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Aalst, Oost-Vlaanderen 
  ◄ Hiernaast zien we de Werfkaai of Molenkaai van 

Aalst met haar authentieke watermolens in het jaar 

1823 (naar een pentekening van Paul de Schaepdryver). 

Rond 1877 werd de middelste molen afgebroken, maar 

in 1880 werd hij heropgebouwd. Boven de oude 

ingangsdeur trof men een steen 

aan, met daarin uitgekapt de wa-

pens van de Spaanse koning en 

32ste graaf van Vlaanderen Filips 

II (° 1527 - † 1598), heerser over 

onder andere Spanje én over de 

destijds doodarme Zuidelijke-Ne-

derlanden (1556-1598) ►. 

 

 

De Aalsterse staakwindmolen en ook de vier of vijf watermolens, lagen min of meer veilig binnen  de 

stadsvesten en ontsnapten daardoor meestal aan heftig oorlogsgeweld. Herbouw en/of grote en dure 

reparaties, bleken derhalve zelden of nooit nodig te zijn. We denken dan ook dat de ligging van deze 

(grafelijke) molens binnen de bescherming van de stadsmuren, zelfs gedurende de Tachtigjarige Oorlog, een 

min of meer veilige plaats was. 

Hier, op de Warvfe, maalden ‘onze’  te Oombergen in Oost-Vlaanderen geboren watermolenpachter Carolus 

(Charles) Bombeeck fs. Egidius (Gillis) en Josina Plahier, samen met medepachter Pauwels Van Campen, 

op donderdag 25 januari 1674 de eerste twee moutbrouwsels sinds september 1673, die deze twee water-

molenaars op hún kosten over de Aalsterse Sint-Annabrug lieten brengen. Al in 1665 spande Carolus of 

Karel Bombeke, samen met de watermolenaars Joris en Pieter De Veylder en de ontvanger-generaal van 

Oost-Vlaanderen, een civiele zaak aan tegen de sasmeesters Romein De Craecker en Anthon Van der 

Waerden wegens het niet-sluiten van het sas waardoor de molens niet konden draaien (zie vanaf blz. 115). 

— 
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