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Vliegende blaadjes
van een
Aalsters liedjeszanger

De folklore, in ruime betekenis beschouwd, heeft allerhande mogelijkheden om zich aan vast te klampen. Het menselijk leven biedt daartoe
feiten genoeg: kunst, wetenschap, sport, geschiedenis, godsdienst en daarbij veel andere gelegenheden. Door dit feit bestrijkt de folklore een ruim
werkterrein waaruit gevolgd is dat in dit kader de verschillende takken
van diezelfde folklore ontstaan zijn.
Een tak welke bij de folkloristen of volkskundigen grote aandacht opeist is de volksletterkunde welke op haar beurt uiteraard kan en moet
gesplitst worden. In dit laatste geval is de verdeling vaag omdat hun aard
te zeer ineengestrengeld is. De onderdelen kunnen vrijwel afzonderlijk
behandeld worden alhoewel het onderling verband nooit ver te zoeken
is. In die zin wagen we ons toch op een zijspoor als we het volkslied
afzonderlijk behandelen, doch, bestaat er een onderwerp in de volkskunde dat als dusdanig een beter geheel op zichzelf vormt? De stof welke
hierover voorhanden is bewijst genoeg wat het volkslied betekend heeft
voor de gemeenschap. Honderde liederen werden mondeling overgeleverd en sinds de uitvinding van de drukkunst op het einde van de 15e
eeuw tot en met de verdwijning van de marktzangers in het midden van
de 20e eeuw, werden ettelijke duizende vliegende blaadjes verspreid. Feitelijk zouden we van verdwijning niet mogen spreken, want nu nog staan
er volksmensen klaar die met bijzondere lokale gelegenheden vlug met
een nieuwbakken liedje op de proppen komen.
Alhoewel vroeger ook liedblaadjes moeten verspreid geweest zijn werd
de grote start toch pas gegeven met de drukken van Van Paemel, Theys,
Lambin-Mathee en een paar minder bekenden. Deze namen domineren
zowat de geschiedenis van het vliegend blad net zoals de namen van
Sadones en Tamboer dit doen wat de zangers betreft. Nochtans, hoeveel
namen zouden we niet moeten vermelden naast deze grote bekenden ook
al was hun produktie niet zo uitgebereid. De marktzangers waren grotendeels beroepszangers want het grootste percentage ging zingen om den
brode en een onderzoek in verband met hun uitgaven van vliegende
blaadjes heeft ons geleerd dat onze streek veel dergelijke beroepsmensen
rijk was.
Ten tijde van Jozef Sadones (1755-1816) kende ook Aalst een beroemd liedjeszanger ook al leefde hij in de schaduw van de Geraardsbergenaar. Johannes Baptiste DIERICKX, «gebortig tot Aelst, die leeft
in de Trouw zonder haet of nyd met zyn Vrouw», heeft net zoals de
anderen gans Vlaanderen doorgereisd, en overal het nieuws verkondigd
dat hij onderweg had kunnen opvangen.
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Het nieuws dat ze brachten was in sommige gevallen reeds weken oud,
daar ze zich niet .al te vlug konden verplaatsen gezien de toenmalige verkeersmiddelen. Ze hadden echter het voordeel dat het grootste gedeelte
zich ook niet snel verspreidde, zodat ze in streken ver van het gebeurde
gelegen, toch nog met een zgn. primeur voor de dag kwamen.
In 1790 bezong J .B. Dierickx aldus een moordgeval te Ardooie (WestVlaanderen) dat dank zij hem ook in zijn eigen streek bekend werd,
want door het ontbreken van dag- en weekbladen, alsmede door het analfabetisme, was het volk op de liedjeszangers aangewezen om allerhande nieuwsjes te vernemen.
Toen van dekadentie in het liedblad nog geen spoor was, werd meestal
heel wat meer afgedrukt dan het lied zelf. J .B. Dierickx geeft eerst een
«COPIE» waarin hij het verhaal van het gebeurde verklaart. Als toemaat volgt dan de «SENTENTIE», wat niets anders is dan een soort
proces-verbaal met de uitspraak van het gerecht. Dan pas volgt het lied,
dat na deze mededelingen beter verstaanbaar moet zijn. Alhoewel de
«Copie» en de «Sententie» in enkele regels kunnen samengevat worden,
willen we hier beide laten volgen niet alleen om de uitleg van het verhaal, maar ook om aan te tonen dat de liedjeszangers zich geen moeite
bespaarden om de ware feiten te achterhalen en vooral om ze aan het
volk te verkondigen zoals het werkelijk geweest was.
COPfE

«Van wegen de godelooze Moordaedigheyd van f.C.B., oud 24 [aeren
gebortig van Ardoy, en aldaer levende met zynen Vader en twee Susters,
welken Man weduwaer zynde sirca 6 jaeren, maer dezen Zoone levende
in groote dronkenschap en baldaedigheyd zonder op God te peyzen of
te denken is den zelve eens 't huys gekomen tusschen 27 en 28, Febrarius
1790., waer op dat zynen Vader hem kwamp te berispen met deze woorden, zeggende: myn kind legt dog af al u zondig en dertel leven en peyst
op de better Dood die Christus voor ons geleden heeft, welk woorden
hem tot gramschap verwekt hebben, en heeft zynen Vader by het hair
gegrepen en tegen den vloer gesmeten, en met eenen stoel dood geslaegen, waer op zyne oudste Suster oud 12 jaeren al weenende hem is toegeschooten, welke hy verscheyde doodelyke wonden heeft gegeven, waer
op het jongste Meysken oud 8 jaeren al kermen meende te vlugten, het
welke hy als verwoed heeft vast genomen en deerlyk vermoord, waer
naer dat hy de kasse heeft opengebroken en al het Geld en Juweelen heeft
genomen, waer mede dat hy gevlugt is uyt de Stad, en binnen den zei ven
nagt gevangen is van de Boere wagt.»
SENTENTIE

«Om dieswille dat gy f.C.B., u zoo verre begeven hebt van tusschen
den 2-7 en 28 Febrarius 1790., uwen Vader oud 74 jaeren met eenen
stoel zoo vreedelyk dood te slaegen, daer naer uwe Suster oud 12 jaeren
tot 9 doodeiyke wonden hebt gegeven en aldus om 't leven gebragt, daer
naer u jongste Suster oud 8 jaeren ook deerelyk vermoord en den hals
afgesneden, daer naer al het Geld en [uweelen gestolen. Hier voor is
het dat 't edel Magestraet uwe criminele Sententie voor houwen van le90

vendig gerabraekt te worden, daer naer u hoojd afgesneden, en u lichaam
gesleept te worden op een horde tot op het geigeveld. en u lichaam aldaer geleyd op een rat, en u hoofd gesteken op een spille tot exempel van
jong en oud.»
.
LIEDEKEN GETROKKEN UYT DE SENTENTIE
(Stemme : Ik drink den nieuwen most)
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Hoort eens wat droeve maar,
Wordt ons beschreven klaar,
Hoe in Ardoy en man was wedeuwaar,
Met drij kinders verschillig wel twaalf jaar
Den ousten zone daar,
Kwam door zijn boosheid tot een droef gevaar,
Drinken en schinken,
Op God nooit dinken,
Al door de dertelheid,
Het dient te zijn beschreid.
Den vader sprak hem aan;
Met d'ogen vol getraan,
Ach, lieven zone bant uit uw verstand,
De onkuisheid en 's werelds vuilen brand,
Legt af uw dertelheid,
Ach! zone peist op Gods bermhertigheid,
Maai deze woorden
Zijn boos hert stoorden,
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En greep zijn ouden vaär,
Wredelijk bij het haar.
Door razemije groot,
Sloeg hij zijn vader dood,
Dat hij zwom in zijn bloed,
Wat wreed begaan,
Zijn zuster riep ach! wat hebt gij gedaan?
Met bitterlijk getraan,
Ach! Jezus, wilt ontzienden nood bijstaan
Naar al haar kermen zonder ontfermen,
Heeft hij door wraak gestoord,
Zijn zuster ook vermoord.
Het jongste kind dit zag,
Die riep met droef geklag,
Ach! lieven broeder, geef mij toch gena',
Om de liefde van God en Maria,
Maar hij bleef als verwoed,
En heeft het kind,
.
Gedompeld in zijn bloed,
En naar wreedheden opengesneden,
Dat 't bloed en 't ingewand,
Daar liep langs alle kant.
Dan nam hij al het geld,
De sommen ongeteld,
Zilver en goud en kostelijke schat,
En is daarmee dan gevlucht uit de stad,
Maar in den middernacht,
Wierd hij gevangen van de Boerewacht,
Die hem met krachten,
Naar 't stad toe brachten,
Al voor den hogen raad,
Van 't edel magistraat.
o'

D'Herenvraagden hoort aan,
Wat dat hij had misdaan, .
Waarop hij antwoordde
Met groot verdriet,
Ach! mijnheren gaat naar mijn huis en' ziet,
Ik heb de dood verdiend,
'k Hen mijn vader en zusters wreed verscheurd;'"
Vol misbaren wilt mij niet sparen,
Waarvan het magistraat, .
_.Geheel verwonderd staat. ' ..
Zij zijn 'van stonden aan,
Recht naar het huis gegaan, .
Waar zij"vonden den oudenvader zoet,
en de twee kinderen versmacht in hun bloed,
Het edel magistraat,
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Stonden verschrikt over die grauwzam' daad,
En al die 't zagen,
Stonden verslagen,
leder riep Jezus zoet,
Ons toch genaden doet .
. Z'hebben na korten tijd,
Zijn sententie bereid,
En uitgesproken door den hogen raad,
Dat hij moest voor zijn wreed,
Moordadig kwaad,
Tot spiegel in 't gemein,
Publiek moet levendig geraadbraakt zijn,
En dan beneden 't hoofd afgesneden,
En op' een spil gesteld,
Buiten op 't galgeveld.
" Als hij kwam op 't schavot,
Hij riep ach! goeden God,
Staat mij toch bij in dezen lesten nood,
.. Vergeeft mijn kwaad,
Ook al mijn zonden groot,
En. ook Maria rein,
.. Wilf:toGh mijn bijstand en mijn voorspraak zijn,
".--ik moer 'gaan sterven en 't leven derven,
Spiegelt u jonkheid al,
, Aan mijn- droef ongeval,
Daar stierf hij de 'dood,
Spiegelt u klein en groot,
Zieteens hoe dat. d'onkuisse dertelheid,
, Den mens op 't leste,
"Brengt in droeven strijd,
Eert uwen vader zoet,
En .uwe. moeder die u heeft opgevoed,
Wilt hun beminnen uit hert en zinnen,
Om voor al eeuwigheid,
Met God te zijn verblijd.
..
_. .. ~
Een moord kunnen bezingen .bëtekende voor een marktzanger evenveel àls tfiansvooreen
dagblad dat een primeur in grote koppen kan
afdrukken. Nochtans, naast de moorden bleef nog genoeg stof over om
interessante liedjes te-zingen: Om een beetje in hetzelfde genre te blijven: waren er, -ö.a..;~ok -de grote' ongelukken of dramatische voorvallen
met dodelijke afloop. Een tragisch geval dat zich in «Cambre» (NoordFrankrijk) afspeelde, stond ook op het repertorium van de Aalsterse
volkszanger J.B. Dierickx. '
.
Men kan zich afvragen hoe Dierickx aan dit nieuws uit Cambre gekomen is. Een eerstehypotese ~ en waarschijnlijk ook de meest aanvaardbare - zou zijn dat hij zelf omtrent die tijd ter plaatse was. Dit zou
'heel goed mogelijk zijn, .w~nt o~ze liedjeszanogers gingen weken- en

soms maandenlang de baan op en bezochten alle grote lokaliteiten en
jaarmarkten. Het is dus niet uitgesloten dat Dierickxook zijn werkterrein
zocht in Frans-Vlaanderen, waar hij - meer dan TIl.! het geval is - nog
altijd in het zelfde taalgebied was.
Anderzijds zou men ook kunnen veronderstellen dat Dierickx een lied
gehoord had van een ander liedjeszanger over dit dramatisch geval. Dit
is wel mogelijk alhoewel - volgens ons althans - minder waarschijnlijk.
Andermaal begint J.B. Dierickx zijn liedblad met enige uitleg om de
gebeurtenis nader te verklaren:
WAERE GESCHIEDENISSE of DROEVIGE TRAGEDIE
«Voorgevallen in Cambre op het iransen gebied, hoe aldaer eene Dochter tegen haer Vaders dank, den Houweiyken staet heeft aengenomen, en
door maljortuyn, ziektens, en grooten last van Kinderen tot de uytterste
armoede is gekomen, als de rechtveerdige strafte haer's Vader zoo den
inhoud van het lied beter zal bedieden; tot Spiegel van Ouders en Kinderen en exempel der Houwelvken.»
(Op de Wyze: Van het droevig Nonneken)
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Een wonder zake gaan ik u verklaren,
En aan ul. brengen voor den dag,
Hoe dat een dochter droevig is gevaren,
Want uit Cambré schrijft men dit droef geklaag,
Dees ware reden en droevigheden ,
Aanhoort het lied nu onlangs maar geschied.
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Een enig kind, een dochter rijk en machtig,
Die trouwde tegen haren vaders dank,
Zij bleef ook in de zelve stad woonachtig,
Hoort hoe de armoede haar op 't leste dwong,
Door malfortuinen ende ruwinnen,
En ziektens groot kwam zij in groten nood.
Veel kinders hebben zij te samen gewonnen,
Den man wierd ziek door armoe en verdriet,
Dat kwam haar vader hun zeer wel te jonnen,
Zoo droeve zaak en is er nooit geschied,
Zij is getreden vol droevigheden,
Door nooit wat kruis al naar haar vaders huis.
Hoort eens mijn klacht sprak zij beminden vader,
Mijn man en kinders zitten zonder brood,
Hij sloeg de deur toe zo zij hem kwam nader,
Schoon zij klaagde deerlijk haren nood,
Hij sprak gij hoere komt mij niet storen,
'k En ken u niet klaagt elders uw verdriet.
Zij is al wenen naar haar huis getreden,
Zei ach! God rukt mij de wereld af,
Haar kinderkens kwamen met haastigheden,
Ach! moeder zeg wat ons grootvader gaf,
De vrouw vol zuchten en ongenuchten,
Antwoordde bloot ten minsten geen stuk brood.
De vrouw die is tot in haar huis gekomen,
Op enen stoel heeft zij haar neergezet,
De kinders door den honger opgenomen,
Kwamen tot bij moeder aan het bed,
Van hunnen vader baden zij te gader,
Ach! moeder zoet geef ons toch een stuk brood.
Zij riep mijn kinders lief houdt op van klagen,
En nam het jongste kind op haren schoot,
En wilt mij toch niet meer naar eten vragen,
Bid God dat hij ons helpt in onzen nood,
En dit sprekend is zij bezweken,
't Wijl 't kind van dorst zoeg aan haar droge borst.
Alzo heeft haar de dood beroofd van 't leven,
Door stoute groot en op staanden voet,
De man die meinden haar bijstand te geven,
Eilaas, 0 God, 't was al verloren moed,
Ziek en onmachtig viel suimelachtig,
Wat droefheid groot en ook van zijn bedde groot.
De kinders vielen bitterlijk aan 't wenen,
En liepen 't saam naar hun grootvaders huis,
Den welken hun joeg aan de deur metenen,
Sprak wat komt gij hier maken gij gespuis,
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Gaf zijn commande 0 God wat schande,
Te jagen voort dees kinders op zijn woord.
Maar God- die alles ziet en kan 't aanmerken,
Die vond hem ook binnen den zelven nacht,
En gaf hem haast den loon van zijne werken,
Want door een onweer wierd hij omgebracht,
God zond zijn plagen 't wierd al verslagen
Want huis of man, men vond niet meer daar van.
Als knecht en meissen die het zijn ontkomen,
Zo ons het schrift vermeld van deze zaak,
Zijnt met kwalijk varen niet ingenornen..
Want God neemt over zulke zonden wraak,
Ouders wilt letten en nooit verpletten,
De oprechte min maar schept daar vreugden in.
Voor 't lest neemt acht op dees bedroefde tijden,
Dat gij den armen toch behulpzaam zijt,
God zal u sparen dan en ook bevrijden,
Veracht de jaloezie den haat en nijd,
Kinders met eren wilt hier uit leren
Ook man en vrouw zijt toch malkaar getrouw.
Mere.

Julien DE VUYST.

ONRUSTSTOKERS

TE GERAARDSBERGEN

15.12.1781.
Jan-Baptist Poppelier, bijgenaamd Broodtkooren, mulderskneecht op de
molen van Cornelis van Dorp, gewoond hebbende «op den Duydtschen
Brouck» te Boelare, Guilliame Beerens, knecht van Ioseph de Breuck
«in de Geetestraete» te Geraardsbergen, Bartholomeus Berlaut, schip trekker, wonende «buyten de Brusschelsche poorte» te Geraardsbergen,
Adriaen de Mulder, zoon van Jacob, bijgenaamd Vatjen mulders, «in de
Gaffelstraete» te Geraardsbergen, voortvluchtig en Simoen Ardelvelde,
zakdrager, aangehouden.
Deze mannen zijn in opstand gekomen tegen de brigadier en de garde
van de provintiale rechten, bij de uitoefening van hun ambt. De eerste
wordt voor 15 jaar verbannen, Beerens en Berlaut voor 10 jaar, Adriaen
de Mulder voor 5 jaar. Simoen Ardevelde, gezien zijn langdurige opsluiting, moet met ontdekt hoofd op beide knieën voor het hof vergiffenis
vragen «over de feitelijckheden bij hem gedeurende den troubel begaen».
De groep wordt gezamenlijk veroordeeld tot de proceskosten. Dit vonnis
zal te Geraardsbergen gepubliceerd worden.
blz. 216 v",
(Ra. Gent;
nr. 8596).
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Een bladzijde uit de geschiedenis van
het Land van Gavere (1483-1494)
Het traditioneel verzet van de Gentenaren tegenover hun wettige vorst
of het gevestigd gezag is voldoende gekend. Wij weten tevens dat., bij
onlusten, een van beide partijen zich verhaastte het kasteel van Gavere,
dat gold als een voorpost van Gent, te bezetten.
De plotselinge dood van Maria van Bourgondië op 27 maart 1482 bood
een gepaste aanleiding om de oppositie van Vlaanderen en vooral van
Gent tegenover Maximiliaan van Oostenrijk te doen opflakkeren. Het is
in het kader van deze oproerige beweging dat wij poogden haar verloop
in en haar weerslag op het Land van Gavere, een van de baanderijen
van het Land van Aalst, na te gaan.
Daar hij, wegens de oorlogen, zó ver van Vlaanderen verb1eef, verleende «Prince Monsieur François», graaf de Laval en Montfort, heer
van Gavere, aan zijn bloedverwant Iehan de Montmorency, heer van Nevele, op 12.6.1483, volmacht om zijn bezittingen hier te beheren (1).
Up ~ november daaropvolgend legde de Montmorency de akte van aaustelling voor aan de schepenen en de Raad van Gent.
Vroeger waren deze gronden en heerlijkheden in pacht gegeven aan
«ung nommé Robert d'Escornay», een ridder uit het geslacht van Schorisse. Blijkbaar had deze overeenkomst geen voldoening geschonken.
In 1483 nog werd het geheel - «la baronnie, terres et seignouries de
Gavre, Vinderhaute, Meerendré, Ordeghem, Viesmoreghem et Faulsèque», met alle de afhankelijkheden: renten, cijnzen, molens, gronden,
bossen, vijvers, visserijen, het beste hoofd, enz. - voor 540 pond parisis
verpacht aan Jacques vanden Hane, een Gents burger, en aan Bernard
Roegiers, die de verbintenis aangingen, voor hen en hun erfgenamen, de
pachtsom, de helft op 1 augustus, de rest op 1 februari, te betalen aan
«rnaistre [ehan», heer van Nevele (2).
Was het wegens de talrijke, verscheiden inkomsten die een goed beheer bemoeilijkten, of omwille van de oorlogsomstandigheden, dat een
splitsing zich opdrong? In 1486 zien wij dat «vanden lande van Gavere,
Velseque, Autmoereghem ende Oordeghem» twee welomschreven «cavels» werden gemaakt: de ene toegewezen aan Willem van Meerendré,
de andere aan Bernard Roegiers. Het lijkt ons de moeite waard de inhoud van beide kavels nader te onderzoeken.
«Willem van Meerendré sal hebben te zynen cavele ende deele thooge
bailliuschip van Gavere, al tberecht met den mannnen ende alle de proffyten vande leenen, hoedanich dat die zyn, ende alle de proffyten vande
crymen ende van gheconfisquerde goede, van bastarde goede oft anders,
hoedanich dat syn. Item sal hebben de civil boeten den hooghbailliu(I) Deze volmacht was getekend door «Monsieur le Cornte», «Monsieur de Chastillen», «I'abbé de Clermont», Jacques vanden Hane en Bernard Roegiers.
(2) Algemeen Rijksarchief; Fonds: Trésor de FJandre, Nr 2828.
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scippe van outs toebehoorende, vutghesteken dat hy derven sal alle de
boeten van dry pond parisis van vroomynghen (3) die zullen toebehooren den ontfanghere».
Buiten het ambt van- hoogbaljuw , zal Willem nog meer genieten en te
verantwoorden hebben dan de hieraan verbonden voordelen. De heer
van Gavere had er zich altijd op beroepen - hij zal dit nog doen op
het einde van de 18de eeuw - dat hij het banmolen-recht had en dat
niemand van zijn onderdanen gerechtigd was graan te laten malen buiten de molens van de heer, de windmolen te Gavere en de watermolen
ter Biest te Allerheiligenzwalm. «Item anc1evende den boeten ofte verbuerten vande vrien molagien, daer af zal elc hebben dat by hemlieden
ofte by elc van haren dienaers ghevanghen ofte geexploiteert sal worden,
zonder daer af eIcanderen eenich instant ofte rekeninghe te doene».
Naargelang het optreden van de sergeant of de prater van een bepaald
gerechtigde, zal aan deze het bedrag van de opgelopen boete en de waarde van het aangeslagen graan of vervoermiddel ten goede komen. De
hoogbaljuw zal echter recht hebben op de boeten en straffen door de
mannen van zijn eigen vierschaar aangesteld; «item zal (hy) mogen stellen eenen sergent te zynder goeste ende tsynen proffyte», De opbrengst
van wind- en watermolen blijft gemeenzaam: «item (Willem) zal hebben half de muelene ter Biest ende half de muelene van Gavere» en verder de helft van de Winnemeers en twee bunder land die hij op de Hofkouter in gebruik heeft. «Item zal noch hebben alle de bosschen van
Gavere ende Baeyghem. Item zal noch hebben den Boevensputte ende
Bernaerdt elders daer vooren bewysen de somme van eenënveertich pond
parisis tsjaers».
De eerste kavel omvat tevens nog enkele inkomsten buiten Gavere
gelegen, te weten de ganse heerlijkheid van Velzeke en deze van Oudmoregem «met allen haren toebehoorten hoedanich die zyn».
Benevens de inkomsten worden ook enkele lasten voorop gesteld. Jaarlijks zal Willem de renten dienen te betalen «vut zynen cavele gaende,
te zynen laste zonder mynderinghen van zynen pachte». Verder is hij
verplicht «al thout dat men den castelain oft anderen gheven moet» voor
zijn rekening te nemen. Voor zijn aandeel in de hoofdpacht moet Willem
ten slotte jaarlijks de som van 1.086 pond 10 schellingen parisis betalen,
De pachter van de tweede kavel, Bernard Roegiers, woonde te Oordegem en was, voor rekening van graaf de Laval, baljuw en ontvanger van
deze heerlijkheid. Zijn deel omvatte «den geheelen ontfanc van al den
lande van Gavere, vute ghesteken de parcheelen die inden cavele van den
vorn. Willem van Meerendré begrepen staen», terwijl hij tevens het ambt
van onderbaljuw waarnemen zal. Hieraan is o.m. verbonden de bevoegdheid tot het oproepen ter zitting van de schepenen, die op hun beurt vonnissen, en verder «alle boeten, exploiten ende proffiten, alle de raccoorden ende peinen zonder de peinen ghemaeckt byden mannen». Horen
ook bij deze kavel al de boeten spruitend uit betwistingen omtrent landerijen tot 3 pond par. Aangaande «der vryer molagien» of de overtredingen in zake het recht van de banmolens, zal hij dezelfde voordelen
(3) Vroomynghen:
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inkomsten

uit landerijen

of uit de betwistingen

hieromtrent.

genieten als de eerste kavelant. «Item zal noch hebben alle de wandelcocpen ende sterfcoopen», d.i. de bedragen die, zoals gebruikelijk, aan
de heer toekwamen telkenmale een onroerend goed, hetzij bij kontrakt
hetzij bij sterfgeval, in andere handen overging, «ende ooc alle de hooftstoelen vanden lande van Gavere», d.i. het beste hoofd (dat bij een overlijden verschuldigd was), waarvan de opbrengst in de onderscheiden dorpen niet onbelangrijk was. Dit recht, ten bate van de heer van Gavere..•
werd in normale tijden opgeëist te Gavere, Sernmersake, Vurste, Wassene (4), Baaigem, Paulatem, Sinte-Maria-Latem, Dikkelvenne, Hermelgem (5), Meilegem, Nederzwalm en Munkzwalm.
Waar eerstgenoemde Willem de heerlijkheid van Velzeke en deze van
Oudmoregem in pacht krijgt, wordt aan Roegiers «de geheele heerlicheit
van Oordeghem met allen den toebehoorten» toegewezen. Ten slotte is
deze gerechtigd de prater of veldwachter en de schepenenklerk van Gavere aan te stellen.
Zoals voor de eerste vermeld werd, zal Bernard ook telken jare de
renten «huut zynen cavele gaende te zynen laste» betalen en, als aandeel
in ,dé hoofdpacht, een zelfde bedrag van 1.086 pond 10 sch. par. moeten
kwijten.
De «condicien ende bespreken» bepalen verder: dat beide pachters,
elk in zijn gebied, gehouden zijn de nodige herstellingen te doen uitvoeren en tot vrijwaring van de heerlijke rechten op te treden; dat de onkosten veroorzaakt door de «jaerwaerheden», d.i. het eens per jaar plaats
hebbend onderzoek en uitspraak inzake bepaalde misdaden, alsook deze
van de «gaudaeghen», of het gouwgerecht, ten laste zullen vallen van
Willem, die het voornaamste deel van de rechterlijke macht in handen
heeft; dat schikkingen worden getroffen in verband met de voorschotten
(ten bedrage van 600 pond parisis) gedaan «voor de casten van Robrecht
van Scorisse» - waarop we niet verder ingaan, omdat deze buiten de
door ons onderzochte periode vallen.
Een nieuwe molen moest worden opgericht, «veu que l'anchien fu
brullée». Bepaald werd op de «20ste van Sparde 1486»(= 20 februari
1487 N.S.), - door de bemiddeling en in het bijzijn van Lyone van
Dickele, Pieter vander Straten (in een voorgaande rekening als ontvanger vermeld), Robrecht de sergeant en Lyone Bernage - dat «Item, ende
aengaende der nieuwen muelen die Bernaert maken ende stellen zal, op
de hoghe Varent, zoo es bespree dat de voors. Willem daer af de helft
van alle proffyten hebben zal, zoo wanneer hy de helft vande weerdde
van de muelene betaelt zal hebben», na een door bevoegden gedane schatting van de kosten. «Ende alzoo langhe als de voors. Willem in ghebreke
es van de helft te betalene, zoo zal de voors. Bernaerde alle de proffyten
vanden voors. muelene alleene hebben tsynen proffyte» (6).
o

0

0

(4) Wassene : hing parochiaal af van Schelderode: behoort nu tot de gemeente
Vurste.
"
(5) Hermelgem : vroeger een zelfstandig dorp. De parochie werd bij Nederzwalm
gevoegd in 1847, de gemeente Nederzwalm-Hermelgem bestaat sedert 1849.
(6) ARA; Trésor de Flandre, Nr 2828.

.99

In het Fonds «Trésor de Flandre» zitten nog een paar losse stukken,
die enig licht werpen op de toestand van Gavere en omliggende gedurende deze benarde jaren.
Vooreerst hebben wij een kopij van het getuigschrift, dat op 4 oktober
1489 werd afgeleverd doorde Wet van Gavere, op verzoek van Willem
vanden Sype, namens de weduwe en erfgenamen van Jacques vanden
Hane, en van de reeds genoemde pachters Roegiers en van Meerendré (7).
Hieruit vernemen wij O.ID. dat aanvankelijk de goederen werden verpacht, voor een termijn van negen jaar, op de gebruikelijke manier, het
aansteken en opbranden van een kaars, in de maand mei 1483, de windmolen van Gavere tegen 22 mudden koren, de watermolen ter Biest tegen 20 mudden 7 rasieren (8). Drie jaar lang, te weten van Sint-Jan 1487
tot Sint-Jan 1490, hadden de pachters hiervan geen profijt genoten. Dit
werd ten laste gelegd van «sire Reynier Mey», de kapitein van het door
Duitse soldeniers bezette kasteel, en zijn aanhangers, die de voordelen
uit deze molens zelf hadden opgestreken. Wij noteren hier ook hoe, wegens de oorlogen en onlusten in Vlaanderen, de prijs van de granen geweldig aan het stijgen ging: 28 sch. par. voor 1487, 33 sch. 6 d. par.
voor 1488 en 54 sch. par. voor 1489 per rasiere.
Ook van de andere bronnen in het domein van Gavere kwam van de
meeste in de jaren 1488 en 1489, van sommigen ook in 1487, niets in
kas. Aldus verging het met de bossen, aan wier doelmatige kapping en
uitbating biezondere zorg werd besteed. Slechts alle negen jaar mogen
de aan de beurt komende kappingen worden uitgevoerd, ervoor zorgend
dat kleine eiken en andere houtsoorten, de z.g. «estandarz», behouden
blijven. Oudere boomstammen mogen slechts aangeproken worden tot
het uitvoeren van herstellingen aan de gebouwen. De opbrengst van de
bossen te Gavere werd toen geraamd, naargelang de kappingen in de
Doerent, de Hastert of de Gaverbos, op 120 pond par. per jaar.
De weide, genaamd de Boevensputte, werd aangezien als grazing leverend voor 25 koeien. Voor elke in aanmerking komende koe moest 3
pond 12 s. par. betaald, doch er kon geen ontvangst worden geboekt.
De gronden, genaamd «de Hofcautre» welke de heer van Gavere in
eigendom had, zijn aan verschillende personen in pacht gegeven tegen
155 pond. Er werd vrijstelling verleend over 1488 en 1489, doch de onderpachters geven blijk van mistevredenheid en willen ook kwijtschelding
over het jaar 1487, «à cause que tous les labeurs par eulx faits sur lesdites terres furent tous perdus». Hetzelfde geldt voor «de Crayenbosch»
en voor «de Wyngaert», terwijl o.m. de landerijen te Dikkele en te Meilegem slechts voor 1488 en 1489 voor kwijtschelding in aanmerking
kwamen.
(7) «Coppie de la certijiccacion donné par /a loy de Gavere et Bernaert Roegiers,
recue et translatée de I/amen en [rançois», Dit afschrift van het attest werd
afgeleverd op 14 juli 1495, toen de zaak van de vereffening voor de Grote
Raad van Mechelen nog hangende was.
(8) Gavere volgde de maat van Deinze. Een mudde deed hier 12 halsters of 6 zakken. De inhoud van de mudde verschilde haast van streek tot streek; hij
schommelt rond de 232 liter.
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De vijver van Dikkele, de kleine vijver en de grote vijver van Semmerzake, de overzetdienst te Gavere, de visserij van Hertnelgem en de praterij van Gavere waren als zoveel bestanddelen van het domein,· die twee
of drie jaar lang niets opleverden.
Ook de baljuw en de schepenen van Oordegem waren komen verklaren dat de aldaar gelegen goederen, die aan de heer van Gavere behoorden, door hen en andere geloofwaardige personen waren bezocht geweest en dat de pachters, gedurende een termijn van twee jaar en .negén
maanden, om de aangehaalde redenen niets hadden genoten. Aldus werd
voor deze periode kwijtschelding verleend o.m. voor de molen van Oordegem, die boven de renten en eventuële herstellingen tegen 25 pond 14
s. 3 den. par. verpacht was.
.Baljuw en schepenen van Oud-Moregem volgden het voorbeeld van.
dezen van Oordegem. Voor de verpachte bossen werd 102 ~ par. afslag
verleend; de onderpachters waren hiermede niet gesust en wilden ook
vrijstelling voor het jaar 1486, omdat al het in mutsaarden en andersins
opgemaakte hout bij nachte ontvreemd was «à cause desditesguerres de
Flandres». Ook de aldaar gelegen gronden en meersen werden voor 1488
en 1498 vrijgesteld. Er komt haast geen eind aan de toegestane pachtverminderingen of -kwijtscheldingen.
Ook Ve1zeke bleef niet ten achteren. De aldaar gelegen molen moest
vijf mudden en half koren opbrengen; hiervan kwam de helft toe aan de
heer van Gavere, de andere helft aan de heer van Zottegem. Er werd
vrijstelling toegestaan voor het tweede halfjaar van 1488. en de eerste
helft van 1489. Een zelfde schikking werd toegepast voor de aldaar gelegen gronden. Ook de vijver bij de molen bracht in 1489 geen bate bij,
«tant à cause des guerres, divisions et l'empeschement dudit Remorancy
et les siens» (9).
Aan de heer van Gavere kwamen verder heerlijke rechten toe, waarvan
de jaarlijkse opbrengst wisselvallig was. Inzake het beste hoofd, bevestigdesergeant Robert Bernage onder eed dat hij regelmatig was opgetreden: om van de gedane exploten kennis te geven, doch heer Reynier Mey
had deze met zijn dienaren geïnd voor een bedrag van 208 pond par. De
verklaringen van baljuw en schepenen van Oordegem, Oud-Moregem en
Velzeke werden door de Gaverse schepenen aan hun heer, graaf de Laval,
medegedeeld onder hun gemene zegel, «veu qu'ilz n'ont point».
In 1489 waren de toenmalige schepenen van Gavere: Willem Vreyt,
Jan vande Casteele, Willem Roegiers, Jan vander Guchte, Raes van den
Heede en Willem de Zorgheloose.
.
Ook de rekening van Bernard Roegiers, als ontvanger van graaf de
Laval over de periode Sint-Jan 1487 tot Sint-Jan 1492, verschaft nog en:
kele inlichtingen. Met haar talrijke schrappingen en wijzigingen gelijkt
zij echter een ontwerp van verantwoording (l0).
(9) Hier

wordt ·bedoeld [ehan de Montmorency, heer van Nevele. Hij was het
die in 1490 het kasteel van Gavere had doen. innemen (savoit fait prendre
le chastel hors des mains des Allemans») .
(10) ARA.; Trésor de Flandre, Nr 2828.
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Het is niet onze bedoeling in deze bijdrage een volledig overzicht van
de heerlijke inkomsten te geven. Aan erfelijke renten moest er jaarlijks
ontvangen worden: 485 kapoenen, 441 kiekens, 96 jonge ganzen, 147
eieren, 12 mudden rogge, 14 mudden witte haver, 9 mudden ruwe haver",
24 loten raapolie (chuile noire»}, vier paar handschoenen, 56 grote ..en
14 kleine broden. Deze cijfers zijn slechts benaderend en de opgave is
niet volledig. De renten werden op verschillende tijdstippen van het· jaar
gekweten en het merendeel werd nog in natura geleverd, vooral de granen. Wij stellen vast dat in 1487/1492 heel wat renten achterwege bleven; sommige werden in de loop van die vijf jaar helemaal niet geïnd,
«à cause des guerres et empeschement luy fait par les Alemands estans
sur le chasteel de Gavre», verantwoordt zich de ontvanger.
Om de geringe baten van het beste hoofd te verklaren (tijdens deze
vijf jaren 30 gevallen te Gavere en omliggendé, met een opbrengst vah
110 pond en 9 gevallen te Oordegem ten bedrage van 24 pond 12 s.),
roept de ontvanger in dat gedurende de laatste onlusten talrijke personen
uit het Land van Gavere, mannen en vrouwen wel 200 in aantal, in verschillende parochies tussen Gent en Brugge zijn overleden. Hij zelf ontving niets wegens hun beste kateil, doch sergeant Robert Bernage had
onder eed verklaard door de toenmalige kastelein Bertram de Stremere
uit dien hoofde wel 200 pond zou hebben geïnd. Dit bedrag kwam echter
bij de afrekening niet in aanmerking.
Volgens de opgave van de in zake erfelijke renten gedane uitgaven,
werd 50 sch. par. per jaar aan «messire Guillaume de le Heede», de pastoor van Gavere, uitbetaald; dit bedrag ontving hij drie jaar achtereenvolgens (in 1487, '88 en '89), doch hierna werd het ingehouden «à cause
des guerres». De kapelaan van het kasteel kreeg het- paar jonge ganzen
waarop hij recht had, de heer van Himmerseele en Symóen Cloeman de
12 rasieren tarwe, voor drie jaren van de vijf. Ook de kerk, de pastoor
en het pachthof van Dikkeivenne ontvingen hun traditionele rente. We-.
gens «les gaiges du chastel de Gavre», de soldij van de bezettende troep,
werd, op bevel van de heer van Nevele, aan Hector de Moriadech 3q
pond, 50 pond en naderhand nog 100 pond par. uitbetaald (kwijtschrift
van 1 juni 1486). Voorlopig werden deze bedragen geweerd, omdat zij
gedeeltelijk verband hielden met de verpachting eertijds aan Robrecht
van Schorisse gedaan.
De ontvanger deed ook heel wat betalingen aan Joos Vylain wegens
zijn «gaiges du chastel» (11), achtereenvolgens 36, 72 en 108 .f. par.
De betalingen gebeurden op verschillende plaatsen, o.m. te Aalst, ten
huize van Gillis Dries; te Dendermonde, in het bijzijn van Willem van
Meerendré en van de deurwaarder «qui mit le mandement de justice à
cause du chastel de Gavre», nl. in vier «mailles de Saint-André» voor
een waarde van 12 pond par. (12); te Brugge, toen de beide ontvangers
(11) Nopens de identiteit van deze Joos Vylain heb ik geen zekerheid. Was het
een verwant van de Vilain's, heren van Ressegem ?
(12) De Andries-gulden is een munt met afbeelding van Sint-Andries, geslagen in
de Bourgondische Nederlanden in de jaren 1474·1494. Pas na 1474 werd de
munt enigszins verzwakt o.m. door het vervangen van stuivers door lichtere
munten.
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van Meerendré en Roegiers «par contrainte du Grand Conseil» hun rekening aan Messire Reynier Mey voorlegden; te Gavere in de pastorij, in
aanwezigheid van Gaspart vanden Heede en Andries Steeman; op de
weg van Zottegem naar Geraardsbergen, ten huize van de ontvanger Roegiers (hier gebeurde de betaling «en coppenolles» (13). Verder, ten tijde
dat de twee ontvangers in het kasteel van Gavere «emprez l'église» hun
rekening opmaakten, kreeg Joos Vylain 30 .f:, par., en later, toen Bernard
en Willem te Geraardsbergen samenkwamen en Joos. poogde Bernard «à
cause des gaiges du chastel» vast te stellen, suggereerden «de goede lieden» aan Bernard dat hij binnen de acht dagen vijf of zes pond vlaanderse munt aan Joos zou uitbetalen. Bernard gaf gevolg aan deze aansporing en voldeed het bedrag te Dendermonde aan de vrouw van de afwezige Joos. Ook ten huize van deze laatste werden 500 mutsaards en
500 fasceel, voor een waarde van 12 .f:, par., geleverd.
Ook werden uitgaven rechtstreeks door de heer van Nevele bevolen.
Aldus werd hem persoonlijk 31 .f:, 6 s. par. betaald op 22.12.1489 en
157 .f:, 9 s. par. op 29.5.1490. Het was ook door Zijn bemiddeling dat
Jan vanden Broucke van Gent werd vergoed voor de levering van 13 ellen en half laken «pour vestir les compaignons quant [ehan de le Heede
avoit prins le chastel»: deze kreeg hiervoor 47 .f:, par. Ten slotte ontving
de heer van Nevele 120 .f:, par. over het laatste jaar pacht van de kavel
van Oordegem (econtre Maistre Ambroise le Fèvre», volgens uit de brieven van graaf de Laval blijken zou).
Inzake uitzonderlijke uitgaven denken we hier aan de nieuwe molen
te Gavere, die op bevel van de heer van Nevele moest heropgericht worden. Het was zekere Merten van Oordegem die deze, voor een bedrag
van 600 pond par., heropbouwde. Hiervan viel 120 pond in kontanten
te betalen en een zelfde bedrag op elk van de vier volgende jaren.
Ook aan Jacques Donche, ontvanger-generaal van Vlaanderen, werden,
op bevel. van de heer van Nevele, <<ungmillier de bois» (de helft in fasceel en de helft in takkenbossen) geleverd.
Ontvanger Roegiers laat niet na zijn eigen lotgevallen te beklemtonen.
Deze blijken uit de uitgaven en vervolgingen, door hem zelve en door
zijn plaatsvervanger van Oordegem ondernomen, samen met de mannen
van Aalst en met zijn bloedverwanten en vrienden, «à cause que ledit
Bernard fut prins des Almens en 1e chasteau de Gavre» gedurende omtrent vijf maanden. Bernard was naar Oordegem gegaan de tweede zondag na.Driekoningen 1489, om er de renten van graaf de Laval, tevens
heer van Oordegem, in ontvangst te nemen. Hier werd Bernard door
Duitse landsknechten gevat en op ruwe wijze naar het kasteel van Gavere geleid; op last van de kapitein van het kasteel, Reynier Mey, werd hij
gedurende gezegde termijn in grote armoede en angst gevangen gehouden, «pource qu'il ne voulloit consentir luy paier les gaiges de ladite
capitainerie qu'il demandoit de six ans Iors escheuz», Kort hierop werd
ook Jan vanden Heede, kozijn van Bernard, naar het kasteel van Gavere
(13) De gebroeders Coppenhole, Jan en Francies, waren enkele tijd de leiders van
het woelige Gent. Zij gingen over in 1488 tot aanmatiging van het grafelijk
recht van de muntslag; de geslagen munt kreeg de naam van «coppenollen».
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opgeleid; tezamen werden zij in een bevuilde en benepen plaats vastgezet; voor Jan duurde dit 14 maanden.
Maar na alle wederwaardigheden
Bernard en Jan aangedaan, deed Reynier Mey aan een boom, dichtbij de vierschaar voor het kasteel, Jan vanden Heede door zijn kastelein Bertrarn de Stremere ophangen. Onmiddellijk daarna ontbood messire Reynier genoemde Bernard bij zich en zei
hem: «Gij zijt er de voornaamste oorzaak van dat het kasteel in een zo
benarde positie zit. Ik heb uw lieve kozijn doen hangen en liever 'zou ik
u dood dan levend zien». Aldus werd de ontvanger door geweld gepraamd
een som van 600 gulden 10 patars voor de soldij van de bezetting te betalen. Hiervan gelukte het hem, vooraleer het gevang te verlaten, slechts
170 gulden af te korten en verder acht mudden graan, Oudenaardse
maat, te leveren. Deze 170 gulden had hij uit de renten vanwege de
pachters kunnen innen in lichte munt, zoals deze te Gent werd verhandeld (14). De acht mudden koren werden voorlopig aangerekend tegen
36 s. par. per rasiere«dont
les xij rasières font ung muyet, va11ent chacun
.muy xxj livre xij s.p.», zodat deze levering op 172 .f: 16 s. werd geraamd.
Uit de verklaringen van ontvanger Roegiers blijkt verder dat deze geen
pogingen onverlet had gelaten om aan de opsluiting een einde te stellen.
Ook zijn vrouw had zich hiertoe langs alle zijden ingespannen;
zij had
niet min dan twaalf reizen ondernomen, elk van drie dagen. Zij kwam
herhaalde keren naar Dendermonde,
'bij Joos Villayn, bij de heer van
Nevele, bij de schepenen van Aalst zowel als bij de heren van de Raad
van Vlaanderen, o.a. bij Meester Godefroy Hebbelin. Haar aandringen
bij de kastelein van Gavere, hiertoe gesteund door de schepenen van
Aalst, had niet kunnen baten: Reynier Mey toonde zich tegenover de
Aalsterse overheden onbuigbaar. Toen de zaak voor de Grote Raad was
gebracht werd er druk over en weer gepraat: alleen de lome gang van
de procedure kon worden vastgesteld. De tussenkomst van de baljuw van
Zottegem, Raas vari Tortelboom, van Adriaen van Branteghem en van
anderen hadden geen ander gevolg dan de reeds gemaakte onkosten aan
te dikken. Over de kwellingen, die hij zelf gedurende de vijftien maanden van zijn gevangenschap in het kasteel te Gavere had geleden en welke tot herhaalde geldafpersingen
vanwege de bezetters aanleiding gaven
«pour en avoir argent à leur volonté de luy», weten wij nog dat hij uit
eigen middelen wel 63.f: par. betaalde. Zijn vrouw had zes weken lang
buiten geslapen, tot zij ten slotte ernstig ziek was gevallen. Eindelijk,
toen hij het gevang ontvlucht was, voelde hij zich gedwongen vrouwen
bezittingen achter te laten, om zich heimelijk buiten de handen van de
Duitse landsknechten te houden. Gedurende deze tijd verbleef hij te Doornik en elders, doch gedurig werd hij met het vergen van een losgeld
gekweld.
.
Hoe verliep het innen van de heerlijke rechten te Oordegem?
Van de
molen had Bernard Roegiers niets ontvangen in 1482-1492, omdat «le
molin à vent est rompu et aussi par l'empeschement
des guerres des Flan(14) Onder

het regentschap van Maximiliaan voor de minderjarige FiÏips de Schone, kwam een nieuwe reeks munten tot stand (de Z.g. Philippus-penninghen
of «coppenollen»}, tegen een excessief hoge koers, die een verzwakking van
haast 30 % betekende. Vandaar de benaming «lichte munt».
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dres». Wel had de ontvanger last gegeven een deel hout op te maken,
doch hiervan was er niets in kas gekomen. Van de lenen, die van de
heerlijkheid Oordegem afhingen, had hij eveneens niets ontvangen, «pour
cause qu'il n'osa aller ni converser audit Ordeghem». Jan vander Poorten, luitenant van niessire Reynier Mey en door deze als baljuw van Oordegem aangeduid, had het reliefgeld van drie lenen kunnen innen, te weten dit van Kleef behorend aan heer de la Fosse, dit van Iosse Braem te
Impe en een ander van [osse Villayn.
Op het einde van de afrekening vernemen wij nog dat Robrecht van
Schorisse, rond Sint-lansdag 1483, er zich had tegen verzet dat Roegiers
en de andere pachters in bezit zouden komen van de pacht die zij tegenover de heer van Gavere hadden aangegaan. Robrecht daagde voor de
schepenen van Gent de heer van Nevele, die, als gevolmachtigde van
graaf de Laval, aan Willem van Meerendré het bevel gaf tegen hem een
geding in te spannen. De afhandeling ervan voor de Raad van Vlaanderen duurde twee jaar en acht maanden, doch over de uitspraak konden
wij niets vernemen.
Dit geding was op verre na niet de enige kwelling en aanleiding tot
onkosten. Samen met Willem van Meerendré spanden de pachters vervolgingen in tegen messire Reynier Mey of zijn luitenant, en tegen Pieter
vander Straeten die het rentenboek van Velzeke in handen hield, doch
weigerde zich voor de inning in te spannen. Bernard liet hem hiervoor
in het gevang van het kasteel van Gavere opsluiten, doch daar van der
Straeten poortersbrieven van Gent kon voorleggen, wist Reynier Mey zijn
ontslaging te bekomen.
Terwijl Bernard zelf te Gavere was gevangen - feit waarop hij, met
een bepaald inzicht, herhaaldelijk terugkomt - voelde hij zich dagelijks
bedreigd het hoofd te worden afgehouwen of door de landsknechten gehangen te worden. Vrouwen verwanten hadden zich heel wat uitgaven
getroost om hem uit deze netelige toestand te verlossen. Of deze onkosten in aanmerking zouden worden genomen bij de afrekening was een
andere vraag !
De overzetpont van Gavere was tijdens de onlusten door de Gentenaars in beslag genomen en naar Gent overgebracht. Als ontvanger van
Gavere «tenant la partie desdits de Gand», had Bernard afgesproken
met een man die tot het inbeslagnemen van de pont de hand had geleend
en hiervoor had hij hem vergoed.
Verder had de onderbaljuw van Gavere, [aspard vanden Heede, met
de hulp van drie schepenen, het gerecht uitgeoefend namens de plaatselijke heer. Om deze reden werden de schepenen in hechtenis genomen
en, het inzicht van de Duitsers radend, hadden zij aan deze beloofd genoemde [aspard op het kasteel uit te leveren. Kort hierop was de kastelein bij de schepenen gekomen en, naar hun belofte verwijzend, had hij
zich naar Gent begeven, zodat hij de drie schepenen deed aanhouden en
in het gevang bracht; twee ervan bleven twee maand lang opgesloten, de
derde, Willem Vroye, kon na een maand ontsnappen. De door hen gedane uitgaven, die de ontvanger hun als afslag op hun renten terugbetaalde,
beliepen voor elk tien goudflorijnen sterk geld.
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Toen in 1490 het kasteel uit de handen van de Duitse landsknechten
werd heroverd, deed de heer van Nevele bij de terugtocht van de ontzetters ten huize van Tan Vroye, pastoor van het aanpalende Vurste, een
vette koe aanslaan. De heer van Nevele had beloofd dit bedrag in afkorting op een verschuldigde rente te brengen.
Het slot van de afrekening vermeldt de lijst van de renteplichtigen,
aan dewelke een afslag van twee jaar, tot op de vooravond van Sint[ansdag 1489, werd toegestaan, te weten «aux personnes cy après qui
ont reédifié leur maison entre les quatre barrières de Gavre». Deze «vier
Heckens» vormden een afgelijnd gedeelte van het Gavers grondgebied,
waarvan in normale tijden de bewoners aan zekere belasting, het z.g.
negotiegeld, waren onderworpen. Aan degenen die hun verwoeste huis
binnen de vier hekkens van Gavere niet hadden wederopgebouwd, werd
de kwijtschelding ingaande Sint-Jansdag 1492 ingetrokken. Onder de begunstigden noteren wij: Anthoine Lampins, Pieter Nachtegale, messire
Ghuseberghe vanden Heek priester, Inghelram Nasins, Robert vanden
Heede, Joanna van Goethem en Henry le Cupere.
Ook aan enkelen werd voor een termijn van zeven jaar, te weten van
Sint-Jan 1489 tot Sint-Jan 1495, vrijstelling verleend van de verschuldigde renten, namelijk Anthoine Lampins, Daniel Wante, Melchior Berreman, Mathieu Berreman, Gillis vanden Heede, Corneel Lampins, [ohanna
vanden Heede, Robert vanden Heede, Jan de Brune, Willem van "Meerendré, Willem Boelaer, Jan Visschere (15). Of het hier uitsluitend gaat
over inwoners van Gavere kunnen we niet bevestigen.
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Hoe verliep het met de heer van Gavere na dit kortstondig tijdstip
waarin een gedeelte van Vlaanderen, met andermaal Gent aan de leiding, in opstand kwam tegen het gevestigd gezag, vertegenwoordigd door
hertog Maximiliaan die de hulp van Duitse hulp benden had ingeroepen ?
Wij zien graaf de Laval, een Frans onderdaan, niet handelend optreden, hij houdt zich op afstand doch zijn gevolmachtigde de Montmorency, heer van Nevele, was in het vaarwater van de opstokende Franse koning Lodewijk XI terechtgekomen en had openlijk voor de Gentenaars
partij gekozen.
Wij weten dat, na de onlusten, de goederen van graaf de Laval werden aangeslagen, doch, ingevolge de beslissing van de. Grote Raad van
Mechelen, werd hij in het bezit van het kasteel en de heerlijkheid van
Gavere hersteld (16).
Het hangende geding was door graaf de Laval ingeleid geworden tegen Melchior «de Masmunstere» (17), ridder en opperjager van Vlaanderen, en [ehan vander Poorten, gedaagden en verweerders. De eiser beweerde dat de gronden, het kasteel en de heerlijkheid van Gavere af(15) ARA.; Trésor de Flandre, Nr 2828.
(16) GALESLOOT,
L., Le comte de Laval réintégré dans le chàteau et la seigneurie de Gavere par un arrêt du Grand Conseil de Malines, 1494. " Messager
des sciences historiques de Belgique (Gent), 1882, bI. 177-185.
(17) Galesloot geeft de lezing «de Masmunstre». Ik meen dat er te lezen valt «de
Wasmunstre».
-,
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hingen van het Hof te Steene of het Leenhof van Aalst; de verplichting
hiervan verhef te doen had hij nageleefd en altijd had hij, vreedzaam
en zonder enig verzet, samen met zijn officieren en aangestelden hiervan genoten tot op de dag dat de onlusten in Vlaanderen uitbraken.
Eerst dan had Maximiliaan, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen, er de hand op gelegd. De Laval beweerde tevens dat, zowel door
de onlangs te Senlis gesloten vrede (18), waarbij uitdrukkelijk
werd
bepaald «que chacun retourneroit à la jouissance de ses biens», als door
de bekomen brieven van opheffing van gerechtelijk beslag, hij terug in
het bezit van zijn vroegere rechten kwam. Dit alles was aan de Waesmunstere en vander Poorten door de wapenkoning
betekend geweest,
met verzoek «de eulx départir de cette place» en het was ingevolge de
weigering van beiden dat zij voor de Raad van Mechelen waren gedaagd.
Na heel wat over en weer gepraat werd voorlopig beslist dat de Laval,
om zich op het vredesverdrag en op de brieven van opheffing te kunnen
beroepen, voorafgaandelijk
in het bezit van zijn kasteel en heerlijkheid
moest hersteld worden. De verweerders
dienden dus vooreerst veroordeeld en gedwongen de eiser hiervan te laten genieten en datgene wat zij
sedert de wapenstilstand
hadden genoten terug te geven.
Vanwege de gedaagden werd verder geargumenteerd
dat, sedert het
overlijden van heer en vrouwe de Laval, de huidige graaf geen verhef
gedaan had en, zelfs indien hij hieraan had voldaan, «sy devoit icel1e
place demorer en noz mains, à cause qu'elle Iaisoit frontière à ceulx de
Gand», Het was ten andere voldoende bekend hoe, tijdens de onlusten
in Vlaanderen onder hertog Filips, <de chastel de Gavere luy estoit contraire» en hoe de vorst, in zijn hoedanigheid van graaf van Vlaanderen,
gerechtigd was, telkenmale hij het geraden vond in tijd van vrede zowel
als bij oorlog, op het kasteel van Gavere een kapitein en een kastelein
aan te stellen, «pour le tenir avec tel nombre de gens qui lui seroit ordonné, en prenant leur paiement sur ladite terre et seignourie et les revenus d'icelle». Verder verklaarden de gedaagden dat de hertog, omwille
dat de Laval met zijn vijanden meeheulde, beslag had gelegd op het Land
van Gavere en dit als verbeurd goed aan wijlen messire Reynier Mey
had geschonken, met last het kasteel met een zeker aantal soldeniers te
bezetten en tevens de gebouwen in goede staat terug te brengen. Door
deze voorwaarde en door de uitbetaalde soldij was de hertog een grote
som gelds verschuldigd, dewelke hij rekende uit de inkomsten van het
Land van Gavere te kunnen terugbetalen. Na het overlijden van Reynier
Mey had de hertog het goed gevonden de rechten van de heerlijkheid
aan de Wasmunstere over te dragen, eraan houdend dat al hetgeen aan
Reynier verschuldigd was zou worden vereffend. De verweerders kwamen tot het besluit dat, niettegenstaande
de brieven van opheffing, de
graaf de Laval in zijn vroegere rechten niet kon hersteld worden, tenzij
hij de gemaakte schulden zou betalen.
In de repliek verdedigde graaf de Laval de stelling dat de overdracht
aan de Wasmunstre was gebeurd omwille dat hij «estoit en parti con-

(18) De vrede van SenIis werd gesloten op 23 mei 1493
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traire et non à autre cause, parquoy il estoit recevable à débattre lediet
traité de paix et mainlevé particulière depuis ensuie».
De Raad velde vonnis op 19 december 1494: «Pour droit disons que,
en vertu de ladite paix de Senlis, nostredit cousin de Laval sera réintégré
en ladite place, terre et seignourie de Gavere et appartenances d'icelle,
pour en joir selon ledit traité de paix». De Wasmunstre werd meteen
veroordeeld zich naar deze beslissing te schikken en tot terugbetaling
van de sinds de vrede uit deze heerlijkheid genoten inkomsten.
De aanlegger in deze betwisting was, althans volgens Galesloot, Pierre
de Laval, heer van Loué, Benais, enz., die door het overlijden in 1465
van Anna, vrouwe de Laval, de oudste van het huis de Montmorencyde Laval was geworden. Deze Anna de Laval was de achterkleindochter
van Guy de Montmorency, heer van Laval, die Beatrix, enige dochter van
Rase, heer van Gavere, had gehuwd.
000

Vooral aan de hand van losse stukken uit het Fonds «Trésor de Flandre», hebben wij gepoogd enkele bladzijden te wijden aan de geschiedenis van het Land van Gavere onder de Laval's. Deze episode, gaande
over de laatste vijftien jaren van de XVe eeuw, blijkt minder bekend te
zijn en wordt door De Potter en Broeckaert zelfs niet vermeld.
Beter bekend is de periode van dertig jaar tevoren, toen de Gentenaren zich van het kasteel van Gavere meester hadden gemaakat en op
23 juni 1453 te Semmersake, op de grens van Gavere, gevoelige verliezen vanwege het Bourgondisch leger hadden geleden.
Twintig jaar na de door ons besproken episode, n1. in 1517, verkocht
Jan de Laval het Land en de heerlijkheid van Gavere aan Jan van Luxemburg, heer van Fiennes. Het was diens dochter Françoise, gehuwd met
Jan, graaf van Egmont, die in 1540 deze heerlijkheid erfde en ervan de
verheffing tot prinsdom bekwam. Hun erfgenaam en opvolger als prins
van Gavere en van Steenhuize was de algemeen bekende graaf Lamoraal
van Egmont, die in 1568, op bevel van Alva, te Brussel werd onthoofd.
Serskamp.

JULES PIETERS.

KOLLABORATIE MET DE VUAND!
27.11.1693
Pieter van Butzele, van Nukerke, wordt veroordeeld tot 300 gulden
om «met de drij hinghstens gereden te hebben ofte laeten rijden naer
ende op quaertieren gheoccupeert bij de fransehen tot het bespringhen
van merien sonder special consent van sijne majesteit ende oock sonder
ghestelt thebben seker van deselve peerden te sullen wederbringhen».
Dit was in strijd met de plakkaten!
proceskosten.
160 r.

+

(Ra. Gent:
nr. 8595).
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Opstand in de Zwalmvallei
Jozef II had dus wel een relatief gezonde kijk op de dingen, zoals we
nu weten, maar hij had geen deugdelijk oordeel over de weg die hij in
deze politieke" ekonomische, sociale en religieuze revolutie (het was immers méér dan een revolutie) moest volgen. Van diplomatische
feeling
had hij in ieder geval geen begrip, en met een massa dekreten. dikwijls
over het hoofd van de landvoogd heen, en militaire ingrepen. bovendien,
poogde hij een streep te trekken dwarsdoor tweehonderd
jaar historie,
verworven rechten en traditie in onze gewesten. Vooral in Brabant en
Vlaanderen kwam de reaktie, soms geordend, meestal verdeeld en lukraak, maar toch met zo groot rezultaat, dat Jozef II kort voor zijn dood,
meemaken moest dat zijn werk ongeveer nutteloos was geweest.
De reaktie kwam vooral uit een deel van de adel dat geen. kans kreeg
om in 's lands beleid een rol te spelen; uit de kringen van de geestelijkheid die de macht van de kerk zag teloor gaan; uit de aanhangers van
beide, mensen meestal in hun levenspositie aan hen verbonden; en tenslotte uit de kleinste stand die honger leed en maar steeds de staatskas
moest aanvullen.

Voor het goed begrip van de gebeurtenissen (een zelfs summier overzicht van de politieke evolutie met de diverse opposiete stromingen daarin, zou ons al te ver brengen) die zich afspeelden in de eerste dagen van
juni 1790, en vermoedelijk iets vroeger, langs de Zwalmvallei en een
stukje daarbuiten, moeten we echter nog aanstippen dat bepaalde grotere en meestal kleinere groepen, van de gebeurtenissen gebruik maakten
om de enorm ingewikkelde problematiek te herleiden tot een louter sociale kwestie. De opstand was blijkbaar gericht tegen de Staten Generaal
en in het voordeel van de keizer, van Oostenrijk; zelfs in het voordeel
van een nieuwe Oostenrijkse bezetting die in die dagen voor het grootste
deel uit het land was weggeslagen. De LEIDERS zullen vermoedelijk wel
een eigen plaats gekozen hebben' in de strijd tussen de Venekisten en
de Van der Nootisten, maar de gewone man blijkt, zoals we verder zullen zien, daarvan maar weinig of niets te hebben afgeweten. Zij dachten
in de eerste plaats aan brood, dit vooral na twee beruchte barre winters,
en aan de belastingen. Een onder hen ruit het volk op met deze typische
slogan: «de keizer zal ons 15 jaar vrijdom van settinghe geven». En de
meesten roepen: nu is het uit met de armoe. De rijken hebben hun tijd
gehad. Nu komt' onze beurt. Daarnaast klinkt de wekroep van een paar
mannen - het zijn doodgewone arbeiders en kleine burgers en ze kunnen hun naam niet schrijven - die echter, verbazend genoeg, iets meer
schijnen te weten van de grote achtergrond. Ze zijnzeer vermoedelijk
in kontakt geweest met een of ander lokale leider die zelf goed op de
hoogte was van de gebeurtenissen in het land. Zij leggen de algemene
1.09

strategie aan hun dorpsgenoten voor, om hen duidelijk te maken dat het
in Balegem en Velzeke en elders, niet zomaar gaat om een slippertje.
Maar ook dat deze kleine, lokale feitjes in groot verband moeten worden
gezien. Ze eren de keizer, uiteraard, maar ze roepen ook om d'Alton, de
man die reeds een paar jaar in de leiding van de keizerlijke legers vervangen werd door graaf de Ferraris. Ze gaan nog verder in de algemene
strategie kijken; ze zeggen: straks komt het gros van de opstandelingen
ons opnemen. Ze zouden naar Luxemburg oprukken en daar de patriotten (anti-Oostenrijkse opstandelingen en vrijwilligers) samen met èle keizerlijken in de pan hakken. Vooraf echter zouden zij alle dorpen onder
de voet lopen en dan de steden binnenvallen.
Het is minstens merkwaardig dergelijke doelstelling te vernemen uit
de mond bvb. van een schoenlapper uit Balegem, die bovendien, in verband met de politieke problematiek van het ogenblik, een oproep doet
om een «derde staat» op te richten.
,

MENSEN EN FEITEN
De gebeurtenissen speelden zich af te Balegem, Hundelgem, Sint-MariaLatem, Nederzwalm (ofte Alderheijlighen Swalme) , Velzeke, Michelbeke,
EIst, Zegelsem, Nederbrakel en vermoedelijk ook te Scheldewindeke en
andere plaatsen in het Land van Aalst (1).
Uit één van de processtukken vernemen we dat «op den eersten juny
van desen jaere 1790 binnen de provintie en (de) naernentlijck binnen
verscheijdene prochien van dese lande van Aelst ontstaen sijnde eene
abominabele seditie ende opstand beraemt ende gecomploteerd jegens het
oppergesagh van dese lande ende veijligheyt van het volck van diere met
eene grauwsaeme stoornisse van de publicque ruste».
We vinden een paar hoofdmannen vermeld: Augustinus van der
Stockt, «mulder ende practesijn» uit Michelbeke en Christiaen Janssens
uit Maria Latem. Van eerstgenoemde hebben we enkele gegevens, de andere wordt slechts vernoemd als leider. Zijn zij aangehouden of gevlucht?
Wij hebben er voorlopig nog niets over teruggevonden. Een reeks anderen worden door het volk (de getuigen) leiders en «capiteijns» genoemd,
maar dat bleken dan toch ook maar volkse opruiers te zijn. Er steekt
verder in de opstand een overal gelijkend patroon: de mannen zoeken
wapens in de huizen van de burgerij of hebben hun persoonlijk alaam
meegebracht. Ze doen huiszoekingen, soms met geweld, en ze trommelen
(ook letterlijk) de weerbare mannen op om de tocht mee te maken. Dikwijls onder doodsbedreigingen zoals de getuigen tijdens het proces verklaren. Dit mag dan vermoedelijk met een korreltje zout genomen worden. Zeker is het dat de opstand in die dagen, wat de metode en de wapens betreft, acht jaar later in de Boerenkrijg als model heeft gediend.
We laten nu even de kortfilm afdraaien van deze boeiende gebeurtenissen met een speciale kijk op de figuren daarin.
(I) Al de gegevens voor dit artikel halen
RAG., Kasseirij van Aalst, nr 2003.
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wij uit bundel

losse processtukken

JUDOCUS

LUDOVICUS

HANTSON

Zijn bijnaam was «'t joncke». Hij werd geboren te Zottegem als zoon
van Jan-Baptist en was op het ogenblik van de feiten 38 jaar. Hij woonde
laatst in Balegem en was daar schoenlapper. Tussen 12 en 1 uur op de
middag van 1 juni 1790 kwam 'die man op de «plaetse» van Balegem gelopen, met «eene fusicqueende
swierende metten hoedt» .. Hij was de
.verkenner van de grote groep opstandelingen
«sijnde vanden kant van
velsique» en gewapend «met fusicquen, sabres, vorken, clippels, gaffels
ende andere instrumenten».
Hantson is met «een complice» diverse huizen binneglopen «tot het afhaelen van geweiren»· Hij zei aan de mensen
dat «desanderendaeghs
het groot legher afquamp, dat sy vandaer sou den
gegaen hebben naer Windicke, dat sy geen armoede meer en souden gehadt hebben, dat sy daernaer souden opgetrocken hebben naer Luxembourg, dat de keijserlijcke daer in laeghen, de patriotten van desen kant,
ende dat sij alsdus deselve patriotten sou den ingesloten ende gekraeckt
hebben». Hantson was gezien geweest met de trommel aan de hals «ter
plaetse daer men het noemt den pontslagh in baeleghem» en vandaar vertrokken met de grote groep in de richting van Velzeke. Onderweg het
volk «praemende omme sigh bij de bende te vervoughen», De tocht liep
verder door Hundelgem, Sint-Maria-Latem
en vandaar naar «Alderheijlighen Swalme», waar zij geschoten hebben op de «vaderlandtschen
troupen ende vrijwillighen der steden ende omligghende prochien die ter hulpe van de goede insetenen ende tot het stutten van desen oproer aengekomen waeren». Aldus de tekst uit het gerechtelijk dossier.
Er volgde een «sommier ende kort recht ende expeditie voor de stadthouder der souvereijne hooghbaillinage
der twee steden ende lande van
Aelst» op 24 juni, en op 13 augutus viel de uitspraak in «extraordinaire
vergaederingen van dheeren van het hoofdcollegie ende leenmannen van
den graevelijcken leenhove ten steen tAelst».
Vooraf volgen we even de stoet van getuigen waaronder enkele die gedetineerd waren en mede-opstandelingen.
Ze verklaarden echter alle dat
ze alleen onder dwang (doodsbedreigingen,
bedreigingen van brandstichting enz.) waren meegelopen.
Het waren THERESIA COSIJNS, huysvr. van __. (niet igevuld). LIVINUS MORTIER, die zei dat hij Hantson had horen roepen «Vivat den
keyser, sacredieu», Die wist ook dat H. ten huize van het Gilde van S1.Sebastiaan in Balgem de trommel van het gilde was gaan halen. IGNATIUS DE WANDEL had hem in het huis van zijn meester gezien, vragende naar de fusicque. Daar had H. ook het groot strategisch plan opengelegd, tot de strijd in Luxemburg toe. GERARDUS SCHOUP, getuige
van weinig woorden. ROCHUS DE LANDTSHUIJS
zei dat hij van Hmoest meegaan «ofwel dat hij risqueerde van omverre geschoten te worden». JAN-BAPTIST
DE BACKER die «tot Baeleghem»
(op gehucht
Baeghem) H. heeft horen roepen: «courage jonghens, laet ons die valsche
patriotten, die deugnieten verpletten, den keijser salons
15 jaeren vrijdom van settinghe geven». ADRIAEN VERMEULEN is niet belangrijk.
LIVINUS GALLE heeft H. gezien op «het gehuchte genaemt de hooghwarmen tot Velsicque bij een bende van meer dan 50 gewaepende mannen deselve aanleijdende
met eenen trommel». Al'jNA CATHARINA
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TROUBLEIJN
te Balegem, heeft H. horen roepen «nu kommen sij de
keijserschen het gebuerte alsoo intimiderende».
MARIA-ANTONIA
DE
MULDER heeft H. gezien «alsoo synde den aenvoerder der perturbateurs». LOUIS VAN HUFFEL,
onbelangrijk.
JUDOCA
BOGAERT
moest haar geweer afgeven aan H .. Sr. JAN-BAPT. PIENS heeft H. gezien in «een straetken leedende naer het gehuchte te bachem in baeleghem». FERDINAND NICOLAES BAILLI (naam of baljuw?)
heeft H:
horen zeggen: «wij kommen om den derden' staet te maecken, de' rycken
hebben langh genoeg meester geweest, nu is het onsen tour, ofte iets diergelijckx in substantie».
PIETERNELLA
BOGAERT zegt dat H- «aen
haere suster heeft gevraeght de fusique van haeren broeder». JUDOCUS
MICHIELS heeft H. gezien «op de plaetse van alderheijlighen
Swalmen
slaende den trommel...».
ADRIAEN-FRANS
DE VOS, van Balegem,
heeft H. horen roepen «d'Alton, ende alsoo loop ende van straete tot straete en pressende om mede te gaen naer alderheijligen». PIETER DE CORTE heeft H. gezien te Velzeke, in «het gehuchte leeghwormen, aen het
hoofd van de bende». Verder nog FRANS DE BRUIJCKER, van Balegem.
In het Interrogatoir van den gevangenen zegt Hantson tenslotte:
«dat
hij bekent den trommel geslaeghen te hebben, maer dat den selven hem
met geweldt is aengehanghen ende .dat 'men hem geprest heeft van den
selven trommel te slaen».
.
In het «détail der faiten van judocus handtson» (sic) komen nog volgende biezonderheden
voor. Hantson werd voor het eerst gezien op de
plaats te Balegem aan het huis van Fran Cans met een geweer «dat hij
bekommen hadde van d'huysvrouwe van frans cans», samen met een bende opstandelingen
die naar de plaats van Balegem optrokken «alwaer
noch een groote hoop gewaepent met fusicquen, riecken, gaffels etc. vergaedert was». Hij heeft daarna het geweer terugggeven aan Cans, en is
op zoek gegaan in andere huiz~n naar wapens. Tijdens de tocht naar
Nederzwalm heeft hij nog diverse personen geprest om mee te 'gaan. Verder «dat hij tot alderheijlighen
met de bende volck gekommen sijnde;
ende aldaer eenighen tijdt verbleven sijnde, heeft sien aenkommen de
patriotten; waer op hij, naer sijnen trommel weghgeworpen te hebben, is
gevlucht naer de prochie van meijleghem ende voorts naer sijnen 'huyse».
HENRICUS

TEMMERMAN

Zijn naam komt ook voor als «de Timmerman». Was een aanvoerder
in de stijl van Hantson. Maar stond blijkbaar ook in kontakt met hogere
leiders. Hij voerde de mannen .aan vanuit een andere richting eveneens
naar Nederzwalm om er het patiottenleger te bevechten- Nergens vinden
wij zijn woonplaats vermeld. Hier schijnt enige tegenspraak te 'zijn in
verband met de datum hoger vermeld. Hij begint de oproer blijkbaar op
2 juni. Mogelijks werd in Nederzwalm een tweede dag gevochten. Hoe
dan ook, hier volgt de stoet van nieuwe getuigen. Temmerman schijnt
een tikje brutaler geweest te zijn dan zijn kollega uit Balegem.
Hij beweert meegesleurd te zijn door zekere N. Zoetaert in de ochtend
van 2 juni. Hij is naer de «plaetse van Michelbeke» getrokken om daar
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een grote groep opstandelingen te vervoegen, gewapend zoals voorgaanden. Ook daar trokken 'ze de huizen binnen op zoek naar geweren. Onder dreigementen «van man en huys te verbranden» o.m. in het huis van
Jan-Bapt. Vinck fs· Pieters, van Jozef Angenont (elders Angenoidus 7)
-en van Pieter Van der schueren tot Michelbeke. Vandaar is hij met de
groep vertrokken naar EIst en Zegelsem «onder den wegh deselve bende
commanderende en het volck pressende mede te gaen». In Zegelsem is
hij bij de pastoor gaan eisen dat hij de klok zou luiden. Vandaar naar
de koster (een zet van de pastoor !) «tot het afhaelen van geweiren ende
trommel». De koster heeft de alarmklok doen luiden. Daarna heeft hij
de deur van de slaapkamer van de koster in stukken geslagen om naar
wapens te zoeken. Hij is dan een paar mannen gaan halen, is teruggekeerd en heeft de dochter van de koster onder dreigementen de trommel
doen halen op zolder. Temmerman liep vervolgens naar het huis van
Catharina Christiaens «tot het afhaelen van een schietgeweir». De vrouw
moest haar slaapkamer openzetten en niet minder dan «25 mannen en
méér in deselve kaemer sijn gegaen, ende hebben gevonden een fondelpistole». Alles ging gepaard met «drijgementen, vloecken ende sweiren».
Met dezelfde groep, «gecommandeert door Augustinus vander stockt»
trokken ze dan naar Nederbrakel «alwaer sij op den merckt hun vervoeght hebben bij eene andere bende muijtelingen met dewelcke sij gesaementlijck sijn vertrokken naer de bosschen d'oorloge omme te gaen
vechten jegens de vaderlandsche troupen dewelcke die men hun verwitticht hadde aldaer gekomen te sijn». Daar hebben ze ook op die troepen
geschoten.
Henricus Temmerman of de Timmerman verscheen ook voor zijn rechters in kortgericht. Hij zegt dat zekere Zoetaert dus hem geprest heeft
mede te gaen «seggende dito Zoetaert dat de patriotten hun al quaemen
vermoorden». Hij zegt dat hij Agustinus Vander 'stockt «mulder ende
practesijn tot Michelbeke» heeft gevolgd en dat ze samen acht huizen
hebben bezocht op zoek naar wapens. Hij bekent verder dat hij met zes
gewapende mannen in Zegelsem geweest was in het huis van Livinus
Van haesevelde en er wapens heeft gevraagd, die de dochter heeft gegeven. Hij bekent dat hij naar Nederbrakel trok en voorgenomen «hadde
op te treeken ter hulpe van het ander volck naer alderheijlighen».
Onder de getuigen is er PIETER VINCKE die met de bende meetrok
«onder menacen van brandt' in cas hij niet mede en gonck ende van hem
in syn smaut te verbranden». Vincke zegt ook dat Temmerman werkelijk «de aenleyder was ende commandeerde 't volck gaende naar de prochie van EIst»· Hij was er ook bij toen de deur van de koster in Zegelsem geforceerd werd. En dat Temmerman «benevens sekeren vandersteekt hebben gesaemenlijcke aen het hooft geweest de bende, geleet van
Segelsem naer Nederbracle».
JOSEPH ANGIMONT (zeer onduidelijk, kan ook zijn arginont) is ook
meegegaan onder dreigementen. Hij heeft gezien dat in Nederbrakel zich
«twee vremden aen het hooft hebben gestelt», naast Vander Stockt.
CATHARINA VAN HAESEVELDE, huisvrouw van P.A. vander
donckt (de koster die de klok moest luiden) : Temmerman bedreigde
haar het huis in brand te steken «bij soverre de sonen niet mede en quae113

men». Zij moest ook de trommel afgeven, enz. PIETER-ANTHONE
VAN DER DONCKT heeft de mannen met Temmerman in de pastorie
zien gaan. PIETER-AMANDUS DE VOS fs. Pieter-Frans heeft niets te
zeggen aan de ondervrager. CATHARINA CHRISTIAENS, Ia. Jan, van
Zegelsem verklaart dat Temmerman huiszoeking deed bij haar; de bende
noemde Temmerman «capiteyn», zegt ze, maar haar zuster Marie-Louise
heeft dat niet gehoord. LIVINUS WIJMIELS (elders: de meijer Livinus
Wijmeels) , uit Zegelsem, heeft ook de klok moeten luiden. SILVESTER
VANDER HAEGEN, fs. Jan-Bapt., uit Michelbeke, moest ook meegaan
onder dreigementen en heeft gezien dat zij op de weg van EIst naar Zegelsem van huis tot huis gingen op zoek naar wanens. Temmerman trok
ook naar Anthone van de kerckhove, «naer eenen winckel op Segelsem
ontrent de herberghe de croone ende aldaer heeft medegenomen alle het
poeder». JOSEPH VAN DEN BERGHE, fs. Joannes, uit Michelbeke, is
ook meegegaan om dezelfde reden: «hij moest malgré medegaen ofte dat
sijn huys in brande gestoken soude sijn geweest»· Onder de weg naar
EIst <<ontrent S. Appollonia cappelle stelde Augustinus vander stockt het
volck aldaer in order ende commandeerde». Hij bedoelt vanzelfsprekend
Temmerman. ANTHONE VAN CAUWENBERGHE «woonende bij
pieter van der schueren te Michelbeke» is eveneens meegetrokken. Zijn
meester moest het geweer afgeven. Hij is dan vertrokken met Temmerman «door elst naer segelsem ende nederbracle ende hij heeft gesien dat
Temmerman, benevens eenighe WAELEN, het volck commandeerde, bij
hetwelcke was eenen trommel». PIETER-ANTHONE VANDE KERCKHOVE blijkt eveneens aangehouden, hij is ook mee opgetrokken, maar
zegt niets nieuws tijdens de ondervraging. BRUNO FOUCAERT of FOUCART, eveneens aangehouden getuige: geen nieuws!
JACOBUS CORNOWAL
Deze is de SO-jarige zoon van Petrus en woont te Velzeke. Kwam op
de «plaetse» van Velzeke samen met een groep opstandelingen die onder
de leiding stonden van capiteyn Christiaen Janssens van Sint-MariaLatem. Zelfde scenairo: de huizen binnen en buiten om wapens te zoeken en mannen optrommelen om mee te trekken! Zij zijn eerst geweest
naar «het gehuchte Hopstal tot Velsicque» waar ze in het huis van JanBapt. de Clercq zijn geweest, die met hen meeging naar Alderheijlighen.
De Clercq kreeg bevel «ten twee ueren te sijn aen het lammeke tegen
Laethem cauter». De Clercq nam een stok en trok naar Laethem eauter
waal' zij naar het huis van [an-Bapt. Michiels op «hetselve gehucht»
trokken en dan naar de herberg het lammeke, waar gans de groep wachtte. Te Nederzwalm hebben zij eveneens geschoten op de vaderlandse
troepen. Hij heeft ook «met den hiele van syne fusicque te Alderheijlighen de gelaese venster van een huys aldaer ih stucken geslaeghen».
Cornowal wordt «in vangenisse in de camel' van Liebertijd voor commissarissen van het hoofdcollegie ende Leenmannen van de graevelijke ... »
enz. gebracht op 14 juli, en gekonfronteerd met een aantal getuigen. Het
zijn o.m- ADRIAEN-FRANS DE VOS, fs. Benedictus, jongman, «woonende met synen vader binnen de prochie van Velsicque, oud 20 jaeren»
die Cornowal kent en volhoudt wat hij over de kwestie heeft gezegd in
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de informatie preparatoire,
gehouden bij de burgemeester
'en schepen
'van de prochie ende heerlijêkhede van Velsique op 8 juni 1970». Cornowal zegt dat hij De. Vos niet kent. PEETER BUELENS,' fs.' [an-Bapt.,
24 j., wonende bij zijn ouders te Hundegem is in het schepenkollege-van
Hundelgem ondervraagd op 16 juni. Cornowal kent hem ook niet. JANBAPT. MICHIELS, fs. Constantinus, oud 33 jaar, woont in de herberg
«den hopstal tot Velsicque»: Córnowal «kent hem eeniglijk van aensien».
JAN-BAPT. DE CLERCQ, fs. Erasmus, oud 37 j., «wever van stiele tot
Velsicque», kent hem niet. LIVINUS D'HURTERE,
fs. Lowies, 33 jaar,
herbergier in «het Wethuys tot Velsique» kent Cornowal van aanzien.
ADRIAEN-FRANS
DE WANDEL, fs, Peeter, 32 jaar, «handwercker
van stiele woonende tot Velsicque». JUDOCUS DE CLERCQ, fs· Jan,
«schepenen
tot Velsicqae»: is - door Cornowal
gekend. JOSEPH DE
LOOR, fs. Peeter-antone, van Velsicque is ook goed bekend.
Toen men tenslotte aan Cornowal vroeg of hij nog iets te zijnen ontlaste te zeggen had, beweerde hij geen geweren te hebben afgehaald
«nogte ierriant te hebben geforeeert om mede te gaen, nogte verdreygt
van branden ofte moorden, en dat de. go ne die sulcx tsijnen laste hebben
getuygt valsch ende onwaeragtig is»'. Ook Cornowal
tekent met een
kruisje.
De rechtbank was samengesteld uit }"' Louis De Draeck ende dheer
Paulus Tack, dheer ende Mr Jacobus Begheyn, Mher Louis Charles, chevalier Darrckerhielen, Benoit-Joseph Causiau, Leenmannen, benevens heer
ende mr. Jacobus Desmet ook leenman loco greffier.
DE STRAFFEN
We zijn op dit ogenblik niet zo goed ingelicht omtrent de uitspraak
van de rechtbank. Mogelijks krijgen we in het archief nog ruimer kontakt met de mensen die in deze korte oproer betrokken werden. Opvallend ook de betrekkelijk kleine straffen in een periode waarin een mensenleven niet zo biezonder belangrijk scheen te zijn.
JUDOCUS HANTSON werd op 13 aug. 1790 veroordeeld te verschijnen «op een schavot ter ordinaire plaetse opgerecht, door den scherprechter op uwen blotten rugge gegeesselt te worden met scherpe roeden
tot den loopende bloede, condemneerende
u voorts t' eijnden dies gestelt te worden in het provinciael correctie huys binnen de stadt gendt
voor den tijdt van twaelf achtereenvolgende
jaeren omme geduerende
dien aldaer te we reken benevens de voordere tuchtelingen ten proffijte
van die het behoort, alsmede in de casten van den proces se en de misen
van de justitie».
'
JACOBUS CORNOWAL
(in de uitspraak schrijft men Cornuwal)
wordt op dezelfde 13e augustus tot zes jaar veroordeeld.
Zo eindigde -de korte oproer in de Zwalmvallei. Uit de vrij schaarse
gegevens -, we hopen die later aan te vullen - blijkt dat er wel afspraak was, maar geen degelijke leiding. Het komt ons voor dat, indien
alle groepen, stevig georganizeerd en gewapend, op hetzelfde moment de
aanval hadden ingezet te Nederzwalm, zij althans die slag hadden kunnen winnen. Er moeten daar minstens een driehonderdtal
mannen bij be.',:,e:,1
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trokken geweest zijn en zo groot zal het patriottenlegertje
daar wel niet
geweest zijn. Het is de moeite waard hier een vergelijking op te bouwen
tussen deze oproer en de Boerenkrijg van acht jaar later. Dezelfde mensen in hoofdzaak, dezelfde wapens- Langs deze gewesten zelfs een gelijkaardig verloop. Maar een totaal andere inzet.
BERTEN

DE KEYZER.

VERSPREIDING VAN VALSE MUNTEN
22.12.1739.
Sandrine Malon, dochter van Jan, geboren te Brussel, 45 jaar oud,
echtgenote van Andries Chotti, «cnopmaecker
van stile», voorheen sol-daat in het regiment van markies de Losrios, trok op 27 april 1739 met
haar man en zoon naar Geraardsbergen.
Op verschillende plaatsen gaf
zij in verscheidene winkels valse tinnen stukken van 41/z stuivers uit,
waarop telkens pasmunt diende terugbetaald. Hetzelfde beproefde zij in
«eenen toeback winckel, vraegende om een oortien snuijf ende a1daer
gheenen snuijf sijnde, hebt gij gevraeght een oortien toeback», waarvoor
"Ook en vals stuk werd betaald, maar de vrouw kon niet terugbetalen.
Intussen had de vrouw van de bakker gemerkt dat het stuk vals was en
kwam haar geld terugeisen. Het gevaar inziende vertrok Sandrine onmiddellijk met haar man en zoon naar Oudenaarde, waar zij aankwamen
op 28 april, alwaar zij opnieuw het slecht geld trachtte uit te wisselen,
door «in twee verscheyde wincke1s te coopen boter, inden eenen om
twee oorden ende inden anderen om een vierendeel, midtsgaeders
in
.eenen voorderen winckel tot het coopen een wittebroodt van eenen stuyver, voorts in eenen anderen om een oortien snuijf ende bij eenen
vleeschauwer om twee pondt sousissen», telkens betalend met vals geld.
De volgende dag werd hetzelfde vals spel gespeeld door «het coopen om
drij oortiens suijcker candijs, om een oortien snuijf ende twee oortiens
saffraen». Enkele personen werden achterdochtig en eisten hun geld terug, waaraan werd voldaan. Ook een vals stuk van 9 oorden werd uitgegeven. Haar aanhouding volgde. Terwijl zij opgesloten was «inde corps
de garde aen de poorte» van Oudenaarde,
heeft zij «eenighe vande valsche specien in stucken ghebeten ende wegh geworpen».
Het hof besliste dat de «va1sche specien sullen worden ghehanghen
aen haeren hals», geplaatst op het schavot voor het Gravenkasteel
om
aldaar «met den bast aenden hals ghegeesselt te worden met scherpe roeden totden loopende bloede ende daer naer ghebrantmerckt»,
waarna levenslange verbanning en tevens verbeurdverklaring
van al haar goederen.
blz. 93 r" - 94 v",
(Ra. Gent:
nr. 8596).
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