
wijk en op de ontvangst van medicijnen.
Bij de oprichting van de Weldadigheidsburelen was voorzien dat
bepaalde taksen het leeuwenaandeel van de inkomsten moesten
uitmaken. Meer bepaald ging het om heffingen op vertoningen,
bals en andere feestelijkheden (13). In werkelijkheid werd de kas
vooral gespijsd met de opbrengsten van de gronden die het Bureel
in bezit had. De pachten hiervan dienden dus om de armoede in
Aalst te bestrijden. Tenslotte waren er de collecten die onder meer
werden gehouden in gebouwen bestemd voor de ere~ienst.

2. Andere vormen van armenzorg
Aangezien deze vormen van liefdadigheid zich weinig lenen

tot de studie over de behoeftigheid gaan we hier niet diep op in,
wat niet wil zeggen dat ze minder belangrijk waren.
Door de wet van 16 vendémiaire jaar V werden de bezittingen van
de Aalsterse liefdadigheidsinstellingen, al dan niet van religieuze
herkomst, onder de controle van een Commissie van Burgerlijke
Godshuizen geplaatst (14). Hieronder ressorteerden verschillende

(11) S.A.A., Verslagen van de gemeenteraad, Nr. 18, 13 januari 1849, f. 39vo.
Zie ook SOUDAIN DE NIEDERWERTH (C.). o.c .. p. 7.

(12) WlLS (L.). Het Daensisme. Leuven, 1969, p. 27.
SOUDAIN DE NIEDERWERTH (C.). o.c .. p. 6.

(13) S.A.A.. Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 18,13 januari 1849, f. 38vo.
(14) BAERT (K.). Inventaris van het archief van de Burgerlijke Hospitalen,

Gods-en Weeshuizen en van het Bureel van Weldadigheid. Aalst, 1977, p. 2.
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gasthuizen die instonden voor de verzorging van bejaarden, zie-
ken, zwangere vrouwen en wezen. Van stadswege waren er ook
tal van initiatieven. De verstrekking van armenonderwijs nam hie-
rin zeker de voornaamste plaats in. Tenslotte moet gewezen wor-
den op de rol van de private liefdadigheid waarvoor naast indivi-
duele schenkers allerhande religieuze genootschappen verant-
woordelijk waren (Sint-Vincenrius à Paulo, Dames van de Heilige
Elizabeth, Dames van het Werk van de Christelijke Moeders,
Broeders van Maria) (15).

Il. EEN DONKERE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENlS
VAN DE "KEIZERLIJKE STEDE"

1. De Franse bezettingsperiode

Voor deze jaren zijn over het algemeen weinig gegevens voor-
handen zodat het vaak gissen blijft naar de omvang van de behoef-
tigheid.
In 1795 waren er in Aalst 1554 personen "genietende van den
armendisch" en 250 "rneriterende secreten onderstand", wat
21,3% van de bevolking betekende. Dit hoog aantal wordt vooral
verklaard door de chaos tijdens de wisselende bezettingsjaren
(16). In 1801 telde men in de stad nog 226 behoeftigen of 2,07%
van de totale bevolking. Dit aantal sloeg waarschijnlijk enkel op
de permanent ondersteunden zodat het werkelijke aantal veel
hoger moet hebben gelegen. In 1814 stonden er 838 personen op
de armenlijst waarvan 146 bejaarden en zieken, 34 weeskinderen,
"600 pauures susceptibles de secours accidentels" en 58 met "kin-
derlast". Met de jaren gingen de inkomsten van het Weldadig-
heidsbureel wel de hoogte in, maar de noden van de armen dwon-
gen om nog ineer geld uit te geven zodat de rekeningen van de
periode 1806-15 met een negatief saldo werden afgesloten (17).
Het is duidelijk dat bij gebrek aan voldoende en waardevolle gege-
vens het moeilijk is een evaluatie te geven van de armoede te Aalst
tijdens het begin van de 19 de eeuw. Het aandeel behoeftigen ten
opzichte van de totale bevolking bleef in ieder geval schommelen
tussen en 5 en 10%. In hoeverre dit vrij lage cijfer toe te schrijven
valt aan gebrekkige financiële middelen of aan een verbeterde eco-
nomische conjunctuur valt moeilijk na te gaan.

(15) D. DE HAERNE, Tableau de la charité Cbrétienne, Brussel, 1857, (bijlage
H.).

(16) D. LAMARCQ, Armoede en armenzorg in het Land van Aalst (dekenijen
Aalst, Geraardsbergen, Oordegem en Ronse) in 1795, in Oostvlaamse Zan-
ten, LVI, 1981, p. 3-26.

(17) dr. bijlage I.
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2. Het Hollands tijdvak

Na het verdwijnen van de Fransen in 1815 won de armoede
geleidelijk veld. Volgens baron de Keverberg, de toenmalige pro-
vinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, waren er in 1818 te Aalst
1214 behoeftigen of 9,83% van de bevolking. Dit cijfer lag wel
onder het provinciale gemiddelde (14,5%), maar Aalst ging hier-
mee toch reeds steden zoals Sint-Niklaas, Eeklo, Dendermonde en
Deinze vooraf (18). Het land leefde immers in een economische
malaise ten gevolge van de concurrentie met de Engelse textielpro-
dukten en de teloorgang van de vroegere Franse afzetmarkten.
Daarnaast waren de graanoogsten van 1816-18 zwaar geteisterd
door onophoudelijke regens en een aantasting door insecten, wat
leidde tot een stijging van de voedselprijzen (19). Vooral interes-
sant zijn de cijfers die baron de Keverberg opgaf over de oorzaken
van ondersteuning. Niet alleen zijn ze een weerspiegeling van de
gevoerde politiek van de openbare onderstand, maar vooral geven
ze een beeld van de sociaal-economische toestand (20):

oorzaken van steunverlening

groot aantal kinderen
hoge leeftijd
werkloosheid
ongevallen
ziekten
slecht gedrag

totaal

Aalst %

58,97
12,68
9,80
8,56
7,90
2,05

100,00

Oostvlaamse steden %

41,06
6,85

27,64
5,27

17,06
2,08

10.0,00

Uit deze tabel blijkt dat de Oostvlaamse steden, en Aalst meer in
het bijzonder, hadden af te rekenen met een relatief jonge bevol-
king zodat velen omwille van een groot aantal kinderen moesten'
gesteund worden. De economische crisis deed zich alsnog minder
gevoelen in Aalst dan in de rest van de provincie zodat de werk-
loosheid er minder groot was. Niettemin was de verklaring van de
behoeftigheid eerder van conjuncturele (groot aantal kinderen en
werkloosheid) dan van structurele aard (ziekte en ouderdom).
Vanaf 1820 waaiden er meer optimistische geluiden door de
streek: "le nombre des indigens est presque partout sensiblement
dim in ué". Deze verbeterde toestand was te wijten aan een effi-
ciënte samenwerking tussen de gemeentelijke en provinciale over-
heden, de toename van de werkgelegenheid tengevolge van de

(18) Bijlagen bij de KEVERBERG (C.). Essai sur I'indigence dans la Flandre
Ortentale. Gem, 1819.

(19) lbid., p. 32.
(20) Ibid., (bijlagen),
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heropleving van de industrie. en vooral de dalende voedselprijzen
(21). In 1830 waren er in Aalst ongeveer 3000 behoeftigen wat
een aanzienlijke stijging betekende ten opzichte van 1818 (1214
armen) (22). De impact van de Belgische revolutie op het econo-
mische leven moet hier zeker niet onderschat worden.

3. Toenemende verarming in een nieuwe natie.
3.1. DE CRISIS IN DE LINNENNI]VERHEID (1830-45)

Na de onafhankelijkheidsverklaring constateert men een aan-
zienlijke stijging van het aantal gesteunden te Aalst. Deze voltrok
zich in feite in twee golven, namelijk van 3000 naar 3300 in 1831-
32 en van 3350 naar 4000 in 1836-37 (23). Ofschoon het hier om
schattingen gaat, is de opwaartse tendens toch zeer duidelijk.
Daarbij komt dat het aandeel behoeftigen ten opzichte van de
totale bevolking in Aalst hoger lag den in de rest van de provincie:
20,2.,% in 1831 (cijfers over Oost-Vlaanderen zijn pas bekend
vanaf 1837: 17,9 %) en 26,8 % in 1840 (tegen 17,8 %) (24). Dus
daar waar Aalst zich tijdens het Franse en Hollandse tijdvak
gelukkig mocht prijzen dat het pauperisme binnen haar grenzen
nog relatief klein was, ondervond de stad nu toch duidelijk een
achteruitgang van de welstand van zijn bewoners. Wel stabili-
seerde het aantal gesteunden zich tussen 1840 en 1845 rond 4000.
Ondanks zijn stijgende inkomsten kon het Bureel van Weldadig-
heid aan de behoeftigen steeds minder steun verlenen. De gemid-
delde 'onderstand daalde van 8,14 fr. in 1833 naar 6,25 fr. in
1837, waarna een relance volgde met als maximum 7,37 fr. tij-
dens het jaar 1843 (25).
De verarming in 1832 was toe te schrijven aan de naweeën van de
revolutie en meer bepaald aan de Engelse concurrentie die de bin-
nenlandse markt trachtte in te palmen. Daarnaast had Aalst juist
af te rekenen met een cholera-epidemie: "De ongelukkige onvoor-
ziene ziekte, die geduerende dit jaer alhier geweest is, heeft ons
genoodzaekt, vele buytengewonen onderstand te geven aen de
behoeftigen daer mede besmet geweest zijn, als ook hun kinderen
wiens ouders zieck wa eren provisoirelijk tot hunne hersteltenissen
te besteden, welke daer toe noodige penningen wij genomen heb-

(21) Exposé de la situation de la prooinee (. .. ). Séance du 3 juillet 1821, Gent,
1821, p. 47 en 84.

(22) Cfr. bijlagen 11.
(23) Ibid.
(24) Cfr. bijlage 11. zie ook bij PRAET (P.). o.c .. p. 227.
(25) Cfr. bijlage I. .
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ben ... " aldus het Bureel (26). Door de harde winters van 1.837-38
waren de prijzen van aardappelen, tarwe en rogge sterk gestegen
met een verarming tot gevolg (27).
De cijfers van de volgende jaren tonen aan dat de verpaupering
geen voorbijgaand verschijnsel was. De werkelijke oorzaak van
dit fenomeen was de crisis in de Vlaamse linnenindustrie die ook
Aalst niet langer onberoerd kon laten. Volgens notaris d'Huyge-
laere moest dit worden toegeschreven aan de introductie van dure
mechanische procédés. "Le gain pour ceux qui vivent du filage et
tissage, est deuenu nul et il y manque d'autre trauail" (28). Het
werd een crisis die meer dan tien jaar zou aanslepen om pas in de
periode 1845-49 zijn hoogtepunt te kennen.
We blijven nog even stilstaan bij de oorzaken van steunverlening
zoals die in 1837 en 1845 werden vermeld (29).

oorzaken van steunverlening Aalst % ..
1837 1845
56,62 55
18,75 19,02
13,5 13,5
5,75 6,25
3 3,5
1,78 2,32

100,00 100,00

Oostvlaamse sred. %

groot aantal kinderen
werkloosheid
ziekte
hoge leeftijd
ongevallen
slecht gedrag
totaal

1837
37,38
21,28
11,21
12,89
13,11
4,09

100,00

1845
31,15
28,48
9,87

10,88
15,27
4,41

100,00

Als we de cijfers van 1818 in de vergelijking betrekken, con-
stateren we dat het groot aantal kinderen in de Oostvlaamse ste-
den en vooral in Aalst nog steeds de voornaamste reden van steun-
verlening was. Dit is vrij verwonderlijk aangezien de Aalsterse
bevolkingscurve op dat ogenblik stagnerend was (30). Ofschoon
het met de werkloosheid merkelijk beter gesteld was dan in de rest
van de provincie, bleef de conjuncturele behoeftigheid (factor
werkloosheid en kinderoverlast) nog steeds de hoofdoorzaak van
de armoede.

(26) S.A.A .. Beraadslagingen Bureel van Weldadigheid. Nr. 454, 14 november
1833, f. 212.

(27) Cfr. bijlage V.
(28) Enquête sur I'industrie linière. Interrogatoire, Brussel, 1841, p. 774.
(29) Stadsuerslagen, 1837, 1845; Provincieuerslagen, 1837, 1845.
(30) DE HAUWERE (H.). Vergelijking tussen twee Vlaamse steden die een zeer

verschillende demogragische ontwikkeling kenden in de hedendaagse tijden
1784-1900: Aalst en Dendermonde. Leuven, 1964, p. 129-188.
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3.2. DE BITTERE ARMOEDE VAN DE JAREN 1845-49
De toenemende verpaupering van Vlaanderen had ook zijn

weerslag in Aalst. Het aantal personen dat onderstand kreeg,
steeg van 4000 in 1845 naar 6075 in 1846. Dit betekende 35,2 %
van de totale stadsbevolking (31). Ofschoon de malaise nog meer
dan tien jaar aansleepte, nam de behoeftigheid, als men tenminste
de stadsverslagen mag geloven, na 1846 geleidelijk af: 5600 in
1847, 5000 in 1848 en 5185 in 1849. Dit betekende nog steeds
dat éé-n derde van de bevolking behoeftig was (32). De vergelijking
met de cijfers over de provincie leert ons dat de armoede groter
was dan in de andere Oostvlaamse steden (33). De zo goed als
onveranderd gebleven uitgaven en het gestegen aantal behoeftigen
hadden tot gevolg dat de jaarlijks uitgekeerde som per persoon
naar beneden duikelde (34). Het mes van de armoede sneed dus
langs twee kanten: niet alleen nam het aantal armen toe, maar ook
werd de onderstand van de habitués tijdens deze erbarmelijke
jaren nog verkleind.
De crisis van 1845-49 was te wijten aan het samenvallen van een
aantal factoren. Op de eerste plaats was er de aanslepende malaise
in de linnennijverheid met de daarmee gepaard gaande werkloos-
heid waarvan hoger reeds sprake was. Volgens het College van
Burgemeester en Schepenen droeg ook het verstoken blijven van
een spoorlijn voor een groot deel bij tot de slechte toestand (35).
Dit alles ging gepaard met een aantal opeenvolgende misoogsten.
Het begon reeds in de winter van 1844-45 die uitzonderlijk streng
was (36). In de loop van 1845 kenden de oogsten van tarwe,
rogge, haver en groenten nog een behoorlijke opbrengst. Doch de
aardappelen werden getroffen door een eigenaardige ziekte
(botulys) die de oogst compleet deed mislukken. De gevolgen lie-
ten zich raden: de prijzen van dit hoofdbestanddeel in de voeding
van de 19de eeuwse arbeider gingen regelrecht de hoogte in (37).
Deze plaag deed zich opnieuw voor in 1846 maar tastte nu ook de
andere produkten aan, meer bepaald de rogge die omwille van zijn
lage prijs ook tot de typische armenvoeding behoorde (38). De

'.) -
(31) Soms is zelfs sprake van meer dan 7000 armen; S.A.A .. Verslagen van de

gemeenteraad. Nr. 17,12 januari 1846, f. 123. .
cfr. bijlage IJ.

(32) Ibid.
(33) CEr. bijlage II. Zie ook bij PRAET (P.). o.c .. p. 227.
(34) Cfr. bijlage 1.
(35) Stadsuerslag, 1846, p. 19.
(36) jACQUEMYNS (G.). Histoire de la crise économique dans la Flandre, 1845-

1850. Brussel, z.d., p. 248.
(37) Stadsverslag, 1844, (nier gepagineerd).
(38) Briefwisseling van de stad, 1846, (nier gedareerde landbouwstatisriek).
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abominabele levensomstandigheden waarin het groeiend leger van
paupers leefde, moesten onvermijdelijk epidemies uitlokken. Dit
was het geval in 1846-47 en 1848 wanneer er respectievelijk een
tyfus- en een cholera-epidemie uitbraken (39).
Het Weldadigheidsbureel van de stad vatte de oorzaken van de
armoede als volgt samen: "de ongeregelde vermeerdering der
bevolking, de ongelukken van families, de ziekten, het slegt
gedrag, de onvoorzienigheid, de tegenkanting en crisis der nijver-
herd, landbouw en koophandel" (40).
Welke oorzaken gaven nu de officiële statistieken als oorzaken
voor de onderstandsverlening (we beperken ons tot de jaren 1845,
1846 en 1848) (41)?

oorzaken van steunverlening Aalst % Oostvlaamse sted. %
1845 1846 1848 1845 1846 1848

groot aantal kinderen 55 38,76 48 31,15 27,76 30,65
werkloosheid 19,02 40,90 .23,1 28,48 33,93 31,64
ziekten 13,5 10,33 11,4 15,27 15,59 12,97
hoge leeftijd 6,25 4,85 9,6 10,88 10,14 8,64
ongevallen 3,5 3,24 4,8 9,87 8,65 11,13
slecht gedrag 2,72 1,89 3,1 4,41 3,9 4,94
totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Hoezeer de CrISIS In de linnennijverheid bepalend was voor de
armoede blijkt uit de stijging van het aantal personen die omwille
van gebrek aan werk moesten gesteund worden. In Aalst ontving
maar liefst 40,90 % van de bevolking onderstand omwille van
werkloosheid. Verder konden heel wat ouders slechts met moeite
voorzien in de behoeften van hun groot huisgezin zodat ook zij
nog steeds beroep moesten doen op de publieke weldadigheid. In
Aalst werden relatief meer mensen om deze reden gesteund dan in
de rest van de Oostvlaamse steden. We stippen echter aan dat de
opstellers er waarschijnlijk vaak met de pet naar gooiden omdat er
mensen moesten gesteund worden omwille van werkloosheid én
een groot aantal kinderen. In ieder geval waren dit nog steeds de
voornaamste redenen van onderstand tijdens de crisisperiode
1845-49.

(39) ]ACQUEMYNS (G.). o.c.. P. 342.
Stads verslag, 1849, p. 21.

(40) S.A.A .. Beraadslagingen Bureel van Weldadigheid. Nr. 456, 6 mei 1849 (niet
gpagineerd).

(41) Stadsuerslagen, 1845, 1846, 1848; Prouincieverslagen, 1845, 1846, 1848.
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3.3. TIJDENS DE TWEEDE HELFT VAN DE 19DE EEUW
BLEEF DE ARMOEDE NOG STEEDS EEN PRANGEND
PROBLEEM.

Vooraleer zich te 'verdiepen in deze periode moet vanuit
methodologisch oogpunt het volgende opgemerkt worden. Zo
reppen de stadsverslagen vanaf 1849 geen woord meer over de
oorzaken van onderstand. Ook gebruiken ze vanaf 1854 een
andere indeling om het aantal gesteun de personen aan te duiden.
Om te kunnen vergelijken met de toestand tijdens de eerste helft
van de 19de eeuw baseerden we ons daarom op het aantal ge-
steunde huishoudens. Tenslotte laten de provincieverslagen niet
meer toe te verwijzen naar de armoede in de overige Oostvlaamse
steden.

In 1850 was de crisis zeker nog niet volledig voorbij; de
linnenindustrie had een serieuze klap gekregen waarvan ze zich
nog moeilijk kon herstellen. Het gevolg was dat in Vlaanderen
veel traditionele wevers dienden af te vloeien naar andere sectoren
(42). De situatie was bijna analoog voor Aalst; bedrijven gespecia-
liseerd in katoen en garen namen nu in omvang toe.
Het Bureel van Weldadigheid had de handen meer dan vol. Het
aantal gesteunde personen daalde nauwelijks onder dat van 1849.
Ongeveer 30 % van alle Aalstenaars was behoeftig; in 1853 liep
dit zelfs op tot 34,5 % (43). Dit was niet alleen toe te schrijven
aan de stagnering van handel en industrie maar ook aan de min-
dere opbrengst van het graan en de aardappelen. Na de crisisjaren
1845-49 waren de voedselprijzen wel gedaald tot een aanvaard-
baar niveau in 1850, doch de volgende jaren deed zich opnieuw
een serieuze stijging voor (44). Niettemin zijn er redenen om aan
te nemen dat deze verarming niet zo scherp werd aangevoeld. Zo
was de prijs van de aardappelen die toch een zeer belangrijk be-
standdeel van de voeding der armen uitmaakten, niet in die mate
gestegen dat dit verantwoordelijk was voor een plotse verpaupe-
ring. Ook was er geleidelijk verbetering merkbaar in handel en
industrie. De stedelijke overheid en de publieke armenzorg waren
beter voorbereid op crisisperioden. Een voorbeeld hiervan is de
herstructurering van het Weldadigheidsbureel door de oprichting
van het Comité de Charité in 1849 (45). In tegenstelling tot de
jaren 1845-49 werd er in de bronnen weinig gemaakt van een toe-

(42) VAN HOUTTE (J.). Economische en sociale geschiedenis van de Lage Lan-
den. De Haan-Zeist, 1964, p. 240.

(43) CEr. bijlage 11.
(44) PRAET (P.). O.c .. p. 241-242.
(45) Cfr. supra.
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name van het aantal behoeftigen. Tenslotte mag men ook niet ver-
geten dat die periode waarschijnlijk nog fris in het geheugen lag
zodat men dit in 1853, toen het wat minder goed ging, minder
scherp aanvoelde.

Vanaf 1855 tot 1863 bleven de Aalstenaars gespaard van
groot onheil. Dit vertaalde zich in een stagnering van het aantal
gesteun de gezinnen: in 1855 werden 1306 gezinnen geholpen, in
1863 nog 1302 (46).
Deze gunstige kentering werd veroorzaakt door een relance van
het economische leven waarvan nu ook de arbeiders begonnen te
profiteren. Niettegenstaande bleef de financiële toestand van het
Bureel ontoereikend zodat jaarlijks moest bijgepast worden uit de
stadskas (47). De uitgaven aan onderstand bleven wel enigszins
een stijgende trend vertonen (48),. maar de jaarlijks uitgekeerde
som per arme bleef aan de lage kant (49).

Vanaf 1864 verslechterde de toestand opnieuw: het aantal
behoeftigen nam toe tot ongeveer 30 % van de totale bevolking.
De arme zag zijn gemiddelde uitgekeerde steun per jaar slinken tot
iets meer dan 5 fr. (50). Ook de levensduurte nam toe; er moest
meer geld uitgetrokken worden voor een roggebrood of een zakje
aardappelen (51). Tot overmaat van ramp brak er tijdens de jaren
1866-67 een nieuwe cholera-epidemie uit. De zomer van 1866
werd gekenmerkt door hoge temperaturen gevolgd door stormen
met overvloedige regenval, wat de hygiëne in bepaalde wijken van
Aalst niet ten goede kwam. Vrij vlug begonnen de eerste sympto-
men van de ziekte zich af te tekenen: maagstoornissen en diarree.
Het volgende citaat geeft een beeld in welke omstandigheden de
epidemie zich voordeed: "De kwaal hield zich bijzonder op waar
eene onverzorgende huisvrouw hare kinderen en hare zelve niet
oppaste. Hun klederen aan flarden gescheurd, nooit of zelden
gewasschen, de muren van het huis nooit gewit, de slaping nooit
naar buiten gebracht, maakte van hun de eerste slachtoffers, onge-
lukkiglijk waren zij altoos de eenigste niet, en de kwade lucht, dat
zij over hun getrokken hadden, ging ook hunne buren treffen"
(52). Tenslotte was de winter uitzonderlijk hard zodat velen
noodgedwongen dienden terug te vallen op de hulp van de open-
bare onderstand (53).
(46) P-RAET (P:). o.c .. p. 233.
(47) es. bijlage I.
(48) Ibid.
(49) Ibid.
(50) Ibid.
(51) PRAET (P.). O.C., p. 241-242.
(52) S.A.A .. Beraadslagingen Bureel van Weldadigheid. 3 juli 1867.
(53) Ibid., 20 en 22 januari 1867.
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Het economische leven van Aalst onderging vanaf het begin van
de jaren zeventig de weerslag van de nationale en internationale
crisis. Het budget van het Weldadigheidsbureel bleef ontoereikend
zodat men genoodzaakt; was noodmaatregelen te treffen: "qu'il y a
lieu de refuser tout secours aux ouvriers de fabrique qui quoique
dans la nécessité, sont cependant beaucoup moins à plaindre que
les indigents qui n'ont pas de trauail".
Op die manier hoopte het Bureel beter bejaarden, krankzinnigen
en wezen bij te staan (54). Merkwaardig genoeg stelde ook de
Frans-Pruisische oorlog de Aalstenaars voor problemen. Een vrij
groot aantal jongemannen was immers uit voorzorgsmaatregel
onder de wapens geroepen. Deze lieten vaak Vrouwen kinderen

. achter die nu van hun kostwinner beroofd waren (55). Tenslotte
kan de verarming van het begin van de jaren zeventig ook worden
verklaard door de reeds genoemde structuurwijziging in de stede-
lijke economie (overschakeling naar katoen, wol en zijde) (56), en
een stijging van de voedselprijzen (57). .
Vanaf 1875 worden de bronnen opvallend zwijgzaam over
armoede. In hoeverre dit te wijten was aan een daadwerkelijke
verbetering van de toestand of aan een schroom van de leidende
klassen om over pauperisme in officiële documenten veel woorden
te besteden, is moeilijk na te gaan. Het percentage gesteunden
stagneerde op hetzelfde niveau en vertoonde tijdens de jaren 1886-
88 zelfs een lichte stijging (58).
In de Daensistische pers en de literatuur daarrond werd de toe-
stand van de jaren tachtig in Aalst, en de periode 1888-91 meer in
het bijzonder daarentegen als één van toenemende verarming afge-
schilderd. Vooral de historiserende roman over Daens heeft de
mythevorming hierrond in de hand gewerkt (59). Ongetwijfeld
vallen de erbarmelijke woon- en werkomstandigheden van de
Aalsterse arbeider niet te ontkennen en was de stad onderhevig
aan de sociaal-economische malaise van dat moment. Niettemin
zijn er toch enkele elementen die er op wijzen dat de weerslag van
de crisis niet moet overschat worden. Niet alleen was er een lichte
daling van het percentage behoeftigen merkbaar, maar ook werd
een steeds grotere som per hoofd uitgetrokken voor de steunverle-

(54) Ibid., ? november 1871.
(55) Ibid., 21 juli 1870.
(56) DE PAEPE (J.). De economische ontwikkeling van Aalst (1870-1914). Brus-

sel, 1967 (licentiaatsverhandeling), p. 91.
(57) PRAET (P.). O.C., p. 241-242
(58) lbid., p. 233.
(59) BOON (L.P.). Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van

Aalst vochten tegen armoede en onrecht. Amsterdam, 1971.
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ning. Overigens kon het Bureel tijdens die jaren een behoorlijk
positief saldo behouden in zijn budget (60). Verder deed zich een
spectaculaire daling van de graanprijzen voor ten gevolge van de
aanvoer van goedkoop buitenlands graan (agricultural invasion).
Dit was uiteraard rampzalig voor de Vlaamse landbouwers maar
positief voor de fabrieksarbeiders. Vermits echter tegen het einde
van de 19de eeuw nog slechts een minderheid van de Aalstenaars
in de primaire sector werkzaam was, berokkende de prijsevolutie
hen dus weinig schade. Ook dient men die algemene indruk van
verarming in zijn juiste context zien. Tijdens de tweede helft van
de eeuw waren namelijk de behoeften en dus ook de verwachtin-
gen toegenomen. Wanneer het na een tijd van relatieve welvaart
wat minder goed ging, werd dat des te scherper aangevoeld. Dit
werd nog versterkt door een groeiende sociale bewogenheid die
gestalte kreeg in het socialisme en Daensisme. Vanuit deze optiek
moet die plotse belangstelling in de pers voor de materiële toe-
stand van de Aalstenaars gezien worden. Vanzelfsprekend is dit
nog geen bewijs van een verpaupering.
De interpretatie van de cijfers van het aantal behoeftigen vanaf
1893 wordt opnieuw bemoeilijkt door een nieuwe indeling in de
stadsverslagen. Voortaan werd alleen nog het aantal personen
vermeld die van een vaste maandelijkse onderstand konden genie-
ten. Dit getal komt overeen met het aantal huisarmen dat van
1854 tot 1892 werd opgegeven. Uit de vergelijking tussen beide
blijkt dat het aantal personen dat voortdurend onderstand nodig
had, afnam; dit bedroeg nog ongeveer 6 % (61). Het Bureel kon
voor het eerst zijn activiteiten beperken; vanaf 1892 begonnen de
uitgaven voor directe steunverlening de dalen (62). De sociale
zekerheid ontwikkelde zich vanaf het einde van de eeuw ook op
een ander vlak; met de steun van de staat werden verzekeringskas-
sen tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom evenals maatschappijen
voor de bouw van arbeiderswoningen opgericht.
Nochtans dienen we dit hoofdstuk af te sluiten met een droevige
noot: het percentage personen dat regelmatig aan huis gesteund
werd, lag namelijk in Aalst hoger dan in de rest van het land (63).
(60) Cfr. bijlage L
(61) Cfr. bijlage IL
(62) es. bijlage L
(63)

jaar behoeftigen %

Aalst Oost- Vlaanderen Belgie
1890 8,1 4,1 5,6
1895 9,1 3,8 5,6
1900 6,3 4,0 5,6
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De Gentse textielarbeiders die nochtans gekend waren om hun
lage lonen, verdienden zelfs nog 20 à 30 % meer (64). Overigens
werkten volgens de industrietelling van 1896 te Aalst 4546 van de
7610 arbeiders in de textielsector (65).

111. HET DEMOGRAFISCH EN SOCIAAL PROFIEL VAN DE
AALSTERSE ARMEN.

We herhalen dat de hierna volgende cijfers zeker niet de pre-
tentie hebben om volledig de werkelijkheid te benaderen; er kon
immers slechts gebruik gemaakt worden van een beperkt aantal
gegevens van een bepaald jaar (66).
Gemakkelijkheidshalve worden de twee tellingen van 1846 aange-

.duid met Romeinse cijfers: I voor deze op basis van de registers
van buitengewone onderstand, 11 voor deze volgens de beraadsla-
gingen van het Weldadigheidsbureel.

1. Geslacht
jaar totale bevolking gesteunde personen

mannen % vrouwen % mannen % vrouwen %

1817-21
1846(1)
1846 (II)
1866·
1890

49,61
49,33

50,39
50,67

49,59
50,73
48,02
49,85
49,31

53,40
49;26
51;97
50,14
50,68

52,97 47,02

Aalst vertoonde duidelijk een licht vrouwenoverschot. Dit is niet
zo verwonderlijk aangezien dit in de meeste steden tijdens de
vorige eeuwen ook de regel was (67). Een uitzondering hierop
vormt wel de bevolkingstelling van 1846. Dit is te wijten aan de
1200 in de stad gekazerneerde soldaten. Op het eerste gezicht ver-
toont de verhouding mannen-vrouwen in de populatie armen wei-
nig verschil met deze in de totale bevolking. Dit klinkt enigszins
ongeloofwaardig aangezien de armenzorg zich vooral bekom-
merde om de vrouwen. Vooral ongehuwde vrouwen of zij die hun

Exposé de la situation du Royaume de 1876 à 1900, Brussel, 1912, dl. 1I,p.
797. Zie ook bijlage lIl.

(64) SEEBOHM-ROWNTREE (B.). Land and Labour. Lessons from Belgium.
z.p., z.d., p. 73.

(65) Rencensement général des industries et des métiers (31 octobre 1896), Brus-
sel, 1900-1913, dl. I, p. 127.

(66) We beperken ons in dit hoofdstuk tot de percentages, De meer geïnteres-
seerde lezer vindt de absolute cijfers terug bij PRAET (P.). o.c .. p. 243-275.

(67) HENRY (L.). Manuel de démographie bistorique, Génève-Parijs, 1970, p.
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",

echtgenoot hadden verloren," werden geacht niet meer in. hun
behoeften te kunnen voorzien en konden dus' gemakkelijk op
onderstand rekenen. Deze criteria hanteerde men niet alleen in
Mechelen of Leuven (68), maar ook in Aalst (69). Deze .schijn-
baar paradoxale situatie wordt verklaard door .het feit dat we tal
van weduwen bij gebrek aan voldoende gegevens uit onze bereke-
ningen dienden te elimineren. Alleen de telling van 1817-21 was in
dat verband voldoende representatief om een beeld te geven van
dë verdeling van de armen volgens geslacht. Hieruit blijkt dat de
vrouwen het meest kwetsbaar waren in perioden van armoede.
Vraag is wat de officiële statistieken (stadsverslagen) leren over de
geslachtsverhouding bij de personen die door het Bureel gesteund
werden: .

jaar mannen % vrouwen % jaar. mannen % vrouwen %
1818 46,95 43,05 1844 45,32 54,68
1837 42,5 57,5 1845 45,25 54,75
1839 44 56 1846 45,76 54,23
1840 45,92 54,07 1847 45,76 54,23
1842 44,45 55,55 1848 43,50 56,50
1843 45,25· 54,75 1853 46,35 53,65

Het is uiteraard jammer dat er geen cijfers voor de ganse 19de
eeuw bestaan. Maar de tendens is toch duidelijk; elk jaar werden
er meer vrouwen dan mannen gesteund, wat in de lijn ligt van de
conclusie uit de zelf uitgevoerde tellingen.

2. Leeftijd

Ook hier bespreken we achtereenvolgens de eigen tellingen en de
officiële statistieken. Er wordt gewerkt met leeftijdsgroepen van
tien jaar:

leeftijdsopbouw
totale bevolking

1846 1866 1890
20,74 23,73 24,75
18,08 18,19 21,96
20,83 14,97 16,03
13,67 13,78 12,19
J :1.)

(68) VAN BORM (J.). Aspecten van pauperisme en armenzorg te Mechelen tij-
dens de 19de eeuw: de evolutie van veertig arme families, (licenriaatsverhan-
deling), Leuven, 1965, p. 125.
FIERS (M.-C.). Paupers en pauperisme in de Sint-Gertrudisparochie te Leu-
ven 1836.1860; (licentiaatsverhandeling). Leuven, 1984, p. 52.

(69) dr. supra.

leeftijdsopbouw
gesreunde personen

ouderdom 1817-21

25,05
31,64
7,47
6,15

1846(1)
33,47
21,50
12,80
12,66

1846(11)
28,67
25,08
7,88
9,67

1866
33,62
19,97
20,34
9,48

1890
33,27
20,00
9,09

12,95

0-9
10-19
20-29
30-39
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40-49 11,41 11,55 8,63 8,57 11,34 7,88 12,21 5,22
50-59 7,25 8,05 7,36 7,03 4,94 6,81 4,74 7,04
60-69 5,09 6,26 5,71 5,93 1,94 9,31 4,59 7,72
70-79 2,10 2,56 2,59 4,39 0,97 3,94 2,58 3,40
80-89 0,67 0,7.1 0,66 0,65 0,06 0,71 0,86 1,36
90-99 0,04 0,01 0,05 0,22

niet gegeven 3,51 0,27 0,68
totaal 100.% 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vooraleer direct over te gaan tot een vergelijking met de
totale Aalsterse bevolking en een verklaring van de cijfers, is het
toch mogelijk enkele algemene vaststellingen te doen over de be-
studeerde armen, Globaal genomen bestaat er weinig verschil tus-
sen de tellingen; de leeftijdsgroepen van 0 - 9 en 10 - 19 jaar waren
zonder twijfel de grootste categorieën. Soms maakten ze meer dan
de helft van de personen uit die door het Bureel werden gesteund.
De bevolkingspiramiden vertonen bijgevolg elk een brede basis
met een sterk versmallende top. Doch het gaatniet om een gelijk-
matig versmallende piramide. De leeftijdsgroep van 20 - 29 jaar is
over het algemeen kleiner dan deze van 30 - 39 en 40 - 49 jaar,
wat toch een ongewone leeftijdsopbouw is. Deze vaststelling gaat
vooral op voor de tellingen van 1817-21 en i846 (II). Vanaf de
leeftijd van 50 en 60 jaar zet logischerwijze de verdunning van de
bevolkingspiramide zich wel definitief door.
Alhoewel de telling. van 1817-21 maar betrekking heeft op 455
personen is zij toch het meest betrouwbaar voor de bestudering
van de leeftijd van de armen. Het is de enige telling waar zonder
moeilijkheden de ouderdom van alle behoeftigen kan achterhaald
worden. Meer dan 56 % was jonger dan 20 jaar. Ook de bejaar-
den waren sterk vertegenwoordigd met meer dan 10 %.
De vergelijking van de eigen tellingen van 1846, 1866 en 1890
met de cijfers van de totale bevolking is in die zin interessant dat
het mogelijk is om aan te duiden welke leeftijdsgroepen binnen de
bestudeerde behoeftign relatief sterker vertegenwoordigd zijn ten
opzichte van de totale populatie. We geven toe dat dit een vrij
omslachtige methode is. Het ware immers veel gemakkelijker
geweest om te werken met het totaal aantal armen van een
bepaald jaar. De volgende leeftijdsgroepen waren in de bestu-
deerde armenpopulatie sterker vertegenwoordigd dan in' de totale
bevolking:
1846 (I): 0-9 en 10-19 jaar (70),
1846 (II); 0-9, 10-19, 60-69 en 70-79 jaar,

(70) Bij de telling van 1846 (I) op basis van de beraadslagingen konden heel wat
behoeftige weduwen niet geïdentificeerd worden, wat uiteraard resulteert in
een vervorming van de leeftijdspirarriide.
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1866: 0-9, 10-19,40-49, 70-79 jaar,
1890: 0-9,30-39, 60-69, 70-79, 80-89 jaar.
Hieruit blijkt dat er twee leeftijdsgroepen waren die het meest te
lijden hadden van de armoede. Op de eerste plaats waren dit de
personen jonger dan 20 jaar. Het groot aantal ondersteunde kin-
deren is het logisch gevolg van de demografische evolutie van
Aalst. De aanzienlijk stijgende bevolkingscurve leidde tot een zeer
jonge bevolking. Overigens waren de laagste inkomensklassen,
vaak gezinnen met een groot aantal kinderen, het eerste slachtof-
fer van een economische crisis.
Een tweede groep werd duidelijk gevormd door de personen vanaf
60 jaar; vooral de categorie 70-79 jaar was relatief groot. Deze
vaststelling gaat zeker op voor de telling van 1890. Dit wordt
verklaard door een conjuncturele verandering in het arrnoedepa-
troon. Tegen het einde van de 19de eeuw was de levensstandaard
van de arbeiders ten opzichte van de vorige decennia in die mate
toegenomen dat de meeste gezinnen niet meer volledig in hun
behoeften door het Bureel moesten ondersteund worden. Automa-
tisch nam hun aandeel in de armenbevolking af. Bejaarden en zie-
ken moesten omwille van hun structurele behoeftigheid sowieso
een beroep blijven doen op de openbare onderstand; perisioenen,
ziekte en invaliditeitsverzekering stonden immers nog in de kin-
derschoenen. Tevens is dit een bewijs van de hoger geponeerde
stelling dat de armoede tijdens het midden van de eeuw een veel
grotere impact had dan omstreeks 1890 (71).
De officiële statistieken verdeelden de behoeftigen in vijf leeftijds-
groepen: 0-6, 6-12, 12-60, 60-70 en 70 jaar en ouder. Er zijn
echter alleen gegevens over 1818, van 1837 tot 1840 en van 1846
tot 1853 bewaard.

leeftijd %
jaar - 6 6-12 12-60 60-70 70+
1818 10,13 21,49 50,82 9,30 8,23
1837 25,42 37,50 28,37 3,75 5,75
1838 25,50 37,50 28,25 3,75 5,00
1839 25,00 37,50 28,75 3,75 5,00
1840 26,25 36,25 28,75 3,75 5,00
1846 22,22 31,52 36,23 5,90 4,11
1847 23,39 31,42 36,07 5,35 3,75
1848 29,00 34,50 25,10 8,00 3,40
1849 31,43 34,04 24,30 7,61 2,60
1850 43,42 33,97 21,15 7,96 2,43
1851 34,34 33,87 21,19 8,15 2,43
1852 34,72 34,25 21,10 8,00 1,90
1853 37,54 37,16 14,97 8,32 1,98

(71) dr. supra.
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Alleen de cijfers over 1818 die gebaseerd zijn op de studie van pro-
vinciegouverneur de Keverberg, liggen min of meer in de lijn van
de resultaten uit de tellingen die we zelf hebben uitgevoerd. Eén
derde van de behoeftigen. was 12 jaar of jonger, iets meer dan de
helft behoorde tot de categorie van 12-60 jaar, en ± 10 % was
ouder dan 60. Vanaf 1837 zijn de gegevens afkomstig uit de ver-
slagen en de briefwisseling van de stad. Zij geven een opmerkelijk
beeld van de leeftijdsopbouw van de Aalsterse armen. Daar waar
we hoger reeds constateerden dat personen van 0 tot 19 jaar meer
dan de helft van het totaal uitmaakten, verschaffen de officiële sta-
tistieken voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar cijfers die schommelen
tussen 53 en 72 %. Dit klinkt zo ongeloofwaardig dat we aanne-
men dat deze bronnen vrij onbetrouwbaar zijn; in hoeverre dit te
wijten is aan een bewust of onbewust verkeerde berekening door
het Bureel van Weldadigheid valt echter moeilijk na te gaan.

Burgerlijke stand totale bevolking %
1817-21 1846 1890

13,97 15,11
13,89 15,18
1,92 1,87
3,29 3,37

37,OR 32,34
29,82 32,09

100,00 100,00

gesteun de personen %
1817-21 1846 (1I) 1890

9,05 10,39 14,77
8,57 10,39 14,77

, 2,85 4,30 3,40
12,30 10,75 4,77
34,72 30,82 31,13
32,52 33,33 31,13

100,00 100,00 100,00

3. Burgerlijke stand

In dit verband waren alleen de tellingen van 1817-21,1846 (II) en
1890 voldoende betrouwbaar om verantwoorde conclusies te
trekken.

gehuwde man
gehuwde vrouw
weduwnaar
weduwe
ongehuwde man
ongeh. vrouw
totaal

Uit deze cijfers blijkt dat vooral weduwen en weduwnaars de
klanten waren bij het Weldadigheidsbureel. Men kan met vrij
grote zekerheid zeggen dat meer dan 10 % van de Aalsterse
behoeftigen weduwe was. Het aantal weduwnaren lag wel heel
wat lager, namelijk 3 à 5 %. Het onvolledig en gebrekkig bron-
nenmateriaal laat [arnmer genoeg niet toe een evolutie te vinden in
deze toestand. In ieder geval wordt het relatief groot aantal perso-
nen die hun echtgeno(o)t(e) hadden verloren, verklaard door de
gehanteerde normen die op hun beurt de weerspiegeling vormden
van de bestaande toestand. Veelal was het loon van een arbeider
ontoereikend om een gezin te onderhouden zodat de beroepsacti-
viteit van de vrouwelijke partner een noodzakelijke aanvulling van
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het inkomen betekende. Wanneer nu door sterfgeval (of eventueel
door ziekte of ouderdom) van één van de echtgenoten dit gezinsin-
komen tot een dergelijk laag niveau daalde dat men in een staat
van behoeftigheid verviel, kwam men automatisch in aanmerking
voor steunverlening door de publieke weldadigheid.
Verder leren de tellingen van 1817-21,1846 (11) en 1890 dat het
aandeel gehuwde mannen en vrouwen in de bestudeerde armenpo-
pulatie kleiner was dan in dat van de totale Aalsterse bevolking.
Daarnaast is het percentage celibatairen onder de behoeftigen vrij
normaal. Als men de twee conclusies met elkaar in verband
brengt, constateert men een bevestiging van wat we hoger al stel-
den, namelijk dat vooral grote en vrij jonge gezinnen behoeftig
waren (72).

4. Gezinsgrootte

Door de gemiddelde gezinsgrootte van een arm Aalsters gezin te
achterhalen, kunnen we nog een bewijs vinden voor onze hypo-
these als zouden grote huishoudens tot de risicogroepen hebben
behoord. De tellingen leverden de volgende resultaten op:

jaar behoeftigen behoeftige gemiddelde
gezinnen gezinsgrootte

1817-21 455 126 3,61
1846 (l) 1437 300 4,79
1846(II) 279 85 3,28
1866 696 151 4,60
1890 440 108 4,07

Het feit dat niet kan gewerkt worden met alle behoeftigen van een
bepaald jaar verklaart waarom er vrij grote verschillen bestaan in
de gemiddelde gezinsgrootte. Toch kunnen we aannnemen dat een
arm huishouden in Aalst ongeveer vier personen telde. Dit lijkt
vrij weinig, zeker als men weet dat dit cijfer voor de ganse bevol-
king vijf bedroeg (73). Men mag echter niet vergeten dat zich
onder de behoeftigen heel wat alleenstaanden bevonden die de
gemiddelde gezinsgrootte naar beneden haalden. De volgende cij-
fers geven daarom een beter beeld van de toestand.

(72) dr. supra.
(73) Population. Rencensement général (15 octobre 1846), Brussel, 1849, p. 203.

Population. Rencensement général (31 décembre 1866), Brussel, 1870, dl. I,
p.46-47.
Population. Recensementgénéral(31 décembre 1890), Brussel, 1893, dl. 11,
p.46-47.



Aantal
kinderen 1817-21° ;42,06

1 10,31
2 10,31
3 19,84
4 9,52
5 8,73
6 11,90
7 ·6,34
8 0,79
9 0,79

10 0,33
11 0,33
12 0,33

totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

De vaststelling dat de groep zonder kinderen veruit de grootste
was, mag niet leiden tot een onderschatting van een andere belan-
grijke categorie van behoeftigen, namelijk de gezinnen met een
groot aantal kinderen. Uit bijna alle tellingen blijkt dat niet de
huishoudens met één of twee maar met drie kinderen de tweede
plaats innamen (zelfs vier in 1890). Hieruit kan men besluiten dat
de geboorte van een derde of vierde telg voor Aalsterse arbeiders
niet zomaar een mond meer betekende om te voeden, maar tevens
een verarming van de overige gezinsleden, in die mate zelfs dat
men niet in zijn behoeften kon voorzien zonder beroep te doen op
het Bureel van Weldadigheid. We geven toe dat de limiet van drie
of vier kinderen niet voor iedereen van toepassing was. Veel hing
immers af van het loon van het gezinshoofd en eventuele nevenin-
komsten van de echtgenote en reeds arbeidsbekwame kinderen.

53

percentage gezinnen
1846 (I) 1846 (Il)

17,00 42,35
13,00 11,76
14,00 9,41
16,66 12,94
12,00 8,23
12,33 4,70
8,66 3,52
3,33 5,88
2,00 1,17

1866
19,86
13,24
13,24
17,21
10,59
15,89
5,29
3,31
1,32

1890
28,70
14,81
10,18
10,18
19,44
6,48
4,62
3,70

5. Afkomst (74)
Aan de hand van de geboorteplaats van de behoeftigen kunnen
een aantal facetten van de immigratie worden belicht; primo, de
verhouding autochtonen-allochtonen; secundo, de verdeling van
de afkomst van de arme niet-Aalstenaars volgens provincie; en ter-
tio, de vraag of behoeftige immigranten uit de stad of het platte-
land afkomstig waren.

jaar
1846 (I)
1846 (11)
1866
1890

behoeftigen %
autochtonen .allochtonen

90,04 9,95
91,75 8,24
83,33 16,66
76,36 23,63

totale bevolking %
autochtonen allóchtonen

71,02 28,97
71,02 28,97
75,43 24,56
75,07 24,92

(74) De officiële statistieken maken geen gewag van de afkomst van de gesteun-
den. Bij gebrek aan gegevenskan evenminworden gesproken over de telling
van 1817-21.
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De behoeftigen zijn voor het grootste deel afkomstig uit Aalst zelf.
Hierin is duidelijk een evolutie merkbaar. baar waar tot 1846
ongeveer negen op de tien armen in de stad geboortig was, slonk'
dit tijdens de tweede-helft van de 19de eeuw tot zowat 75 %. Dit
is een cijfer dat overeenkomt met de totale Aalsterse bevolking.
Het aantal autochtone behoeftigen was met andere woorden in
1846 en 1866 relatief groter dan de totale populatie. Of dit te
maken had met een favorisering van de Aalsterse armen door het
Bureel van Weldadigheid viel uit het bronnenmateriaalniet op te
maken. In ieder geval kan het stijgend aantal allochtone behoefti-
gen worden toegeschreven aan de toenemende immigratie en grote
aantrekkingskracht van de stad tengevolge van de aanleg van de
spoorlijnen. Het succes van de tweede industriële revolutie in
Aalst had immers heel wat arbeiders aangetrokken.

afkomst % 1846 (I) 1846 (I1) 1866 1890
Oost-Vlaanderen 65,62 56,52 75,00 75,96
Brabant 17,48 8,69 14,65 6,63
Henegouwen 2,09 8,69 1,72
West-Vlaanderen 2,09 0,86 0,96
Antwerpen 1,92
Buitenland 8,69 6,73
Niet geïdentifice~rd 3,49 17,39 7,75 7,69
Totaal 110,00 100,00 100,00 100,00

Alhoewel de afkomst van alle personen niet kan worden geïdenti-
ficeerd is het toch mogelijk om een conclusie te trekken. De meeste
behoeftigen waren afkomstig uit de provincie zelf. Nochtans nam
ook Brabant in elk van de tellingen geen onbelangrijke plaats in.
Dit is vrij logisch; Aalst ligt op amper vijf kilometer van de grens
met Brabant en op zowat 25 kilometer van Brussel. Enkele
behoeftigen waren afkomstig uit Henegouwen, West-Vlaanderen
en Antwerpen, ja zelfs uit het buitenland (Italië, Pruisen, Frank-
rijk, Polen).
Waren de niet-Aalstenaars afkomstig uit andere steden of kwamen
ze van het platteland? We beperken ons tot de gegevens over Oost-
Vlaanderen en Brabant:

afkomst % 1846 (I) 184( (I1) 1866 1890
Oost-Vlaanderen 100,00 100,00 100,00 100,00

steden 14,01 30,75 8,04 5,06
platteland 85,98 69,23 91,95 94,93

Brabant 100,00 100,00 100,00 100,00
steden 44,00 50,00 41,17 14,28
platteland 56,00 50,00 58,82 85,71
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.De personen die zich in Aalst kwamen vestigen en er door het
Bureel van, Weldadigheid gesteund werden, waren voor het
grootste deel afkomstig van het platteland. Dit was het geval voor
Brabant maar vooral voor Oost-Vlaanderen. Hun aandeel schijnt
door de eeuw heen zelfs nog toe te nemen, Dit is een vrij normaal
verschijnsel. De urbanisatie nam tijdens de tweede helft van de
19de eeuw immers een ,hoge vlucht. Steeds meer landbouwers ver-
lieten tijdens de crisis in de landbouw (jaren zeventig en tachtig)
hun gëboortegrond en gingen hun heil zoeken in de industriële ste-
den (75). Daar vervoegden ze het leger van ongeschoolde arbeids-
krachten die een dergelijk laag loon verdienden dat de openbare
onderstand in noodgevallen moest bijspringen.

6. Mobiliteit
De mobiliteit was bij de 19de eeuwse paupers over het algemeen
vrij groot. Dit werd reeds aangetoond in studies over Mechelen en
Leuven (76). ·Wanneer men in behoeftigheid leefde, nam de onze-
kerheid om de dag van morgen steeds toe. Dit verklaart de neiging
om steeds ergens anders een beter bestaan te gaan zoeken. Of-
schoon er voor Aalst onvoldoende gegevens aanwezig zijn om een
gefundeerde conclusie te trekken, is het zeer aannemelijk dat het
cliënteel van het stedelijk Weldadigheidsbureel voortdurend wis-
selde. Hoger werd immers reeds de urbanisatie aangestipt. Verder
was Aalst "strategisch" gelegen tussen Brussel en Gent zodat velen
onderweg de stad aandeden. Evenals in Aalst bood de textielin-
dustrie in Gent wegens de lage lonen weinig kans op vooruitgang
op de sociale ladder, terwijl men misschien hoopte om in Brussel
in nieuwe sectoren beter zijn brood te verdienen. Hetzelfde kan
gezegd worden van Henegouwen waar de zware industrie nog
steeds een grote aantrekkingskracht uitoefende.

7. Beroepsactiviteit
De professionele indeling van de armen is interessant omdat op
deze manier kan nagegaan worden welke beroepen het tijdens
periode van armoede het zwaarst te verduren hadden. Tevens
vormt het een weerspiegeling van de zwakte van sommige econo-
mische sectoren.
Indien men de actieve armenbevolking over de verschillende eco-
nomische sectoren verdeelt, geeft dit de volgende resultaten:
- volwassen gezinshoofden:
(75) CRAEYBECKX (j,). Agrarisch bedrijf. In A.C.N" dl. XII, p. 20-23.
(76) VAN BORM (J.). o.c ..FIERS (M.-C). Q.e.



Ongeveer drie vierde van het totaal aantal bestudeerde armen
werkte in de secundaire sector. Nochtans nam dit cijfer juist in
1890 af toen de industrialisatie zich ten volle begon te voltrekken.
Dit was te wijten aan een toegenomen aantrekkingskracht van de
teriaire sector. Anderzijds verlieten steeds meer paupers hun klein
landbouwbedrijf en beproefden hun geluk in de fabriek.
Interessant is wel de vergelijking van de tabel met alleen de gezins-
hoofden en deze met het totaal aantal armen. Hieruit blijkt dat ten
opzichte van hun ouders relatief meer kinderen werkzaam waren
in de industrie dan in de landbouw en dienstverband. Dit betekent
dat steeds meer kinderen niet langer het traditionele beroep van
hun ouders uitoefenden (landbouwer of ambachtsman), maar
werk zochten in de fabrieken die deze jonge ongeschoolde arbei-
ders wegens de lage lonen met open armen ontvingen.
Het rapport van gouverneur de Keverberg en de briefwisseling van
de stad verschaffen voor de eerste helft van de 19de eeuw de vol-
gende gegevens:

beroep %
dagloners
wevers
kleermakers
pakdragers
schoenma'kers
twijnders e.a.
metsers
as- en mesrvegers
landbouwers
timmerlieden
spinsters
kantwerksters
wasvrouwen, schoonmaak-
sters, naaisters,

1818
26,93

3,29

1,40
5,51
8,64

16,30
16,80
13,01

1839
21,03
2,61
1,98
1,98
4,83
5,15

10,72
4,48
1,93
1,56

13,07
2,06
6,53
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borduur-breisters
bejaarden, zieken
vana
totaal

8,07
100,00

3,00
5,72

13,18
100,00

De meeste behoeftigen waren tijdens deze periode als dagloner
tewerkgesteld. Velen hiervan hielden zich tijdens de wintermaan-
den waarschijnlijk bezig met weven. Hun inkomen behoorde tot
de laagste van alle arbeiders. Dagloners die geen eten kregen bij
hun werkgever. verdienden in de zomermaanden 1830-46 dage-
lijks 1,09 fr. en 0,90 fr. tijdens de winter, vrouwen kregen gans
het jaar 0,72 fr. Mannen die inwoonden bij hun baas, verdienden
0,45 fr.; de vrouwen kregen tijdens de zomer ook 0,45 fr. maar
.slechts 0,36 fr. in de winter (77). Ter vergelijking: op 7 augustus
1843 betaalde men 0,12 fr ..voor een roggebrood, 0,17 voor een
masteluinbrood en 0,27 fr. voor een tarwebrood (78). Arme vrou-
wen waren meestal spinster, borduurster, wasvrouw, breister,
naaister, schoonmaakster of strijkster, kortom allemaal laag
betaalde beroepen. Hetzelfde gaat op voor de mannen: dagloner,
wever, twijnder, metser of mestveger. Indien men trouwens voor-
gaande tabel overloopt, constateert men dat, op kleermaker en
schoenmaker na, het bijna allemaal gaat om beroepen die geen bij-
zondere scholing vereisten.
Bekijken we nu de industriële sectoren afzonderlijk. De vergelij-
king van de resultaten van de tellingen met deze van de enquêtes
van 1846 en 1896 leren ons in welke branches de meeste behoefti-
gen werkzaam waren (79).

sectoren % bestudeerde industrie- bestudeerde industrie-
armen 1846(I) telling 1846 armen 1890 telling 1896

voeding 1,74 8,65 1,20 5,15
drank 0,38 2,09 1,20
tabak 0,19 2,18 4,75
chemie 2,13 0,80 4,17
hout 3,17 5,80 7,22 4,19
.papier-karton 0,52 0,99
grafische bedrijven 0,57
textiel 52,13 52,90 15,66 64,91
kleding 5,42 4,80 12,04
huid-Ieder 10,07 10}22 0,68 6,25
non-ferro 0,96 1,99 1,20 0,33

(77) S.A.A., Briefwisseling van de stad 1846 (niet gedateerde brief).
(78) tu«, 1843 (broodzetting van 7 augustus 1843).
(79) Rencensement général de l'industrie (15 octobre 1846), Brussel, 1851, p.

167-198.
Rencensement général des industries et de métiers (31 oetobre 1896), Brussel,
1900-1913, p. 223-237.



58

metaal 1,16 5,94 2,40 0,33
kunstnijverheid 0,28 0,68
bouw 7,75 4,13 8,43 4,13
niet geïdentificeerd 14,72 46,98 1,23
totaal 100,00 100,00 100,00 100,00

In 1846 waren de zwakke sectoren zeker en vast de textiel, de kle-
ding, de huid- en lederverwerkende nijverheid, de bouwen in min-
dere mate de chemie.
Inzake de textiel kan men wijzen op de zware crisis in de linnennij-
verheid. Wevers verdienden ongeveer 0,50 à 1,50 fr. per dag. Kin-
deren jonger dan 16 jaar streken meestal minder dan 0,50 fr. op
(80). De Aalsterse Kamer van Koophandel motiveerde de kinder-
arbeid op de volgende wijze: "L'auantage qu'on trouve à employer
des enfants de préférence aux hommes adultes, consiste en ce que
la journée ou le salaire des enfants est moins élevé et qu'ils font
aussi bien les petits travaux que les hommes adultes. Outre le gain
journalier des enfants, ils contractent par là des habitudes d'ordre
et de trauail" (81). Vanaf 1850 moesten linnenwevers afvloeien
naar andere sectoren waar men nauwelijks meer verdiende
(katoen, zijde, garen) (82).
Een malaise in de textiel leverde onvermijdelijk moeilijkheden op
voor de kleermakers; van de 43 in 1846 verdienden er 36 minder
dan 1 fr. per dag (83). De huid- en lederverwerkende nijverheid
evenals de bouw telden de schoenmakers en de metsers waren
hiervoor verantwoordelijk.
De interpretatie van de cijfers van 1890 wordt bemoeilijkt door
het groot aantal niet geïdentificeerde personen (in de bevolkings-
registers aangeduid als "fabriekswerker" of "arbeider"). Men kan
aannemen dat zij in de voornaamste Aalsterse industrie, de textiel,
werkzaam waren.
In hoeverre werkloosheid een rol heeft gespeeld in de armoede is
onmogelijk na te gaan. Tengevolge van ziekte, ongeval of het win-
terseizoen was dit fenomeen voor sommigen zeker en vast een rea-
liteit. Nergens in het bronnenmateriaal vonden we exacte cijfers
over de proporties die de werkloosheid zou hebben aangenomen.

De lokalisatie van de Aalsterse armen vormt een niet te ver-
waarlozen facet in de studie van de armoede. Dit onderwerp
kwam echter reeds in een vroeger nummer aan bod (84).
(80) Recensement général de l'industrie (15 octobre 1846), Brussel, 1851, p. 223.
(81) Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le trauail des enfants

(1846), Brussel, 1846-1848, p. 52-53.
(82) Rencensement général de l'industrie (15 octobre 1846), p. 224.
(83) Ibid., p. 241.
(84) PRAET, Lokalisatie van de Aalsterse armen tijdens de 19de eeuw. In Land

van Aalst, 1987,6, p. 314 e.v.
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SYNTHESE

Dit artikel over de armoede te Aalst illustreert op markante
wijze de sociaal-economische toestand van Vlaanderen tijdens de
19de eeuw. De liefdadigheid en het armoedepatroon kwamen in
grote lijnen overeen met die van een doorsnee Vlaamse stad.
De armenzorg was in Aalst stevig uitgebouwd. Op de eerste plaats
was er de publieke weldadigheid die in handen lag van het stads-
bestuur. Het Bureel van Weldadigheid hield zich bezig met de
steunverlening aan huis ("huisarmen"). Alle andere behoeftigen
die in één of ander gesticht waren opgenomen (zieken, wezen,
krankzinnigen, zwangere vrouwen), vielen ten laste van de COJll-
missie van Burgerlijke Godshuizen. Deze openbare onderstand
werd in crisisperioden nog aangevuld door allerhande stedelijke
initiatieven (gratis onderwijs voor kinderen, tewerkstellingspro-
jecten, brood- en brandstofuitdelingen). Het belang van de private
liefdadigheid mag evenmin onderschat worden; op straat en in de
kerk werden in ruime mate aalmoezen gegeven en religieuze
genootschappen hadden de handen meer dan vol.
Omstreeks 1800 was Aalst een middelgrote stad die sinds eeuwen
sluimerde binnen haar middeleeuwse wallen. Grote manufacturen
waren er nog onbestaaride en de bevolking was vooral actief in de
ambachtelijke sector. In Mijlbeek en Schaarbeek trachtten de
inwoners hun landbouwersinkomen aan te vullen met het spinnen
en weven van vlas. De Franse bezetters reorganiseerden de armen-
zorg door de oprichting van het Weldadigheidsbureel en de Com-
missie van Burgerlijke Godshuizen. Voorts was de relatieve bloei
van het economische leven verantwoordelijk voor de geringe
werkloosheid. De cliënten van het Weldadigheidsbureel beston-
den bijgevolg voor het grootste deel uit structureel behoeftigen,
met andere woorden personen die omwille van hun hoge leeftijd,
ziekte of ongeval werkonbekwaam waren (5 à 10 % van de bevol-
king). Meestal waren het weduwnaren en weduwen ouder dan 60
jaar, maar ook alleenstaande vrouwen met een groot aantal kinde-
ren behoorden tot deze groep.
De reorganisatie van de armenzorg had ook nog andere implica-
ties. Voor het eerst werd degelijk werk gemaakt van een door de
overheid gepatroneerde vorm van sociale zekerheid voor de mar-
ginalen van de samenleving. Naast humanitaire overwegingen
speelde echter ook de ongerustheid vanwege de burgerij voor de
classes laborieuses et dangereuses een belangrijke rol. Via uitge-
breide armenlijsten en huisbezoek door armeesters poogde zij
aldus een sociale controle te voeren om eeuwenoude kwalen zoals
publieke bedelarij, landloperij en daarmee gepaard gaande kleine
criminaliteit uit te roeien.
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Tijdens de Hollandse periode en vooral na de revolutie van 1830
steeg het aantal behoeftigen in Aalst tot meer dan 30 %. Het ver-
slechterde economische klimaat tengevolge van de crisis in de lin-
nennijverheid, de stagnerende lonen en de sterk schommelende
voedselprijzen had de categorie van de conjunctureel behoeftigen
aanzienlijk doen toenemen tijdens de periode 1845-49 (één derde
van de bevolking werd door het Weldadigheidsbureel gesteund).
Over het algemeen waren het vrij jonge gezinnen met gemiddeld
drie à vier kinderen (of weduwen met een groot gezin) die tenge-
volge van werkloosheid of te lage inkomsten moesten beroep doen
op de openbare onderstand. De meeste armen waren geboren
Aalstenaars, een minderheid was afkomstig van het omliggende
platteland. Hoe groot hun mobiliteit was, viel niet na te gaan.
Maar toch is duidelijk dat, indien ze emigreerden, dit vooral
gebeurde naar Brussel en in mindere mate naar het Henegouwse
steenkoolbekken. In Aalst zelf woonden ze aan de rand van de
oude stadskern en tegen het einde van de eeuw ook in Mijlbeek.
Segregatie tussen rijk en arm was met andere woorden een reali-
teit. De beroepsverdeling van de armen bracht de typische crisis-
sectoren aan het licht: textiel, kleding, bouwen schoenmakerij.
Doch ook de landarbeiders kregen meestal hongerlonen uitbe-
taald. Na de zware crisisjaren 1845-49 kende de levensstandaard
een lichte verbetering: de lonen bleven stabiel of ondervonden een
lichte stijging terwijl de voedselprijzen over het algemeen een
dalende tendens vertoonden. Uitzonderingen waren de jaren
1853-55 toen opeenvolgende misoogsten personen opnieuw tot de
bedelstaf dwongen, en 1866-71 toen de stad te lijden had onder
een laatste hevige cholera-aanval. Tevens ondervond zij de weer-
slag van de gestegen voedselprijzen, de verlammende werking van
de dalende conjunctuur in het internationale economische leven en
de Frans-Duitse oorlog tijdens het begin van de jaren zeventig. Het
onrustige klimaat deed ook in Aalst de sociale bewogenheid toene-
men, niet alleen in reeds bestaande socialistische kernen maar ook
in de Christelijk geïnspireerde en volksgezinde groepen rond de
figuren van priester Adolf Daens en diens broer en drukker Pieter .
Voor het eerst werd de armoede van de Aalsterse arbeider openlijk
aangeklaagd. De toegenomen werkloosheid, de harde winters en
het groeiend aantal bedelaars en landlopers sterkten hen nog in
hun overtuiging. In de Daensistische pers groeide aldus de mythe
van de ongehoorde armoede van de Aalsterse arbeiders omstreeks
1890. Niettemin was de sociaal-economische evolutie enigszins
anders: de uitgaven van het Weldadigheidsbureel namen wel toe,
maar het aantal behoeftigen slonk ten opzichte van de vorige jaren
waardoor de gemiddeld uitgekeerde som per hoofd en per jaar
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steeg. Andere positieve factoren waren de vrij goedkope levens-
middelen en het succes van de tweede industriële revolutie in
Vlaanderen. Dit alles betekent zeker niet dat de Aalstenaars er
zoveel beter aan toe waren dan hun lotgenoten in bijvoorbeeld
Gent en Luik. Integendeel, de lage lonen die in de voornaamste
sector (textiel) werden uitbetaald, zorgden ervoor dat de behoef-
tigheid in de stad nog vrij aanzienlijk was rond de eeuwwisseling
(5 à 10 % van de bevolking). Maar is de relatieve welvaartsstij-
ging 'tegen het einde van de eeuw dan tevens geen- bewijs van de
donkere poel van armoede die de arbeiders voordien hadden moe-
ten doorwaden?
Tijdens de 20ste eeuw kende Aalst de algemene verhoging van de
levensstandaard van het land. Recente studies hebben echter uit-
gewezen dat de "nieuwe armoede" in het arrondissement sterk de
kop heeft opgestoken. Er loopt dus duidelijk structureel wat fout
in de streek van Aalst: te weinig dynamische sectoren, een verou-
derde bevolking of een ligging die te weinig wordt geoptimali-
seerd? Het is echter aan beleidsmensen dit uit te maken.

Patriek Praet
Meerbeekstraat
94000kegem
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Bijlage I. De uitgaven van het Bureel van
Weldadigheid vergeleken met het aantal

behoeftigen (1816-1899)

laar uitgaven (a) uitgaven aan (b)/(a) aantal (b)/(c)
onderstand (b) behoeftigen (c)

lS16 10.228,61 7.345,22 0,71
1817 11.998,27 9.258,04 0,77
1818 10.080,64 8.746,67 0,86
1819 15.691,73 14.367,25 0,91
1820 9.5.17,60 7.916,36 0,83
1821 10.178,78 9.099,29 0,89
1822 9.463,64 8.295,83 0,87
1823 10.187,97 8.992,46 0,88
1824 10.449,77 9.217,36 0,82
1825 11.774,11 9.912,91 0,84
1826 11.930,65 10.658,18 0,89
1827 17.542,11 12.763,28 0,72
1828 12.832,34 10.234,89 0,79
1829 13.341,58 10.684,34 0,80
1830 14.414,39 10.116,17 0,70 3.000 3,37
1831 13.313,42 12.316,55 0,92 3.000 4,10
1832 13.557,90 11.550,91 0,85 3.300 3,50
1833 36.646,76 26.866,76 0,73 3.300 8,14
1834 27.571,79 23.601,14 0,85 3.300 7,15
1835 31.125,01 24.217,01 0,77 3.350 7,22
1836 29.500,89 24.487,24 0,81 3.350 7,30
1837 28.958,75 25.005,07 0,83 4.000 6,25
1838 32.170,35 25.589,30 0,73 4.000 6,39
1839 34.473,57 26.239,96 0,66 4.000 6,55
1840 50.289,34 27.448,95 0,48 4.000 6,86
1841 60.937,87 27.428,94 0,42 4.000 6,85
1842 55.942,60 26.298,17 0,46 4.000 6,57
1843 39.113,17 29.505,18 0,75 4.000 7,37
1844 35.327,18 30.480,81 0,84 4.000 7,62
1845 34.599,05 30.029,82 0,85 4.000 7,50
1846 34.480,80 31.120,04 0,88 6.075 5,12
1847 48.596,96 29.416,46 0,59 5.600 5,25
1848 48.182,67 29.448,74 0,60 5.000 5,88
1849 43.524,16 35.159,26 0,80 5.185 6,78
1850 39.260,80 32.615,43 0,75 5.095 6,40
1851 39.206,77 26.878,34 0,68 5.125 5,24
1852 32.368,44 27.582,96 0,85 5.036 5,47
1853 35.933,89 28.735,71 0,79 6.051 4,74
1854 6.532
1855 8.601
1856 55.812,23 37.456,55 0,67 8.410 4,45
1857 47.189,08 33.293,53 0,70 8.120 4,10
1858 46.944,30 33.475,58 0,71 8.216 4,07
1859 41.802,99 34.931,80 0,83 7.320 4,77
1860 40.298,37 34.889,97 0,86 6.893 5,06
1861 47.393,66 37.868,86 0,79 7.781 4,86
1862 51.846,07 36.574,37 0,70 7.614 4,80
1863 128.961,19 35.015,83 0,27 7.230 4,84
1864 48.875,15 38.728,06 0,79 6.141 6,30
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1865 49.414,94 37.799,76 0,76 6.214 6,08
1866 49.610,63 40.015,88 0,80 6.614 6,05
1867 60.824,98 44.456,46 0,73 7.632 5,82
1868 63.085,14 43.466,30 0,68 7.820 5,55
1869 50.522,12 44.916,32 0,88 8.034 5,59
1870 58.882,14 52.932,97 0,89 8.276 6,39
1871 64.987,51 48.796,08 0,75 8.418 5,79
1872 53.967,94 51.114,26 0,94 8.491 6,01
1873 69.964,23 48.525,29 0,69 8.489 5,71
1874 43.426,87 38.831,46 0,89 8.493 4,57
1875 48.223,25 40.311,22 0,83 8.516 4,73
1876' . 49.309,21 42.115,86 0,85 8.708 4,83
1877 76.872,75 46.016,48 0,59 8.816 5,21
1878 59.787,48 44.269,48 0,74 8.831 5,01
1879 49.426,06 8.846 5,58
1880 278.137,86 55.132,58 8.906 6,19
1881 75.482,36 63.515,30 0,84 8.947 7,09
1882 78.805,23 50.767,94 0,70 9.107 6,12
1883 83.100,57 67.950,73 0,81 9.109 7,45-
1884 82.048,77 66.468,28 0,81 8.489 7,82
1885 86.993,68 8.489
1886 8.790
1887 83.946,01 68.466,89 0,81 9.050 7,56
1888 90.139,41 73.663,95 0,81 9.030 8,15
1889 84.088,48 65.870,39 0,78 9.050 7,27
1890 92.589,52 71.720,24 0,77 9.069 7,90
1891 96.363,34 78.333,38 0,81 9.083 8,62
1892 288.145,56 67.647,47 0,23 9.109 7,42
1893 70.521,50 61.595,30 0,87
1894 75.600,72 64.418,40 0,85
1895 92.519,64 64.846,94 0,70
1896 89.124,55 66.238 0,74
1897 72.171,37 60.222,06 0,83
1898 68.603,70 59.637,70 0,86
1899 79.616,16 57.400,01 0,72

Bronnen: - S.A.A., Rekeningen Bureel van Weldadigheid, nrs. 499-512.
- Stadsverslagen, 1830-1899

Tot 1832 in gulden; vanaf 1833 in Belgische franken.

Bijlage 11
Evolutie behoeftigheid

1830-1853
Jaar
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

Totale bevolking

14.791
14.844
14.815
14.704
14.807
14.774
14.895
14.777
14.786
14.748
14.896

Behoeftigen

3.000
3.000
3.300
3.300
3.350
3.350
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

% behoeftigen

20,2
20,2
22,2
22,4
22,2
22,3
22,4
27,0
27,0
27,1
26,8
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1841 14.730 4.000 27,1
1842 14.774 4.000 27,0
1843 14.721 4.000 27,1
1844 14.823 4.000 26,9
1845 .14.840 4.000 26,9
1846 17.226 6.075 35,2
1847 17.098 5.600 32,7
1848 17.042 5.000 29,3
1849 16.770 5.185 30,9
1850 16.990 5.095 29,9
1851 17.079 5.125 30,0
1852 17.295 5.036 29,1
1853 17.493 6.051 34,5

1854 - 1892
Jaar Totale Ingeschreven % "Huisannen" %

bevolking behoeftigen

1854 17.634 6.532 37,0 6.314 35,8
1855 17.815 8.601 48,2 8.344 46,8
1856 18.021 8.410 46,6 8.270 45,8
1857 18.248 8.120 44,4 7.659 41,9
1858 18.564 8.216 44,2 7.106 38,2
1859 18.842 7.320 38,8 7.120 37,7
1860 19.002 6.893 36,2 6.416 33,7
1861 19.253 7.781 40,4 7.781 40,4
1862 19.382 7.614 39,2 3.184 16,4
1863 19.697 7.230 36,7 3.161 16,0
1864 19.856 6.141 30,9 3.294 16,5
1865 20.082 6.614 30,9 3.563 17,7
1866 20.085 6.214 32,9 3.396 16,9
1867 20.374 7.632 37,4 3.656 17,9
1868 20.737 7.820 37,7 4.170 20,1
1869 21.107 8.034 38,0 4.536 21,4
1870 21.183 8.276 39,1 1.599 7,5
1871 21.305 8.418 . 39,5 1.739 8,1
1872 21.230 8.491 . 39,9 1.515 7,1
1873 21.262 8.489 39,9 1.519 7,1 .
1874 21.472 8.493 39,5 1.541 7,1
1875 21.736 8.516 39,2 1.617 7,4
1876 21.131 8.708 41,2 1.706 8,0
1877 21.256 8.816 41,6 1.730 8,1
1878 21.548 8.831 40,9 1.733 8,0
1879 21.780 8.846 40,6 1.768 8,1
1880 20.982 8.906 42,4 1.791 8,5
1881 21.285 8.947 42,0 1.887 8,8
1882 21.470 9.107 42,4 1.843 8,5
1883 22.019 9.109 42,3 1.873 8,5
1884 22.446 8.489 37,8 1.519 6,7
1885 22.743 8.489 37,3 1.556 6,8
·1886 23.194 8.790 37,8 1.694 7,3
1887 23.399 9.050 38,6 1.933 8,2
1888 23.893 9.030 37,7 1.978 8,2
1889 24.381 9.050 37,1 2.028 8,3
1890 25.544 9.069 35,5 2.079 8,1
1891 25.752 9.083 35,2 2.104 8,1
1892 26.070 9.109 34,9 2.187 8,3

Bron: Stadsuerslagen, 1830-1892



- HET LÁND VAN AALST
REEDS VERSCHENEN JAARGANGEN

Reeds verschenen jaargangen worden verkocht aan 450 fr.
per volledige jaargang. Een enkel nummer van een lopende jaar-
gang kost 150 fr. en een dubbel nummer 250 fr. Een enkel num-
mer van een oude jaargang kost 75 fr. en een dubbelnummer
150 fr.

De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde
bedrag op rekening nummer 001-0561340-77 van Het Land van
Aalst, Oude jaargangen Tulpstraat 1,9308 Aalst-Hofstade.
Tel. 053/70.21.79

Alle jaargangen zijn nog in voorraad, uitgezonderd de onder-
staande, waarvan nog slechts de aangeduide nummers beschik-
baar zijn:
1949 (1)
1950 (2)
1951 (3)
1952 (4)
1953 (5)
1954 (6)
1957 (9)
1958 (10)
1959 (11)
1960 (12)

uitverkocht
uitverkocht
uitverkocht
nummer 6
uitverkocht
nummers 3-4-5-6
nummers 1-2-3-4-5
nummers 3-4-5-6
uitverkocht
nummers 2-4-5-6

1961
1962
1965
1966
1967
1976
1977
1979
1983

(13) nummers 2-3-4-5-6
(14) nummers 2-3-4-5-6
(17) nummers 1-2':5-6
(18) nummers 1-4-5-6
(19) nummers 1-2-5-6
(28) nummer 1
(29) nummers 1-2-4-5-6
(31) nummers 1-2-4-5-6
(35) nummers 2-3-4-5-6

NOG BESCHIKBAAR:
M. Cornelis, Buitenpoortersboeken van Geraadsbergen.

Genaaid: 650,- fr.
L. Van Durne, Het Uithof van de abdij van Ninove te Dikkelvenne

en Velzeke. - 1985 - 2~,- fr.
L. Beeckmans, Een stenen artefact uit Bambrugge - De Burcht

van de Heerlijkheid Hasselt - Een 16e-eeuwse muntschat uit
Ninove. - 1985 - 25.- fr.

R. Opsommer, De Geraardsbergse Stadschepenbank 1280-1360.
1985 - 25,- fr.

Herman Van Isterdael e.a., Bibliografie van de Gemeen-
ten van het Land van Aalst (1950-1983).
2 banden - 915 blz.: 1.200,- fr. (gebeurlijk te verhogen met
70,- fr. portonkosten).
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