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MAGDA GRA VEZ-HAEGENS
BIOGRAFIE VAN EEN AALSTERSE
VLAAMS-NATIONALISTE
Frans VAN CAMPENHOUT
Magda Haegens werd geboren in Zele op 30 januari 1900 in een
gegoede burgerfamilie [1] als derde en jongste kind van Julius
Franciscus Haegens en Margareta Mathildis De Smet. Samen met
haar twee oudere broers, Gustav en Alberic [2], groeide ze op in de
Lokersebaan. Na de lagere school bij de zusters van Onze-LieveVrouw in Zele volgde ze middelbaar onderwijs bij de zusters van
Liefde in Eeklo. Zowel lager als middelbaar onderwijs waren in het
Frans. Van 1920 tot 1922 studeerde ze pedagogische wetenschappen
aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen in de De Bomstraat in
Antwerpen.

De internen van de Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, Antwerpen 1921
Zittend op de grond: Hilde Persijn, Six
Zittend: Anne Vermoesen, Magda Haegens, Jeanne Driessen (senator)
Staand: Martha Van de Walle, Eisa Veyt, ?, Alice Six.

[I)
[2]

Officieel heette ze Magdalena Bertha Cesarina Maria Haegens.
Gustav werd industrieel in Zele; Alberic werd parochiepriester.
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Op 16 september 1922 trouwde ze met Hilaire Gravez (°1889)
uit Aalst. Omdat hij door de oorlog zijn studies had moeten onderbreken, had hij pas in oktober 1919 het diploma van dokter behaald.
Het gezin vestigde zich in Aalst op de Dendermondse Steenweg en
in 1925 op de Keizerlijke Plaats. Van dan af werd Haegens steevast
betiteld als 'mevrouw Gravez'. Onder die naam of onder GravezHaegens trad ze naar buiten [3].
Dietse jeugdbeweging
Al vroeg speelde Haegens een belangrijke rol in de Vlaamse
meisjesbeweging.
In de kerstvakantie van 1912-1913 had Gabriëlla Van Caeneghem in
Lokeren een Vlaamse bond voor meisjes uit het middelbaar onderwijs gesticht onder de naam Bloeiende Bloemen. In haar spoor
ontstonden soortgelijke bonden in Antwerpen, Lier, Sint-Niklaas,
Zottegem, Temse, Ardooie, Turnhout, Vilvoorde en Hasselt. Op 16
september 1913 kwamen circa achthonderd meisjes samen op een
bedevaart in Oostakker. Daar werd beslist tot de oprichting van de
Landsbond voor Katholieke Vlaamse Meisjesstudenten
als de
overkoepelende organisatie van de diverse landelijke meisjesbonden. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog telde hij achtentwintig bonden.
.
Dat de Vlaamse meisjesbeweging met een vertraging van nagenoeg veertig jaar het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond
(AKVS) volgde, heeft heel wat redenen. Tot diep in de 20ste eeuw
gold in brede kringen de opvatting dat de vrouw niet thuishoorde in
het openbare en politieke leven. Haar plaats was in het gezin als
echtgenote en moeder. Pas na de Eerste Wereldoorlog kreeg ze stemrecht op gemeentelijk vlak en het duurde tot 1949 voor ze ook op
provinciaal en nationaal vlak haar stem kon uitbrengen. Daarbij
kwam dat heel wat minder meisjes dan jongens de kans kregen om
voort te studeren. En dat meisjes uit de hogere kringen en uit de
burgerij die de gelegenheid hadden, Franstalig onderwijs volgden.
Maar omdat flaminganten
er zich bewust van werden dat
Vlaamsgezindheid vooral via de moeder overgedragen wordt op de
kinderen, groeide langzaam de roep naar Nederlandstalig onderwijs
en een Vlaams verenigingsleven voor meisjes. Als echtgenote kon de
vrouw een steun zijn voor haar man in zijn strijd voor de Vlaamse
ontvoogding en als moeder kon ze haar kinderen opvoeden tot
Vlaamsbewuste volksgenoten.
(3)

In dit artikel zullen we naar Magda Gravez-Haegens steeds verwijzen onder de naam
Haegens en naar Ange\a Dosfel- Tysmans onder de naam Tysmans.
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Als vijf tienjarige stichtte Haegens in Zele de meisjesbond
Rijzende Krachten, waarvan ze voorzitster werd. De Eerste
Wereldoorlog was volop aan de gang en er was in het Waasland
onenigheid in studentenmiddens en Vlaamse kringen over de vraag
of men zich tijdens de oorlog al dan niet van politiek moest
onthouden. August Borms van Sint-Niklaas had Vlaanderen
gewaarschuwd voor een passieve houding aangezien "de tegenstanders van 't Vlaamse volk voortgaan met ons in de vreemde aan
te vallen en wapens te smeden tegen ons volksbestaan". In SintNiklaas, Hamme, Temse en Dendermonde raakten steeds meer studenten gewonnen voor politieke actie. Ook in Zele was de polarisatie
vaak hevig. De Vlaamse voorman Edmond Rubbens verwierp er
iedere samenwerking met de Duitsers, maar Gustaaf Famaey van de
Zelese bond 'Trouw moet blijcken' en Haegens' oudere broer
Gustav die student was in Gent, waren fervente Borms-aanhangers
(4]. Ook haar oom Emiel Van Bockstaele uit Dendermonde bekende
zich tot het activisme (5]. Haegens zal wellicht de draagwijdte van
de discussies onder voor- en tegenstanders van het activisme nog
niet tenvolle gevat hebben, maar we mogen toch aannemen dat mee onder invloed van haar directe omgeving - de bond Rijzende
Krachten radicaal Vlaams was.
Er zijn over die bond nagenoeg geen documenten bewaard
gebleven. Het aantal leden was beperkt en zijn invloed gering. Maar
de stichting ervan is tekenend voor de ondernemingszin van Haegens
die zich van jongsaf een leiders- en voortrekkersrol had toegemeten.
Later verklaarde ze: "Door mijn verblijf in Franse inrichtingen waar
men het Vlaamse volk en zijn taal miskende, werd ik meer en meer
bewust van de kloof die tussen mij en mijn volk gegroeid was. Door
het ontdekken van de vele onrechten mijn volk aangedaan op velerlei gebieden werd ik vlaamsgezind" [6].

[4]

[5)
[6)

Erik Verstraete (samensteller), Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek, 1984, p. 81-82. De
vervlaamste Gent e universiteit ging in oktober 1916 van start. Gustav (Gustaaf) Haegens
was in Gent actief in de sociëteit Uylenspieghel en werd in 1918 licentiaat in de handelswetenschappen (Daniël Vanacker, Het Aktivistisch avontuur, 1991, p. 270, 273).
De activist Emiel Van Bockstaele was in 19181jd van de Tweede Raad van Vlaanderen.
Getuigenis Magda Haegens in 1946 (Privé-archief E. Verstrepen. Zele: Levensloop Mw.
Gravez-Haegens).
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Tijdschrift Gudrun, 3de jg. 1921: kaft
(verzameling Marc Uyttersprot).
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Na de Eerste Wereldoorlog moest de katholieke Vlaamse meisjesbeweging nagenoeg opnieuw opgestart worden. Ze richtte zich
van dan af tot een ruimer publiek dan het AKVS. Want ofschoon het
merendeel van de leden studeerden of gestudeerd hadden en uit
burgerlijke
en Vlaamsgezinde
kringen kwamen, stelde de
Landsbond het lidmaatschap ook open voor werkende meisjes uit
middenstands-, boeren- en arbeidersgezinnen. Omdat heel wat leden
ook op volwassen leeftijd of na hun huwelijk bleven samenwerken,
werd de Bond in 1926 omgedoopt tot Katholieke Vlaamse
Landsbond voor Vrouwen en Meisjes en in 1928 tot Vlaamse
Landsbond voor Rooms-Katholieke Vrouwen en Meisjes. Eind oktober 1919 werd begonnen met het tijdschrift Gudrun [7].
Onder leiding van Maria Laporta, Julia Putman en vanaf 1926
van Angela Tysmans, de weduwe van de katholieke Vlaamse voorman Lodewijk Dosfel, dijde de beweging uit over heel Vlaanderen.
De diverse bonden organiseerden vormingsavonden,
nodigden
sprekers uit of gaven aan leden een onderwerp om te behandelen. In
de werking en het programma en in het tijdschrift Gudrun ging veel
aandacht naar culturele, religieuze, pedagogische, esthetische en
huishoudelijke aspecten. Doel was meisjes op te leiden tot gecultiveerde katholieke Vlaamse vrouwen, door persoonlijke vorming te
stimuleren, persoonlijke fierheid en gemeenschapszin te ontwikkelen. Uit hun midden zou een elite komen van vrouwen die leiding
kon geven aan de massa. Het Vlaamse land werd ingedeeld in vijf
gouwen volgens de bestaande provincies, die op hun beurt
onderverdeeld werden in gewesten. Een aangesloten 'bond' telde
twintig tot dertig leden. Een verkozen voorzitster werd bijgestaan
door een schrijfster en een schatbewaarster die een deel van het
lidgeld overmaakte aan de gouwleiding. Elke bond had ook een
proost, die evenwel geen deel uitmaakte van het bestuur. In elke
gouw werd jaarlijks een gouwdag georganiseerd en de landdag was
een ontmoetingsplaats voor meisjes uit heel Vlaanderen. Vanaf
1931-1932 werd de werking van de Landsbond ook uitgebreid met
'kinderbonden'
waarin meisjes onder de veertien jaar werden
opgenomen.

(7)

Gudrun verscheen van oktober 1919 tot 1942. In bet eerste decennium werkten o.m.
mee: August Borms, Stefanie Claes-Vetter, lef De Belder, Jan Hammeneeker, Victor
Leemans. Wies Moens, Maria Rosseels, Stijn Streuvels, Angela Tysmans-Dosfel, Emest
Van der Hallen, Thomas Vanderschelden. Cyriel Verscbaeve.
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Na haar huwelijk werd Haegens in Aalst lid van de Christen
Vlaamse Vrouwenbond, waaraan ook een kinderafdeling verbonden
was, maar het leeuwenaandeel van haar engagement ging naar de
Vlaamse meisjesbond De Denderlelie. Ze werd er in 1922 voorzitster van en volgde in die functie haar schoonzus Madeleine Gravez
op.
Al snel oversteeg ze de plaatselijke werking en speelde ze een
belangrijke rol in de leiding van de Landsbond. Ze werd in oktober
1925 ondervoorzitster van de Oost-Vlaamse gouw. Op de bestuursvergadering van de Landsbond van 21 februari 1926 in
Antwerpen werd ze tot ondervoorzitster verkozen. Angela Tysmans,
die tot dan gouw leidster van Oost-Vlaanderen was, werd voorzitster
en volgde Julia Putman op die in een klooster trad. Twee maanden
later, op 11 april 1926, werd Haegens, naast ondervoorzitster van de
Landsbond, ook gouwleidster van Oost-Vlaanderen. Mevrouw Van
Acker werd ondervoorzitster.
Binnen het hoofdbestuur van de Landsbond koppelden steeds
meer leden aan het zelfvormingsideaal ook een Vlaams-nationalistische opstelling. Ze spraken zich uit voor amnestie voor de activisten van de Eerste Wereldoorlog en het Gudrun-nummer van mei
1928 was volledig gewijd aan de gevangen activist August Borms
naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. Ze namen weliswaar
niet deel aan betogingen en wilden alleen "de evoluerende radicale
Vlaamse gedachte" volgen zonder te kiezen voor een of andere
strekking of partij. Maar ze werden in die Vlaams-nationale
opstelling door de basis maar schoorvoetend of zelfs helemaal niet
gevolgd. Eind 1925 immers spraken de Belgische bisschoppen zich
openlijk uit tegen het Vlaams-nationalisme. Mee door die veroordeling en de werking van concurrerende jeugdgroepen
uit de
Katholieke Actie, groeide de onenigheid in eigen rangen. Vele meisjes wilden gehoorzaam blijven aan het kerkelijke gezag en zagen de
zelfvorming van de leden als het voornaamste of zelfs het enige doel.
In de tweede helft van de jaren 1920 daalde het aantal bonden van
honderd en twaalf naar vierenzestig.
In Oost-Vlaanderen waren enkele bonden ontbonden, onder
meer in Eeklo, Lede en Zele, en van andere ging er nagenoeg geen
activiteit meer uit. Naar de Landdag van 1 augustus 1926 in Aalst
waren heel wat minder meisjes gekomen dan naar de landdagen in
Antwerpen in 1924 en Brugge in 1925. Haegens kreeg dus de
opdracht de Oost-Vlaamse vrouwen- en meisjesbeweging nieuw
leven in te blazen. De bestaande bonden van Aalst, Dendermonde,
Gent, Nazareth, Sint-Niklaas en Waarschoot kregen een nieuw
impuls en vrouwen en meisjes die op andere plaatsen aan Vlaamse
actie deden, werden aangespoord om een bond te stichten. Blijkbaar
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met enig succes, want in het novembemummer van Gudrun 1927
kon een uitvoerig verslag gepubliceerd worden over de veelzijdige
werking in Oost-Vlaanderen. Daaruit blijkt dat naast culturele
activiteiten vele meisjes deelnamen aan een retraite in Oostakker en
dat geld werd ingezameld voor de missiewerken van Julia Putman,
die onder de naam zuster Hadewych in Indië werkte.
Denderlelie was een van de actiefste bonden. Om de veertien
dagen vergaderden de leden in het Vlaams Huis in Aalst. In 1927
vierden ze het feest van Sint-Lutgardis (met Haegens als spreekster)
en elf juli, waren ze aanwezig op de Landdag, de IJzerbedevaart en
de Dosfel-hulde en maakten ze een uitstap naar Vlaams-Brabant. Op
1 december sprak Wies Moens er over Lodewijk Dosfel. Tijdens het
kerstfeest, samen met de Vlaamse Vrouwenbond, werden een drietal
toneelstukjes opgevoerd.
Sommige bestuursleden van de Landsbond waren er evenwel
niet gelukkig mee dat de Bond buiten elke partijpolitiek wilde blijven en eisten een concreter engagement. Haegens, die net als haar
man in de politiek stond, wilde aansluiting bij de Vlaams-nationale
partijen. Ze vond steun in het Aalsterse waar het Daensisme rond de
eeuwwisseling al heel wat vrouwen tot een daadwerkelijk engagement had bewogen. Het was een volksbeweging geweest die in de
jaren 1920 geleidelijk was overgegaan in het Vlaams-nationalisme,
maar waarvan de erfenis nog voelbaar bleef. Hun volksvrouwen
voelden zich niet thuis in de Landsbond, die ze ervoeren als een
vereniging van hoofdzakelijk intellectuelen.
Haegens raakte in onmin met de Landsbondsleiding. Het conflict werd nog verscherpt toen eind september 1929 de SintLutgardiskring, het vrouwen verbond van Mol, een aanvraag indiende om lid te worden van de Landsbond. De voorzitster van Mol
was een gemeenteraadslid voor de Katholieke Vlaamse Volkspartij
van Thomas Debacker en dus politiek actief. Omdat het hoofdbestuur van de Landsbond op politiek gebied strikt neutraal wilde blijven, verwierp het de kandidatuur.
Op 9 maart 1930 scheurden acht bonden zich af van de
Landsbond.
Haegens stichtte daarop het Vlaams Nationaal
Vrouwenverbond (VNVV), dat los stond van de Landsbond en op
politiek gebied aan zijn leden een grotere vrijheid gaf. Naast de bonden van Aalst en Mol kreeg ze steun van soortgelijke verenigingen
uit Aarschot, Sint-Niklaas, Zottegem en Turnhout. Ze wilde tegelijk
af van het elitaire karakter van de Landsbond en rekruteerde vooral
onder volks- en arbeidersvrouwen. Doel was de Vlaams-nationale
vrouwen en vrouwenbonden te verenigen tot een zelfstandige organisatie, "ten einde het stambewustzijn der Vlaamse vrouw op te
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wekken en te steunen, en aldus, hare en hare familierechten en belangen te verdedigen en te bevorderen op cultureel, sociaal en politiek
gebied in een zelfstandig Vlaanderen" [8]. In mei 1930 nam het
VNV V deel aan de nationalistische Landdag in Wemmel en de leiding maakte van die gelegenheid gebruik om de nieuwe organisatie
bekend te maken. Bestaande vrouwenbonden die het met de a-politieke stellingname van de Landsbond niet eens waren, sloten aan en
nieuwe werden opgericht. Zo had het VNVVal snel afdelingen over
heel Vlaanderen. Haegens hield eraan zoveel mogelijk de stichtingsvergaderingen van de nieuwe bonden bij te wonen en er het doel
en de werking van het VNVV uiteen te zetten. Het VNVV opende
een secretariaat in de Justus Lipsiusstraat in Brussel en startte in juli
1931 met een eigen tijdschrift Nele [9]. Net als in de Landsbond
deden de VNVV -afdelingen aan toneel en zang, organiseerden ze
bijeenkomsten
naar aanleiding van 11 juli, Sint-Lutgardis,
Kerstmis ..., waren ze aanwezig op de IJzerbedevaart. In toespraken
en in het tijdschrift Nele werd steun verleend aan de vredesbeweging
en aan dienstweigeraars en belangstelling en sympathie getoond
voor de activisten en hun vrouwen die evenals de mannen door de
naoorlogse repressie waren getroffen. Op zondag 14 mei 1933 gingen de bonden uit Oost- en West-Vlaanderen voor het eerst gezamenlijk op bedevaart naar Oostakker en de bonden uit de andere
provincies naar Scherpenheuvel. Op zondag 25 juni 1933 had de
eerste VNVV -Landdag plaats in het Vlaams Huis in Dendermonde.
Een onverdeeld succes was hij niet. Niet alle bonden waren komen
opdagen en wegens het slechte weer moest de optocht door de stad
worden afgelast. Maar de feestzitting maakte veel goed. De feestredenaar was Hendrik Elias en de dag werd besloten met het
Wilhelmus en de Vlaamse Leeuw [10].

[8]
[9]

[10]

M. G. in: Nek, jg. I, nr. I, hooimaand (juli) 1931, p. 5.
In de eerste nummers
van het tijdschrift
Nele werd het Vlaams-nationaal
Vrouwen verbond afgekort tot VNV. Opstel- en beheerraad van het tijdschrift waren
ondergebracht in het secretariaat in de J ustus Lipsiusstraat 5 in Brussel. Vanaf III, 12,
zomermaand (juni) 1934 kwamen beheer en secretariaat naar de Keizerlijke Plaats 39 in
Aalst. De opstel raad bleef in Brussel, maar vanaf IV, 4, zaaimaand (okt.) 1934 kwam
ook hij naar Aalst.
Vanaf IV, 7, louwmaand (jan.) 1935, werd Nele het "orgaan van het Algemeen
Vlaamseh-Nationaal
Vrouwenverbond",
afgekort tot A.V. .V. Pas in november 1935
kwam de afkorting V.N.V.V. in gebruik.
Vanaf jg. VIII (midden 1938) verscheen het blad op groter formaat.
Tot zaaimaand (oktober) 1940 (= jg. 9, nr. 12) droeg Nele als ondertitel "Orgaan van het
V.N.V.V.
Het nummer l2b van slacht- en wintermaand (nov-dec.) 1940 kreeg als
ondertitel "Orgaan van de D.V.M.B." (= Dietse Vrouwen- en Meisjesbond), Vanaf de
lOe jaargang (1941) kreeg het alleen nog als ondertitel "Maandschrift".
Nele, jg. 3, nr. 2-3, koorn- en herfstmaand (aug.-sept.) 1933, p. 27-28.
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Na de scheuring tussen de Landsbond en het VNVV volgden
enkele maanden van wederzijdse beschuldigingen en verdachtmakingen, onder meer in de respectievelijke bladen Gudrun en Nele.
Maar in maart 1931 kwam het tot een terreinafbakening: het VNVV
zou vrouwen boven de eenentwintig jaar groeperen, de Landsbond
zou zich beperken tot de meisjesbeweging. In Aalst behoorde de
vrouwenbond Excelsior tot het VNVV, de meisjesbond Denderlelie
bleef lid van de Landsbond [11].
Lang bleef het VNVV evenwel niet autonoom. Toen in 1933 het
Vlaams ationaal Verbond (VNV) werd gesticht, zocht VNV-leider
Staf De Clercq contact met Haegens en haar man die leider was van
het Algemeen Vlaams-Nationaal Jeugdverbond (AVNJ). Zowel
Haegens als haar man hadden het moeilijk om hun organisatie te
laten opgaan in een groter geheel. Maar in 1934 sloten ze toch alle
twee aan bij het VNV. Haegens werd leidster van de Vrouwencentrale; haar man leidde de jeugdcentrale voor jongens. Ze werden ook
lid van de VNV-Hoofdraad. De Clercq gaf Haegens de opdracht "de
Vlaams-nationale vrouwen en meisjes van Vlaanderen te organiseren". Meteen bewoog Haegens zich opnieuw op het terrein van
Tysmans. Pogingen om tot nieuwe afspraken te komen mislukten en
het VNVV nam opnieuw meisjes op in zijn rangen. Over heel
Vlaanderen stichtte het kerlinnekens- en kerlinnenafdelingen [12].
Als VNVV-Ieidster en AVNJ-Ieider waren Haegens en haar
man gehoorzaamheid verschuldigd aan de VNV -leider, maar binnen
de vrouwen- en jeugdbeweging
behielden ze een grote zelfstandigheid. Niettemin werkte het VNV V nauw samen met het VNV
en nodigde het VNV -sprekers uit. Het kreeg eenzelfde structuur met
gouw-, arrondissernents-, gewestleidsters en plaatselijke leidsters. In
Nele verschenen vooral vormende artikels over de rol van de vrouw
in het gezin en als moeder; af en toe ook over politiek. Er werd plaats
Vlijgemaakt voor rubrieken als Kleuterhoekje en Voor onze kinderbonden. Ook van mannen als Hilaire Gravez, Cyriel Verschaeve,
Frans Daels, Ward Hermans en Dirk Vansina werd occasioneel een
artikel opgenomen. Toen eind 1935 het VNV -weekblad Strijd begon
te verschijnen, kreeg het VNVVer een eigen rubriek in, maar Nele
bleef verschijnen tot 1941.

[11]
[12]

Gudrunv jg. 13, nr. 2, dec. 1931, p. 69.
B. De Wever, Greep naar de Macht, 1994, p. 159-160; Nieuwe Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging, p. 3387-3388.
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ONZE BONDSKLEEDIJ

a)

Kleed in gele tussorstof. met zwarten band en zwarte knoopen
en met een zwarten

I

strik;

b)

't

Zelfde kleed met zwart kristallijnen jasje er over.

c] -

Het kleed met jasje van achteroen gezien.

ceze muts. van boven gezien.

cl) ,-

Ronde voor

e) -

Dezelfde ronde met opening, van onderen gezien. uitgeknipt
naar den omtrek van het hoofd.

Ons

"LIEDERBOEKJE
is verschenen !

"

Een keur van vijftig liederen voor
vrouwen,
Bladgrootte,

geschikt

meisjes

en

gezinnen.

voor het handtaschje

TWEE frank

Tijdschrift Nele, 3de jg., meimaand 1934: achterkant kaft.
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Op het lokale vlak organiseerde het VNVV politieke lessen,
socio-culturele en educatieve bijeenkomsten. De leden spraken over
vrouwenstemrecht, schreven adressen en verspreidden folders in
dienst van het VNV. Op politiek gebied sloot het VNVVaan bij de
visie van het VNV: via zelfbestuur voor Vlaanderen groeien naar een
Dietse staat. De meisjes hadden evenwel een eigen taak. "Wij willen
de gemeenschap veroveren door het gezin en daarom willen we dat
de vrouw of moeder, het hart van het gezin, gevormd weze en bewust
zij van de zware verantwoordelijkheid, die zij draagt ten opzichte
van haar volk" [13].
De Clercq prees Haegens voor haar voorbeeldige inzet en
noemde het VNVVeen modelorganisatie [14]. De Aalsterse afdeling
was zeer actief, maar het is niet zeker dat de werking in de andere
regio's even optimaal was. Over hun activiteiten de volgende jaren
kwamen in de pers slechts onregelmatig berichten en verslagen.
De groei van het VNV en zijn evolutie in rechts-autoritaire
richting hadden evenwel consequenties voor het bestuur van de
beweging. In de tweede helft van 1936 werd de Hoofdraad
afgeschaft en vervangen door een Politieke Staf van een vijftal leden
die De Clercq moesten bijstaan. De gouwleiders en de leiders van de
diverse centrales behoorden met meer automatisch tot de topleiding.
Ze kregen wel zitting in de Algemene Raad. Ook Gravez en Haegens
hadden minder inspraak in het dagelijks bestuur van het VNV. Ze
bleven evenwel actief in de beweging. Haegens bijvoorbeeld voerde
nog het woord, naast onder meer Reimond Tol1enaere, op een
voormiddag-studievergadeling
van de Landdag van het VNV op 6
juni 1937 in Gent [15].
Of ze de afslanking aan de VNV -top als een degradatie hebben
ervaren, is moeilijk te achterhalen. Wel legden ze opnieuw meer
nadruk op de zelfstandigheid van hun organisaties. En gingen een
botsing met de VNV-leiding niet uit de weg. Gravez wilde een eigen
Germaanse koers varen en komen tot een algemene Dietse jeugdbeweging die ook niet VNV -jeugdgroepen zou omvatten. Hij werd in
maart 1938 door De Clercq als jeugdleider ontslagen en vervangen
door de Antwerpse dokter Edgar Lehembre. Haegens zat meteen
tussen twee vuren. Ze wilde de Vlaams-nationale strijd niet opgeven,
maar verteerde maar moeilijk dat De Clercq haar man de laan had
uitgestuurd en wilde net als haar man onafhankelijker worden van

[13]
[14)
[15)

M. Gravez-Haegens in Programma-brochure 4e Landdag VNV, Gen121-22 mei 1938.
B. De Wever, Greep naar de Macht, p. 285-286.
B. De Wever, Greep naar de Macht, p. 265-266; H. Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse
Beweging 1914/1939 (deeI4), 1972, p. 90.
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het VNV. De verstandhouding en samenwerking met de VNV-leiding werden stroef en koel. Op de Landdag van 1938 bleef ze
afwezig, ofschoon ongeveer achthonderd VNVV -vrouwen er in uniform opstapten. Op de Landdag van 1939 verklaarde ze dat het
VNVV naast het VNV wilde strijden als een onafhankelijke organisatie. Daarop besliste de VNV-leiding Haegens te ontslaan, omdat
ze politiek onbetrouwbaar was geworden. Toch aarzelde De Clercq
om de beslissing onmiddellijk kenbaar te maken. Mogelijk wilde hij
een herhaling van een pijnlijk incident als het gedwongen ontslag
van Gravez in 1938 vermijden. Volgens historicus Bruno De Wever
kon de VNV -leiding het probleem een tijdlang voor zich uit schuiven omdat het VNVV maar weinig betekende [16].
Bij het begin van de bezetting behoorde Haegens nog altijd tot
het VNV.
In de Aalsterse politiek
Haegens speelde tijdens het Interbellum ook een belangrijke rol
in de politiek van de stad Aalst. Ze werd begin 1926 tot gemeenteraadslid verkozen op de lijst 'Christene Volkspartij' en in 1932 op de
lijst van de 'Christene Volkspartij - Vlaamse Front'. Ze had in Aalst
enige bekendheid als jeugdleidster en vanaf 1930 als voorzitster van
het VNVV. Maar vooral het feit dat ze de vrouw was van Rilaire
Gravez heeft in haar voordeel gespeeld. Haar man had een drukke
dokterspraktijk en had in Vlaams-nationale kringen veel invloed en
gezag. Hij had tijdens de Eerste Wereldoorlog een leidende rol
gespeeld in de Frontbeweging, was actief in het Algemeen Vlaams
Hoogstudentenverbond en in de Frontpartij, was van 1929 tot 1932
Vlaams-nationaal senator en werd het opnieuw van 1936 tot 1939
[17]. Maar hij zag een carrière in de gemeentepolitiek niet zitten.
In 1928 werd Haegens lid van de Commissie van de Openbare
Onderstand (COO) en kreeg als bijzonder actieterrein de armenzorg.
Ze leerde de heersende wantoestanden in Aalst beter kennen, de
slechte behuizing, de vervallen toestand van de volksscholen en
slaagde erin een sociaal assistente te doen benoemen. Zelf trok ze
zich speciaal het lot aan van de wezen in het Meisjesweeshuis. Ze
kon zelf geen kinderen hebben, wat ze ervoer als een zware beproeving. Bij haar eerste bezoek aan het weeshuis verklaarde ze dat ze
blij was de liefde van haar vrouwenhart aan arme wezen te mogen
schenken, en dat ze niets onverlet zou laten om het welzijn van de

[16]
[l7]

B. De Wever, Greep naar de Macht, p. 286,289.
F. Van Campenhout, Hilaire Gravez. Portret van een Vlaams-nationalist Gijzegem 1889
- Aalst 1974, in: Het Land van Aalst, jg. 44, 1992, p. 73-110.
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kinderen te behartigen. Bijna iedere zondag woonde ze de proclamatie over het gedrag van de kinderen tijdens de voorbije week bij.
Ze sprak de kinderen toe en moedigde ze aan [18].
Bij de verkiezingen van 9 oktober 1932 behaalden de daensisten / fronters vijf zetels en de socialisten zeven. De twee partijen
sloten een bestuursakkoord en de socialist Alfred Nichels werd
burgemeester. De Vlaams-nationale democraten Jan-Baptist De
Neve, Bert D'Haese en Haegens werden schepen [19].
Haegens kreeg financiën. De financiële situatie van Aalst was
zwaar deficitair. Er moest bespaard worden en de belastingen
moesten omhoog. Geen sympathieke maatregelen en Haegens kreeg
heel wat kritiek. Er rezen bovendien conflicten tussen Vlaamsnationale democraten en socialisten, onder meer vanwege de rechtse
koers van het VNV. Op zondag 22 april 1934 wilden socialistische
Jonge Wachters en leden van de Anti-Oorlogsliga een meeting van
VNV -leider Staf De Clercq beletten in het Vlaams Huis in Aalst.
Daarbij sneuvelden ruiten in het Vlaams Huis en werden enkele
Vlaams-nationalisten met knuppels bewerkt. Het Vlaams-nationalistische partijbestuur van Aalst eiste verontschuldigingen van de
Belgische Werkliedenpartij. Maar die reageerde niet en op 22 juni
namen de Vlaams-nationalistische schepenen ontslag. In Aalst volgde daarop een politieke chaos, die tot april 1935 aansleepte. Dan
werd een verruimd schepencollege samengesteld. Burgemeester
Nichels werd nu omringd door twee katholieke schepenen, een liberaal en een Vlaams-nationalist. Haegens moest plaats ruimen voor
haar partijgenoot Marcel de Ridder, die schepen. van Openbare
Werken werd. Toen die na de parlementsen provincieraadsverkiezingen van 1936 provincieraadslid werd en ontslag nam
uit het Aalsterse stadsbestuur, kreeg Haegens haar schepenzetel
terug. Dit keer als schepen van Openbare Werken.

[18]

Schriftelijke getuigenis E.H. Emiel De Deyn, directeur, & zuster Colera Kiekens, overste van het Meisjesweeshuis: Aalst, 28.06.1947 (Privé-archief E. Verstrepen, Zele); J. &
B. Ghysens, De Duitse bezetting te Aalst 1940-44. Reconstructie van een collaboratie,
1983, p. 406 & 439. Een belangrijke bron van informatie over de activiteiten van
Haegens is het repressiedossier. Maar aangezien ze in 1963 eerherstel kreeg, is dat
dossier niet meer te raadplegen. Belangrijkste informatie daaruit is evenwel te vinden in
voornoemd boek van J.& B. Ghysens, De Duitse bezetting, p. 402-442, en in twee elkaar aanvullende verslagen van Beknopt dossier; mevr. Haegens 1 en 2 (dossier 1 is aanwezig in het privé-archief E. Verstrepen, ZeJe en dossier 2 in het privé-archief D. Meert,

Moorsel),
[19]

De katholieken hadden acht gekozenen en de liberalen drie. Op de lijst Christene
Volkspartij - Vlaamse Front werden ook Victor Bocqué en Marcel de Ridder verkozen
tot gemeenteraadslid.
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Onder haar schepen ambt werd begonnen met de bouw van een
zwembad, werden straten hersteld en nieuwe aangelegd. Ook liet ze
twee moderne vuilniswagens kopen, een aankoop die dermate de
aandacht trok dat de arbeiders van de vuilnisdienst in Aalst al snel
betiteld werden als de mannen van madame Gravez.
Na de verkiezingen van 16 oktober 1938 sloegen de socialisten
en liberalen in Aalst de handen in elkaar. De socialist Alfred Nichels
bleef burgemeester.
De Concentratie-lijst
van de Katholieke
Vlaamse Volkspartij, VNV en Rex veroverde elf zetels, waarvan
drie voor het VNV, zeven voor de katholieken en één voor Rex.
Haegens bleef gemeenteraadslid maar was niet langer schepen. De
volgende maanden engageerde ze zich in het dienstbetoon aan gezinnen van gemobiliseerde soldaten.
In de meidagen van 1940 werd de stad herhaaldelijk beschoten
en gebombardeerd. Op de raadszitting van 15 mei 1940 verklaarde
Nichels dat hij als volksvertegenwoordiger
naar Limoges in
Frankrijk zou gaan en dat hij zijn ambt tijdelijk zou overdragen aan
zijn partijgenoot, schepen Eugeen Deprez. Schepen Gustaaf De
Stobbeleir was al eerder naar Frankrijk afgereisd. De liberale schepen Pierre Cornelis bedankte de burgemeester voor de bewezen
diensten en drukte de hoop uit dat Nichels zijn taak als burgemeester
weer zou kunnen opnemen. Ook het katholieke gemeenteraadslid
Frans Callebaut en Haegens sloten zich bij die dankbetuiging aan.
Deprez aanvaardde de nieuwe opdracht.
Op zondag 19 mei rond veertien uur kwamen de Duitsers de
stad binnen. Aan de ingang van het stadhuis hing een witte vlag.
Waarnemend burgemeester Deprez, politiecommissaris Jules Van de
Winckel, gemeenteraadslid Frans Callebaut, dokter Hilaire Gravez
en dokter Romain De Cock wachtten de Duitse legerleiding op.
Hauptman Max Lindner en vanaf midden 1942 majoor Karl Josef
Vollmer kregen de leiding van de Kommandantur Aalst met
bevoegdheid over de arrondissementen Aalst en Oudenaarde.
Toen de gemeenteraad op 29 mei opnieuw bijeenkwam, waren
vele leden afwezig of gevlucht. De continuïteit van het bestuur en de
bevoorrading moesten evenwel verzekerd worden en de Raad
benoemde andere raadsleden in de openbare ambten. Eugeen Deprez
bleef waarnemend burgemeester. Haegens en Callebaut, die alle
twee in Aalst waren gebleven, namen de twee open schepenambten
voorlopig over.
Midden j uli kwamen Nichels en De Stobbeleir uit Frankrijk terug,
maar de Duitsers verboden hen hun taak in de gemeenteraad te hervatten. En ook om hun stem uit te brengen op de gemeenteraadszitting
van donderdag 3 oktober. In aanwezigheid van een officier van de
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Kommandantur, werden Haegens en Callebaut er in het ambt van
schepen bevestigd. Nichels nam ontslag als burgemeester en enkele
dagen later ook als gemeenteraadslid. De VNV'er Victor Bocqué
werd op 18 oktober tot burgemeester benoemd en op 28 oktober
plechtig geïnstalleerd. Het nieuwe schepencollege bestond uit vier
leden en bleef in functie tot het einde van de bezetting. Haegens
werd opnieuw verantwoordelijk voor financiën.
Als schepen had ze uiteraard geregeld contacten met de Duitse
Kommandantur in Aalst. Ze was als schepen ook aanwezig bij de
inhuldiging van een tehuis voor de Vlaamse Wacht in Aalst waar
officieren van de SS en de Vlaamse Wacht en vooraanstaande
VNV'ers aanwezig waren, en op 29 oktober 1942 op de begrafenis
van Jozef Podevijn, de commandant-generaal van de Fabriekswacht
die door twee verzetslui was neergeschoten [20]. Op 28 juli 1943
verwelkomde ze op het Stadhuis de leider van de Unie van Hand- en
Geestesarbeiders Edgard Delvo, die het gewestelijke kantoor van de
Unie in Aalst bezocht [21]. En op 24 april 1944 woonde ze de ingebruikneming van de nieuwe Sint-Annabrug bij, met onder meer
burgemeester Bocqué en de schepenen Callebaut en Deprez. De
oude brug was bij de inname van Aalst vemield.
In Aalst was ze ook verantwoordelijk voor de afdeling Bedeling
van Winterhulp, die in oktober 1940 werd opgericht en waarvan
Bocqué voorzitter was. In die functie maakte ze deel uit van de commissie die moest onderzoeken wie voor steunverlening bij de COO
in aanmerking kwamen en in welke mate ze steun nodig hadden.
Ook haar man was bij Winterhulp betrokken in de afdeling
Volksgezondheid.
Eind 1943 heeft ze Winterhulp verlaten. Ze was intussen een
actief lid geworden van de collaborerende
Duits-Vlaamse
Arbeidsgemeenschap (De Vlag). In Aalst ging het gerucht dat ze partijdig was, dat leden van de De Vlag of aangeslotenen bij de De Vlagafdeling Moeder en Kind een voetje voor hadden bij de steunverlening. Maar op haar proces na de oorlog hebben diverse getuigen die
bewering tegengesproken of verklaard dat Haegens het bestaande
reglement stipt heeft nageleefd. Politiecommissaris Van de Winckel
getuigde dat er tijdens de oorlog onder het personeel van Winterhulp
heel wat was misgelopen en dat hij eind 1943 grote kuis heeft
moeten houden. Maar hij had bij Haegens geen onregelmatigheden

[20)
[21)

J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 407.
J. Ghysens, Aalst 1940-1944. Een stad onder Duitse bezetting, 1973, p. 202; Vooruit,
29.07.1943. Tijdens de ontvangst verving schepen J. De Brabander burgemeester
Bocqué die ziek was.
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vastgesteld en men heeft er hem tijdens de oorlog ook geen gerapporteerd. André Goffaerts was toen voorzitter van Winterhulp en zou
zijn veto gesteld hebben tegen Haegens [22]. Het waarom is niet
helemaal duidelijk. Na de oorlog verklaarde Haegens aan de krijgsauditeur dat Goffaerts gezegd heeft dat hij gehandeld heeft in
opdracht van Brussel. Maar Goffaerts, die uitsluitsel had kunnen
geven, is over die zaak niet verhoord geworden.
Bereid tot collaboratie
Haegens had al in de jaren 1930 veel belangstelling getoond
voor de evolutie in Duitsland. Ze waardeerde in het nationaal-socialisme de drang naar orde en tucht, de afkeer voor demagogie en parlementair gepraat en ze had veel bewondering voor de sociale prestaties van Hitler. In juni 1935 was ze ingegaan op een uitnodiging van
de Volksbund für das Deutschtum im Ausland om een congres bij te
wonen in Königsberg [23]. Omdat ze met die Duitsvriendelijke
mening ook naar buiten kwam, werd ze door politieke tegenstanders
in Aalst en in sommige VNV-kringen beschuldigd van Duits gezindheid.
Na de capitulatie van België in mei 1940 waren Haegens en haar
man van meet af aan bereid tot collaboratie. Ze geloofden dat
Duitsland de oorlog gewonnen had en dat de toekomst van Europa en van Vlaanderen - in Duitse handen lag. In een geheim verslag van
eind juli 1940 schreef Alexander von Falkenhausen, de Militär
Befehlshaber van België en Noord-Frankrijk, dat mevrouw Gravez
"het Duits nationaal-socialisme innerlijk nabij staat" en dat ze "in
een tot hiertoe niet openlijk bekend gemaakte oproep, hare vrouwen
tot werkdadige hulp aan de opbouw van een Nationaal-Socialistische
Dietse Volks staat (heeft) opgeroepen" [24]. In een artikel in Volk en
Staat van 1 augustus 1940 schreef ze: "De kamp door ons gevoerd
de laatste jaren van het liberaal democratisch bewind was zwaar en
weinig bemoedigend omdat wij als baanbreeksters van de nieuwe
nationaal-socialistische volkse gedachte stroomop moesten varen".
Maar nu "treedt een volk vooruit, dat door eensgezindheid, taaie
arbeid, opofferingsgeest, tucht en wilskracht, de wereld veroveren
wil voor de nationaal-socialistische gedachte, die van het Duitse volk
op enkele jaren tijd het sterkste, het moedigste, het volksverbonden

[22]
[23]

[24]

Beknopt dossier mevrouw Haegens 1. p. 11 (Privé-archief E. Verstrepen, Zele); J. & B.
Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 405-406.
F. Seberechts, Geschiedenis van de DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij
1935-1945, 1991, p. 15. Andere aanwezigen waren onder meer Lode Claes en Antoon
Jacob.
J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 407.
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volk gemaakt heeft, dat wij nu steeds beter leren kennen en bewonderen. Terwijl de mannen kampen, dienen de vrouwen met een
bewustzijn dat haar werk voor het behoud van volk en land, voor de
zege dier gedachte, welke haar de waarde van het leven in dienst der
volksgemeenschap leert hoogschatten". In augustus 1940 was ze
aanwezig op een grootse hulde in Gent aan August Borms die in mei
1940 naar Frankrijk was weggevoerd.
Ook in het maandblad Nele van eind 1940 en begin 1941, in een
radiorede van 11 februari 1941 en in diverse toespraken voor plaatselijke bonden herhaalde ze haar geloof in een nieuwe en rechtvaardige toekomst, in een volksgemeenschap "ontdaan van zelfgenoegzaamheid, praal en pronkzucht, streven naar persoonlijk belang
en voordeel, gezuiverd van elke liberale smet die het eigen welzijn
plaatste boven dat der volksgemeenschap" [25].
Onmiddellijk na de Duitse inval zocht Haegens opnieuw contact
met Tysmans. Die had in 1937 de Landsbond omgedoopt tot Dietse
Bond voor Vrouwen en Meisjes "Ik dien", omdat ze van oordeel was
dat het enige doel van de Ik dien-meisjes het eenmaken van
Nederland was. "Vlaams" was vervangen door "Diets" en in de
nieuwe keur was de zinsnede "trouw aan de Rooms-katholieke
grondbeginselen" vervangen door "doordrongen van de christelijke
levens beginselen",
zodat Noord -Nederlandse
sympathisanten
makkelijker lid konden worden. Het was een evolutie die ook in de
Vlaamse studentenbeweging aanwijsbaar was. Maar de koerswijziging had opnieuw wrevel en onenigheid veroorzaakt en in 1938 hadden ontevredenen de Dietse Bond voor Rooms-katholieke Vrouwen
en Meisjes 'Ik Dien' gesticht, waarvan Jetje Claessens de leiding
kreeg.
Haegens, die bleef dromen van een brede onafhankelijke
vrouwenorganisatie, trachtte de bonden van Tysmans en Claessens
tot samenwerking, eventueel tot een fusie met het VNV V te overhalen. Maar ze werd in die poging niet gevolgd door de Hoofdraad
van het VNVV die de band met het VNV niet wilde loslaten. En
Tysmans verwierp een opslorping door het VNV, omdat het zich
volgens haar niet consequent Diets en volks had opgesteld. Op 5
augustus 1940 bezorgde Haegens een voorstel aan De Clercq, waarbij de drie meisjes- en vrouwenorganisaties tot eenheid zouden
komen. Om de heikele kwestie over het al dan niet aansluiten bij het
VNV te ontwijken, stelde ze voor dat de nieuwe organisatie tijdelijk,

[25]

Gravez-Haegens in:
nr. 2, sprokkelmaand

ele, jg. 9, Of. 12, zaaimaand (oktober) 1940, p. 162; Nele, jg. 10,
(februari) 1941, p. 18-19.
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tijdens de "reorganisatieperiode" , onafhankelijk zou zijn en later zou
samenwerken met de "Volks-Dietse mannenorganisatie,
onder
welke benaming en vorm deze zou tot stand komen". Maar het
voorstel kreeg bij de VNV -leiding weinig steun. En ook Claessens
heeft zich al snel van de fusieplannen gedistantieerd.
Daarop sloot Haegens eigenmachtig een akkoord met Tysmans
en zond de tekst eind september naar de leden van de VNVVHoofdraad. In die tekst was geen sprake meer van het VNV.
Haegens zou leidster worden van de vrouwen, Tysmans van de meisjes. In Volk en Staat van 26 september en in het oktobemummer van
Nele deelden de twee leidsters mee dat hun organisaties versmolten
waren tot de Dietse Vrouwen- en Meisjesbond. Zijn taak was "de
jonge moeders en vrouwelijke jeugd te vormen tot nationaal bewuste
volksgenoten die bekwaam en waardig naast de man haar eigen taak
zullen vervullen en de wederopbouw van een nieuwe wereldorde
zullen dragen" [26].
De VNV -leiding reageerde verbaasd en ontstemd en vroeg de
VNVV -leden trouw te blijven aan het VNV en zijn leiders. Op de
studiedag in Gent voor de leidsters uit Oost- en West-Vlaanderen op
29 september verklaarde Odile Maréchal-Van den Berghe in naam
van het VNV dat Haegens misbruik had gemaakt van haar gezag, dat
het VNV niet tegen samenwerking was maar dat het te vroeg was om
tot een versmelting over te gaan. De Clercq zette Haegens uit de
. beweging en benoemde Maréchal- Van den Berghe tot haar opvolgster. Die maakte van het VNV V opnieuw een onderdeel van het
VNV. Geen enkele VNVV-afdeling mocht nog contacten onderhouden met Haegens. Die bezat evenwel de ledenlijsten, de boeken,
het drukwerk, het geld en het weekblad Nele en weigerde dat alles
over te dragen. Daardoor had het nieuwe VNVV het de volgende
maanden administratief erg moeilijk. Daarbij kwam nog dat de meisjes van het VNVV onafhankelijker wilden worden van de vrouwenafdeling en dat in december 1940 de Dietse Meisjesscharen (DMS)
werden opgericht onder leiding van Jetje Claessens. Pas in juni 1941
beschikte het VNVV opnieuw over een eigen tijdschrift Vrouwen
Volk, een geïllustreerd maandblad dat zich zowel tot de leden van het
VNVVals tot de DMS-Ieden richtte.
Het maandblad Nele van Haegens bleef bestaan tot in het voorjaar van 1941 [27]. Maar vanaf begin 1941 kwam het niet meer naar

[26]
[27]

Nele, jg. 9, nr. 12, zaaimaand (oktober) 1940, p. 175.
Het maandblad Nele verscheen in oktober 1940 opnieuw, na een onderbreking
maanden.

van vijf
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buiten als het "Orgaan van de D. V .M.B." Het noemde zich alleen
nog een "Maandschrift". Blijkbaar heeft de fusie met de meisjesbond
van Tysmans niet lang geduurd.
Midden 1941 zat Haegens min of meer in een vacuüm. Binnen
het VNV en zijn nevenorganisaties was ze niet meer welkom. En de
vrouwenafdeling van de DVMB telde maar weinig leden.
Intussen was eind 1940 de Vrijwillige Arbeidsdienst voor
Vlaanderen (VAVV) gesticht en Haegens zag er een aanvullend of
nieuw werkterrein in. Maar die Arbeidsdienst richtte zich aanvankelijk alleen tot jonge mannen. In het najaar van 1940 al had ze in Volk
en Staat ervoor gepleit om ook voor vrouwen en meisjes een
Vrijwillige Arbeidsdienst op te richten. En in het februarinummer
1941 van Nele verscheen een soortgelijke niet ondertekende oproep.
Toen op 1 oktober 1941 binnen de VAVV een afdeling Vrouwelijke
Jeugd ontstond, zou VAVV -leider Renaat Van Thillo akkoord
geweest zijn om Haegens tot leidster ervan te maken. Maar VNVleider De Clercq was het daarmee niet eens en kon de benoeming
verhinderen. Niettemin bleef Haegens de aanwezigheid en de rol van
vrouwen in de Arbeidsdienst verdedigen. In december 1941 schreef
ze dat de Arbeidsdienst in Duitsland "een ongeëvenaarde ontwikkeling" heeft genomen en dat men kan bewijzen dat hij in een nationaal-socialistische staat als vormingsfactor onontbeerlijk is geworden. "Wie zou er durven beweren dat een dergelijke dienst in
Vlaanderen overbodig zou zijn" [28].
De Vrouwenwerken

van de DeVlag

Toen DeVlag-leider Jef Van de Wiele vernam dat Haegens niet
aanvaard was in de Arbeidsdienst, stelde hij haar voor om zich met
de Vrouwenwerken van de DeVlag bezig te houden.
De DeVlag, die in 1934 gesticht was als een culturele vereniging die de banden tussen Duitsland en Vlaanderen nauwer trachtte
aan te halen, was in de loop van 1940-1941 een politieke beweging
geworden die aansloot bij de nationaal-socialistische
ideologie,
geloofde in het komende Germaanse Rijk en Vlaanderen in dat Rijk
een eigen plaats wilde geven. Ze werd in mei 1941 opgenomen in de
Germanische Leitstelle en kreeg financiële steun van het SSHauptamt. Het VNV dat in 1940 erop gerekend had de macht in
Vlaanderen over te nemen, kreeg in de De Vlag een geduchte concurrent. In alle belangrijke steden werden DeVlag-cellen opgericht
en diverse referaten (diensten) moesten de groei van de beweging in
[28]

J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 409.
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goede banen leiden. Diensten als Pers en Documentatie, Actieve
Propaganda, Boekhouding, Redactiesecretariaat, Technische Dienst.
Volgens het tijdschrift De Vlag van augustus 1941 waren er toen al
diverse referaten opgericht. Zo onder meer de dienst Vrouwenwerken, die voorlopig geleid werd door de algemene secretaris van
de DeVJag, Jos Henskens [29].
Van de Wiele had in april 1941 in Aalst een cel van de DeVlag
gesticht, die vanaf oktober 1941 actief was. Uit dagboeknotities van
Haegens blijkt dat ze Van de Wie1e al kende van vóór de oorlog, toen
hij in 1936-1937 atheneumleraar was in Aalst, en dat ze in september 1941 met hem gecorrespondeerd heeft over de mogelijkheden
om in Vlaanderen de sociale Vrouwenwerken aan te pakken. Ze had
begin 1941 in Berlijn de nationaal-socialistische vrouwenbeweging
leren kennen en er "de brede geest van samenhorigheid en wederzijds begrijpen" geconstateerd, "de ijver om het ganse volk aan de
menigvuldige werken door het Nationaal Socialisme in leven
geroepen te betrekken". Ze was er getroffen door de "voornaamheid
en beschaafde omgang" bij de leidsters en leiders van de verschillende organisaties [30] en wilde de vrouwenbeweging in Vlaanderen
naar het Duitse model organiseren. Ze stelde daarom als voorwaarde
dat ze in de Vrouwenwerken de vrije hand kreeg en zelfstandig kon
werken. Van de Wiele heeft dat beloofd, maar haar tegelijk doen
inzien dat zulks maar geleidelijk zou kunnen gebeuren omdat de
bestaande vrouwen- en hulporganisaties geen nieuwe concurrerende
vrouwen actie zouden dulden en omdat alleen de Eenheidsbeweging
VNV door de Duitsers erkend werd.
Eind 1941 werd ze leidster van de dienst Vrouwenwerken van
de De Vlag. De dienst moest nog worden uitgebouwd en hing in de
beginfase dan ook helemaal af van de De Vlag. Die betaalde de bedienden en stelde bedragen ter beschikking om de diverse onkosten
te dekken, zoals de huur van gebouwen, de kosten voor de werking
van het secretariaat dat aanvankelijk gevestigd was in de zetel van de
DeVlag in de Brusselse Wetstraat. Haegens kreeg geen vaste vergoeding, maar ze mocht haar onkosten in rekening brengen voor
administratie en verplaatsingen.
Over heel Vlaanderen werden afdelingen en diensten uitgebouwd. Aan het hoofd ervan stonden referenten die samen met de
algemene vrouwenreferente Haegens de staf van de Vrouwenwerken
vormden. Een eerste grote samenkomst van vrouwelijke referenten
van de DeVlag had plaats in hotel Atlanta in Brussel op zondag IS
[29)
[30]

DeVlag, jg. 4 (1941), 1, p. 28; J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 409; F.
Seberechts, Geschiedenis van de DeVlag (...), P: 25.
Gravez-Haegens in: Nele, jg. 10, nr. 2 (febr. 1941), p. 20-21; De Vlag,jg. 4, nr. II,juni
1942, p. 563.
.

99

maart 1942. Ingenieur Jozef Haesaerts, afdelingsleider
van
'Voorzorg en voorlichting' van de DeVlag, sprak er over Organisatie, Haegens over Vrouwenwerken en Moederdienst [31].
Haegens zette zich ten volle in voor de uitbouwen de organisatie van Vrouwenwerken. Ze zag in Adolf Hitler de Führer aller
Germanen en ondertekende haar artikels en richtlijnen met "Heil
Hitler". Ze stelde van meet af aan hoge eisen. Van de vrouwen
verwachtte ze inzet om het nationaal-socialisme in Vlaanderen uit te
bouwen en om Vlaanderens toekomst in het Rijk te verzekeren. Mee
op haar uitnodiging kwam DI. Weinhandl, een medewerkster van de
Reichsfrauenführung in Berlijn, op 25 maart 1943 in het vrouwenheem op de Belgiëlei in Antwerpen spreken over "Kultuurarbeid en
scholing in de Vrouwenwerken". Ze schetste de eeuwenoude cultuurband tussen Vlaanderen en het Duitse Rijk en ging uitvoerig in
op het begrip gebondenheid. De vrouw moest beseffen dat haar
kinderen niet alleen deel uitmaakten van de familie maar ook van de
gemeenschap, het volk [32]. In juni 1943 verbleef Haegens een achttal dagen in Schwerin om er nogmaals de organisatie van de Duitse
Vrouwenwerken te leren kennen [33].
.
Midden 1943 waren de Vrouwenwerken blijkbaar voldoende
uitgebouwd om met hun activiteiten naar buiten te komen. Op 18 juli
1943 had in Antwerpen een Algemene Vergadering plaats en op 1
augustus in Gent. In Antwerpen was ook Reichsjugendführerin
Helma Westphal aanwezig en vertegenwoordigsters
van de
Nationalsozialistische
Frauenschaft. Op het podium hingen hakenkruiswimpels en leeuwenvlaggen en daarboven de slogan: "Waar
ook de mannen door strijd de toekomst bouwen / Een volk staat of
valt met zijne vrouwen". Van de Wiele trad op beide vergaderingen
als feestredenaar op en belichtte de eigen taak van de vrouw in het
nieuwe Europa. Bij zijn binnenkomen werd hij verwelkomd met een
daverend Sieg Heil!
Vrouwenwerken werkte ook mee aan de achtste Vlaams-Duitse
Cultuurdagen en organiseerde op 28 en 29 augustus 1943 de tentoonstelling "Volksadel door Vrouwenkunst" [34].

[31]
[32]
[33]
[34]

SOMA. Archief DeVlag AA 155, nr. 359: brief J. Haesaerts, Brussel, 05.03.1942;
Beknopt dossier (. ..), I, p. 2; J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 409.
SOMA. Archief DeVlag AAISS, nr. 385: brief van H. Larnbreghts, Antwerpen
25.03.1943 + bijlage; Veerle Ceulemans, De vrouwen van de DeVlag in collaboratie en
repressie 1940-1945, onuitg. lic. verh. VUBrussel, 2001, p. 55.
Beknopt dossier (...) 1, p. 3; 1. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 435.
V. Ceulemans, De vrouwen van de DeVlag (... ), p. 56-58.
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In de lijn van de nationaal-socialistische ideologie lagen de
activiteiten van Vrouwenwerken aanvankelijk vooral op Moederdienst, Huishoudkunde- Volkshuishoudkunde en Hulpdienst. De rol
van de vrouw was gericht op het moederschap en het gezin werd
gezien als de basis waarop de organische structuur van het volk
berustte. Ook de scholing en vorming van vrouwen in nationaalsocialistische zin was belangrijk.
Moederdienst was een sociaal werk dat leergangen organiseerde
over kinderopvoeding, zieken- en zuigelingenverpleging, naaien en
koken. Er werden raadgeefsters voor huishoudelijke voorlichting
gevormd, onder meer in de vrouwenhemen van Antwerpen en Gent.
In de afdeling Huishoud- en Volkshuishoudkunde werden cursussen
georganiseerd en films gedraaid over huishoudelijke onderwerpen.
Aan huisvrouwen werd onder meer geleerd hoe ze in die periode van
voedselschaarste met eenvoudige en betaalbare middelen toch nog
voedzaam en lekker eten konden klaarmaken.
Leden van de Hulpdienst gaven steun aan gezinnen van oostfrontsoldaten en van Vlaamse arbeiders in Duitsland, bezochten
gewonde soldaten en zorgden voor soldaten met verlof die wegens
hun politieke keuze niet meer welkom waren in hun eigen familie en
vriendenkring. Oostfrontvrijwilligers werden bij hun vertrek met
bloemen uitgeleide gedaan. In de naaikringen werden geschenken
vervaardigd die aan gewonde oostfrontsoldaten werden gegeven of
als veldpostpaketten naar het Oostfront werden gestuurd. Een terrein
waarop ook VNV-vrouwen en SS-vrouwen actief waren en elkaar
beconcurreerden. De dienst werkte samen met de Fürsorge der
Waffen SS die de diverse initiatieven voor de belangen van de oostfrontvrij willigers coördineerde.
Via omzendbrieven kregen leidsters en referenten strikte richtlijnen over de te volgen werkwijze. Belangrijk waren bijvoorbeeld
de huisbezoeken. In de omzendbrief van 22 oktober 1943 lezen we:
"Indien er nood is in een gezin of als de ondersteuning te laag geacht
wordt, zal de bezoekster hierover een rapport opmaken. De plaatselijke leidster maakt het geval over aan de gewestleidster, die het op
haar beurt aan de centrale doorgeeft. Een dubbel gaat naar de plaatselijke referent van het Vlaams Voorzorgscomité. Indien het geval
niet met hem kan opgelost worden, wordt hem medegedeeld dat het
aan de centrale der Vrouwenwerken overgemaakt werd, die het zal
behandelen
Alleen de centrale stelt zich met het Vlaams
Voorzorgscomité Brussel ofwel met een Führsorgoffizier in verbinding" [35]. De Vrouwenwerken hadden geen eigen fondsen of middelen om die gezinnen te steunen. Ze traden op als bemiddelaars.

e...)

[35]

J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 426.
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De leiding verschafte meisjes en jonge vrouwen alle informatie
om als verpleegsters of hulpverpleegsters in dienst te treden bij het
Duitse Rode Kruis, als vrijwillige helpsters bij de Arbeidsdienst of
als Nachrichtenhelferinnen
(boodschapsters, telefonistes, marconistes ...) bij de Deutsche Wehrmacht. Ze rekruteerde vrouwen die in
Duitsland gingen helpen in de huishouding of op het land of er een
beroepsopleiding kregen [36]. Ook vrouwen die als bemiddelaarsters
optraden voor de belangen van de Vlaamse arbeidsters in Duitsland.
Die bezochten de arbeidsters in de kampen (Arbeitslager) van de
fabrieken en werkten samen met de plaatselijke afdeling van de
Duitse Frauenschaft. Ze deden ook aan ideologische vorming, maar
ervoeren dat de meeste arbeidsters geen nood hadden aan een politiek-sociale boodschap maar concrete hulp wilden: meer rantsoenzegels, of een privé-woning want van velen werkte ook hun man in
Duitsland, of vakantie in Vlaanderen wegens de voortdurende
luchtaanvallen.
De dienst werkte samen met de Kinderlandverschickung die
voor Vlaamse kinderen een vakantie met Vlaamse begeleidsters
organiseerde in veilige streken in Duitsland. Hij zorgde ervoor dat
Vlaamse meisjes die met een Vlaamse SS-man wilden trouwen,
kosteloos een scholing van zes weken konden volgen in Duitsland
[37] en dat vrouwen van oostfrontsoldaten een rustkuur kregen in
gebouwen van de Duitse Volkswohlfahrt. Nog eind april 1944
vertrokken vijfendertig vrouwen en moeders van SS-vrijwilligers
naar het Mutterheim Grensbach-Baden [38]. Onder de kandidaten
ging de voorkeur uiteraard naar vrouwen die de politieke mening van
hun man of zoon deelden [39]. In september 1942 begeleidde
Haegens Vlaamse kinderen naar Paderborn [40].
Toen naar het einde van de bezetting toe de geallieerde bombardementen talrijker werden, organiseerde Vrouwenwerken hulp
onder meer door verpleging van gewonden en door soep bedeling.
Haegens leidde de bijeenkomsten van de leidsters en de
nationale scholingsdagen. De plaatselijke leidsters kregen maandelijks een gedrukt formulier toegezonden, waarin ze het verslag van
hun werking moesten invullen. De resultaten ervan werden gecentraliseerd in een maandelijks overzicht. Vanaf maart 1943 werden
maandelijks 'scholingsbrieven' verspreid onder de leidsters. Eerst
[36]

[37]
[38]
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Haegens maakte in het Brugsch Handelsblad reclame voor vrijwillige arbeidsters in
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F. Seberechts, Geschiedenis van de DeVlag (... l. p. 67.
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gestencild, vanaf juli 1943 als gedrukte boekjes van een twintigtal
bladzijden. Ze werden opgesteld door de leidsters van de afdeling
Scholing. Maar Haegens hield er zich ook persoonlijk mee bezig,
schreef teksten en gaf richtlijnen aan de medewerksters. De artikels
waren sterk geïnspireerd door de nationaal-socialistische ideologie
en wereld visie. De auteurs brachten meermaals hulde aan Hitler en
de nazi-leiders, in wie ze hun geloof en vertrouwen uitspraken. Via
het blad kregen de diverse leidsters een schema dat als model kon
dienen voor de maandelijkse vergadering van hun afdeling. Zo'n
vergadering begon met een "Groet aan de Führer" en stond in het
teken van een spreuk die vaak politiek gekleurd was. In mei 1943
bijvoorbeeld luidde ze: "Wie zijn volk lief heeft bewijst dit alleen
door de offers welke hij bereid is daarvoor te brengen", een uitspraak
van Adolf Hitler. Er werden ook liederen gezongen en aangeleerd en
maandelijks werd een boek besproken. In mei 1943 bijvoorbeeld was
dat het boek van de Duitse schrijfster Johanna Haarer, "Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler!" [41]. Elke scholingsbrief behandelde
ook de politieke gebeurtenis van de maand en eindigde met "woorden van de Führer" die de laatste bladzijde volledig in beslag namen.
Haegens werkte mee met de Diets Opvoedkundige Beweging
(vanaf december 1942: Volks Opvoedkundige Beweging), die
leerkrachten en opvoeders wilde heropvoeden in nationaal-socialistische zin en die in mei 1943 opging in de De Vlag als
Werkgemeenschap voor Volkse Opvoeding [42J. In navolging van
de DeVlag en de Duitse vrouwenorganisaties
trachtte ze in
Vrouwenwerken
ook andere diensten uit te bouwen. Naast
Moederdienst, Huishoudkunde
en Hulpdienst moest de dienst
Vorming volwaardig gestructureerd worden en ondergebracht in de
dienst Kultuur-Vorming-Scholing. Er werd een begin gemaakt met
de oprichting van jeugd- en kindergroepen. De kindergroepen
zouden zich richten tot kinderen van zeven tot tien jaar. In de
jeugdgroepen hoorden vrouwen tussen eenentwintig en dertig jaar
thuis. Ze kregen huishoudelijke vorming en deden eventueel ook aan
cultuur, inzonderheid aan zang. Tussen tien en eenentwintig jaar
konden de meisjes lid worden van de Hitlerjeugd Vlaanderen, die in
november 1943 werd opgericht als concurrent van de VNV-gezinde
Nationaal-socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Er werden vanaf

[41]
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1943 binnen de Vrouwenwerken ook afdelingen gepland voor
Financiën, Organisatie en Personeel, Pers en Propaganda, Recht en
Beslechting, Zaakleiding. Maar Haegens heeft niet de tijd gehad om
al die afdelingen volwaardig uit te bouwen.
Op haar hoogtepunt zou Vrouwenwerken vier- tot vijfduizend
leden hebben gehad en meer dan honderd tachtig afdelingen [43].
Haegens had de Aalsterse afdeling van Vrouwenwerken ondergebracht naast haar huis in een gebouw dat ook haar eigendom was en
ze had er een zeer actieve groep van gemaakt. Maar op andere plaatsen waren heel wat afdelingen minder florerend. Men had geen of
onvoldoende bekwame of enthousiaste leidsters en er was een
nijpend tekort aan vrijwilligsters die zich konden en wilden vrijmaken om gratis anderen te helpen.
Haegens voerde daarom een intense propaganda. Teksten of fragmenten uit haar toespraken werden opgenomen in dag- en weekbladen. De activiteiten van Vrouwenwerken kwamen aan bod op de
radio en in bladen als De Vlag en Balming .
Begin 1943 werd het plan opgevat om een eigen vrouwentijdschrift uit te geven. En vanaf januari 1944 verscheen het maandblad
Vrouwenleven. Het wilde "de vrouwen het leven der vrouw langs
alle kanten (te) belichten" en aan vele lezeressen "richting, hulp en
ontspanning" geven. Het werd gedrukt bij Steenlandt. Verantwoordelijk voor de inhoud was H. Lambreghts. Medewerkers waren
onder meer Blanka Gyselen, Anita Buyse, Mia Putman en Maria De
Lannoy [44]. Behalve verzending aan abonnees werd met het blad
ook gecolporteerd en werd het in krantenkiosken te koop aangeboden. Streefdoel was dat het maandelijks op vijfduizend exemplaren
zou verschijnen. Maar het is niet zeker dat dit getal gehaald werd of
dat alle nummers verkocht raakten. Na augustus 1944 (nummer acht)
hield het op te bestaan.
Haegens, die mede-initiatiefneemster was, heeft er nagenoeg niet
in gepubliceerd. Na de oorlog verklaarde ze dat het blad niet rechtstreeks afhing van Vrouwenwerken. Ze had er bij Van de Wiele op
aangedrongen om een eigen tijdschrift te hebben. Maar Vrouwenleven
was er gekomen op initiatief van DeVlag-mannen, in het bijzonder van
Gerard Angenent. Vrouwenwerken heeft er wel propaganda voor
gemaakt, maar de leden waren niet verplicht het blad te kopen.
[43]
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Beknopt dossier (. ..) I, P I en 2, p. 5.; J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 4 I 2.
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Net als enkele jaren voordien in het VNVV, wilde Haegens dat
ook de Vrouwenwerken een grote mate van zelfstandigheid kregen.
Ze duldde geen betutteling van mannen en zorgde ervoor dat
Vrouwenwerken een eigen secretariaat kreeg in de Jourdanstraat in
Brussel, zelf het lidgeld mocht innen en een eigen budget had.
Blijkbaar had de hogere DeVlag-leiding geen ernstige bezwaren
tegen die gang van zaken. De De Vlag was een politieke beweging
geworden en vrouwen moesten zich niet met politiek bemoeien. Ze
konden lid zijn van Vrouwenwerken zonder lid te zijn van de
DeVlag.
Op 20 april 1944 benoemde Van de Wiele Haegens tot hoofdambtsleidster van de DeVlag-Vrouwenwerken
"als blijk van
waardering voor uw onverpoosde inzet in het kader der DeVlag en
voor uw trouw aan Führer en Rijk" [45]. Midden 1944 kreeg
Vrouwenwerken eigen statuten. Daarin lezen we: De taak van
Vrouwenwerken
"is de Vlaamse vrouwen winnen voor het
Nationaal-Socialisme en vormen op elk gebied, zodat ze volwaardige leden van een Nationaal-Socialistische gemeenschap worden. Dit
omvat de vrouw in haar persoonlijk leven, in het gezin, in de
gemeenschap. De vrouwen hebben daartoe een eigen organisatie,
door vrouwen geleid. De organisatie is territoriaal uitgebouwd, zoals
deze der 'DeVlag' , met gewesten, cellen, steunpunten, wijken en
blokken.
Aan het hoofd der 'Vrouweriwerken'
staat de
Landsvrouwenleidster"
[46]. De titel 'referente' werd vervangen
door 'leidster' en Haegens werd 'landsvrouwenleidster' . Leden van
Vrouwenwerken droegen geen uniform of speciaal kenteken.
Haegens heeft na de oorlog de zelfstandigheid
van
Vrouwenwerken sterk benadrukt. Meteen wilde ze ook duidelijk
maken dat Vrouwenwerken niet aan politiek heeft gedaan. Toch is
het te betwijfelen of de Vrouwenwerken wel degelijk zo zelfstandig
waren als Haegens wilde doen geloven. In dezelfde statuten van
1944 lezen we ook dat Vrouwenwerken een "geleding" zijn van de
De Vlag. En verder: "Disciplinair
en politiek onderstaan de
kaderleden der 'Vrouwenwerken'
de gezagdrager van hetzelfde
werkgebied (...) Aanstelling, benoeming en afstelling van het kader
gebeuren volgens de algemeen geldende voorschriften,
door
Landsleider, Gewestleider of Celleider in overeenstemming met
Landsvrouwenleidster, Gewestvrouwenleidster of Celvrouwenleidster. Het is dus uitgesloten dat er een aanstelling, benoeming of

[45]
[46]

Beknopt dossier (...) I, p. 19.
Vrouwenwerken
"De Vlag". Statuten, brochure
s.d; opgesteld
door de
Landsorganisatieleider Fr. Van der Auwera en de Landsvrouwenleidster M. GravezHaegens, en ondertekend met "Heil Hitler!".
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afstelling geschiedt zonder toestemming van de daartoe bevoegde
Vrouwenleidster". En "Vooraleer een bediende hoofd- of nevenambtelijk aan te stellen, moet haar dossier door het Personeelambt
der 'DeVlag'
goedgekeurd
zijn. Wanneer er vanwege het
Personeelambt geen bezwaren (van politieke, morele of andere aard)
bestaan, dan kan de kandidate aangesteld worden met toestemming
van de Landsvrouwen1eidster, door het Personeelambt 'Vrouwenwerken' . De benoeming wordt door de Landsleider gedaan, na minstens 3 maand aanstelling. Voor het aanstellen of het afstellen van
het Personeel der 'Vrouwenwerken'
is het advies van Lands-,
Gewest- of Celvrouwenleidster doorslaggevend".
Uit bovenstaande teksten blijkt dat Vrouwenwerken midden 1944
nog lang geen autonome vereniging was. De leidsters konden
weliswaar eigen activiteiten organiseren en kregen inspraak in
benoemingen, maar de algemene lijn werd bepaald door de mannen
van de De Vlag. Ook Haegens was "verantwoordelijk tegenover de
Landsleider" en kreeg van de DeVlag-leiding "directieven". Volgens
Van de Wiele kreeg hij maandelijks een verslag van de activiteiten
en plannen van Vrouwenwerken [47]. Of Vrouwenwerken mettertijd meer armslag en autonomie zou hebben verworven, kunnen we
niet weten. Amper enkele maanden later werd België door de geallieerden bevrijd.
Toen de geallieerden naderden, was Haegens niet van oordeel
dat de strijd moest worden opgegeven. In de scholingsbrief van juni
1944 schreef ze: "Wij zullen trouw zijn tot in de dood". In omzendbrieven van 25 juli en 29 juli 1944 spoorde ze de gewestleidsters aan
tot strijdvaardigheid en vroeg ze hun om ook in Duitsland hun plicht
als nationaal-socialistische vrouwen in acht te nemen. En in Balming
van 2 september: "Geeft ons wapenen, handen en harten en wij
zullen zegevieren! Nu schalt de noodhoom! Eenieder wordt ten strijde opgeroepen, van elkeen wordt een verdubbelde inzet gevraagd.
Want de vijand staat aan de poort. Meldt u voor vrijwillige inzet bij
de Vrouwenwerken der DeVlag. Denkt aan de inzet der Duitse
vrouwen en neemt als Vlaamse vrouw een plaats in de rijen van al
wie zich volledig inzet voor Führer en Reich" [48].

[47]

Beknopt dossier (...) 1, p. 11.
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Balming. 02.09.1944;

J. & B. Ghysens, De Duitse bezetting ( ...), p. 415 & 436.
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Op maandag 21 augustus 1944 was ze nog aanwezig op een
bijeenkomst op het soldatenkerkhof van Langemarck. Jef Van de
Wiele ontving er onder meer Conrad Schellong die Kommandeur
van de SS-Brigade Langemarck was, SS-Führer Bernt Schindlmayer, Jef François en Cyriel Verschaeve [49].
Samen met haar man vertrok Haegens op zaterdag 2 september
1944 met hun persoonlijke auto naar Duitsland. Op 3 september 's
avonds arriveerden ze in de buurt van Keulen en overnachtten er bij
Duitsers. Op 7 september kwamen ze in Lüneburg, waar een groot
verzamelpunt was. Dokter Gravez werkte er in de materniteit tot half
januari 1945 en werd tot Oberartz van de Brigade Langemarck
benoemd. Haegens, als landsleidster van de De Vlag, hield er zich
bezig met de geëvacueerde vrouwen en kinderen. In januari 1945
kwam ze in Hildesheim, waar de De Vlag haar hoofdzetel had. Ze
had er een bureau en zette er haar hulp aan gevluchte Vlamingen
voort. Haar man werd als dokter naar Soltau en Toppenstedt gestuurd. Uit brieven blijkt dat ze begin 1945 nog geloofde in een
Duitse overwinning en een terugkeer naar Vlaanderen. De De Vlag
betaalde de medewerksters een loon uit en aan Haegens in april 1945
de som van zevenhonderd vijfenzeventig rijksmark [50].
Gevangenis
Na de Duitse capitulatie verbleef ze een drietal weken in verschillende kampen in Duitsland. Eind juni kwam ze naar België
terug en werd in Herentals gearresteerd. Vandaar werd ze overgebracht naar Turnhout, een tweetal weken opgesloten in Merksplas en
in Vorst en daarna geïnterneerd in Gent. Eerst in de Wollestraat, een
oude fabriek waar de gedetineerden werden ondergebracht in grote
zalen; daarna in de Nieuwe Wandeling waar ze met zes, later met
vier in een kleine cel werden opgesloten. Het gevangenisregime was
in die eerste naoorlogse maanden vrij streng. Een brief schrijven
mocht slechts twee keer per maand en die mocht telkens niet langer
zijn dan vijfentwintig of dertig lijnen. Bezoek mocht maar van één
enkel familielid.

[49]
[50]
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Verschaeve 1944-1946, p. 305n; Balming, 26.08.1944; R. VaoJandschoot, Kapelaan
Verschaeve, 1998, p. 393.
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Haegens' oudste broer Gustav was eveneens geïnterneerd. Hij
was lid geweest van het VNV en betrokken bij Winterhulp in Zele.
Haar man werd eind 1945 gearresteerd. Hij was begin 1942 beschermend lid geworden van de Algemene SS-Vlaanderen. Begin 1943
was hij lid geworden van de De Vlag en enkele maanden later
Ambtsleider van Volksgezondheid. Hij werd opgesloten in Gent.
Daar zagen ze elkaar na maanden scheiding terug. De Krijgsraad in
Gent veroordeelde hem in december 1946 tot levenslange opsluiting.
De straf werd op 29 mei 1947 teruggebracht tot acht jaar, maar op 23
oktober 1947 terug opgevoerd tot tien jaar.
Haegens werd tussen maart en juli 1947 meer dan twintig keren
ondervraagd. Auditeur W. Carseau confronteerde haar met diverse
folders, verslagen en artikels uit de collaborerende pers waaruit haar
vergaande collaboratie moest blijken met het Duitse nationaalsocialisme. Zij van haar kant benadrukte dat de actie van Vrouwenwerken sociaal en cultureel was, dat Vrouwenwerken los stond van
de politiek van de De Vlag en los van SS-vrouwenorganisaties in steden als Antwerpen, Brussel en Gent die zich vooral bezighielden met
de begeleiding van SS-families. Ze beweerde dat ze geen leidende
functie vervuld heeft in de De Vlag, geen uniform gedragen heeft en
Van de Wiele of de leiding van de De Vlag nooit vergezeld heeft op
officiële plechtigheden. Ze beweerde ook dat haar nu brieven en
gedrukte teksten met haar naam onder getoond werden die ze onder
de oorlog niet gelezen of gezien heeft, dat ze niet meegewerkt heeft
aan bet tijdschrift van de De Vlag en dat haar naam er.ten onrechte in
vermeld stond. Ze had zich nationaal-socialist genoemd, omdat ze
Vlaams-nationaal was en zich al die tijd op sociaal gebied had geëngageerd. Toen ze eind 1944 en begin 1945 gedurende enkele maanden in Duitsland verbleef, heeft ze ervaren dat het nationaal-socialisme niet altijd was zoals het in de Duitse propaganda werd
voorgesteld en voelde ze zich bedrogen. Volgens Haegens was na de
capitulatie van eind mei 1940 de oorlog tussen België en Duitsland
geëindigd en hebben de oostfrontsoldaten zich onbaatzuchtig ingezet
om Europa te beschermen tegen het communisme.
Maar haar verklaringen stootten in gerechtelijke kringen op
veel scepsis en ongeloof. Volgens auditeur Carseau behoorde ze tot
"de kleine groep opperste leiders die de steunpilaren in het verraad
gedurende de oorlog waren geweest" [51]. Toch werden in de loop
van het onderzoek heel wat beschuldigingen ontkracht. Toen ze
geconfronteerd werd met de Aalsterse oud-schepen De Stobbeleir

(5I]

1. & B. Ghysens, De Duitse bezetting (...), p. 603.
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die beweerde dat hij door haar toedoen in 1940 zijn schepenarnbt had
verloren en zijn job bij een petroleummaatschappij, kon die zijn
beschuldigingen niet hard maken. En van de verklaringen van enkele
vrouwen uit Aalst die bij hun arrestatie verklaard hadden dat ze door
toedoen van Haegens lid waren geworden van de De Vlag, bleef na
een confrontatie niets over.
Op 29 oktober 1947 kwam Haegens voor de Krijgsraad in Gent.
Voorzitter van de rechtbank was Morel de Westgaver. Haegens werd
verweten dat ze als leidster van de Vrouwenwerken van de De Vlag
aan de vijanden van de Staat hulp verschaft heeft in soldaten, mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie, dat ze verpleegsters
heeft geworven voor het Duitse Rode Kruis en Nachrichtenhelferinnen en soldaten voor het Duitse leger, dat ze deelgenomen heeft aan
het vervormen door de vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen, de getrouwheid van de burgers jegens de Koning en de Staat aan
het wankelen heeft gebracht of met kwaad opzet de politiek of plannen van de vijand in de hand heeft gewerkt. Ze was aanwezig
geweest op de begrafenis van commandant Jozef Podevijn. Tijdens
de Cultuurdagen van de DeVlag in september 1943 had ze, samen
met alle aanwezige leden, de eed van trouw aan Adolf Hitler
afgelegd [52J.
Bijzonder bezwarend was een notitieboekje van een tweehonderdtal bladzijden waarin ze in de jaren 1942 tot 1944 diverse
gegevens had opgetekend over haar activiteiten in de Vrouwenwerken, bedoeld als geheugensteun bij haar werk. Op de laatste
bladzijde van dat boekje had ze bovendien citaten van Hitler,
Goebbels en Göring geschreven die haar hadden aangesproken en
waarmee ze akkoord was.
De advokaten Femand Delhaise en J. De Meester, die ook haar
man hadden bijgestaan, trachtten haar zo goed mogelijk te verdedigen en voerden een tiental personen aan die een getuigenis ten gunste wilden afleggen. Haegens nam de volledige verantwoordelijkheid op voor de activiteiten van Vrouwenwerken. Na de
ondervragingen en pleidooien verklaarde ze: "Ik ben steeds onpartijdig geweest in mijn bezigheden. Zo ik iemand heb misdaan spijt het
mij. Ik ben bedrogen geweest. Ik heb nooit met een kwade bedoeling
gehandeld."

[52]
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Het Openbaar Ministerie vroeg levenslange hechtenis. Het Hof
veroordeelde haar tot twintig jaar buitengewone hechtenis en verlies
van titels, graden, openbare ambten, bedieningen en diensten
waarmee ze was bekleed. Ook moest ze de kosten van het geding
betalen.
Haegens vond de straf onrechtvaardig en te zwaar en ging in
beroep. Aan haar advocaten schreef ze een lange brief waarin ze er
nogmaals de nadruk op legde dat Vrouwenwerken een zelfstandige
organisatie was en zich niet met politiek maar vooral met sociaal
werk heeft beziggehouden. Ze vroeg hun die voorstelling in hun pleidooien duidelijk naar voren te brengen. Maar het Krijgshof van Gent
had geen oor voor hun argumenten en heeft op 5 februari 1948 de
straf bevestigd.
Het celregime had haar gezondheid ondermijnd. Ze leed aan
suikerziekte en kreeg problemen met haar ogen. Mee daarom werd
ze in april 1948 overgebracht naar het Interneringscentrum SintAndries bij Brugge, bestuurd door de Zusters van de Weldadigheidsgestichten. Daar heerste een grote vrijheid. " Het is een
vrouwengevangenis zonder celregime. Een gebouw, dat men zou
kunnen vergelijken met een ouderwetse kostschool met ruime werklokalen, eetkamers, een grote koer en lange slaapzalen met rijen bedden. Eén vleugel was bestemd voor de politieke gevallen, de andere
voor gevangenen van gemeen recht." [53].
De verstandhouding met de directie was goed en de gedetineerden kregen ruimschoots de gelegenheid om eigen initiatieven te
ontwikkelen. Gedetineerde vrouwen zongen in een koor, verzorgden
de mis vieringen en organiseerden een Vlaamse kermis (met attracties en spelen, uiteraard binnen de murenl) en feestavonden met
toneel op het naamfeest van de directeur, de aalmoezenier of zuster
overste. Dat ook de mannenrollen door vrouwen moesten worden
gespeeld, maakte de opvoering niet minder aantrekkelijk. Haegens
merkte schalks op dat eeuwenlang vrouwenrollen door mannen werden vertolkt, waarom kon het omgekeerde nu ook niet. In februari
1949 werd in de afdeling van Haegens zelfs een vorm van selfgovernment ingevoerd, waar de gevangenen onder elkaar tal van
afspraken maakten en taken verdeelden. Ze droegen zelf verantwoordelijkheid voor de inwendige orde en mochten 's avonds opblijven tot half tien. Volgens het gevangenisreglement
moesten de
gevangenen zeven uur per dag werken. Maar ze hadden ook vrije tijd

[53]
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en dan mochten ze ook breien, haken en kantwerk maken. Om kleren
voor eigen gebruik te maken hadden ze evenwel toestemming nodig.
Haegens werd door haar medegevangenen tot leidster verkozen.
Ze stelde een taakverdeling op en bemiddelde tussen directeur en
gedetineerden. Die riepen onder meer haar hulp in om op zaterdag of
zondag bezoek te mogen ontvangen, omdat heel wat familieleden het
moeilijk hadden om zich tijdens de week naar Sint-Andries te
begeven.
REEKS VI
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Tijdschrift Opbouw (1949): Titelblad.
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Ze werd in Sint-Kruis ook correspondente van de documentatiedienst en vertegenwoordigster van Opbouw. Dat was een mooi
uitgegeven en gedrukt "tijdschrift door en voor gedetineerden" dat
tussen 1948 en 1950 twee maal per maand verscheen en dat in de
diverse Vlaamse gevangenissen verkocht en gelezen mocht worden.
De bijdragen verschenen anoniem, onder pseudoniem of onder initialen. Haegens zond af en toe een artikel in over het leven in SintAndries, ondertekend door M.G. Sint-Andries Brugge of M.G.
Brugge Sint-Andries. Vanaf 4 maart 1950 verscheen naast Opbouw
ook 't Bouwerke. Het stond op een minder intellectueel peil, bracht
vooral nieuws uit Vlaamse kampen en gevangenissen en verscheen
driemaal per maand. Net als Opbouw werd het voor het grootste
gedeelte door gevangenen zelf volgeschreven. Ook hierin publiceerde Haegens af en toe een artikel over het leven in SintAndries [54].

Tijdschrift 't Bouwerke (1950): Titelblad.

Haegens heeft in de loop van haar verblijf in de gevangenis
uitvoerig gecorrespondeerd met familieleden, vrienden en bekenden.
Ze bleef met haar familie meeleven en vernam veel goed nieuws;
geboortes en communies van neven en nichtjes, de aanstelling van
haar broer Alberic tot pastoor van Viane-Moerbeke begin 1947 en
van Kalken eind 1949. Pijnlijk was wel dat ze die blijde gebeurtenissen niet ter plaatse mocht meevieren. Bijzonder pijnlijk was het dat
ze niet bij haar familie kon zijn toen haar broer Gustav in september

[54]

't Bouwerke, redactie en beheer; l.C. Klein Kasteel - Brussel. Van Haegens verscheen
een bijdrage in o.rn. de nummers 1,5,9, 12 & 16 van de eerste jaargang (1950).
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1947 overleed, haar vader en schoonvader ernstig ziek waren en haar
meter Bertha, de vrouw van haar oom Emiel Van Bockstaele, in
november 1950 overleed. Ze bleef zich echter verzetten tegen neerslachtigheid en ontmoediging.
aar haar eigen zeggen had ze in de
jeugdbeweging en de Vrouwenwerken geleerd haar karakter te stalen
en nooit de moed te verliezen.
Tussen 1947 en 1950 schreef haar man haar wekelijks een brief,
respectievelijk vanuit Brugge, Merksplas en Brussel-Vorst, waarop zij
uitvoerig antwoordde. Ze vertelden over het leven in de gevangenis,
hun ervaringen en verwachtingen, hun hoop op een vervroegde vrijlating en de ontgoocheling over het herhaalde uitstel. Haar man mocht in
Sint-Gillis overdag in een laboratorium werken en Haegens had iedere
week wat te vertellen over het drukke bestaan in Sint-Andries. Al bij al
waren de laatste gevangenisjaren voor hen beiden best draaglijk!
Toch heeft ze zich onverdroten ingezet om vervroegd vrij te
komen. Ze schreef diverse brieven aan de opeenvolgende ministers van
justitie en riep de hulp in van onder meer senator Jeanne Driessen uit
Hasselt, die in de jaren 1920 actief was geweest in de katholieke
Vlaamse meisjesbeweging. Op 4 november 1950 werd haar straf
teruggebracht tot zestien jaar. Eind 1950 had ze dan een derde van haar
straf uitgezeten en kon ze aanspraak maken op vervroegde vrijlating.
Op 24 december 1950 kwam ze vrij.
Laatste jaren
Haar man was al in mei 1950 vrijgelaten. Hij mocht zich evenwel
niet in Aalst vertonen en kreeg een verplichte verblijfplaats in
Duinbergen in Heist-aan-zee, waar hij sedert 1938 een appartementsgebouw had in de Engelsestraat. Hij hielp bij dokter Michel Van den
Weghe in Bredene. Begin augustus 1951 begon hij opnieuw zijn praktijk in Aalst.
Ook Haegens mocht zich na haar vrijlating niet in Aalst vertonen.
Ze woonde een tijdlang in Zele bij haar schoonzus en kon pas eind
1951 naar Aalst terug. Ze woonden er evenwel in een klein appartement op de eerste verdieping van hun huis op het Keizerlijk Plein dat
toen omgedoopt was tot Rooseveltplein. Hun huis was begin september 1944 geplunderd, daarna bezet door het Onafhankelijkheidsfront en
vanaf eind november 1944 in gebruik genomen door de stad Aalst voor
de ravitailleringsdiensten en na-dien voor het bestuur der registratie.
Het was fel beschadigd. Pas in 1955 kregen ze het hele huis terug.
In juli 1962 diende Haegens, bijgestaan door advocaat L.
Kiebooms, een aanvraag tot eerherstel in. Het Hof van Beroep in Gent
gaf er op 12 februari 1963 een gunstig gevolg aan.
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Magda Haegens op latere leeftijd (foto familiearehief).
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Na hun vrijlating bleven dokter en Magda Gravez hun rechts
gedachtegoed trouw. Ze bleven in contact met vroegere strijdgenoten [55] en steunden moreel en financieel allerlei Vlaamsnationalistische initiatieven - onder meer de aanleg van een erepark
voor.oostfrontstrijders in Stekene - maar speelden geen uitgesproken
rol in de Vlaams-nationale politiek.
Toen op 24 oktober 1964 tijdens het "vierde familiefeest" in
Erwetegem" onder impuls van Arthur De Troyer de vereniging
Broederband werd gesticht, was Haegens meter van die 'vriendenkring' van door de repressie getroffen Vlaams-nationalisten.
Samen met haar man en andere Broederbanders nam ze deel aan de
Verschaeve-bedevaarten naar het Oostenrijkse Solbad Hall in 1967,
1971 en 1973 [56]. In maart 1979 werd ze erelid van het SintMaartensfonds, een vereniging van oud-oostfrontstrijders en sympathisanten, waarvan haar man van april 1962 tot januari 1966 voorzitter was. Ze was lid van de Vlaamse Kring "Land van Aelst", In
1980-1981 was ze lid van het Aanbevelingskornitee van het rechtse
tijdschrift Dietsland Europa. Op zondag 4 juli 1982 werd ze, samen
met onder meer de weduwen van Theo Brouns, Edgar Lehembre,
Germain Lefever en Jef Goossenaerts, allen slachtoffers van de
repressie, als eregast uitgenodigd op de vijfenvijftigste IJzerbedevaart. Kris Yserbijt las er de eed van trouw voor, die door voornoemde vrouwen vanop de scène voor de Pax-poort en de duizenden
bedevaarders op de vlakte werd nagezegd.
Ook aan meer neutrale en pluralistische Vlaamse verenigingen
en activiteiten gaf ze morele en financiële steun. Ze was lid,
beschermof erelid van diverse parochiale,
sociale en
Vlaamsgezinde
verenigingen,
erevoorzitster
van het Vlaams
Verbond voor Gepensioneerden in Aalst en beschermend lid en lid
van de Adviesraad van het Priester Daensfonds.
In de zomer van 1963 trachtte haar man, die sedert februari
1962 landelijk erevoorzitter was van het Jongeren Steunkornitee
(JSK), de oudervereniging van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond
(VNJ), gesprekken op gang te brengen tussen de drie voornaamste
nationalistische jeugdverenigingen van dat moment: het Vlaams
Nationaal Jeugdverbond, het Verbond van Blauwvoetvendels (VBV)

[55]
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O.m. met Rob van Roosbroeck die in het Noord-Nederlandse Oosterhout in ballingschap
leefde (Privé-archief E. Verstrepen. Zele: Brief R. van Roosbroeck, 25.10.1972).
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en het Algemeen Diets Jongerenverbond (ADJoV). Maar zijn initiatief heeft niet tot een eenheid geleid [57]. Haegens was niet direct
bij de inzet van haar man betrokken maar heeft hem gesteund. Toen
het VNJ in 1981 zijn twintigjarige bestaan vierde, heeft ze samen
met Angela Tysmans en Jet Claessens het meterschap aanvaard [58].

Dokter Om er Gravez en zijn vrouw Magda Haegens,
tijdens de huldiging op 20 april 1969 in Aalst.

[57]
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Mensen die haar niet of niet goed kenden, ervoeren Haegens
wel eens als een strenge en ietwat afstandelijke dame. Maar kennissen en medestrijders wisten wel beter. Voor haar vele neven, nichten, achterneven en achternichten was ze een gezellige oude tante die
ze af en toe kwamen bezoeken en die met hen begrijpend kon praten. Nog de dag vóór haar dood had ze een familiefeest meegemaakt.
Haar man overleed in Aalst op 3 september 1974. Ze overleefde
hem zeventien jaar en overleed in Aalst op zondag 15 maart 1992.
Ze werd begraven op zaterdag 21 maart. Op de kist lag een leeuwenvlag en de kerkelijke dienst werd besloten met De Vlaamse Leeuw
en het Wilhelmus, Haar lichaam werd bijgezet in de familiegrafkelder op het kerkhof van Hofstade. Op haar doods prent je
stond enkel de tekst: "Getrouw aan haar leuze 'Ik dien' heeft ze haar
levenstaak moedig en met liefde volbracht" [59].
F. Van Campenhout
Loweidestraat 2
1700 Dilbeek
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Pallieterke, 25.03.1992, p. 4 (K.vK); De Standaard, 20.03.1992, p. 7; Vlaams Verbond
voor Gepensioneerden vzw Aalst en Randgemeenten, jg. 20, nr. 4, april 1992, p. 7-8;
Daens Vandaag, jg. 16, nr. 5,15.05.1992, p. 3 (FVC); De Schakel- EI Lazo, jg. 38, nr.
361, mayo-junio 1992, P: 17 (J. Dclaeter-Claessens).
.
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URBANISA TIE EN RURALISATIE
VAN DE AALSTERSE REGIO
DEEL 2. AALSTERSE STADSECONOMIE
ONDER DRUK (1667-1714)
Reinoud VERMOESEN

Waar in het eerste deel van deze reeks vooral macro-economische elementen naar voor kwamen [1], verschuift de aandacht naar de
acties van individuele economische agenten, naar het micro-niveau.
Niet de algemene economische ontwikkeling en de economische evolutie van de Aalsterse regio staan centraal, maar wel de marktvorming in al haar aspecten.
In dit artikel wordt de werking van de stedelijke economie van
dichterbij bekeken. Niet alleen de eigenlijke stad met haar typische
industriële en commerciële kenmerken komt aan bod, maar tevens
het platteland. Er wordt namelijk aangetoond dat er een duidelijke
afhankelijkheid bestaat tussen de stad en de omliggende regio, het
hinterland. Na dit theoretisch gedeelte wordt die economische relatie
tussen stad en regio in de oorlogsperiode (1667-1714) toegelicht. Aan
de hand van enkele parameters, onder meer de stadsaccijnzen, wordt
de situatie gekaderd. Vervolgens is de houding van de ambachten en
het stadsbestuur tegenover die situatie onderzocht. Uit de reacties van
beide economische agenten kon de ernst van de situatie worden opgemaakt. Tot slot is een terugkoppeling gemaakt naar de demografische
evolutie van de regio.
Stadseconomie, een methodologisch begrip
1. Het begrip Aalsterse stadseconomie wordt hier in een ruimere context gebruikt en slaat niet alleen op de stad zelf. Aan de hand van een
aantal typische kenmerken wordt het methodologisch begrip stadseconomie, zoals aangewend voor de onderzoeksperiode en het onderzochte gebied, toegelicht.

[1]

VERMOESEN, R. "Urbanisatie en ruralisatie van de Aalsterse regio (1667-1714). Deel
1. Impact van commerciële en industriële ontwikkeling op de Aalsterse regio (lle -18e
eeuw)", in: Het Land van Aalst, 55, 2003, p. 33-50
.

Het Land van Aalst, jaargang LV, 2003, nr. 2
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Het meest karakteriserende element van een stadseconomie
vormde het bestaan van de ambachten. Het waren hiërarchisch
gestructureerde, publiekrechterlijke belangengroeperingen die zowel
werkgevers (meesters) als werknemers (gezellen, leerjongens)
omvatten. Zij hielden toezicht op het hele productieproces, van de
keuring van grondstoffen tot de controle van de afgewerkte producten, vooral de kwaliteit van het eindproduct was van belang [2].
Die zorg voor een hoog kwaliteitspeil of voor een specifiek eindproduct had alles te maken met de drang naar productdifferentiatie
om zo de concurrentie en de mogelijkheid van een verplaatsing van
de productie naar gebieden met een lagere loonkost te vermijden [3].
Dit economisch proces kwam al vanaf de veertiende eeuw in onze
steden op gang. Daarnaast hadden deze ambachten of neringen ook
religieuze en militaire functies. Maar het meest van belang was wel
de deelname aan de politieke macht. De belangrijkste ambachten, en
dit kon van stad tot stad verschillen, hadden een zegje in het stadsbestuur. Dit hield in dat ze alles in het werk stelden om concurrentie
uit de weg te gaan. Het ultieme doel was het behalen van een monopoliepositie [4]. Onderlinge concurrentie in de stad zelf werd door
strikte reglementering vermeden. Concurrentie van buitenaf, zowel
van het platteland als van andere steden, werd ontmoedigd door hoge
invoertaksen en juridische spitsvondigheden, zoals speciale kwaliteitsnormen [5].
Een voorwaarde voor een dergelijke economische politiek was
natuurlijk dat het stadsbestuur op één lijn zat met de ambachten. Voor
de grotere ambachten was dit niet zo' n probleem omdat ze ofwel
politieke vertegenwoordiging hadden, ofwel door de stadsaccijnzen
bijdroegen tot een groot deel van de stadsinkomsten. Een tweede
voorwaarde was een uitgekiend controlenetwerk dat zowel fraudeurs
binnen als buiten de stad moest opsporen. Mensen die probeerden in
het geheim een productie te leiden, die zich niet hielden aan de reglementering van het ambacht, bijvoorbeeld door langere werkuren te
kloppen dan toegestaan of door de aanwending van goedkopere

[2]

DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis der stad Aalst
eene historische schets van 't voormalige Land van Aalst. (Geschiedenis
ten der provincie Oost-Vlaanderen.
7e reeks 1). Gent, 1873-1876, Ir
schillende privileges en reglementen van Aalsterse ambachten werden

voorgegaan van
van de gemeen262 - 359: verdoor de auteurs

[3]

DE POTTER en BROECKAERT,
Geschiedenis der stad Aalst, II 273: volgens een
keure van 1518 werden er vier soorten lakens door de wollenwevers geproduceerd.
Het welvaartsverlies dat bij deze monopolievorming
optrad, werd enigszins gecompenseerd door de sociale functies die ambachten vervulden (onderhoud van weduwen,
armenzorg, ... ).
Invoerheffingen behoren tot de tarifaire handelsbelemmeringen,
kwaliteitsnormen tot de
niet-tarifaire handelsbelemmeringen.

uitgegeven.

[4]

[5]
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grondstoffen, vormden een bedreiging van binnen uit. Zware boetes
waren dan ook een poging om dergelijke malafide praktijken te ontmoedigen. Veel moeilijker was de controle van inkomende goederen.
Gelukkig voor de stadsbesturen konden zij, dankzij de omwalling,
controleposten aan de stadspoorten plaatsen. Wanneer dit niet het
geval was, riskeerde het stadsbestuur een groot inkomstenverlies aan
invoertaksen. Die tweede functie van de omwalling als tolbarrière of
fiscale grens was dan ook de reden dat vele stadsmuren tot in de
tweede helft van de negentiende eeuw bleven bestaan.
2. Typerend was ook de duale houding tegenover het omliggende
platteland. Ze is te omschrijven als wederzijdse afhankelijkheid [6].
De stad moest op de dorpen een beroep doen voor grondstoffen en
vooral voor voedingswaren, het platteland op de stad voor afgewerkte producten. Maar zoals opgemerkt kon het platteland ook optreden
als een concurrent door de mobiliteit van het kapitaal en de niet aflatende zoektocht naar gebieden met een lagere loonkost. Ondanks die
afhankelijkheid, had de stad er vaak belang bij om de industriële
activiteit op het platteland te beperken of op zijn minst aan productdifferentiatie te doen. Of Aalst in een dergelijke positie verkeerde, is
zeer de vraag omdat ze vooral functioneerde als marktplaats voor
grondstoffen, zoals vlas en hop, en producten zoals linnen, afkomstig
van het omliggende platteland. Toch bestond er een concurrentie
tussen stedelijke en rurale wevers.
3. Een laatste kenmerk in het betoog is de houding tegenover vrijhandel. Hoewel het juist het tegenovergestelde betekent van wat
hoger werd beschreven, kwam de vraag naar een zekere vorm van
vrijhandel voortdurend voor in sommige discussies onder de
economische actoren. Vooral voor de uitvoer van stedelijke producten konden de stedelijke industrieën en handelaars er niet genoeg
op hameren dat er een vrijhandelsruimte moest zijn. De hoge invoertaksen in andere steden joegen de totale kostprijs de hoogte in. Waar
stedelijk protectionisme
en monopolieposities
de eigen markt
beschermden, was vrijhandel het wapen om de export veilig te
stellen.

[6]

Theoretisch kan deze problematiek op verschillende manieren benaderd worden.
Allereerst is er de traditionele tegenstelling stad-platteland (platteland zorgt voor de
bevoorrading, de stad voor de goederen en diensten), in de huidige historiografie wordt
tevens het drie-basissectoren-model
gebruikt. In dit model wedijveren de landelijkrurale, de landelijke-industriële
en de stedelijke sector met elkaar. Belangrijk in beide
modellen is dat er niet alleen een uitwisseling is van goederen en' diensten (grondstoffen, afgewerkte producten), maar ook van kapitaal (cijnzen, pachten, renten) en arbeid
(migratie).
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Paradijs voor fraudeurs, op weg naar een duale economie
De functie van de stadsomwallingen was dus niet alleen
gericht op de bescherming van de bewoners. Er was wel degelijk een
belangrijk fiscaal aspect aanwezig. Door de krijgsverrichtingen onder
Lodewijk XIV kreeg de stad echter te maken met een wijziging van
haar uitzicht. Vanaf 1667 tot 1692 lag ze er zo goed als open bij.
Welke implicaties had dit op de stadseconomie? En nog belangrijker
voor het sociaal-economisch onderzoek: had een mogelijke wijziging
van die stadseconomie een weerslag op de demografische evolutie?
Zoals gezegd probeerden reeds voor 1667 heel wat mensen
doorheen de muur van reglementering en controle te breken, maar na
dat jaar kregen ze een troef in handen die hen het economisch leven
veel gemakkelijker maakte: de slechting van de versterkingen.
Vrijwel alle stedelijke economische sectoren ondervonden een toenemende en in hun ogen oneerlijke concurrentie. In een aantal punten wordt aangetoond dat er kon gesproken worden van de ontwrichting van de stadseconomie en het ontstaan van een duale economie,
met een wankele officiële en een bloeiende duistere zijde.
1. De studie van de stedelijke accijnzen geeft veel informatie over de
stadseconomie. Niet alleen vormden ze een indicatie van de totale
stedelijke productie, ze gaven ook een beeld' van de invoer van
vreemde producten. Dit weliswaar op voorwaarde dat het controleapparaat van de stedelijke fiscale diensten volledig op punt stond.
Een hele reeks klachten afkomstig van pachters van de stedelijke
accijnzen doen echter vermoeden dat er duidelijk iets misliep. De
grootschaligheid van de fraude en de onmacht van de controleurs, tot
groot ongenoegen van pachters en stedelijke producenten, is af te
lezen uit volgende verzuchtingen. In juli 1679, met herhalingen in
augustus 1683 en mei 1684, worden strenge straffen uitgeschreven
omdat vele goederen "binnen dese stede van buyten worden binnen
gebracht, ... sonder daertoe wort betaelt de accysse daer op gestelt"
[7]. In april 1688 eiste het stadsbestuur
"het beletten de
menichvuldigen ende daghelijckschen frauden binnen dese stede"[8].

[7]
[8]

Stadsarchief Aalst, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f' 91.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 21: f' 88: april 1688.
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Er waren voornamelijk klachten van de pachters van bier- en
wijnaccijnzen [9], de bakkers [10], de brouwers [11], de hophandelaars [12] en natuurlijk van het stadsbestuur [13]. Alle klachten
hebben een zaak gemeenschappelijk. Het gebrek aan en de onmogelijkheid tot toezicht zorgden voor een ongecontroleerde invoer van
goederen, waardoor een inkomstenverlies ontstond van zowel de
pachters als van de producenten en van het stadsbestuur. Dat verlies
wordt duidelijk geïllustreerd door drie voorbeelden van gedupeerden.
In december 1667 kwam de volgende vraag vanwege de pachters
"vande wijn accijse waarin zij hebben gheprefereert omme te hebben
qwijtt gescheld van eene half jaer vande voors. pacht vande loopende
jaere, ... constaterende dat de Stadt van Aelst is openliggende" [14].
De vraag tot kwijtschelding werd nog gevolgd door de pachters van
de grote bieraccijnzen, de houtpachter en "nog andere". De burgers
die voor de start van de ontmanteling in september 1667, een pacht in
de wacht hadden gesleept, kwamen dus bedrogen uit. Vanaf die
datum hield het in pacht nemen wel degelijk een groot risico in. Een
tweede voorbeeld gaat over het stadsbestuur. Op 27 juli 1672 werd in
naam van Karel II een brief geschreven, gericht aan de schepenen van
Aalst. Daarin stond de koning toe dat de schepenen renten verkochten om achterstallige schulden af te betalen. De reden die werd
aangegeven waarom extra kapitaal nodig was, luidde dat "de voors.
stede ontbloot van haere vesting, waer door de accijns syn vermindert
ende nog daegelijcks te niet gaende, door die aldaer bij nacgten de
selve worden gefraudeert, de welcke te toonent clachten van
pachters ... " [15]. Een laatste voorbeeld komt uit een sententie door
de Raad van Vlaanderen. De pachter van de vlas- en garenaccijnzen
tijdens de jaren 1691-1692, Pieter van Langenhove, eiste van het
stadsbestuur de kwijtschelding van een deel van de pachtsom,
aangezien de accijnzen maar een tiende tegenover vorig jaar hadden
opgebracht. Spijtig voor Pieter werd de eis verworpen omdat hij de
accijnzen al in oorlogstijd en dus op eigen risico had gepacht [16]. De
[9]
[10]
[11]
(12]

(13]

(14]
(15]
(16]

SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f' 75 r": juni 1672; F 77 v": december 1677;
F 83 v": november 1674; F 91 1'0: juli 1679, augustus 1683 en mei 1684; F 110: 1680
en 1681.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f' 85 1'0: augustus 1675 en mei 1679.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: ra 91 r": juli 1679, augustus 1683 en mei
1684; F 110: 1680 en 168l.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: ra 119 rO- ra 125 r": september 1684, september 1685, september 1686, augustus 1688, september 1689, september 1690, september 1697, augustus 1699 en september 1700.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f" 74 v": juni 1672; F 81 r": januari 1674,
over de bakkers; f' 133 rO- 150 r": mei 1686, mei 1698, mei 1691, mei 1692, mei 1693,
mei 1694, mei 1696, mei 1697, december 1699, november 1702, (over de brouwers, de
wijnaccijnzen, het maalgeld. de hop, de brandewijn, het brood, het vlas, de huiden, het
fruit, de beesten, het brandhout en het graan).
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 20: F 265 rO.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 246.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 283.
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daling van de stadsaccijnzen na 1667 kan ook kwantitatief worden
voorgesteld aan de hand van de verpachtingen van enkele accijnzen.
Hoewel gegevens voor de hele periode ontbreken, kan een duidelijke
daling worden vastgesteld na 1667.
Tabell.

Verpachting van enkele stadsaccijnzen
(1 mei 1661- 1 november 1668)
Bieren van stad Vlees van stad
en district
en district

1 mei
1661

700 1b gr
10 s gr

41 Ib gr 9 s gr

Tonnenbier
(import)
6000

s

Wijn

Wijn en
brandewijn

717gl0st

56 Ib gr
Is gr

I nov
1661
I mei
1662

601 g

1 nov
1662

6108 g

1491b gr
15 s gr - 5 d gr

1 mei
1663

4317 g

615 g

606 g

6200 g

126 lb gr
I s gr 1 d gr

[I7lbgr
7 s gr 9 d gr

54 Ib gr
I s gr

niet verpacht

I nov
1663

4500 g 3 st

69 lb gr

I mei
1664

543 Ib gr
6sgr7dgr

33 Ib gr I s gr
2 d gr

I nov
1664

771 Ib gr
5sgr4dgr

89 1b gr 8 s gr

1061lb gr

200 Ib gr

niet verpacht

I mei
1665

543 lb gr

34 lb gr 3 s gr

752 Ib gr

105 Ib gr

niet verpacht

1 nov
1665

655 lb gr
14 s gr 6 d gr

77 lb gr
11 s gr 12 d gr

874 lb gr
17sr9dgr

1027 g

niet verpacht

1 mei
[666

510 Ib gr

4511 g 19 st

515 g

niet verpacht

I nov
1666

4200 g

75 1b gr

5710 g

1611b gr

niet verpacht

1 mei
1667

3150 g

211b gr 1 s gr

4275 g 17 st

63 Ib gr

niet verpacht

I nov
1667

200 lb gr

10 lb gr
lOsgr

270 lb gr

311b gr
5 s gr

niet verpacht

1 mei
1668

1413 g

15 lb gr 1 s gr

2109g

461b gr
lsgrldgr

niet verpacht

1 nov
1668

4511bgr
3sgr3dgr

311b gr
9sgr6dgr

28 lb gr

757 lb gr
lOsgrlldgr

4800 g 4 st

niet verpacht

Bron: SAA, Archief stad Aalst, accijnzen en imposten, nrs. 295-297.
VAN ISTERDAEL, H. Belasting en belastingsdruk: het Land van Aalst (17e-18e eeuw).
Doctoraatsverhandeling,
Vrije Universiteit Brussel, dept Geschiedenis, 1983,74: 11b gr = 6 g.
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Hoewel de accijnzen van de eerste twee producten ook sloegen
op het districr [17] Aalst, gaven de verpachters duidelijk aan dat het
verlies na september 1667, in de stad Aalst gemaakt werd. Vooral de
verschillen tussen de verpachtingen op 1 mei 1667 en op 1 november
1667 vallen op.
De gebrekkige controle door de ontmanteling van de stad bracht
een inkomsten verlies met zich mee. Zowel het stadsbestuur als de
stedelijke producenten waren daar het slachtoffer van. Maar in tegenstelling tot de Aalsterse burgers waren er verschillende groepen die
van deze situatie profiteerden. Meer nog dan de cijfers geven de
ordonnanties en de resoluties een goed beeld van deze groepen en de
producten die zij in de stad brachten.
2. Allereerst worden de producten onder de loep genomen. Het voornaamste voedsel van het Ancien Regime en het belangrijkste bestanddeel ervan, respectievelijk brood en graan, werden massaal in de stad
binnengesmokkeld.
Een klacht, geformuleerd in een resolutie van
januari 1674, meldde dat "dagelijcks diversche frauden worden
gecommiteert door de lantlieden de welcke binnen dese stede, ... bruine graenen syn inbrenghende ende vercoopende soo aan co oplieden
als andere persoonen sonder de selve graenen in corenhuyzen te brengen waer door de accyse desen stede en lepel van hospitale [18] wordt
gefraudeert" [19]. Brood werd zelfs rechtstreeks de stad ingevoerd bij

[17]

[18]

[19]

Het district Aalst was een bijkomende fiscale bepaling losstaand van de stad Aalst en het
schependom. en de kasseirij Aalst. Zij omvatte de volgende parochies: AaigemVlekkern, Appelterre-Eichem,
Aspelare-NederhasseIt,
Baaigem. Balegem, Bavegem,
Beerlegem, Borchtlombeek,
Bottelare, Burst-Bambrugge-Zonnegem,
Denderhoutem,
Denderleeuw,
Denderwindeke,
Dikkele,
Dikkelvenne,
Ename-Nederename,
Erernbodegern,
Erondegem-Onergem,
Erpe, Erwetegem,
Gavere, Gentbrugge,
Gijzegem, Gijzenzele, Godveerdegem.
Hermelgem, Herzele, Hillegem, Hofstade,
lddergem, Tmpe, Landskouter, Lede, Leeuwergem-Elene,
Lemberge, Letterboutem,
Liedekerke,
Lieferinge,
Massemen-Westrem,
Meilegem,
Melle, Melsen, Mere,
Merelbeke,
Mespelare,
Michelbeke,
Moorsel, Moortsele,
Munte, Nederbrakel,
Nederzwalm, Neigem, Okegem, Oombergen, Oordegem-Smetlede,
Oosterzele, Outer,
Paulatem, Pollare, Ressegem-Borsbeke, Roborst, Ronse, Schelderode, Scheldewindeke,
Semmerzake, Serskarnp, St.-Antelinks, St-Goriks-Oudenhove,
St.-Lievens-Esse,
St.Lievens-Houtern,
Sr-Jvlaria-Latem,
St.-Maria-Oudenhove,
Smeerebbe,
Strijpen,
Teralfene, Velzeke, Vlierzele, Vloerzegem, Voorde, Vurste-Wassene, Welden, Welle,
Wichelen, Wieze, Wijlegem, Woubrechtegem,
Zarlardinge,
Zottegem-Bevegem,
Wijnhuize.
COURTEAX, F. Het oud-gasthuis hersteld, 60: de graanhalle was mits het betalen van
een jaarlijks bedrag in handen van het hospitaal. Daarbij verwierven de zusters het recht
een lepel te scheppen van al de granen, bonen, erwten, etc. die daar gekocht of verkocht
werden.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: 1" 81 r".
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"naghte en ontij" en zelfs met grote hoeveelheden. Boeren uit de
omliggende parochies namen de kans om de accijnzen te ontduiken
en zo goedkoper brood aan te bieden, "alsoo datter veel differse naer
binnen dese stadt wort gebracht met karren ende waegens" [20]. Deze
praktijken waren dan ook heel nadelig voor de Aalsterse korenmarkt
[21]. Ook andere voedingswaren en dranken werden smokkelproducten. In december 1677 uitten zowel de pachter van de bieraccijnzen als de vrije beenhouwers hun klachten over de ongecontroleerde
invoer van respectievelijk vreemde bieren en vlees [22]. Hun
bezorgdheid over de kwaliteit van de ingevoerde producten was natuurlijk enkel een dekmantel voor de teleurstelling over de groeiende
concurrentie van buitenaf. Producenten buiten de stad hadden door
het niet betalen van de accijnzen wegens de ontbrekende controle,
een groot concurrentievoordeel.
Vanaf juni 1670, met herhalingen in november 1672, juli
1679, augustus 1683 en mei 1684, verschenen resoluties met een
duidelijke aanklacht, " ... dat binnen dese stede van buyten worden
binnen gebracht brandeweyn, anys ofte andere gedestilleerende
waeters sonder daertoe wort betaelt de accysse daer op ges telt" [23].
Opnieuw een duidelijk teken dat stedelijke producenten een geduchte
concurrent erbij hadden gekregen.
3. Misschien nog het meest van belang was de situatie van de plaatselijke exportindustrie. Zoals gezegd was de hophandel een belangrijke sector van de Aalsterse economie. Door het wegvallen van een
grondige controle, bleek er een grote invoer te zijn van hop van
inferieure kwaliteit. In het belang van de exporthandel zowel naar de
biersteden van de Zuidelijke Nederlanden als het buitenland, moest
de kwaliteit echter zeer hoog zijn. Daarom werden met de regelmaat
van de klok resoluties en ordonnanties uitgevaardigd die de invoer
van hop probeerden te reglementeren. De hoeveelheid resoluties wijst
erop dat dit eens te meer niet vanzelfsprekend was en dat heel wat
hopproducenten en -handelaars ook hun minderwaardige hop trachtten te verkopen [24].
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. l7: f" 85 rO : augustus 1675 en mei 1679.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 21: f" 94: oktober 1689: "ornme de continuerende disorders voorvallende inde weckelijckse coornmerct dese stede ende naemelijck door enige cooplicden." Ook de brouwers die er hun granen kochten, gingen niet
vrijuit.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f" 77 v".
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f" 64 rO en 91 v",
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f" 66 VO - 67 r": augustus 1670, november
1672, september 1675, augustus 1676, september 1692, november 1693, oktober 1695,
augustus 1700; f" 119 r" - 125 r": september 1684, september 1685, september 1686,
augustus 1688, september 1689, september 1690, september 1697, augustus 1699 en
september 1700.
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Het omliggende platteland speelde in op de veranderde situatie van Aalst. Landlieden konden nu niet alleen proberen overschotten op de stedelijke markt te dumpen, hun betere concurrentiepositie
liet toe om goedkopere producten aan te bieden, aangezien de totale
kostprijs daalde door het niet betalen van accijnzen.
Reactie van de stedelijke ambachten en neringen
1. Zowel de kleine stedelijke producenten als de belangrijke
Aalsterse hophandelaars waren verenigd in een ambacht. Zo konden
ze in gewichtige zaken als één man een zelfde eis ondersteunen. Zij
reageerden op deze nieuwe situatie met de lancering van een massa
klachten gericht aan het stadsbestuur, in de hoop dat het door een
krachtig optreden het inkomsten verlies zou tegengaan. In die klachten verwezen de betrokken ambachten steeds naar hun privileges die
hen in het verleden een degelijke economische positie hadden
bezorgd. Nog steeds denkend in de logica van die privileges, dachten
ze onder bescherming van het stadsbestuur die positie opnieuw te
verkrijgen. Maar de nieuwe buitenstedelijke economische actoren die
door de gebrekkige controles een concurrentievoordeel bezaten,
lieten zich niet zomaar afschrikken.
In de decennia na het noodlottige jaar 1667 waren er twee
gedragslijnen op te merken. De eerste bleef de logica van het
ambachtswezen volgen. Vele Aalsterse ambachten en neringen vroegen de strikte toepassing van de verkregen privileges en de daaraan
verbonden reglementen [25]. Er was een algemene ergernis aanwezig
bij de ambachten, neringen en het stadsbestuur dat "de statuten ende
ordonnanties van ambachten niet en worden achtervolgt" [26].
Dezelfde houding is op te merken in de drang van verschillende
beroepstakken om zich in een ambacht te verenigen. Juist in de
decennia na 1667 wilden verscheidene beroepstakken of neringen
zich omvormen tot ambacht om zo bescherming te genieten tegen
oneerlijke concurrentie van binnen en buiten de stad. Op 21 februari
1682 stond men in naam van koning Karel Ir een aantal zeeldraaiers
van Aalst toe hun nering in te richten tot vrij ambacht onder
bescherming van de H. Paulus. De reden voor deze beslissing laat
geen twijfel toe: zich beschermen tegen de oneerlijke concurrentie
[25]

[26]

SAA, Archief stad Aalst, privileges, nr. 7: f' 244 v": juli 1685: algemeen; f' 264 r":
december 1687: huidenvetters, schoenmakers en schoenlappers; re 266 r": 1687: wevers.
r. 8: f' 1 r": 1688: brouwers; f" 5 r": 1688: kleermakers; f' 51 r": maart 1701: "beenhouwers: eenige persoonen buyten de vrije beenhouders op sekere daeghen ter welcke
binnen de selve stede te vercoopen hun geslachte vleesch." Resoluties nr. 21: f" 116 v":
oktober 1700: vetleggers en beenhouwers; fO 126 v": april 1707: wevers. Zie ook
bovengenoemde klachten uit paragraaf 3.2.1.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 21: f' 85 VOo
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van vreemde zeeldraaiers en winkeliers die vrij en ongereglementeerd zelen, touwen en dergelijke in de stad konden verkopen
zonder de door de stad geheven belastingen en accijnzen te betalen
[27]. Om dezelfde redenen verenigden de hoveniers of "pourquoisen"
zich in 1686 in een ambacht onder bescherming van de H. Dorothea.
Statuten en reglementen onder toezicht van het stadsbestuur moesten
hen beschermen tegen de werknemers die hetzelfde beroep uitoefenden zonder te delen in de kosten van het ambacht en van de stad
[28]. In 1687 richtten de hoedenmakers hun ambacht op. In de
statuten stond expliciet vermeld dat geen hoeden van vreemde
herkomst in de stad verkocht mochten worden [29]. Ten slotte
verenigden zich in het jaar 1704 ook de blauwververs en garentwijnders in een ambacht, opnieuw omwille van de gekende redenen [30].
2. Anderen namen een houding aan die lijnrecht tegenover de logica
van het ambacht stond. Pientere werknemers en handelaars die
weliswaar tot een Aalsters ambacht behoorden, profiteerden van de
nieuwe situatie om goedkoper te produceren of hun waar aan een
lagere prijs aan de man te brengen. Na 1667 werd verschillende keren
melding gemaakt van producenten die hun grondstoffen niet op de
daartoe bestemde plaatsen aankochten, maar wel in het geheim van
buitenlieden om zo de accijnzen te ontduiken. Specifiek in 1689 verscheen de volgende verzuchting over "de continuerende disorders
voorvallende inde wekelijckse coornmerct dese stede ende namentlijek door enige cooplieden de welcke tevens ook syn brouwers" [31].
Zij kochten hun graan niet op de vermelde markt, maar rechtstreeks
van smokkelaars, waardoor hun reële kostprijs daalde. Deze tweede
houding is echter veel moeilijker in kamt te brengen, hoewel de
bovengenoemde resoluties betreffende de hophandel geen twijfel
laten over de niet zo eerbare houding van sommige handelaars, tevens
lid van het ambacht [32].
3. Het stadsbestuur reageerde op het ontstaan van een duale
economie naast het officiële systeem via talrijke resoluties en ordonnanties. Daarin kwam duidelijk de bezorgdheid voor de stedelijke
ambachten naar voren. Aan de hand van de privileges en de statuten
poogden de schepenen de concurrentie tegen te gaan. Maar de

[27)
[28)
[29)
[30]
[31]
(32)

SAA, Archief stad Aalst, regesten: nr. 265 en privileges: nr. 7:
DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst,
DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst,
DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst,
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: f" 94.
SAA, Archief stad Aalst, resoluties, nr. 17: fO 66 v" - 67 rO:
halingen tot in de achttiende eeuw.

f" 227- 229
II 341.
II 342.
II 342.
augustus

VO

1670 met her-
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nieuwe economische situatie die ontstond na 1667 had tevens een
invloed op de stad als instelling. Wegens het belang voor het sociaaleconomisch leven wordt kort een overzicht gegeven van de pogingen
van het stadsbestuur om het economisch klimaat te herstellen.
Zoals de meeste werknemers van Aalst volgde het stadsbestuur
gedurende de hele onderzochte periode de logica van de privileges en
voordelen die ze had nog voor ze een open stad werd. De steun aan de
ambachten moet clan ook in dat licht geïnterpreteerd worden. Een van
de privileges die na september 1667 werd geschonden, was dat de granen en mout bestemd voor stad en schependom, in. de stadsmolens
moesten gemalen worden [33], wat natuurlijk de nodige inkomsten met
zich meebracht. Het duidelijkste voorbeeld van het verweer van de
Aalsterse schepenen, is een verzoekschrift aan de koning, dat Aalst ook
na haar ontmanteling verder zou genieten van alle voorrechten en privileges, toegekend aan de besloten steden [34]. Tevens stemde de koning op 20 mei 1699 er in toe dat Aalst, in navolging van de besloten
steden, ook erkend zou worden als stapel- en verkoopplaats van
schapenwol, afkomstig van het platteland [35]. Na veel moeite kon
Aalst toch nog genieten van de privileges van versterkte steden.
4. Voor het stadsbestuur betekende de slechting van de versterkingen
een groot verlies van inkomsten. In een periode van oorlog en geweld
was dit een noodlottige gebeurtenis. Zoals aangetoond, bracht de verpachting van de accijnzen niet meer de verwachte hoeveelheid geld in
het laatje. Ook de opbrengst van de stadsbelasting of huisgeld, zelfs na
de nieuwe schatting van 1672 [36], was niet voldoende om de vele
kosten te dekken. Bij de verlening van een nieuw octrooi door Karel II
aan de stad, werden de zware financiële moeilijkheden door de koning
vermeld. Onder meer de betaling van de quote in de buitengewone
beden aan de vorst en de sterke vermindering van de opbrengst van de
huisgelden omwille van de ontmanteling toonden de problemen van het
stadsbestuur aan [37]. Nieuwe inkomsten moesten worden aangeboord,
wat de druk op de geteisterde stadsbevolking nog verhoogde. De burgers van Aalst moesten niet alleen een inkomstenverlies dragen omwille
van de nieuwe concurrenten, tevens moesten ze de zware financiële last

[33]
[34]
(35)
(36)

[37]

SAA, Archief stad Aalst, privileges, nr. 7: f" 209 vO- 210 v": werd door Lodewijk van
Nevers in 1321 aan de stad toegestaan.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 273.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 288.
SAA, Archief stad Aalst, huisgelden. nr. 264: omwille van de veranderde sociaaleconomische situatie was het stadsbestuur verplicht een nieuwe prijzij van de huizen,
steden en erven van de stad Aalst te laten opstellen en dit met het oog op de vaststelling
van de quote van de huisgelden.
De eigenlijke schatting gebeurde tussen 22 november 1672 en 18 februari 1673.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 269.
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van de stad torsen. Een kleine greep uit de maatregelen van het stadsbestuur zal aantonen welke supplementaire problemen de Aalstenaars
ondergingen. Een uitgebreider overzicht wordt gegeven in het volgende
artikel [38]. Hier wordt enkel aangetoond dat door de stijging van de lasten en de daling van het inkomen, de burgers van Aalst een niet te benijden sociaal-economische positie hadden.
Het moet gezegd dat de financiële moeilijkheden van de stad niet
dateren van na september 1667. Vanaf de late jaren vijftig stak: de stad
zich diep in de schulden. De korte bezetting van het Franse leger en de
daaropvolgende legering van gamizoenen betekenden niet alleen een
bijkomende financiële aderlating omwille van de talrijke leveringen,
maar ook door de vermindering van de stadsaccijnzen [39].
Na 1667 ging het, zoals gezien, snel bergaf met de financiën van
de stad. Weinig inkomsten en veel kosten zorgden voor een niet te
stillen honger naar geld om de schulden af te bouwen. Een oplossing
moest snel worden gevonden want de schuldenberg werd alsmaar groter. De gelijkenissen tussen de oplossingen van het stadsbestuur en deze
van een huidige regering zijn frappant.
Een eerste mogelijkheid was de verkoop van overheidsbezittingen.
Weliswaar was dit goed voor een aanzuivering van de rekening op korte
termijn, maar dit was geen structurele oplossing [40]. Een tweede
mogelijke oplossing was het aangaan van leningen [41]. Maar in een
dergelijk oorlogsklimaat hield dit al snel in dat er leningen moesten
aangegaan worden om de rente af te lossen van de voorgaande leningen
[42]. De spiraal van schulden, leningen en renten ging zelfs zo ver dat
Karel TI op 5 november 1674 de schepenen en burgers van Aalst een
tweede uitstel van zes maanden toestond, om hun schulden te betalen.
Dit leverde hen enige bescherming op tegen inhechtenisneming op
vraag van de crediteurs [43]. Ook op 13 januari ]683 raadde de Raad
van Vlaanderen koning Karel TIaan om de schepenen van Aalst uitstel
van betaling van hun achterstallige renten te verlenen. Verder
adviseerde de Raad de opschorting van alle gerechtelijke procedures,

[38]
[39]
[40]

[41]
[42]
[43]

Invloed van de econom.ische crisis en van de krijgsverrichtingen op de Aalsterse regio
(1667-1714).
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 230: Brussel, 7 februari 1661.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 257: Brussel, 7 april 1677: Karel TI staat de schepenen van Aalst toe om een weide (broek), genaamd den heJlenvijver, ter grootte van 6
dagwand en gelegen in het schependom van Aalst, te verkopen ten einde de meest dringende schulden van Aalst, onder meer ten gevolge van de enorme vermindering van de
opbrengst van de accijnzen te kunnen voldoen.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, IU". 240: Brussel, 26 januari 1669: Karel TI staat uitstel van de aflossing van de leningen toe, aangegaan tot voldoening van de aan de vorst
toegestane bede. Zo ook ms. 246; 250; 251; 260; ...
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 246.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 251.
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vervolgingen en uitvoering van vonnissen ten laste van de stad en dit
voor een termijn van zes jaar. Maar dit op voorwaarde dat de stad al haar
achterstallige renten volgens een bepaald uitgewerkt tijdschema, binnen
een bepaalde tijdspanne zou inlossen [44]. Het is wel duidelijk dat dit
niet de juiste oplossing was. Een laatste mogelijkheid was de invoering
van nieuwe belastingen, onder de vorm van accijnzen en dit ter compensatie van de lage opbrengst van de reeds bestaande accijnzen en
imposten. Doorheen de hele periode stond de vorst toe dat bijzondere
accijnzen werden geïnd [45].
Dit korte overzicht laat geen twijfel bestaan over de moeilijke
positie van de Aalsterse burgers. De toegenomen concurrentie had tot
gevolg dat velen inkomsten verloren. Daarentegen betekenden de oorlogssituatie en de financiële moeilijkheden van de stad bijkomende fiscale lasten voor de burgers. Wat had dit tot gevolg voor de demografische evolutie van het onderzoeksgebied?
Gevolgen voor de demografische evolutie van Aalst en omgeving
In tegenstelling met de geschetste situatie, zijn de mogelijke gevolgen voor de bevolkingsontwikkeling weinig gedocumenteerd. Vooral
de migratie moet onder de loep genomen worden. Enkele resoluties
maakten expliciet melding van de immigratie van vreemde werklieden
en handelaars in de stad. Een van de redenen voor de oprichting van het
ambacht van H.Paulus, was dat de Aalsterse zeeldraaiers concurrentie
kregen van vreemde werknemers die als vreemdelingen natuurlijk niet
aan de stedelijke belastingen onderworpen waren [46]. Er was dus wel
degelijk een immigratie van pientere werklieden die van de situatie
gebruik maakten om een graantje mee te pikken. Toch mag deze inwijking niet overroepen worden. Een vergelijking met de demografische
bronnen leert dat die mogelijke inwijking pas na 1680 optrad. Maar de
slechte economische situatie, de fiscale druk en de toenemende concur-

[44]
[45]

[46]

SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 267.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nrs. 244 - 245: 26 februari 1672: verlenging van zes
jaar, bijzondere accijnzen op vreemde bieren en imposten op mout, brandhout, kolen en
tabak; nr. 259: 29 mei 1679: verlenging van zes jaar, bijzondere accijnzen, imposten en
tolgelden; nr. 269: 6 september 1684: verlenging van zes jaar, bijzondere accijnzen,
imposten en tolgelden; nr. 278 -279: 26 augustus 1689: verlenging van zes jaar, bijzondere accijnzen op vreemde bieren, imposten op mout, brandhout, kolen en tabak verder
ook tolgelden; nr. 285: 12 oktober 1693: Karel IJ verleent een verlenging van zes jaar
van het octrooi, betreffende de bijzondere bier- en wijnaccijnzen en bestiaalgelden, lOL
ontlasting van het inlossen van renten; nr. 287: 9 mei 1696: verlenging van zes jaar, bijzondere accijnzen op vreemde bieren, imposten op mont, brandhout, kolen en tabak; nr.
290: 28 september 1700: verlenging van tien jaar, bijzondere accijnzen, imposten en tolgelden; nr. 292 - 293: 20 november 1709: verlenging van zes jaar: bijzondere accijnzen
op vreemde bieren, imposten op mout, brandhout, kolen en tabak verder ook tolgelden.
SAA, Archief stad Aalst, privileges, nr. 7: f" 227-229 v",
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rentie in combinatie met de ontmanteling van de stad, konden zeker
redenen voor de emigratie vóór 1680 geweest zijn. Die combinatie van
gebeurtenissen lag aan de oorzaak van een dieptepunt in de bevolkingsontwikkeling van de Aalsterse stadsbevolking.
Voor het omliggende platteland zijn meer gegevens beschikbaar.
Er was een stimulans aanwezig die het bevolkingsaantal op peil hield
[47]. De bovengenoemde bronnen hadden het meestal over de ingevoerde producten, afkomstig van het omliggende platteland. Zagen de
landlieden hun kans om overschotten, door ontduiking van de stedelijke
accijnzen op de Aalsterse markt te dumpen? De klachten die in de resoluties zijn verwerkt, lijken deze these te bevestigen. Meer zelfs, sommigen gingen over naar de productie van goederen, specifiek gericht
op de stedelijke markt. Een goed voorbeeld was de landelijke bierbrouwerij.
De slechting van de muren had tevens een economisch gevolg. De
eeuwenoude systemen van ambachten en fiscale diensten stonden op de
helling. Naast de officiële economie ontstond een goed uitgebouwde
zwarte markt waardoor gesproken kan worden van een duale economie.
Wat de ambachten en het stadsbestuur ook probeerden, zij konden niet
verhinderen dat nieuwe werklieden en handelaars, wanneer de oorlogstoestand het enigszins toeliet, zich in de stad vestigden. Zij profiteerden van het wegvallen van controles om goedkoper te produceren.
Meer nog dan de inwijkelingen hadden de landlieden van de omliggende dorpen baat bij de nieuwe situatie. Zij konden ongehinderd hun producten invoeren, zonder de stedelijke accijnzen te betalen. Dit inkomstenverlies moest de stad dan weer verhalen op de burgers van Aalst. De
concurrentie werd zelfs ten top gedreven toen de omliggende dorpen
ook producten leverden die in de stad zelf werden gemaakt. Die oneerlijke concurrentie betekende nog meer ellende voor de burgers [48].

Besluit
De micro-economie onderzoekt de acties van individuele
economische agenten. De interacties tussen deze agenten hebben plaats
op de markt. Toegepast op de economische geschiedenis zijn in deze
context de ambachten, het stadsbestuur en de buitenlieden als economische agenten die ageren in de stadseconomie, de markt, te onderscheiden. hl tegenstelling tot de macro-economie, die de geaggregeerde

[47]

[48]

VERMOESEN, R. Analyse van de demografische ontwikkeling van Aalst en omliggend
platteland (1667-1714). Onderzoek naar politiek-militaire en economische verklaringen
voor de bevolkingsontwikkeling
van de Aalsterse regio. Licentiaatsverhandeling,
KUL,
dept. Geschiedenis, 2002, hoofdstuk 2.
SAA, Archief stad Aalst, regesten, nr. 264.

131

variabelen en de economische ontwikkeling onderzoekt, is de microeconomie vooral geïnteresseerd in de acties van de agenten op een
gegeven situatie en probeert ze de reacties van de economische agenten
in kaart te brengen (speltheorie).
In dit onderzoek werden de acties en reacties van de verschillende
agenten op een beschrijvende wijze weergegeven. Natuurlijk kan de
marktvorm waarin zij zich situeerden in geen geval vergeleken worden
met de ons bekende markten, maar dit bleek geen obstakel te zijn om
enkele elementen uit de micro-economie in dit onderzoek te verwerken.
De specificiteit van deze markt lag in de sterk gereguleerde en
gecontroleerde werking ervan. De markt (= stadseconomie) met zijn
stedelijke en rurale componenten kende daardoor al een groot welvaartsverlies (deadweight loss of excess burden), die enigszins werd
gecompenseerd door de sociale netwerken die de economische agenten
opzetten.
De reacties van de agenten op de externe gebeurtenissen, de
krijgsverrichtingen en de slechting van de wallen, waren uiteenlopend.
De meeste ambachtslui el). het stadsbestuur volgden de logica van de
privileges. Daarom ondersteunden ze een streng gecontroleerde werking
van de markt en probeerden ze via de naleving van de privileges de situatie te beheersen. Vele anderen volgden een tegengestelde logica. Het
waren voornamelijk buitenlieden, vreemde ambachtslui maar ook
Aalsterse ambachtslui die zich aan de resoluties en privileges onttrokken. Het resultaat was het ontstaan van een duale economie, met
enorme welvaartsverliezen voor producenten en consumenten.
Wat de weerslag van de externe effecten op de demografische
ontwikkeling van de streek was, is minder duidelijk. De nieuwe situatie
van de stadseconomie hield zowel push- als pullfactoren voor migratie
in. Vooral het hinterland lijkt daar voordeel uit gehaald te hebben. Het
inkomsten verlies door het ontstaan van de duale economie, de hoge
transactiekost door de krijgsverrichtingen en de toenemende concurrentie van buitenstedelijke producenten waren ontegensprekelijk pushfactoren voor de stadsbevolking.
Dit artikel probeerde een bijdrage te leveren aan de boeiende
economische geschiedenis van een "kleine" Vlaamse stad en haar hinterland. Ondanks een beperkt bronnenmateriaal was het mogelijk om
een micro-economische geschiedenis voor deze woelige periode op te
stellen.
R. Vermoesen
Langestraat 87
1790 Affligem
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DE GERAARDSBERGSE OORKONDERS
VAN 25 FEBRUARI 1381 (Deel 4)*
Prosopografische en zegelkundige identificatie-elementen
voor een sociale stratificatie
Marcel COCK
Geert VAN BOCKSTAELE

A. LIJST VAN DE OORKONDERS
31. Meyere, Zeghere de (Meier, Meyer, Meyers, Meyier)
Zeghere deMeyere behoort tot de oudere oorkonders van 1381Als meier in de stad maakt hij reeds sinds het midden van de 14de
eeuw deel uit van de bestuurlijke en juridische elite. Er is evenwel in
de bronnen slechts één uitdrukkelijke vermelding van zijn ambt. In
1358 verkoopt Margriet van der Haghen een erfelijke rente aan Jan
van Oesterzele voor Zeghere als meier van Geraardsbergen. De rente
is bezet op een huis van Margriet op de Waaienberg (SAG" 166),
waar de meierij van het schependom van Geraardsbergen o.a. negen
dagwand land heeft [1].

*
[IJ

'Deel l' met o.m. de bronnenopgave en de gebruikte afkortingen, 'Deel 2' en 'Deel 3'
van deze bijdrage verschenen reeds in Het Land van Aalst, 54, 2002, p. 156-167 en p.
263-276 en ook SS, 2003, p. 51-69.
De verkoop gebeurt voor 'zeghere de meyere van gheroudsberghe alse heere wouter de
wef ende vrancke de saghere alse late zeghers vorsereven ' .
De meierij van het schependom van Geraardsbergen hing als leen af van het grafelijk
leenhofTen Steene van Aalst. Het voornaamste bezit van het leen werd uitgemaakt door
9 dagwand land op de Waaienberg en 5 dagwand land buiten de Dutspoort (ARA.
Rekenkamer, 4977, denombrement van 6 juli 1430; HOSP. I, 332bis, acte van 8 maart
1439). De Dutspoort was de tadspoort aan het einde van de Dutsstraat op de weg naar
Oudenaarde. De Waaienberg lag op het grondgebied van Onkerzele in de omgeving van
de huidige Vierwindenstraat. De ammanie van Geraardsbergen was zelf een leen van de
meierij. De meier kon lenen laten erven en onterven. Deze leemoerige rechtshandeling
behoorde normalerwijze tot de bevoegdheid van de baljuw in de heerlijkheid. Daarover
R. OPSOMMER, "Om me dat leengoed es thoochste dinc van der werelt". Het leemecht
in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provinciën. Studia 60), Brussel, 1995,2, p. 506 e.v.
Over de meierij van het schependom van Geraardsbergen ook J. VAN TWEMBEKE,
Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst (Oostvlaams Verbond van de Kringen
voor Geschiedenis. Voorlichtingsreeks, Gent, z.j., p. 115-117; H. VAN ISTERDAEL,
Archief van het Land van Aalst 1342-1796 (1814) (Rijksarchief
te Beveren.
Inventarissen 11), Bru sel, 1994, Deel 2, p. 750 en B. AUGUSTIJN, Overzicht van de
archieven en de verzamelingen van het Rijksarchief te Ronse. Archiefvormers in het
Gerechtelijk Arrondissement Oudenaarde. Deel 1. Archieven van overheidsinstellingen
en notarissen (Algemeen Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen 57), Brussel, 2002, p. 41.
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Evenmin is het duidelijk in hoever de naam 'de Meyere' reeds
als de familienaam van Zeghere te beschouwen is, dan wel nog verwijst naar het ambt dat de betrokkene bekleed heeft [2]. Hoe dan ook,
Zeghere heeft in elk geval een zoon, die Raesse heet en die wellicht
te identificeren valt met Raesse, de meier van de stad in 1397/1398
en met Raesse, die in 1396 ook genoemd wordt 'Raesse van Mulem
vel Meyere (ARA., 35.232, fO37v; BROUW., p. 67). Het is dus best
mogelijk dat achter de naam 'de Meyere' ook nog de familienaam
'van Mulern' schuilgaat [3].
In 1373 is Zeghere verder ook leenman in bet leenhof van
Boelare; hij maakt er samen met Jan van Planken, Gheraert van
Schendelbeke en Jan Vranxs bekend dat de priester Thomas Betthe
een leen houdt van de heer van Boelare (SMB., 138) In die periode
woont hij op de Markt in Geraardsbergen; hij betaalt er niet minder
dan 26 deniers aan grafelijke cijnzen (ARA., 45.282, f" 12v). Ook in
het naburige Onkerzele wordt er van hem nog een erf vermeld in
1389 (SAG., 190). Op zijn goed in de stad ontlenen Jakernart ly Rouc
en Jehan Ponschoen, beiden uit het Henegouwse Chièvres, hun statuut van buitenpoorter (BROUW., p. 61).

[2]

[3]

Het spreekt voor zich dat de familienaam 'de Meyere' en de varianten ervan in oorsprong het ambt van meier van de betrokkene weergeven. Voor het Geraardsbergse
moge het volstaan te verwijzen naar de volgende uaarndragers / ambtenaren:
Vermeldingen waarin het ambt van meier aanleiding vormt tot het aannemen van de
familienaam:
- Sirnon de Meyer: vermeld als meier van de stad (pro ... Symone maiore tune temporis
eiusdem ville) in 1287 en als schepen van de stad (Symoen de Meyer) o.rn. in 1307
(ABG., 37 en 42);
- Jan de Meyere: meier van Tederboelare in 1396 en 1416 (SAG., 202 en 230).
Vermeldingen van een voornaam en het ambt:
- Adriaen, de meier 'van der poert' in 1392/1393, die o.rn. toezicht houdt op de te innen
issuerechten. een belasting op erfenissen en emigratie uit de stad (ARA., 35.231, F
30v);
- Raesse, de meier 'van der poert' die in 1392, huwt en die in 1387/1388lwee woningen
koopt voor de stad (ARA. ,35.231, F 2Iv; 35.232, f" 37v).
Vermeldingen van de familienaam zonder verband met het ambt:
- Jan de Meyer, de leerlooier in 1374 en 1395 (ARA., 35.232, F 3r; 45.282, f" 7v);
- Pieter de Meyer, de leerlooier in 1374 en 1395 (ARA, 35.233, F 2v; 45.282, F 14r);
- (Ag)neese de Meyer, vermeld in 1374 (ARA., 45.282, F 9v).
Vermeldingen van een dubbele familienaam:
- Raesse van Mulem vel Meyere: als buitenpoorter op zijn bezit in de stad in 1396
(BROUW., p. 67); mogelijk te identificeren met Raesse, de meier van de stad in
1397/1398 (ARA. ,35.232,.F 37v);
- Jan van Mulem: meier van de stad in 1411 (SMB., 185);
- Willem van Mulem: zoon van Jan en meier van de stad (ARA., Rekenkamer, 4977 en
4980).
Hel buitenpoortersboek van de stad uit 1396 vernoemt zowel 'Raessen van Mulem vel
Meyere up siin erve' in de stad als de erven van Raesse de Meyere in de Molenstraat en
aan de Paardenmarkt (BROUW., p.14 en 67). Wij nemen aan dat het over dezelfde persoon gaat en derhalve ook over de zoon van Zeghere.
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Zeghere is vermoedelijk vóór 1395 overleden. Misschien heeft
hij in het najaar van 1392 nog het huwelijk van zijn zoon Raesse meegemaakt, waarop de schepenen van de stad zijn uitgenodigd en als
geschenk een mud wijn meebrengen (ARA., 35.231, fO 21v) [4]. Zijn
eigendom op de Markt is in 1395 opgesplitst in twee delen: verreweg
het grootste deel is in het bezit gekomen van zijn zoon, die er nu 25
deniers aan cijnzen betaald; een kleiner gedeelte, getaxeerd op slechts
1 denier, heeft Lippin de Joncheere gekocht (ARA., 45.283, f" 18v).
32. Middelhoven,

Maes van [5]

Ook Maes van Middelhoven behoort tot de oudere groep van
oorkondets in 1381. Reeds in 1367 immers is Maes voogd van de kinderen van Jan de Brakeleere. Op 24 december van dat jaar geeft hij
als voogd zijn toestemming, wanneer Lusbette , de weduwe van
David Moelmeersch, een erfrente van 6 pond par. verkoopt aan
Raesse de Bode. Lusbette zelf had de rente van Jan de Brakeleere
en zijn kinderen gekocht en hijzelf had ze in 1366 van Zeger Rebbe
overgenomen (SMB., 113 en 118; GAUBL., 1949, p. 47) [6]. Enige
verdere deelname aan het openbare leven in de stad, behalve zijn
optreden als oorkonder in 1381, is er van hem niet bekend gebleven.
Maes van Middelhoven heeft in 1374 een eigendom in de straat,
die van de Oude Brug naar de Dutse loopt, en hij is er 4 deniers aan
grafelijke cijnzen voor schuldig. In dat jaar heeft hij ook nog een
cijnsplicht van 3 razieren haver bij de grafelijke ontvanger; hij had
die last overgenomen van Jan van Brac1e (ARA., 45.282, f" Ir en
24r). Wellicht is hij vóór 1395 overleden. In dat jaar is Robbrecht van
Beerthem eigenaar geworden van Maes' bezittingen in de stad; de
cijnsplicht van de 3 razieren haver wordt echter toch nog steeds op
zijn naam ingeschreven (ARA., 45.283, fO Ir en 37v).

(4)
[SJ

[6]

Raes e 'de meier' gaat in juni en augustus 1397 o.a. met de schepenen Heinric
Bosscaert, Jan de Haghemutere,
Claus Neeten, Jan Vranxs en met Symoen de Haec
en Goesiin Waeytop om rechtsadvies naar Gent (ARA., 35.232, f" L9r-19v).
De oorsprong van de familienaam kan in verband worden gebracht met de hoeve
Middelhoven
in Nederhasselt;
zie, E. SOENS, De abdij van Sint-Adriaan
te
Geeraardsbergen. Haar pachthoven en molens, Aalst, 1914, p. 188, n. I.
Zie hierover ook al 'Deel I' van deze bijdrage in Het Land van Aalst, 54, 2002, p. 161
bij de bespreking van oorkonder Jan de Brakeleere. De hier vermelde erfelijke rente
zelf is bezet op 5 dagwand grond en land aan het Rot in Geraaardsbergen.
David Moelmeersch, is o.m. schepen van de stad in 1341, 1349, 1352, 1363 en 1366
(ABP., 111; 5MB., 100; COCK, p. 40; OPSOM., p. 216). Zijn weduwe woont in 1374
in de Peinstraat (ARA.,·4S.282, f" 14v).
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33. Millot, Yzac ( Milot, Millotte, Mylots, Nulot, Nulotten)
De familie Millot is sedert ca. 1350 bekend in de stad. Zo acteren de schepenen Symoen de Pelic en Raesse van Bulleghem in
1358 dat Jan Zoetiin een erfelijke rente van 26 schellingen par.
schuldig is aan Yzac Millot. De rente is bezet op een huis in de
Peinstraat (ABP., 108). Deze Yzac heeft een zoon Jan, die in 1366
zelf een rente van 5 pond en 6 schellingen par. verkoopt aan
Gheeraert Vranxs. Ook deze rente is ten dele bezet op dat huis van
Jan Zoetiin in de Peinstraat en verder nog op het huis van Adriaen
van den Borre op de Markt. De verkoop gebeurt voor de schepenen
David Moelmeersch en Jan van Planken (ABP., 111). In het cijnsregister van 1374 wordt er echter geen enkele melding gemaakt van
een woonplaats van de familie in de stad en het is dus de vraag of de
familie in die periode al in de stad woont.
Yzac Millet, de vader van Jan, kan natuurlijk nog zijn zegel aan
de oorkonde van 1381 gehangen hebben. Hij zou dan tot de oudere
groep van de oorkonders behoren. Nu verblijft er echter ook aan het
einde van 14de en bij het begin van de 15de eeuw wel nog een Yzac
Millot in de stad. Van hem is bekend dat hij in 1395 met zijn gezin hij heeft een zoon Godevert en een dochter Marie, die ca. 1386 geboren is - op de Markt woont en er 5 schellingen, 3 deniers en 3 poytevines in cijnzen aan de graaf betaalt. Arent Raes van Sint-DenijsWestrem en ridder Filip Vilain, de heer van Melsele bij Beveren, ontlenen hun statuut van buitenpoorter aan deze eigendom (BROUW.,
37 en 67). Yzac sterft vóór 1 oktober 1427; zijn weduwe verblijft dan
nog in het huis op de Markt (ARA., 45.283, fO 19r; GIERTS, p. 103104). Met grote waarschijnlijkheid is deze Yzac Millot wel de zoon
van Jan en de kleinzoon van Yzac.
Deze jongere Yzac kan al even goed de oorkonder van 1381
zijn. Enige latere politieke betrokkenheid van hem wijst wellicht in
die richting. In 1392 en in 1412 is hij gezworene van de stad; in 1392
oorkondt hij samen met Claus Neeten en Gheeraert Pinte, twee
andere gezworenen, dat Lieven van Reimland, de prior van karthuizers van Sint-Martens-Bos te Sint-Martens-Lierde, een rente heeft op
een huis van Gheeraert Gheylinch; Raesse de Bode en zijn vrouw
mogen de rente hun leven lang heffen (SMB., 153; GIERTS, p. 31).
Het is onduidelijk in hoever Yzac als gezworene hier nog echt de
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representatieve vertegenwoordiger van een stedelijk ambacht is en zo
ja van welk ambacht [7]. De verdere politieke activiteit van Yzac lijkt
touwens eerder beperkt te zijn. Er valt slechts te vermelden dat hij
rond de jaarwisseling van 1392/1393 ten zijnen huize nog wel Jacob
van Streyhem, de voormalige algemeen-ontvanger van Vlaanderen,
ontvangt; de stad presenteert bij die gelegenheid vier kannen wijn [8]
(ARA., 35.231, f' 22v).
In tegenstelling tot zijn vader bouwt zijn zoon Godevert, die ca. 1396
geboren is, wel een aanzienlijke carrière uit en maakt zo deel uit van
de politieke top van de stad. Hij is o.m. klerk van de schepenen en
van de stadsontvangers van 1419 tot 1423 en hij wordt schepen in
1432/1433 (GIERTS, p. 20 en 103).
34. Mindsbrugghen,
Woutere van der
Milsbrugghen,
Minsbrigghe,
Minsbrogghe,
Mynsbrugghe) [9]

(Mijnsbrugghe,
Minsbrugghe,

Woutere van der Mindsbrugghen stamt uit een familie, die niet
zozeer in de stad belangen heeft als wel in het naburige dorp
Zarlardinge [10]. Het Geraardsbergse ambacht van de marskramers
inde tot in 1330, het ogenblik waarop de rente wordt overgedragen
aan de kartuizers van Sint-Martens-Bos, een rente van 30 schellingen
par. van een Wouter van der Mindsbrugghen op 1 bunder land in
Zarlardinge (GAUBL., 1950, p. 165). In 1347 is deze Wouter betrok-

[7]

[8]

[9]
[10)

De gezworenen of de gezworen raden als vertegenwoordigers
van de Geraardsbergse
ambachten O.m. bij R. OPSOMMER, De Geraardsbergse schepenbank 1280-1360, in:
Het Land van Aalst, 37, 1985, p. 208-209 en S. GIERTS, Geraardsbergen 1392-1443,
in: Het Land van Aalst, 49,1997, p. 29-34. Van Gheeraert Pinte bv. is wel bekend dat
hij actief is in de lakensector (ARA., 890, baljuwrekening van 9 mei 1379 tot 9 januari
1380).
Jacob van Streyhem is van 1386 tot 1389 algemeen-ontvanger
van Vlaanderen; na deze
topfunctie wordt hij reken meester van de graaf/hertog; zie T. SOENS, De rentmeesters
van de graaf van Vlaanderen, Brussel, 2002, p. 123-128 en 244. De stad stuurt in november 1392 Heinen Mertins naar de bruiloft van Jacobs dochter, waarop de magistraat uitgenodigd was (ARA., 35.231, f" 22r).
De kopiist van het cijnsregister van 1374 schrijft consequent 'van den Mijnsbrugghen'
(ARA, 45.282, f" 2r en 5r).
Het penningkohier van 1571 geeft voor Zarlardinge nog steeds het toponiem 'ter
Mijnsbrugghe' aan; zie, F. DE CHOU, De penningkohieren als sociaal-economische
bron. Geraardsbergen omstreeks IS71 (Deel4 en slot), in: De heemschutter, 188,2003,
p.27.
Het Geraardsbergse buitenpoortersboek
van 1396 vernoemt in Overboelare Gillis van
der Minsbrugghen en zijn zoon Gillis en in Zarlardinge Arent, Jan, Kateline en Zegel'
van der Minsbrugghen als buitenpoorters van de stad (BRO W., p. 43).
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ken bij de schenking van een weide bij de Calfsterdries in Zarlardinge
aan de kartuizers (SMB., 49+) en volgens een renteregister van 1366
uit de Geraardsbergse Sint-Adriaansbdij blijkt dat hij in Zarlardinge
ook nog een rente van 16 schellingen par. en 14 kapoenen moet betalen [11].
Het is aan te nemen dat het hier telkens om dezelfde persoon
gaat, alhoewel de laatstgenoemde Wouter ook al de oorkonder van
1381 kan zijn. Met zekerheid mag men aannemen dat Woutere, de
oorkonder, in 1374 en in 1395 een eigendom heeft op het Solleveld
en er telkens 1 obool cijns voor betaalt; ook voor een goed, dat voorheen van Jan (Arent) van Coudenberghe was, betaalt hij deze taxatie
(ARA., 45.282, f" 5r; 45.283, f 7v). Alhoewel Woutere zelf met zijn
goed nog in 1395 belast wordt, is het mogelijk dat hij toch reeds overleden is; het cijnsregister van dat jaar vermeldt immers dat de cijns
voor twee dagwand land in het naburige Goeferdinge op naam van
zijn vrouw Lysbet staat ingeschreven (ARA., 45.283, f' 33r).
Er zijn verder geen aanwijzingen van enige betrokkenheid van
Woutere bij het openbare leven in de stad. Ook van zijn mogelijke
familieleden Claus, Steven en Jan van der Mindsbrugghen, die in
1374 en in 1395 in de stad huizen hebben (ARA., 45.282, fO2r en Sr;
45.283, fO Sr), is er geen bewijs bewaard van politieke tussenkomsten.
0

35. Muelen, Franse van der (Molen)
In het voorjaar van 1376 ontstaat er om een verder ongekende
reden ruzie tussen Artuer de Ruwe en Franse van der Muelen. Artuer
de Ruwe wordt verbannen uit de stad, maar ook Franse wordt
gestraft: hij krijgt een boete van 60 pond, omdat hij zijn mes trok
tegen zijn tegenstander; de boete wordt uiteindelijk in een minnelijke
schikking tot 36 pond herleid [12] (ARA., 882). Ook in het najaar van
1378 loopt Franse nog een lichtere boete op van slechts 10 pond,
omdat hij aangeslagen goederen uit de stad had weggevoerd, een
daad waarop toen voor de stad gedurende drie jaar lang een verbod
stond [13] (ARA., 889).

P I)

[12J
[13)

Het renteboek (RAR., Sint-Adriaansabdij,
iov. 265), dat in de titel aan Denderhoutem
wordt toegeschreven, bevat ook renten uit Geraardsbergen en andere lokaliteiten; de verwijzing Daar een rente bij o.m. een dame 'domicella' Elisabet de Minsbrogghe op f" 17r
van het renteboek.
De boete volgens de rekening van baljuw Willem Slyp van 27 september 1376 tot l2
januari 1377.
Ook deze boete in de rekening van baljuw Slyp van LO januari 1379 tot 9 mei 1379.
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Een en ander is toch geen hinder geweest om Franse op te·
nemen onder de oorkonders van 1381. Nadien is er van hem echter
geen verdere deelname meer bekend aan de politieke besluitvorming
in de stad. Ook enige beroepsactiviteit van hem is niet te achterhalen.
Het opsporen van familieleden van Franse van der Muelen is
ook al problematisch. In 1392 krijgt hij als erfgenaam van zijn oom
Jan van der Muelen een bedrag van 41 pond en 12 schellingen par.
van de stadsontvangers (ARA., 35.231, f? 14v). Het was een achtertal van renten, die Jan hoogst waarschijnlijk in 1356 had opgenomen, toen graaf Lodewijk van Male 600 pond par. in renten liet verkopen aan de inwoners van de stad en de omgeving [14]. Een Jan van
der Muelen is schepen van de stad in 1353 samen met o.m. Adriaen
de Ruwe (OPSOM., p. 214). Verder nemen er in de aangehaalde renteverkoop van 1356 niet minder dan drie geldschieters met de naam
Jan van der Muelen een rente op: ridder Jan en zijn vrouw Lisebette
(2 pond grooten) uit Wodecq in Henegouwen, Jan en zijn vrouw
Mergriete (1 pond grooten) en ten slotte nog een andere Jan (30 schellingen grooten). Alle vier kunnen zij de oom van Franse zijn [15].
In het buitenpoortersboek van 1396 staat er onder het dorp van
Wodecq nog steeds een Jan van der Muelen ingeschreven, die het
hoge poorters geld van 16 schellingen par. betaalt. Het ziet er touwens
naar uit dat ook Franse in 1396 een buitenpoortersstatuut geniet op
zijn goed, dat weliswaar in Geraardsbergen ligt (BROUW., p. 58 en
67). Franse heeft die eigendom eerst na 1374 verworven; het goed
wordt in 1395 gesitueerd bij de Oude Brug en brengt 3 deniers aan
cijnzen op [16] (ARA., 45.283, f? 16v).
Als Collaert van der Muelen een familielid (een broerlzoon/neef?)
van Franse is, dan is hij wel een belangrijke vertegenwoordiger van dit
geslacht. Geboren ca. 1350, geniet hij een hogere opleiding en als
'meester' vervult hij in het laatste decennium van de 14de eeuwen het
eerste decennium van de 15de eeuw de topfuncties van diplomaat, schepen en ontvanger van de stad (GIERTS, p. 113-114).

[14]
[IS]
[16]

Over de renteverkoop, zie T. DE LIMBOURG-STIRUM,
Cartulaire de Louis de Male,
459-462.
Een Jan van der Muelen is in deze decennia ook baljuw van Lessen en Vloesberg, de
'lande van dabat' (ARA., 878 en volgende nummers).
Tijdgenoten van Franse van der Muelen, van wie echter geen verdere verwantschap is
vast te stellen, zijn volgens het cijnsregister van 1395 in de stad ook Dries, Gillis en
Pieter van der Muelen (ARA; 45.283, f" 4r, 5v en 15r).

n, p.
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36. Natternakere, Willem de
Willem de Nattemakere is mogelijk de zoon van Jan, die op 7
april 1342 of 1343 vóór schepen Jan Vranxs aan Jan van den Hofstat
een erfelijke rente van 12 schellingen par. verkoopt; de rente is bezet
op een huis in de Dutsstraat [17] (ABP., 38). Willem zelf woont in
1374 in het Kwaadstraatken, waar hij 4 deniers en 1 tournoois aan
grafelijke cijnzen moet betalen. Hij bezit ook nog een grotere eigendom, die voorheen van Willem de Zas was en die 12 deniers cijns
opbrengt [18] (ARA., 45.282, 1'" lOr). Twintig jaar later is Willem
verdwenen uit de stad. In 1395 heeft Jan van Gavere een deel van
zijn huis in het Kwaadstraatken overgenomen (8 deniers cijns); het
Sint-Jarisbuis (4 deniers cijns) en Collaert Persijn (8 deniers cijns)
hebben de rest van Willems bezittingen in die straat aangekocht [19].
Willem de Natternakere is in 1376 samen met Symoen de Ruwe
getuige van de belofte van Kateline van Bonte, de overste van bet
Onze-Lieve- Vrouwhospitaal in de stad, om dagelijks een mis te laten
lezen voor Jan van der Haghen, de bezitter van een kapelanij in het
kasteel van Boelare [20] (HOSP. 2, p. 66-69). Samen met zijn
inbreng bij de onderwerping van de stad aan de graaf in 1381 is deze
tussenkomst in het hospitaal nog het enige teken van maatschappelijk
engagement van deze oorkonder.

[17]
[18]

(19]

[20]

De Dutsstraat is de huidige Oudenaardsestraat.
Het is niet duidelijk in hoever Willern de Zas hier verwant is met Jan de Zas, de prior
van de kartuize van Sint-Martens-Bos (1396-1410); over Jan de Zas, zie J. DE GRAUWE, Chartreuse du Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin, in: Monasticon beIge. Deel
vn. Province de Flandre crientale. S, Luik, 1989, P 903-904 en J. DE GRAUWE en F.
TIMMERMANS,
Prosopoghraphia
Cartusiana Belgica renovata (1314-1796),
in:
Analecta Cartusiana, 154, Salzburg, 1999, p. 437 en 453-454.19
Het
SintJanshuis als huis voor opvang van armen en bejaarden in Geraardsbergen, zie G. VAN
BOCKSTAELE, A. VANDE
HERREWEGEN en L. DE COCK, Van scholaster tot
principaal. Het Sint-Catbarinacollege
van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis
(1437-1989), Geraardsbergen, 1990, p. 13-14.
Het Sint-Jarishuis als huis voor opvang van armen en bejaarden in Geraardsbergen, zie
G. VA BOCKSTAELE, A. Y ANDE
HERREWEGEN en L. DE COCK, Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege
van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989), Geraardsbergen, 1990, p. 13-14.
Jan van der Haghen schonk in 1375 bij testament een rente van 66 pond par. aan het hospitaal (HOSP. 1,232).
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37. Neeten, Claus (Neetins)
Wanneer Claus Neeten in 1381 zijn zegel aan de oorkonde
hangt, waarmee de stad zich onderwerpt aan Lodewijk van Male,
staat hij aan het begin van een loopbaan, die hem uiteindelijk na de
Zesjarige Oorlog zal deel doen uitmaken van de topfunctionarissen in
de stad. Deze vaststelling is des te opmerkelijker, omdat moet worden aangenomen dat Claus als een 'homo novus' in de stadspolitiek
is binnengetreden. Van Symoen Neeten, zijn mogelijke vader, is in
1374 alleen bekend dat de stad voor een voormalig goed van hem aan
, de Markt 1 obool cijns moet betalen (ARA., 45.282, f" 12r).
Een van Claus' vroegste mandaten is zijn aanstelling tot gezworene van de stad in 1392 samen met Yzae Millot en Gheeraert Pinte
[21] (SMB., 153). Daarop volgt er een schepenambt in Nederboelare,
waar hij in 1396 getuige is van een renteverkoop aan Symoen de
Haee (SAG., 202). Vanaf 1397 komt Claus in de Geraardsbergse
schepenbank en is hij tot het jaar 1413/1414 niet minder dan twaalfmaal schepen met o.m. Heinrie Bosseaert (1397, 1400), Jan de
Haghemutere (1397, 1401, 1407), Jan de Vaech (1400, 1407,
1409), Willem van den Inde (1401), Jan van Planken (1400, 1401),
WilJem van Steenbeke (1400), Gheeraert Vranxs (1401, 1403),
Jan Vranxs (1397) en Jan Zoetiin (1397, 1401); bovendien is hij in
1401 en 1405 telkens met Willem van Steenbeke tevens stadsontvanger (GIERTS, p. 18-21 en 104).
Bij het begin van zijn carrière in het najaar van 1392 en in de
zomer van 1393 reist hij met een gezantschap van de stad, waartoe
ook Jan Vranxs behoort, mee naar de bankiers (de lombarden) in
Ath en Lessen om er oude leningen af te lossen en nieuwe leningen
af te sluiten. Op 4 augustus 1393 onderhandelt hij zelfs alleen met de
geldschieters en hij heeft daarvoor eigenhandig de oorkonde geschreven. In hetzelfde jaar stelt hij minstens ook negentien verkoopakten
van lijfrenten op voor de stad (ARA., 35.231, 1'" 17r, 17v, 19v, 29v en
30v). Als schepen is hij o.m. in juni 1397 ook in Gent om rechts advies te vragen (ARA., 35.232, 1'" 19v). Jaarlijks levert hij ook het
nodige perkament voor de stadsadministratie [22] (ARA. 35.231, 1'"
30v; 35.232, fD38v; 35.233, fO32r).

[21)
[22)

Zie ook hierboven de bespreking van oorkonder nr. 33 Yzac Millot en noot 7.
In het schepenjaar 1392/1393 betaalt de stad bv. aan Claus Neeten 'van fronsine dat hi
ghelevert heeft jose van den nokerstocke scepenen clerc ende np den torre tot ix dosinen
van elker dosine .viij. scellingen par. heft iij pond .xij, scellingen'.
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Volgens het cijnsregister van 1374 woont hij in dat jaar wel al
in de stad; voor zijn bescheiden goed in de Nederste Hunnegemstraat
bedraagt de grafelijke cijns slechts 1 obool. Naderhand verhuist hij
blijkbaar met zijn gezin - hij heeft een dochter - naar een huis op de
Markt, waar hij in 1391 woont [23] (GAUBL., 1949, p. 90). Op het
huis rust een cijnslast van 3 poytevines; hij betaalt er ook nog I obool
voor de eigendom, die vroeger van Wouter Seghers was (ARA.,
45.283, fO 18r).
38. Noekerstoeke,
Nokestocke)

Mattheus

van den (Neukerstocke, Nockerstocke,

Mattheus van den Noekerstocke behoort ongetwijfeld tot de
belangrijkste oorkonders van 1381. Hij kent een administratieve.juridische en politieke loopbaan in dienst van de vorst en van de stad, die
verloopt over wel bijna een halve eeuw in de tweede helft van de
14de eeuw. Kan er van al de andere oorkonders enig begrip voor de
grafelijke politiek in het conflict met de Vlaamse steden in de
Zesjarige Oorlog vermoed worden, dan is het is nogal duidelijk dat er
van Mattheus als ambtenaar van de graaf/hertog geen andere dan een
loyale houding kan verwacht worden tegenover grafelijke houding in
deze crisisjaren.
De familie van den Noekerstocke heeft al in begin van de 14de
eeuw vertegenwoordigers in politieke middens van de stad. Een Jan
van den Noekerstocke is tussen 1304 en 1325 reeds vijfmaal schepen
van Geraardsbergen en een Vranke van den Noekerstocke, die belangen heeft in het ambacht van de leerlooiers, heeft een huis op de
Markt in 1330 (OPSOM., p. 216; GAUBL., 1949, p. 90).
Wellicht begint Mattheus van den oekerstocke zijn loopbaan
met een schepenambt in 1355 (OPSOM., 216). Zijn opdrachten in
dienst van de graaf/hertog laten hem echter weinig ruimte om telkens
opnieuw andere mandaten in de schepenbank na te streven. Hij is nog
schepen in 1357 bij een renteverkoop
aan Gheraert
van
Schendelbeke, in 1365 samen met Raesse van BuUeghem en Jan
van Planken, wanneer Jan de Brakeleere voor hen eveneens een
rente verkoopt, en tenslotte in 1390 samen met Symoen de Haec,

(23)

Zijn dochter huwt in 1405/1406 en Claus ontvangt daarvoor als stedelijke ambtenaar
twaalf kannen wijn van de stad (GIERTS, p. 104); misschien is zijn dochter wel Clara
Neeten, die in 1426 als renteplichtige voor de kartuize van Sint-Marteris-Bos wordt aangegeven in de Putsemeinstraat CV. GAUBLOMME, Familienamen uit de charters der
kartuize van Si.-Manens-Lierde, in: Het land van Aalst, 3,1951, p. 216).
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Gheeraert Pinte en Jan Zoetiin (ABP., 104; 5MB., 109 en SAG.,
198; COCK, p. 41-42). In dit laatste jaar is hij tevens lid van het leenhof van Boelare. waar hij met het hof een regeling neemt voor een
leen van opnieuw Gheraert van Schendelbeke (SAG., 196).
De ambten van Mattheus van Noekerstocke eerst in dienst van
graaf Lodewijk van Male en vervolgens van hertog Filips de Stoute
overstijgen vanzelfsprekend zijn functies in de stadspolitiek en
maken van hem een ambtenaar, die, zij het op een vrij bescheiden
wijze, toch een inbreng heeft gehad in de economische en juridische
organisatie van het graafschap. Al in 1367 wordt Mattheus samen met
Symoen de Ruwe door de graaf aangesteld tot vorstelijk commissaris om op vraag van de stad toe te zien op het vrijhouden van een
vaargeul in de Dender tussen Aalst en Geraardsbergen [24]. Vanaf 1
september 1375 begint een definitieve loopbaan in grafelijke dienst;
hij wordt ontvanger van de inkomsten van de spijker, tol en renten
van de graaf in de stad en blijft dit onafgebroken tot 24 juni 140l.
Rond 1375/1376 is hij ook beheerder van het kasteel van
Schendelbeke, dat de graaf in eigendom heeft en liet versterken in
1373; de algemeen-ontvanger van Vlaanderen voorziet een bedrag
van 100 pond voor die opdracht [25] (ARA., 881). Na het einde van
de Zesjarige Oorlog, vanaf 1386 tot 1389, cumuleert Mattheus de
functie van ontvanger in Geraardsbergen ook met het innen van de
leenverheffingsgelden in de stad Aalst en de ganse kasselrij [26]. Een
andere belangrijke opdracht wordt het baljuwschap van de tad en de
kasseI rij Kortrijk; hij is er weliswaar in het tweede oorlogsjaar van 15
juni tot 14 oktober 1380 slechts één ambtstermijn in dienst [27].

[24]
[25]

[26J
[27]

De aanstelling volgens de acte in RAR., Oud Gemeentearchief Geraardsbergen, 62l.
De toewijzing van deze 100 pond in de rekening van baljuw Tristan van Halewijn. De
uitbetaling van 100 pond werd naderhand geschrapt.
In de Zesjarige Oorlog zou het beheer van het kasteel door graaf Lodewijk van Male zijn
toevertrouwd aan Lodewijk van Reingersvliete, sedert 1377 heer van Boelare. Lodewijk
van Reingersvliete
was wellicht de zoon van de graafsgezinde
Willem van
Reingersvliete. Zie, Y. CAMPEN, La baronnie de Boulaere, p. 55 en 57 en H. YAN
ONOEY ALLE, De baronnen en de baronie van Boelare van ca. 1377 tot 1563. Met een
onderzoek naar de heerlijke renten. Onuitgegeven proefschrift, KUL. Leuven, 1987, p.
37 e.v..
Voor de ganse loopbaan van Mattheus van den Noekerstocke in grafelijke dienst, zie T.
SOE S, De rentmeesters van de graaf van Vlaanderen, p. 117,249 en 274.
Het verslag van zijn ambtstermijn bleef bewaard in een rolrekening, ARA.,
Rekenkamer, 1083.
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Voor de uitoefening van zijn ambt in Geraadsbergen heeft
Mattheus blijkbaar ook een bediende ter beschikking. Zo is hij met
zijn helper op 26 augustus 1397 o.m. samen met Heinrie Bosseaert
in Aalst voor het bepalen van het stedelijk aandeel in de belasting op
het Land van Aalst [28] (ARA., 35.233, f" 19v). Er is over de carrière van Mattheus als ontvanger één wanklank opgetekend: in 1391
loopt hij een boete op voor een overtreding van de hertogelijke muntordonnantie [29].
Het huis van Mattheus van de Noekerstocke staat in 1374 al in
de straat, die van de Nieuwe Brug naar de Overpoort loopt; in 1395
woont hij er nog en heeft hij ook een eigendom van Gillis
Noddenaeys gekocht (ARA., 45.282, f? 16v; 45.283, f? 24v en 25v).
In februari 1393 ontvangt hij daar zijn familielid Jan van den
Noekerstocke, die abt is van de abdij van Sint-Comelius en SintCyprianus in Ninove, en presenteert hem in opdracht van de stad twee
kannen wijn [30] (ARA., 35.231, fO22r). Mattheus heeft ooit ook nog
één dagwand land buiten de Hunnegempoort gehad, maar dat goed is
in 1374 al in het bezit van Peeter van Oudenaerde en in 1395 zelfs
gedeeltelijk in handen van Pieter van Musschenzele [31]. Tussen
1374 en 1395 kocht hij ook nog twee kleinere eigendommen in de
straat, waar hij woont, en in de Nieuwstraat; dit laatste huis heeft in
1395 echter alweer verkocht aan Willem Miche (ARA., 45.282, f" 4v
en 16v; 45.283, f' 6v, 8r, 24v, 25v en 27r).

(28]
(29]

(30]

[31]

Tot de delegatie in opdracht van de schepenen behoren ook 'meester colaerde van der
muelen ende sijn cnecht'.
Daarover J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de
Boergondische periode. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. 62,
Brussel, 1967, p. 424.
Jan van den Noekerstocke (Neukerstock) is abt van de abdij in Ninove van 1391 tot
1404; zie, G. MERSCH, Abbaye de Ninove, in: Monasticon beige. Deel VII. Province
de Flandre orientale. 3, Luik, 1980, p. 518. De stadsrekening noemt de abt niet bij naam:
'Item gepresenteert bi bevel ene van secpenen min heere den abt van nieneve ij. cannen
wijns ghenoemen te symoens haexs ghedreghe te matheeus van den nokerstocke valent
tiij~h.'
.
De abt heeft in 1392 ook een lijfrente op de stad. Nog andere leden van de familie hebben trouwens een lijfrente opgenomen: Willeminne reeds in 1392, Hansse, de bastaard,
in 1397 en Isabelle van den Noekerstocke in 1398 krijgen telkens 12 pond per jaar uitbetaald (ARA., 35.231, f" 8r; 35.232, f" l5r en 35.233, f" l8v).
Peeter van Oudenaerde woont in de Overste Hunnegernstraat, de huidige Lessensestraar,
die uitliep op de Hunnegempoort of de Lessensepoort.
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Mattheus van den Noekerstocke heeft zeker één zoon, die ook
Mattheus heet en een lijfrente in de stad heeft opgenomen van 1 pond
grooten Vlaams per jaar. Deze zoon sterft al vóór de uitbetaling van
de rente in november 1392, zodat de stad met zijn vader Mattheus,
die optreedt als erfgenaam van zijn zoon, een overeenkomst afsluit
over het nog af te betalen deel van 4 pond [32] (ARA., 35.231, f"
llr). Een ander familielid (zoon/neef?) is ongetwijfeld Joos van den
Noekerstocke. Hij zet de familiedynastie in de stedelijke politiek verder met een regelmatig carrièreverloop: zeker vanaf 1392 is hij klerk
van de schepenen en hij blijft deze functie uitoefenen tot 1405.
Daarna bereikt hij de hoogste politieke ambten en van 1409 tot 1419
is hij achtmaal schepen (GIERTS, p. 114). Nog een ander familielid
(broer, zoon, neef?) tenslotte is Parceval van den Noekerstocke, voor
wie in 1394 een eigendom in Sint-Martens-Lierde wordt aangegeven,
maar van wie geen enkele deelname aan het bestuur in de stad bekend
is (GAUBL., 1949, p. 90).
39. Noeyaert, Jan (Noeyhaert, Noyaerd, Noyhaert)
Jan Noeyaert is een lakenproducent. Tussen mei 1377 en januari 1380 wordt hij niet minder dan vijfmaal door de gezworenen van
het ambacht in overtreding met de keure op het lakenweven aangegeven en door de baljuw van het Land van Aalst beboet voor wel 12
pond en 20 schellingen par. [33] (ARA., 883, 886, 887 en 890). De
vastgestelde aanwezigheid van Jan Noeyaert in de stad overspant
slechts de korte periode tussen 1377, het jaar waarin hij een eerste
boete oploopt, en 1381, het jaar waarin hij de deelneemt aan de
besluitvorming over het onderwerpen van de stad aan de graaf.
Tijdens dit korte verblijf in de stad moeten zijn sociale status met de
bekendheid daaruit en zijn relaties met andere leden van de poorterij
of de ambachtsleden toch van die aard geweest zijn dat ze zijn opname in de groep oorkonders hebben verantwoord.

(32J

De leeftijd van deze zoon is niet bekend. Als men in aanmerking neemt dat de loopbaan
van zijn vader een aanvang neemt ca. 1355, kan de zoon hooguit dertig jaar ond geworden zijn. Het is dan theoretisch mogelijk dat deze zoon ambten vervuld heeft, die wij ook
aan de vader toeschrijven; daarvoor komen eventueel in aanmerking het baljuwschap
van Kortrijk (1380) of het ontvangersambt in de kasseIrij van Aalst (1386-1389). Dat de
opeenvolgende functie van grafelijk ontvanger in Geraardsbergen, die de vader begint in
1375 eD die doorloopt tot tien jaar na de dood van de zoon, nl. tot in 1401, ooit in handen van de zoon is geweest, lijkt ons onwaarschijnlijk. Over dit alles is er echter geen
definitief uitsluitsel mogelijk.

[33]

Het gaat hier telkens om boetes van baljuw Willem Slyp.
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40. PaddepoeI, Gheraert (Paddenpoel, Paddepol) [34]
De familie van Gheraert Paddepoei is minstens vanaf het begin
van de 14de eeuw aanwezig in de stad. Pieter Paddepoei heeft in 1330
een huis nabij de Nieuwe Brug en heeft belangen in het ambacht van
de brouwers (GAUBL., 1950, p.165). In de late 14de eeuw zijn leden
van de familie echter actief in lakensector. Gheraert Paddepoel, die
de zoon van Pieter kan zijn, loopt eind 1379 een boete van 5 schellingen par. op voor het overtreden van het reglement op de lakenproductie [35] (ARA., 890). Jan Paddepoei (een zoon, neef of broer van
Gheraert ?), huurt zeker in 1397 en 1398 een kraam op de wekelijkse markt voor de verkoop van laken [36] (ARA., 35.232, f' 2v;
35.233, f' 2v).
Het hoger genoemde huis van Pieter Paddepoei wordt ook nog
in 1360 als zijn woning aangegeven (HOSP. 1, 198). Het heeft er alle
schijn van dat de woning wel een eeuw lang het stamhuis van de
familie blijft. Na Pieter woont daar wellicht Gillis (een zoon?), die
gehuwd is met Marie en die voor 1395 sterft (ABG., 121; SAG., 197
en ARA., 45.282, f' 6r; 45.283, f' 9v). Ook de andere familieleden
wonen allen in dezelfde buurt rondom dit huis. Gheraert woont in de
Sint-Katelinestraat. Hij koopt daar vóór 1374 de woning van Wouter
Scinael en nadien verwerft hij ook nog de woning van Jan Noyt [37];
in 1395 betaalt hij zo voor elk huis 4 deniers cijnzen aan de graaf. Een
Hendrik Paddepoei woont vóór 1395 in de naburige Zak; daar heeft
ook een jongere Pieter Paddepoei zijn huis (ARA.,4S.282, f' 6r;
45.283, f" 9r, 24r en 25v).
Van Gheraert Paddepoel en van zijn familie is er, behalve
Gheraerts tussenkomst in de oorkonde van 1381, voor de 14 de eeuw
geen deelname in het politieke leven van de stad aan te wijzen.
Adriaen Paddepoei echter, een mogelijke zoon of neef van Gheraert
die ca. 1370 geboren is en zijn familie met de Bosscaertdynastie verbindt door een huwelijk met Liisbet Bosscaert, bouwt wel een loopbaan uit in de stadspolitiek. Hij zet de familietraditie voort door zijn
(34]

(35]
(36]

(37]

In Ophasselt komt het toponiem 'paddepoei' voor ca. 1315: 'in de prochie van hasselt
tusschen der vivere in deen sijde ende der straten die gaet te paddepoei walt in dander
zijde' (ABG., 58).
De boete volgens de baljuwrekening van baljuw Willem Slyp tussen 9 mei 1379 en 9
januari 1380.
Wellicht gebeurt deze huur ook al in 1392/1393; de stadsrekening van dat jaar geeft echter alleen de globale huursom aan zonder vermelding van de huurders (ARA., 35.231, f"
2r).
Reeds in J 366 vermeldt een renteboek van de Sint-Adriaansabdij dat de weduwe van een
Jan Paddepcel een rente van I denier betaalt aan de abdij (RAR. Sint-Adnaansabdij,
265, f' 3lr).
Jan Noyt is in 1380 de baljuw van Gillis van den Riede, heer van de heerlijkheid ten
Riede, in Sint-Maria-Liefde (SMB., 146); hij wordt ook vernoemd als baljuw van de
Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen in 1369 (SAG., 178-179).
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activiteiten in de lakenweverij; ook hij loopt daar in 1395 een boete
op van 5 schellingen samen met Jacob de Steekere [38] (ARA.,
13.546). Hij beschikt over een bepaald familiekapitaal en treedt daarmee eerst aan als pachter van een reeks belangrijke accijnzen: de
bieraccijns in 1397, 1398 en 1403, de wijnaccijns in 1401 en, wanneer
hij al schepen is, ook nog de 1akenaccijns in 1422. In 1412 wordt hij
stadsontvanger en tussen 1420 en 1425 is hij niet minder dan vijfmaal
schepen (GIERTS, p. 35, 39 en 140). Ook Adriaen woont in de buurt
van het oude stamhuis van de Paddepoels; zijn huis staat in 1422 tegen
het begijnhof naast de woning van Coele Mahins (ABG., 151).

[38]

De boete wordt opgelegd door baljuw Geldhof van den Gruuthuse in zijn rekening van
het tweede halfjaar van 1395.
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B. ZEGELKUNDIG

ALBUM [39]

31. Meyere, Zeghere de (Meier, Meyer, Meyers, Meyier)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 20 mm.,
geschonden in de rechter bovenrand en onderaan links.
Voorstelling: in het ronde zegel veld een wapenschild met drie penningen.
Legende: *S' SEGHER : DE : MEYER

32. Middelhoven, Maes van
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 18 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het ronde zegelveld een wapenschild met drie bezanten of koeken, een zespuntige ster in het hart van het schild en een
barensteel met vijf hangers.
Legende: "'S' MAES VANMIDDELHOVEN

l391

De afbeeldingen van de zegels dragen de nummers 4581 tot 4590 van het Centre
Historique des Archives Nationales.
Atelier de Photographie
van de afdeling
'Sigillographie' van de 'Archives
ationales' in Parijs, waar het copyright van de foto's berust.

148

33. Millot, Yzac (Milot, Millotte, Mylots, Nulot, Nulotten)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 22 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het doorbroken ronde zegel veld een driepas met in de
cirkelvormig uitgewerkte hoeken drie rozen in een kleinere vierpas;
daarin een wapenschild met een geschaakte schuinbalk en twee vijfpuntige sterren.
Legende: S' ISAAC MILOT

34. Mindsbrugghen,
Woutere
van der
Milsbrugghen,
Minsbrigghe,
Minsbrogghe,
Mynsbrugghe)

(Mij ns bru gghe,
Minsbrugghe,

Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 24 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het ronde zegelveld een gekroonde letter W.
Legende: * WOUTER VAN D' MINSBRUGGHE

149

35. Muelen, Franse van der (Molen)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 23 mm.,
geschonden in de rechter bovenhelft en links onderaan.
Voorstelling: in het doorbroken ronde zegelveld een vierpas met in de
lobben gotisch maaswerk; daarin een wapenschild met vijf blokken
en een vrijkwartier beladen met een molenijzer.
Legende: [F]RANSE VAN DER [BR]UGGHEN
De legende stelt hier dus duidelijk een probleem. De onderstaande
foto van het zegel uit de verzameling van de afdeling 'Sigillographie'
van de 'Archives Nationales' in Parijs en ook de zegelbeschrijving
van G. Demay geven nochtans dit zegel aan als het zegel van Franse
van der Muelen. De legende laat evenwel vermoeden dat het zegel
eerder toebehoort aan een lid van een familie met de naam 'van der
Brugghen' of 'van der Mijnsbrugghen. Volgens het cijnsregister van
1374 woont er in de stad nabij de Oude Brug in de straat, waar volgens het cijnsregister van 1395 ook Franse van der Muelen een huis
heeft, inderdaad een Franse van der Brugghen, die in 1395 niet meer
vermeld wordt (ARA., 45.282, f" llr). De mogelijkheid bestaat dus
dat Franse van der Muelen een dubbelnaam heeft en dus (aanvankelijk) ook Franse van der Brugghen werd genoemd. Een andere verklaring kan zijn dat Franse van der Brugghen zijn zegel heeft laten
gebruiken door Franse van der Muelen [40].

[40)

Zie, G. Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre, Parijs, 1875, Il, p. 500, nr. 4585.
Vermits het ons momenteel onmogelijk is om de zegels aan een eigen onderzoek te
onderwerpen, kunnen wij over deze onduidelijkheid geen uitsluitsel geven.
Tegen de tweede hypothese over het in bruikleen geven van het zegel zou kunnen ingaan
dat dit bruikleen niet in de oorkonde wordt aangegeven, daar waar juist toch in de oorkonde wordt vermeld dat de stad op 25 februari 1381 (n.s.) geen zegel heeft en elke oorkonder daarom zegelt met zijn eigen zegel.
MeI dank aan A. Schrever voor de gewaardeerde inlichtingen terzake.

b-----------
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36. Natternakere, Willem de
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 18 mm.,
geschonden aan de rechterhelft.
Voorstelling: in het ronde zegelveld een wapenschild met een lelie.
Legende: WILLE DE NAT MAKRE

37. Neeten, Claus (Neetins)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 20 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het doorbroken ronde zegelveld een driepas; daarin
een wapenschild, beladen met drie eikels en een meerltje in het
schildhoofd; als schildhouder een aanziend mensenhoofd en het
schild verder gedragen door twee klimmende leeuwen.
Legende: *S' NICHOLAY : NEETEN

_
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38. Noekerstocke, Mattheus van den (Neukerstocke, Nockerstocke,
Nokestocke)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 24 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het ronde zegelveld een driepas; daarin een wapenschild met dwarsbalk en verder beladen met twee penningen in het
schildhoofd en één in de schildvoet.
Legende: *S' MATTHEUS VAN DEN NOKERSTOCKE

39. Noeyaert, Jan
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op dubbele staart, 22 mm.,
ongeschonden.
Voorstelling: in het doorbroken ronde zegelveld een driepas; daarin
een wapenschild met een uitgerukte boom (eik ?).
Legende: S' IAN NOEIAERT *
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40. PaddepoeI, Gheraert (Padden poel, Paddepol)
Zegel: rond zegel in donkerbruine was op een dubbele staart, 21 mm.,
geschonden bovenaan links.
Voortelling: in het ronde zegel veld een wapenschild met drie liggende blokjes: twee onder het schildhoofd en één in de schildvoet en verder een punt in het hart van het schild.
Legende: S' GHERARD PADDEPOEL

M. Cock
Pijlekaart 103
9506 Schendelbeke

G. Van Bockstaele
Bevegemstraat 14
9620 Zottegem
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DE DENDER EN HAAR OVERSTROMINGEN
BEKEKEN VANUIT HISTORISCH OOGPUNT
Dirk VAN DE PERRE
Begin dit jaar stonden de overstromingen in de Dendervallei
vooraan in het nieuws. Er werden gedurende enkele dagen problemen
gemeld te Overboelare, Geraardsbergen, Zandbergen, AppelterreEichem, Ninove en Liedekerke. Te Aalst en stroomafwaarts Aalst
waren er geen problemen, wat op zich merkwaardig is, daar men zou
verwachten dat overstromingsproblemen zich eerder in de benedenloop dan in de midden- of bovenloop van een rivier voordoen. Even
belangrijk was de vaststelling dat op enkele uren tijd de enorme
watermassa's uit de overstroomde zones konden afvloeien en het peil
van de Dender met een goede meter gezakt was.
De recente overstromingen worden steevast in verband gebracht
met de toenemende verharding van de bodem, met de versnelde
waterafvoer door de rioleringen en met de ophoging van natuurlijke
overstrorningsgebieden langs de rivier. Zeker zijn het bijkomende
oorzaken, maar de geschiedenis leert ons dat die factoren niet de
hoofdoorzaak zijn. Het probleem van de overstromingen langs de
Dender is immers een zeer oud zeer.
Zoals geweten is de Dender, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Dijle, een typische regenwaterrivier [1]. Dit betekent dat de Dender
een zeer klein brondebiet heeft in droge periodes en een zeer groot
regenwaterdebiet in natte periodes. Van Aat tot Dendermonde over
een afstand van 65 km heeft de Dender een verval van 28,5 m.
Twaalf sluizen moeten vandaag voor de scheepvaart dit hoogteverschil overbruggen. De vallei van de Dender heeft een diep ingesneden V-profiel (ca. 20 à 30 km breed) met in de middenloop grote verschillen tussen de hoogte van de waterscheidingskammen (ca. 100 m)
en het niveau van de waterspiegel van de rivier (29 m te Aat; 0,33 m
te Dendermonde). Bij grote regenval is er een snelle afvoer van het
regenwater langs de flanken van de heuvels naar de Dendervallei.
Vandaar dat het waterpeil en het debiet zo snel kunnen schommelen.
Van nature uit is de Dender geen luie, maar een snelle rivier. Door

[1]

Gegevens over de Dender zijn geput uit: H. VANGASSEN, De geschiedenis van
Ninove, I, Ninove, 1948, p. 15-42; C. WILLEMS, De Dender en zijn Vlaamse Steden
Geraardsbergen, Ninove, Aalst, Dendermonde, Brussel (Historia-Artis), 1984; M.J.
WOLTERS en G. WOLTERS, Recueil des lois, arrêtes, règlements, etc; concemant
l'admiuistration des eaux et polders de la Flandtre Orieutale, Gent, 1874.
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De waterring geeft de lokalisatie van de vroegmiddeleeuwse nederzetting Borchstad aan in de
Dendervlakte tussen Ninove en Okegem (foto D. Van de Perre).

De overstroomde Dendervlakte tussen Ninove en Pollare (foto; D. Van de Perre).
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onze Keltische voorouders werd zij dan ook Tanara (= de onstuimige) genoemd [2]. Hoe komt het dat juist deze rivier, die wegens haar
groot verval een snelle afvoer van het water naar de Schelde mogelijk maakt, zoveel overstromingen veroorzaakt? Onze stelling luidt
dat dit probleem het gevolg is van de sinds de Middeleeuwen uitgevoerde, opeenvolgende kanalisaties en dat sindsdien de Dendervallei
met een chronisch overstromingsprobleem zit.
1. De Dender en de bewoning vóór de kanalisatie

(vóór 1000)

Met een beetje verbeelding kunnen we ons in de vroegmiddeleeuwse tijd een rivier voorstellen die in de zomer nauwelijks wat water
bevatte en op vele plaatsen doorwaadbaar was, getuige de vele 'voorde' en 'gewad' toponiemen. Tijdens de winter was de rivier onstuimiger, breder en moeilijker te temmen. In de alluviale vlakte waarin zij
stroomde, vertakte de rivier zich vaak in meerdere armen, waarbij
regelmatig een bedding verzandde en het water nieuwe geulen moest
uitschuren. In die tijd waren er nog geen vaste bruggen en bevonden er
zich nog geen steden langs de oevers van de rivier. Het water had de
vrije loop in de vlakte en de rivier had nog geen vaste bedding.
Langs de oevers van de Dender lagen wel kleine nederzettingen
verspreid en het is in sommige van die plaatsen dat in de
Karolingische tijd de eerste kerken werden gebouwd. We verwijzen
naar de huidige kerken van Idegem, Zandbergen,
Okegem,
Denderleeuw en Erembodegem, maar ook naar de verdwenen parochiekerken van Pamel [3], Pollare (Nekkersput)
en Ninove
(Nederwijk) en naar Hunnegem, de oudste parochiekerk
van
Geraardsbergen [4]. Langs de oevers lagen hoven van grootgrondbezitters zoals het Saalhof te Aalst [SJ, het Oude Hof te Ninove, Rideve
en Borchstad tussen Ninove en Okegem [6J en vermoedelijk nog vele
andere. Daaruit kunnen we afleiden dat het in de Karolingische tijd
relatief veilig wonen was langs de oevers van de Dender en dat het
probleem van overstromingen toen eerder klein moet zijn geweest,
anders is het niet te begrijpen waarom zo dicht bij de oevers gebouwd
en gewoond werd en niet wat hoger op de heuvelflanken. De snelle
en onbelemmerde afloop van het water in de Dendervallei garandeerde voor de midden- en bovenloop immers een droge vallei.
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

H. VANGASSEN, Plaatsoamen te inove, in: Het Land van Aalst, 8, 1956, p. 215.
J. YERBESSELT, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw, XXIII,
Brussel, 1991, p. 238-252.
Voor deze laatste drie kerken zie M. COCK en D. VAN DE PERRE, Over molens in
Pollare en laten in Outer, in: Het Land van Aalst, 54, 2002, p. 92-94, VANGASSEN,
Geschiedenis van Ninove, I, p. 86-88; G. VAN BOCKSTAELE, De Hunnegemkerk te
Geraardsbergen in kaarten en plannen, in: Het Land van Aalst, 40, 1988, p. 221-222.
WILLEMS. De Dender, p. 26-27.
VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, I, p. 56-61.
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Voor de benedenloop (stroomafwaarts Aalst) kan dit anders zijn
geweest en zou nader onderzoek moeten uitwijzen of ook daar vroegmiddeleeuwse bewoning langs de oevers aanwezig was [7]. De getijdenwerking van de Schelde kon daar immers bij overvloedige neerslag voor een ophoping van grote watermassa's
rond de
Dendermonding zorgen. Prof. Andre Van Doorselaer huldigt alleszins de hypothese dat het huidige Dendermonde een eerder late creatie is en dat de eerste kerk van Dendermonde op de hoogte van de
Zwijvekekouter lag (thans Oud-Klooster), wat zou betekenen dat de
plaats waar het zich nu Dendermonde bevindt. in de vroege
Middeleeuwen nog onbewoonbaar was omwille van het over stromingsgevaar en dat mogelijk ook de Dendermonding door aanslibbing zich steeds meer noordwaarts is gaan verplaatsen [8].
2. De gevolgen van de opeenvolgende

kanalisaties

Hoe en wanneer is de Dender gekanaliseerd? Dit gebeurde door
het water geregeld op te houden door zogenaamde waterpoorten
(porta aquarum) [9] of speien, wat tevens impliceerde dat men
stroomopwaarts de speien de rivier moest indammen [10] om de
opgestuwde watermassa vast te houden. Daardoor verkreeg de rivier
een getrapt verval, met als gevolg dat stroomopwaarts de speien de
bedding van de rivier hoger lag dan de naastliggende gronden. Omdat
de natuurlijke afwatering van de beken in de rivier op die plaatsen
niet meer mogelijk was, moesten in de alluviale vlakte afwateringsgrachten gegraven worden (rijten), zodat het water stroomafwaarts de
spei kon geloosd worden. Omwille van het systeem van speien en
dammen moest de Dender in een vaste bedding lopen en werden zijtakken afgesloten teneinde zoveel mogelijk water in de hoofdbedding
te verzamelen. Door de kanalisatie en de scheepvaart konden zich
handelsnederzettingen ontwikkelen op de oevers, vooral in die plaatsen waar een grote landweg de rivier kruiste. Zo ontstonden de
Dendersteden. In de steden dienden vaste bruggen gebouwd te wor-

[7)

[8)
[9]

[10]

De ligging van de parochiekerken van Hofstade en Denderbelle ten opzichte van de oude
Dender lijkt in die richting te wijzen. De vraag is echter wanneer deze parochies gesticht
zijn.
Mondelinge mededeling.
Deze term komt voor in de oudste tekst over de Dender die de inning van de tol regelt
bij de speien op de Dender
PREVENIER, De oorkonden der graven van Vlaanderen
(1191-aanvang 1206), (Verzameling van de akten der Belgische Vorsten 5), Brussel,
1964, p. 447-449. De oorkonde is van graaf Boudewijn IX (1195-1202), maar herhaalt
een reglement van graaf Filips van de Elzas. Het reglement handelt over de navibus per
portas aqua rum ibidem transeuntibus (over de boten die de speien gebruiken om de
Dender te bevaren).
Van zulke dammen is reeds sprake in de oorkonden van Pollare van 1224 (COCK en
V AN DE PERRE, Over molens in Pollare, p. 96-98).

rN.
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den en waren goede aanlegplaatsen (kaaien) nodig. De waterkracht
van de rivier werd gebruikt in de talrijke watermolens die langs haar
oevers gebouwd werden.
Met andere woorden, de onstuimige Dender werd geleidelijk aan
getemd en de Dendervallei evolueerde van een natuurlandschap tot een
cultuurlandschap, waarin de natuur beheerst werd door de menselijke
activiteit. Wanneer is deze overgang begonnen? Velmoedelijk in de
llde en de eerste helft van de 12de eeuw, zeker reeds ten tijde van graaf
Filips van de Elzas (1157-1191) [11]. Deze kanalisatie is een geleidelijk
en permanent proces geweest, dat met de laatste kanalisatie in 1860 een
voorlopig hoogtepunt (en eindpunt?) heeft bereikt [12]. Wat zijn de
gevolgen van deze kanalisaties geweest?
2.1. Het ontstaan van nieuwe grenzen
We gaan ervan uit dat in onze streek de parochiegrenzen en de dekenaatsgrenzen ouder zijn dan die van de heerlijkheden en van de landen. We veronder tellen dat de oudste parochies uit de Karolingische
tijd stammen en dat de Denderloop de natuurlijke grens was voor
deze oudste territoriumafbakeningen. We verwijzen als voorbeeld
naar de situatie van Pamel en Meerbeke t.o.v. Ninove.
Tijdens het Ancien Régime vormde de huidige loop van de
Dender de grens tussen de heerlijkheden Pamel en Ninove, waar hij
tevens de grens tussen Vlaanderen en Brabant was. Maar de parochie
Pamel bezat in het Denderalluvium gebied op de linkeroever op het
grondgebied van inove, met onder meer het hof te Rideve en
Borchstad [13]. Dit laat veronderstellen dat de loop van de Dender in
deze alluviale vlakte in de vroege Middeleeuwen anders was dan nu
en dat de oude parochiegrens daarvan een litteken is.
Een zelfde vaststelling geldt voor de grens Ninove-Meerbeke.
De stad Ninove spreidde zich sinds de 12de eeuw over de beide
oevers van de Dender uit, terwijl de grens van de parochie Meerbeke
tot binnen de poorten van de stad kwam. Dit betekent dat de hoofdloop van de Dender is opgeschoven in de richting van de stad, dat een
vroegere natuurlijke grens (een oude Denderloop) betekenisloos is
geworden en dat Ninove zijn omwalling en zijn territorium tot een
stuk voorbij de oude Denderloop heeft uitgebreid. Te Ninove heeft

[l J]
[12]

[13]

Gelet op de oudste schriftelijke getuigenis van de kanalisatie onder graaf Filips (zie noot
9).
WILLEMS, De Dender, p. 14. Alleen voor het traject Aalst-Dendermonde zijn er in de
loop van de 20ste eeuw nog twee grote aanpassingen geweest: bevaarbaar maken voor
schepen tot 600 ton en bet verleggen van de Dendermonding ten westen van de stad
Dendermonde.
1. VERBESSELT, Het parochiewezen. XXTTT,p. 233-236 en 274-276
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deze territoriumuitbreiding zeker te maken met het ontstaan van de
burcht en de Burchtdam op de rechteroever, een uitbreiding die we
vermoedelijk omstreeks 1100 moeten situeren [14].
Een gelijkaardig beeld biedt de grenssituatie van DenderleeuwLiedekerke. De burcht van Liedekerke lag op het territorium van de
oude parochie Denderleeuw, alhoewel hij ruimtelijk en psychologisch aansloot bij de bewoning rond de parochiekerk van Liedekerke.
De burcht lag op een eiland tussen twee Denderarmen. De Nieuwe
Dender (de gekanaliseerde) vormde de westelijke arm en werd en
wordt nog aangevoeld als de psychologische grens tussen de beide
dorpen. De Oude Dender of de oostelijke arm was echter de oude
parochiegrens. Deze arm moet de belangrijkste geweest zijn toen de
parochies ontstonden, maar hij heeft door de kanalisatie zijn karakter
van natuurlijke grens verloren [15].
De studie van het onderscheid tussen parochiegrenzen en heerlijkheidsgrenzen en van het verschil tussen de grenzen van de oudste
dekenaten (= Karolingische graafschappen) en de grenzen van
Vlaanderen en Brabant kan in dit opzicht zeer relevant zijn. Het bepalen waar de huidige Denderloop of die uit vorige eeuwen afwijkt of
samenvalt met oude grenzen kan ons iets verduidelijken over de veranderingen die de Denderloop tijdens de laatste duizend jaar heeft
ondergaan [16].
2.2. Verschuivingen in he! nederzettingspatroon
We illustreren dit met enkele duidelijke voorbeelden. De oudste
kern van Ninove lag nabij de Dender bij de parochiekerk aan de
Nederwijk. Vandaar liep een weg doorheen de Dendervallei naar de
parochiekerk van Pamel, die toen eveneens nabij de Dender lag op de
plaats waar nu nog het kerkhof is. De straatnaam Pamelstraat te
Ninove herinnert aan deze weg, die liep langs Borchtstad en het hof
te Rideve [17]. De parochiekerk van Ninove werd in 1222 verplaatst
naar de hoger gelegen Koudenberg (huidige Stationsstraat), waar
trouwens enkele decennia voordien ook de nieuwe abdijgebouwen
werden opgetrokken. De site rond de kerk aan de Nederwijk verdween volkomen. De weg Ninove-Pamel raakte na de Middeleeuwen

[l4)
(15)
[16)
(17)

.'

De oudste vermelding van de burcht is van 1127 CR. VA CAENEGEM en A. DEMYTTE AERE, De moord op Karel de Goede, Leuven, 1999, p. 213).
Ibidem, p. 7- J 5.
1. VERBESSEL T, De oude grenzen tussen Brabant en Vlaanderen-Henegouwen,
in:
Eigen Schoon en De Brabander, 65, 1982, p. 121-154 geeft hiertoe een goede aanzet.
VANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, I, p. 56-59, 86-88 .
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in onbruik en verdween in de 18de eeuw definitief uit het landschap
[18]. De hoven Borchstad en Rideve waren reeds voordien verdwenen. Dit betekent dat de vallei ontoegankelijker werd en de bewoning
er werd opgegeven. Een gelijkaardig fenomeen speelde zich af te
Pollare [19]. De oude bewoningskern rond de Sint-Martinuskerk,
gelegen tussen de Dender en de huidige Nekkersput, verdween na de
Middeleeuwen volkomen [20]. Poll are kreeg reeds rond 1200 een
nieuw centrum rond de huidige Sint-Kristoffelkerk hoger op de heuvelflank. Te Geraardsbergen ontwikkelde de stad zich niet rond de
eerste parochiekerk van Hunnegem, maar op de hoger gelegen gronden op de rechteroever rond de huidige Sint-Bartholomeuskerk. Aalst
ontwikkelde zich rond de Sint-Martinuskerk, die op een hoogte gelegen is, en niet direct aan de oevers. Omgekeerd werd de
Dendermonding een bewoonbaar gebied, omdat de waterafvoer van
de Dender door het systeem van de speien voortaan kon beheerst en
gereguleerd worden en ontwikkelde de stad Dendermonde zich aan
de beide oevers van de bevaarbare Dendermonding en niet op de
hoger gelegen gronden aan de Zwijvekekouter [21]. En vermoedelijk
zijn er nog andere voorbeelden aan te halen. Uiteraard kunnen nog
andere factoren een rol gespeeld hebben. Maar voor Pollare en
Hunnegem is het significant dat deze plaatsen juist stroomopwaarts
een spei gelegen zijn, dus in een gebied dat door de kanalisatie van
de Dender overstromingsgevoelig geworden is.
Er is duidelijk een breuk vast te stellen tussen het vroegmiddeleeuwse nederzettingspatroon, dat zich aan de oevers situeert en het
latere patroon dat aan hoger gelegen plaatsen de voorkeur geeft. Na
de eerste kanalisaties lijkt er eveneens een proces van dekolonisatie
van de Dendervallei te hebben plaatsgevonden. Alleen vanuit militair
oogpunt lijkt de Dender nog een aantrekkelijke lokatie te zijn
geweest. De burchten van Dendermonde, Aalst, Liedekerke, Ninove
en Boelare werden vermoedelijk in de loop van de tweede helft van
de llde eeuw opgetrokken aan de oevers van of op een eiland in de
Dender. In de volgende eeuwen kwamen daar nog een aantal burchten bij, zoals die van Schendelbeke, Zandbergen, Wedergrate en
Pollare, die, behalve Zandbergen, weer snel verdwenen uit het landschap.
Omgekeerd hadden de steden de rivier nodig als handelsweg en
werden de oevers daar uitgebouwd tot kleine havens met vaste kades
en stapelplaatsen. De relatie van de Dendersteden tot hun rivier was

[IS)
[19]
[20]
[21]

Hij staat wel nog op de Sanderuskaart (1644), niet meer op de Ferrariskaart (1770)
COCK en VAN DE PERRE, Over molens in Pollare, p. 92-94.
De site bestond wel nog in 1482, maar staat niet meer op de Horenbaultkaart van 1596.
WILLEMS, De Dender en zijn Vlaamse Steden, p. 26, 96-100, 138-139.
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dus ambigu. Men schuwde en omarmde hem! Pas vanaf de tweede
helft van de 19de eeuw, na de laatste kanalisatie, ontstond een tegenbeweging en werd de vallei opnieuw gekoloniseerd door de bouw van
fabrieken en de inplanting van industrieterreinen langs de oevers. In
de eerste bouw golf rond 1900 werd voor een inplanting aan de oevers
gekozen omwille van het economisch belang van de scheepvaart, in
de tweede golf na 1960 was het inpalmen en ophogen van waterzieke gronden in het alluvium voor de overheid de goedkoopste manier
om industrieparken te creëren, maar was er geen directe band meer
tussen de industrie en de waterweg.
2.3. Het ontstaan van een periodiek en lokaal overstromingsgevaar
Kaaien en dammen vormen een kunstmatige vaste begrenzing
van de oevers en stuwen het waterpeil omhoog bij groot debiet.
Bruggen, speien, molens en de geweren (visvallen) verhinderen een
snelle afstroom van het water. Wanneer het waterpeil te hoog wordt,
kunnen de beken en de rijten niet meer afwateren en hoopt zich bij
hun monding een watermassa op. De combinatie van die beide fenomenen is al sinds eeuwen de grote oorzaak van de periodieke overstromingen in de Dendervallei. Dit fenomeen leidde reeds in de 15de
eeuw tot disputen en een groot onderzoek [22]. Na vriesperiodes kon
ook ijsgang een probleem zijn en voor overstromingen zorgen [23].
Tijdens het Ancien Régime was de grote remedie tegen deze kwaal
de Dender te ruimen en te ontdoen van zoveel mogelijk obstakels (bv.
de geweren), zodat het debiet kon worden vergroot [24].
Te Pollare is reeds sprake van dammen en van overstromingsgevaar in 1224 [25]. Te Ninove zijn er vanaf de Middeleeuwen regelmatig meldingen van overstromingen. Vooral de Beverbeek, die
dwars door de stad liep, zorgde voor problemen. De stadsgracht aan
de Geraardsbergse Poort 'diende als ontlastingskanaal en loosde het

[22J

(23]
[24)
[25)

Dat probleem wordt te Ninove reeds aangekaart in 1420-1426 voor de schepenen van de
Keure te Gent. De bezitters van de Denderweiden k.laagden "van den ovenvatere midts
dal dwaler niet lossen noch rumen en mochte nederwaert" (VANGASSEN,
Geschiedenis van Ninove, I, p. 29-32).
J. MEERT, Bijlagen bij 'De Achttiende-eeuwse Dender', in: Het Land van Aalst, 54,
2002, p. 310.
V ANGASSEN, Geschiedenis van Ninove, J, p. 23 en 31.
COCK en VAN DE PERRE, Over molens in Poll are, p. 96-98.
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overtollige water van de Beverbeek in de Molendender, zodat de
grootste watermassa uit de stad zelf kon worden geweerd [26]. Ook
de Begijnenbrug (zoals vandaag de tweede Denderbrug aan de Oude
Kaai) was bij hoog water een hinderlijk obstakel. Vangassen vermeldt vernielingen van de brug bij watervloeden in 1571, 1572 en
1574. In 1716 noteert abt Ferdinand Van der Haeghen in zijn dagboek: "Deze winter hadden we veel te lijden van een zeer strenge
vorst met grote overvloed van sneeuw, vanaf 14 december 1715 tot 5
februari 1716, wanneer door het plotseling smelten van de sneeuw
een zo grote overstroming is ontstaan dat al onze abdij weiden als één
meer waren. De vissen van onze vijvers die de vorst gespaard had,
werden door de kracht van de vloed meegesleept op één na.
Verscheidene mensen en paarden zijn verdronken en de houten brug
bij de Grijze Zusters werd, samen met meerdere huizen, vernield en
door de kracht van de rivier meegesleurd [27]." Tijdens dezelfde
watervloed werd de Sint-Annabrug te Aalst op 7 februari 1716 eveneens verwoest [28].
In de argumentatie. voor het graven van een kanaal AalstBaasrode (ca. 1750) speelde het oplossen van het probleem van de
overstromingen een belangrijke rol. Terecht, omdat een snelle afvoer
van het water naar de Schelde via een breed kanaal het debiet van de
benedenloop van de Dender gevoelig kon verbeteren. Bij laagwaterstand op de Schelde konden massa's water uit de Dender ongehinderd
afvloeien, zonder dat dit overstromingen in Dendermonde moest veroorzaken. De huidige nieuwe Dendermonding ten westen van
Dendermonde, aangelegd in 1978, heeft zowat hetzelfde effect, zoals
gebleken is bij de laatste overstromingen [29].

[26]

[27)
(28)
[29)

VANGASSEN, Geschiedeni
van Ninove, I, p. 23-24. In de jaren zestig heeft men een
analoge oplossing met succes toegepast door het water van de Beverbeek via de aanleg
van een enorme buis, die onder de bocht van de Albertlaan loopt, af te leiden van
Herlinkhove naar de sluis te Poll are. Daardoor werd het probleem van chronische overstromingen
ter hoogte van het kruispunt Albertlaan en Gentsestraat
en in de
Lavendelstraat opgelost, maar is een nieuw próbleem van wateroverlast ontstaan aan de
sluis te Pollare (zie verder).
J. DE KEMPENEER,
Aantekeningen
uit de dagboeken
van de prelaten der
Norbertijnenabdij van Ninove 1657-1783, s.l, s.d., p. 114.
J. MEERT, De achrtiende-eeuwse Dender, in: Het Land van Aalst, 54, 2002, p. 244, noot
12.
J. MEERT, Het kanaal Aalst-Baai rode en de verkeerswegenproblematiek
in het Land
van Aalst in de 18de eeuw, in: Het Land van Aalst, 55, 2003, p. 23. De overstromingen
zouden jaarlijks een schade van omstreeks 42.000 gulden aanrichten! Ook toen reeds
werd als alternatief een doorsleek naar de Schelde boven Oudegem voorgesteld (Ibidem,
p.25).
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3. Is het probleem thans erger dan vroeger?
Of we vandaag een klimaatswijziging meemaken en of het nu
meer regent dan vroeger i mogelijk, maar niet zeker. Ook vroeger
kon het fel en langdurig regenen, zelfs in de zomer. Zo is er een melding van een enorme overstroming op de Maas te Dinant in 1460. In
de Annales Floreffienses staat te lezen: "Op de zevende augustus is
de abdij van Leffe door een enorme watervloed volledig verwoest en
zo tot niets herleid, dat alleen de vier muren van de kerk nog overeind
staan. De abt van voornoemd klooster is samen met zijn huispersoneel verdronken. De andere kloosterlingen konden zich ternauwernood redden door ofwel op de toren te klimmen, ofwel naar hogere,
veiligere plaatsen te vluchten. Te Dinant en op andere plaatsen zijn
velen omgekomen [30]."
Wel is zeker dat er thans een versnelde afvoer van regenwater is.
Meer verharding, meer huizen, meer rioleringen en minder grachten
veroorzaken dit effect. Zeker was vroeger de opbergcapaciteit van de
beken groter door de talrijke visvijvers en de wachtbekkens bij de
watermolens. Bekijk maar eens goed de Ferrariskaarten (ca. 1770)! In
de dagboeken van de Ninoofse abten wordt herhaalde malen gemeld
dat bij grote regenval de vissen uit de abdijvijvers op de velden spartelden. Er waren vaak kleine lokale overstromingen. De visvijvers en
waterkommen fungeerden als buffers en vertraagden de afvoer van
het regenwater naar de Dender. Daardoor werd de watermassa in de
tijd en de ruimte meer gespreid dan vandaag.
Te inove is de doorstromingscapaciteit van de Dender verkleind doordat ca. 1965 de Molendender (thans Centrumlaan), een
zijtak van de Dender, is gedempt. Bovendien slibt de Dender meer
dan vroeger aan, door de erosie van de akkers die in de winter bloot
blijven liggen - denk aan de maïsakkers. Om bouwgrond en
industriegrond te creëren werden zowel in de Dendervallei als in de
beekvalleien steeds meer natuurlijke overstromingsgebieden opgehoogd.
De natuurlijke
opbergcapaciteit
van regenwater
in de
Dendervallei en de doorstromingscapaciteir van de rivierbedding zijn
gedurende de laatste decennia verkleind, zodat gebieden die vroeger
niet overstroomden, thans wel met dit probleem geconfronteerd wor-

[30]

Monumenta

Germaniae

Historica, Scriptores,

16, p. 630.
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den. Als voorbeelden gelden de Stationsstraat te Liedekerke en het
gebied stroomafwaarts de sluis van Pollare. Vergelijkingen met de
toestand vóór de kanalisatie van 1860 zijn moeilijk te maken, omdat
de Dender toen een ander profiel had. Zeker had de bedding toen een
kleinere doorstromingscapaciteit,
wat de kans op overstromingen
groter maakte, maar daartegenover stond dat er meer mogelijkheden
waren om het water tijdelijk te stokkeren in de niet bewoonde
Dendermeersen en op te houden in de talrijke vijvers op de beken.
4. De remedies
In het boek De Dender en zijn Vlaamse steden (1984) pleit men
nog voor een herkalibrering van de Dender voor schepen tot 1350 ton
(thans 300 ton) . Uiteraard zou dit het overstromingsprobleem oplossen, indien men tegelijkertijd alle infrastructuur zou vernieuwen en
het profiel van de bedding in de steden zou verbreden. Dit plan is echter op het eind van de jaren tachtig door de ambtenarij stilzwijgend
verlaten, want onbetaalbaar, economisch zinloos en ecologisch een
ramp. In datzelfde boek pleit men eveneens voor de aanleg van een
groot waterspaarbekken boven Geraardsbergen.
Dit plan kan slechts een deel van de oplossing zijn, omdat overstromingen soms zeer lokaal zijn. Aan de sluis te Pollare bijvoorbeeld
monden thans drie beken in de Dender uit: de Pollaarse
IJzermanbeek, de Appelterse Rijt, waarin ook de Zandberg se
Molenbeek haar overtollig water afvoert, en de Beverbeek. Dit is een
nieuwe situatie sinds de jaren zestig, omdat de monding van de
Beverbeek, die vroeger stroomafwaarts Ninove lag, nu stroomopwaarts de stad is verlegd. Deze plaats is nu te Ninove het knelpunt
geworden.
Het verhogen van de oevers in de steden is quasi onmogelijk
omwille van de bruggen en het zou de lozing van het water vanuit de
zijbeken slechts bemoeilijken en dus het probleem van de overstromingen naar deze beekgebieden verleggen. Het baggeren (uitdiepen)
van de Dender kan zeker enig soelaas brengen, maar kan slechts een
tijdelijk effect hebben, tenzij men deze operatie regelmatig herhaalt.
De aanleg van kleine wachtbekkens op de loop van de grotere beken,
naar het voorbeeld van de vroegere visvijvers, kan zeker een deel van
de oplossing zijn. Een absoluut verbod op het verder inpalmen van
natuurlijk overstromingsgebied, lijkt, althans in theorie, verworven te
zijn, alhoewel het bouwen in beekvalleien ver weg van de Dender
nog volop aan de gang i . En zelfs wint de idee veld om bepaalde
bebouwing in natuurlijke overstromingsgebieden op termijn weer op
te geven. Blijkbaar is opnieuw de trend ingezet om het
Denderalluvium te verlaten.
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Natuurrampen kan niemand verhinderen. De geschiedenis
terugschroeven en de kanalisatie ongedaan maken is evenmin mogelijk. De negatieve gevolgen van de kanalisatie tot een minimum
beperken is het enige alternatief. Vroeger bracht de Dender naast
waterellende tevens economische welvaart voor de streek en was de
balans in evenwicht. Vandaag lijkt de Dender alleen nog een lastpost
te zijn. De Dendervallei biedt echter een enorm potentieel als natuurgebied en als stil recreatiegebied. In die zin kan de Dender een nieuwe positieve betekenis krijgen voor de sterk verstedelijkte
Denderstreek.
D. Van de Perre
Hoogstraat 23
9401 Poll are
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Freddy CAUDRON, Families te Nieuwerkerken.
1794 tot 1930

Deel II:

van

Op vrijdag 31 januari 2003 werd de publicatie Families te
Nieuwerkerken. Deel Il: van 1794 tot 1930 voorgesteld. Dit werk
is het vervolg op het eerste deel van Families te Nieuwerkerken
(1999) dat de periode van de 16e tot de 1ge eeuw behandelde. De
gezinsreconstructie van de families te Nieuwerkerken is daarmee volledig.
N aar dit deel TI werd door menig familiekundige met roots te
Nieuwerkerken reeds lang uitgekeken. Het laat de beginnende genealoog een gemakkelijke start toe; de kloof die tot nog toe tussen de
huidige Nieuwerkerkse generaties en die van de periode vóór 1800
bestond, wordt met deze publicatie immers gedicht. Dank zij het reuzenwerk van Freddy Caudron, is vertrekken met en voortbouwen aan
je stamboom gesneden koek, zeker als je het geluk hebt dat je familie honkvast is geweest en steeds op Nieuwerkerken beeft gewoond.
In dit tweede deel wordt de reconstructie voorgesteld van 4.913
families die tijdens de periode l794 tot en met 1930 te
Nieuwerkerken hebben verbleven. Voor geheel de behandelde periode werden de parochieregisters geraadpleegd en tot 1900 ook de
registers van de Burgerlijke Stand van Nieuwerkerken. De wet op de
privacy verbiedt immers elke raadpleging van een document dat jonger is dan 100 jaar, vandaar dat de registers van de Burgerlijke Stand
na 1900 niet beschikbaar waren. Ook van andere gegevens zoals
doodsprentjes, doodsbrieven, kiezerslijsten en zelfs grafzerken werd
uitvoerig gebruik gemaakt. Voor familienamen reeds eerder vermeld
in de Mededelingen van Liniaal, wordt ook telkens naar het betreffende artikel verwezen, omdat het bijkomende informatie over de
betrokken persoon verschaft.
Het werk bevat ook indexen op de vrouwennamen, de geboorten, de huwelijken in de 1ge eeuw, de ingeschreven overlijdensakten
en de overlijdens. Ze bevatten interessante gegevens voor sociologische (mortaliteit, kindersterfte, levensverwachting) en taalkundige
(voornamen en familienamen) studies.

F. CAUDRON, Families te Nieuwerkerken. Deel IJ: van 1794 tot
1930 werd uitgegeven
door de Culturele Vereniging
van
Nieuwerkerken, Li iAal. Het boek bevat 524 bladzijden, waarvan
454 blz. tekst, 52 blz. index, 10 blz. bijlagen, 4 blz. werkwijze en 1
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blz. inleiding. Het werd gedrukt op formaat A4, recto-verso, en is
stevig ingebonden. De prijs bedraagt 30 euro, verzendingskosten 4
euro niet inbegrepen. Te verkrijgen op het secretariaat van Liniaal,
Terbekenstraat 51, 9320 Nieuwerkerken, tel. 053/83.03.69, e-mail:
fredy.de.schryver@pandora beo Ook deel I is nog te verkrijgen tegen
dezelfde voorwaarden.
W. Vernaeve

*
Wilfried VERNAEVE. Auteurs- en Hoofdwoordenindex
op de
Bibliografie van de gemeenten van het Land van Aalst (1950-1983),
Aalst, 2002.

In 1985 verscheen Bibliografie van de gemeenten van het Land
van Aalst (1950-1983), onder de redactie van Herman VAN ISTERDAEL. Dit omvangrijke werk, bestaande uit twee banden en uitgegeven door onze vereniging, telt 915 pagina's en bevat 17407 items.
Het is een standaardnaslagwerk voor elkeen die zich aan de geschiedenis van één van de plaatsen in het Land van Aalst waagt.
Ons bestuurslid Wilfried VERNAEVE heeft onlangs de tijd
gevonden om op dit werk twee indices te maken, een auteursindex en
een hoofdwoordenindex. Beide indices zijn in één alfabetische lijst
verwerkt. Bij middel van het typografisch verschil tussen recht en
cursief weet men of een trefwoord op een auteur of op een hoofdwoord (uit de titels) betrekking heeft. Per trefwoord zijn dan de
nummers uit de Bibliografie vermeld.
Deze index verhoogt de bruikbaarheid en toegankelijkheid van
de Bibliografie. Er is slechts een geprinte versie voorradig, die in
beperkte oplage verspreid wordt. Voor leden die de Bibliografie
bezitten, is dit werk een nuttige aanvulling.
Het werk kml tegen kostprijs (€ 5 en eventueel verzendingskosten) besteld worden bij de auteur.

Wilfried Vernaeve,
Brouwerijstraat 39, 9300 Aalst
05377 4338
wilfried. vernaeve@pandora.be
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