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GERAARDSBERGEN

1392-1443
Stephane Gierts

DEEL I. GILDEN EN AMBACHTSWEZEN
Onderstaande tekst is een herwerkte weergave van onze licentiaatsverhandeling 'De Opstand te Geraardsbergen in 1430' (1).
Dit proefschrift kaderde in het opzet een concrete stedelijke opstand
in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen, via een aanpak die naar de
"micro-storia" verwijst, te bestuderen. De opstand van Geraardsbergen in 1430 was in de literatuur bekend dankzij enkele (oudere)
studies van V. FRIS, die zich voornamelijk op verhalende bronnen
steunde, en (meer recent) dankzij de studie van W. BLOCKMANS
over de representatieve instellingen in het graafschap Vlaanderen. De
uiteenzetting over deze opstand volgt later nog uitvoerig.
In dit deel gaat alle aandacht naar de gilden en ambachten die in
het kader van het oproer werden onderzocht. In de ruime betekenis
vallen onder het gilden- en ambachtswezen:
1) de godsdienstige gilden(2);
2) de artistiek-letterkundige gilden(3);
3) de schuttersgilden en
4) de koopmansgilden én ambacbtsgilden van handwerkslieden.
De laatste twee groepen worden hier besproken.
De schuttersgilden komen menigvuldig in de bronnen voor. Hun
leden behoorden ongetwijfeld tot de fatsoenlijks te burgers van
Geraardsbergen. Dat blijkt ook uit het feit dat hen in de stadsrekeningene4) een salaris werd uitbetaald. Zo werd de gilde van Sint-Joris,

(1)

GIERTS, S. De Opstand te Geraardsbergen in 1430. Gent, 1996,2 d1n. (RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
(2) Over de godsdienstige broederschappen (zoals Sint-Nathalia): FRIS, V. De ouds/bewaarde
stadsrekening van Geeraardsbergen (J mei 1397 - tot J mei 1398). In Bulletijn. der
Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent. Gent, 1912, p.4l3.
(3) Voor meer informatie: VAN KERCKHOVEN, J. Gilden van ambachten en neringen te
Geraardsbergen. Geraardsbergen, 1975, p.5; VAN KERCKHOVEN, J. De gilden van SintJoris, Sint- Sebastiaan,
Sint-Andries,
Sint-Pieter,
Sint-Adriaan,
Sint-Cecilia
te
Geraardsbergen. Geraardsbergen, 1976; en DE PORTEMONT, A. Recherches historiques
sur la ville de Grammont en Flandre. Gent, 1870, dl.II, pp.96-111.
(4) De stadsrekeningen van Geraardsbergen werden door ons onderzocht over de periode 13921443 (met belangrijke hiaten in de overlevering van deze rekeningen in 1393-1397, 14091412 en 1435-1442): Algemeen Rijksarchief Brussel (verder ARA) Rekenkamers (verder
Rk.) 35231-35263.
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gezellen van de voetboog, voor haar papegaaischieting vergoed. Ook
bij de Sint-Adriaansommegang (een optocht waarbij de relieken van
Sint-Adriaan op de woensdag na Pinksteren in processie naar de
Oudenberg werden gedragen) was de gilde van Sint-Joris aanwezig en
werd ze vergoed. Dit laatste geldt trouwens ook voor de andere schuttersgilde: de gilde van Sint-Sebastiaan, gezellen van de handboog.
Bij dit alles zijn vermeldingen van namen van de leden bijzonder
gering. Enkel van DE BRUNE Stoffels en DE NAEYERE Janne
weten we dat ze in 1404-1405 gezellen waren van de Sint-Jorisgilde.
Ook bij de koopmans- en ambachtsgilden is de informatie van
eigennamen beperkt. Dit ambachtswezen vormt nochtans een geschikt
studieobject voor de locale en sociale geschiedschrijving. Lange tijd
werd de invloed van ambachtsorganisaties op de economische activiteiten in de steden in negatieve termen beschreven. Men dacht dat de
verstevigde ambachtelijke organisatie tot verstarring van de stedelijke
arbeidsmarkt leidde, met andere woorden, een sclerosering van de
ambachtelijk georganiseerde nijverheden met zich meebracht, die een
fundamentele hinderpaal vormde voor de aanpassing van de industriële productie aan de marktcondities. Vrij recent meent men te aanvaarden dat de ambachten niet dergelijke conservatieve elementen
waren, maar dat ze bewijs leverden van een opmerkelijke flexibiliteit
en dynamiek. Ze konden zich wel degelijk aan de vraag aanpasse (5).
Hoe waren de ambachtsgilden nu concreet georganiseerd te
Geraardsbergen? Een antwoord hierop vinden, is zeker voor de middeleeuwse stad geen sinecure. De meeste charters en ambachtsstatuten over de werking en reglementering(6) gingen verloren tijdens de
talrijke plunderingen en verwoestingen die eigen zijn aan de turbulente geschiedenis van Geraardsbergen. Bijgevolg is het moeilijk de
verschillende beroepsgroepen onder te brengen onder de verschillende ambachtsgilden. Doordat het voor onze studie heel belangrijk was
om de opstandelingen beroepsmatig te situeren, wordt in wat volgt
toch getracht een zekere corporatieve structuur van de economische
activiteit in Geraardsbergen te bekomen.
Het putting-out systeem of Verlag-systeem (=een organisatievorm waarbij ambachtslui
afhankelijk waren van ondernemers die hen de nodige grondstoffen verschaften en tevens
de afgewerkte producten verkochten. De ondernemers konden productie manipuleren en
coördineren in functie van de marktcondities en aanpassen aan vraag en aanbod) speelde in bet tegengaan van de industriële verstarring een rol: Zie dit systeem in de lakcnnijverheid: HOLBACH, R. Same Remarks Oll the Role of "Putting-out" in Flemisn and
Northwest Europeon Cloth Production. Tn BOONE, M. en PREVENIER, W. (ed.) La draperie ancienne des Pays-Bas: débouchés el stratégies de survie (14e-16e sièclesï/Drapery
production in the late medieval Law Countries: markers and strategies for survival (14th16lh centuries). Leuven/Apeldoorn, 1993, pp.207-250.
(6) De arbeidstijd was gereglementeerd
en sterk afgebakend. Het bestuur lag bij een
(over)deken en/of gezworenen. Verder was er eeo rangopvolging tussen meesters, gezellen
en leerjongens.

(5)
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a) Onder de gilden die te maken hebben met de lakennijverheid
onderscheiden we
1) Sint-Jansgilde
De Sint-Jansgilde groepeerde de drapiers of lakenhandelaars.
Gezien het belang van deze gilde en haar dekens, zullen zij uitvoeriger behandeld worden in het volgende deel bij de bespreking van het
Geraardsbergs politiek en financieel-economische personeel.
2) Sint-Jaccbsgilde
Deze gilde omvat de wolwevers.
De gegevens hierover zijn bekend via een verordening voor het ambacht
der wolwevers vanjuni 1443(7). Aan het hoofd van Sint-Jacobs stonden
een overdeken en 4 gezworenen, bijgestaan door een klerk en een
knaap. De informatie over de namen van deze lieden is beperkt. Wel
biedt het Gentse Jaarregister van 1433-1434(8) het volgende:
- deken der wevers:
- Joeris VAN DER BIEST
- gezworen gezellen: - Adriaen VAN LAERBEKE
- Janne DEN KERTEMAKERE
- Mattheeuse KERCHOF (f. Jans)
Of ook volders en droogscheerders in deze Sint-Jaccbsgilde verenigd
waren, is moeilijk te achterhalen (9). In elk geval bezaten zowel volders als droogscheerders hun eigen dekens en gezworenen (10).
b) Buiten de gilden van de lakennijverheid

zijn de volgende te

bespeuren
1) Sint-Niklaasgilde
Het charter van deze gilde bevindt zich thans in het archief van de
Raad van Financiën(ll). Het betreft een kopie van het charter van
april 1412 (dat in rook opging), waar in 1677 enkele supplementaire
artikelen door de magistraat werden aan toegevoegd. Het dagelijkse
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

Rijksarchief Ronse, Oud Archief Geraardsbergen 895. Zie uitgebreid de bespreking bij
FRIS, V. Geschiedenis van Geeraardsbergen. Gent, 1911, pp.390·394.
ESPINAS, G., PlRENNE, H. e.a. Recueil de documents relatifs à l'histoire drapière en
Flandre. Première partie: Des origines à l'époque bourguignonne. Brussel, 1906-1924,
ai.n, p.653.
Ook bij DE PORTEMONT, A. Recherches historiques ... , dLII, p.90; FRIS, V Geschiedenis
van Geeraardsbergen. ... , p.395 en STABEL, P. L'encadrement corpora/ij et la conjoncture
ëconomique dans les petiies villes de la Flandre orientale:
contrainies OLt possibilités? In
LAMBRECHTS, P. en SOSSON, r-p. Les métiers au moyen äge. Aspects économiques et
sociaux. Actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve, 7-9 octobre 1993. Louvainla-Neuve, 1994, p.343, zijn er tegenstrijdige gegevens.
Zie baljuwsrekeningen;
bijvoorbeeld ARA Rk. 13550 f'S rO (mei-september 1422): "Du
doiien etjurez des tixserans; du doiien etjurez des foulons; du doiien et jurez des tondeurs
a grande forches".
Ons gesignaleerd door L. COCK: ARA Raad van Financiën 7564.
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be tuur was in handen van een coninckstavel, een boekhouder en 3
dekens (art. 25 en 42). Ondermeer volgende beroepsgroepen betaalden intredegeld: kruideniers (art.3), apothekers (art.3), vettewariers
(vetsmeerders, art. 3), gezouten vis-verkopers (art.3), meerseniers
(artA) , hoedenmakers/verkopers
(artA) , kaarsgieters (artA) , handschoenmakers (art.5), schedemakers (art.5) (12).
De positie van de barbiers is hierbij niet geheel duidelijk. Volgens
P. STABEL vormden deze geen eigen ambachtsgilde, maar maakten ze
deel uit van de Sint-Niklaasgilde (13). Door ons werden ze in elk geval
niet teruggevonden in de statuten van deze Sint-Niklaasgilde. Schijnbaar
vormden zij wel een eigen ambacht. Dit blijkt ook uit de stadsrekeningen(14) waarin wordt vermeld dat "de dekens van het ambacht der barbiers" het beheer van de processie van de Sint-Nathaliagilde hadden!
2) Sint-Bartholomeus, Sint-Obrecht en Sint-Arnold
Met deze gilden zijn we beland bij diegenen die instonden voor
de bevoorrading der stad: vleeshouwers, bakkers en brouwers. Zo
zouden de vleeshouwers het broederschap van Sint-Bartholomeus
vormen, de bakkers dat van Sint-Obrecht en de brouwers de gilde van
Sint-Arnold (15) Helaas steunt onze informatie over deze corporaties
uitsluitend op literatuur. In de onderzochte bronnen werd dan ook
niets over statuten, leden, e.d. hieromtrent aangetroffen.
Datzelfde geldt ook voor de volgende corporaties.
3) Sint-Crispijn
Sint-Crispijn groepeert de beroepsgroepen rond de lederproductie. Men vindt er ledertouwers, huidevetters, maar ook schoenmakers
(cordewaniers) en oude schoenmakers in terug (16).
4) Sint-Elooi
Dit is de patroon van de metaalnijverheid: ijzersmeden, goud- en
zilversmeden, hoefsmeden, slotenmakers, ketelmakers, messenmakers, glazenmakers, enz.
5) Sint-Kathelinengilde
Deze gilde heeft te maken met de houtbewerking: timmerlieden,
schrijnwerkers, kuipers, wagenmakers, (stoel)draaiers en beeldsnijders (17).
6) Sint-Anteonsgilde
De Sint-Antoonsgilde bestond uit de lieden die zich bezighielden
met bouw- en plaasterwerk: metsers, strodekkers, ticheldekkers, catsijders en schaliedekkers.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ARA Raad van Financiën 7564: stuk 1412/1677: Fl rO-lO r".
STABEL, P. L'encadrement corporatif. .., p.347.
Vanaf 1422-1423 tot 1426-1427, in de rubriek salarissen.
FRlS, V. Geschiedenis van Geeraardsbergen
, p.384.
DE PORTEMONT, A. Recherches historiques , dl.II, pp.87-88.
VAN KERCKHOVEN, J. Gilden val! ambachten en neringen ... , p.34 e.v.

7

7) Sint-Maarten
Sint-Maarten betrof voornamelijk de vrije kleermakers (18).
c) Reconstructie

van de Geraardsbergse nijverheid op basis van

"lotinghen"
Eén rubriek uit de stadsrekeningen biedt ons interessante gegevens over de ambachtslieden: lotinghen ende coeghersen.
De loting hen zijn hier van belang. Zij hebben betrekking op de stalletjesplaatsen (voor de gewone marktdagen te Geraardsbergen) die jaarlijks door het "lot" werden toegewezen aan huidevetters, lakensnijders(19) en vleeshouwers. Deze loting greep plaats op de markt, in
aanwezigheid van de dekens van het ambacht. De handelaar die weigerde te loten, verkreeg geen stalletjesplaats en werd bovendien veroordeeld tot een boete (20).
Voor een huidevetterskraam betaalde men 4 schellingen Parisis, de
lakensnijders betaalden 24 schellingen Parisis en de vleeshouwers 13.
De representatie van de eigen inwoners op de stedelijke markt zegt
veel over het desbetreffende ambacht. Het is een indicatie voor de
omzet van Geraardsbergs vlees, leder en laken op de eigen markt. Zo
kan het aantal huidevetters in 1442-1443 (12 op de markt, terwijl er
dit in 1397-1398 nog 20 waren) als beginnende achteruitgang van de
stedelijke leerlooierij worden aanzien. Kregen de inwoners van
Geraardsbergen
in 1438 nog de spotnaam "Hudevetters
van
Gheroudsberghe", in 1500 waren er nog slechts 7 huidevetters geloot,
terwijl ze in 1568 niet langer op de markt stonden.
Hetzelfde geschiedt met de Geraardsbergse lakennijverheid: in
1500 nog slechts 7 lakensnijders. Het aantal vleeshouwers op de
markt blijft in deze periode daarentegen wel steeds constant (21).
Niet alleen de evolutie kan worden achterhaald, ook kent men
met deze lotinghen elk jaar een hele reeks inwoners van
Geraardsbergen en hun beroepsbezigheden (die vaak enkel langs deze
weg bekend werden)(22). Hierbij kunnen we een aantal typische
("markt")families naar voor schuiven (in de onderzochte periode
1392-1443):
(18) Zie over hun filantropisch karakter: DE PORTEMONT, A. Recherches historiques .. , dl.II,
p.82, p.89.
(19) Lakenhandelaars. doch te onderscheiden van de drapiers,
(20) ARA Raad van Financiën 7564; stuk 1412/1677: artikel 20 en 21 van de statuten van de
Sint-Niklaasgilde.
(21) FRIS, V. Geschiedenis van Geeraardsbergen ... , p.343, p.381, p.395.
(22) Merk op dat ook vrouwen hierbij hun mannetje stonden (vrouwenarbeid: een uiting van
onderbevolking?).
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H uidevette rsfamilies
DEVAEC(K)
MILLIS
VAN A(E)STERBEKE
Y(I)MPENS
Lakensnijders
KERCHOF
Vleeshouwersfamilies
DEBRUNE
HOEFT(S)
VAN DE QUAETPOORT
DE PRE(Y)IT
VRANX

59 maal vermeld.
57

49
48

35
130

98
96

68
62

De familie VRANX, in de veertiende eeuw nochtans een bijzondere vleeshouwersfamilie, blijkt uit deze gegevens zich "gering"
bezig te houden met verkoop op de markt. Geldt dit als een bewijs dat
ze door rijkdom, aanzien en schepenbenoemingen, zich vereenzelvigde met de stedelijke elite en geen authentiek vertegenwoordiger meer
kon zijn van de belangen van de achterban der ambachtslieden?
In wat volgt worden de personen die een stalletje huurden elk
afzonderlijk vermeld. Het gaat hierbij om de begin- en einddata waarbinnen de desbetreffende personen vermeld stonden.
Bij de huidevetters:
DE BONTE Janne: 1397-1418.
DE MEYERE Pieter: 1397-1404.
DE MEYERE Janne: 1397-1404.
DE ROUC Gillis: 1397-1401.
DE ROUC Lievin: 1397-1409.
DE VAEC(K) Janne: 1397-1420.
GILLIEN Janne: 1397-1399.
MALAERT Claus: 1397-1404.
MILLIS Pieter: 1397-1424.
MILLIS Janne: 1397-1435.
SERARENTS Gillis: 1397-1399.
VAN DE BOUCHOUTE Heinric: 1397-1409.
VAN DE CLEYE Maes: 1397-1435.
VAN DE STICHELEN Janne: 1397-1399.
VAN DE VENDERIIEN Janne: 1397-1404.
VAN PARIC Lievin (meester): 1397-1399.
VAN QUAETBEKE Janne: 1397-1409.
VAN QUAETBEKE Gillis: 1397-1399.
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VITSKIN(S) Pieter: 1397-1401.
Y(I)MPENS Martin: 1397-1417.
DE WENNE Janne: 1400-1420.
(DE WENNE Janne de Oude: 1420-1429.)
MERKAERT Gillis: 1400-1435.
VAN A(E)STERBEKE Collaert: 1400-1435.
VAN A(E)STERBEKE Gillis: 1400-1404.
VAN PAREKE Janne: 1400-1409.
DE ROUC Gheert (=Gheraert): 1401-1418.
VITSKIN(S) Lieven: 1401-1428.
DE LIINEDEEKEN Loey: 1404-1429.
DE WENNE Adriaen: 1404-1418.
STRlIPMAN Janne: 1404-1426.
DE VAEC(K) Willem: 1407-1435.
SPELDOREN Lauwereins: 1407-1408.
VAN DE MOTTE Coe!: 1407-1409.
VAN DE STRATE Janne: 1407-1415.
VAN DE WAERDE Philips: 1407-1416.
De vrouwe/weduwe VITSKIN(S): 1407-1434.
PA(E)GE Janne: 1412-1443.
VAN QUAREEL Janne: 1412-1414.
DE VAEC(K) Janne f. Gillis: 1414-1430.
LENTEN Pieter: 14 J 4-1416.
MILLIS Celie: 1414-1418.
DE VAEC(K) Beatris: 1414-1435.
VAN DE HAGHE Gillis: 1414-1418.
RUTSEMEEL(S) Gheert: 1415-1418.
STRAETMAN Janne: 1415-1418.
Y(I)MPE S Janne: 1417-1443.
DE WENNE Janne de Jonghe: 1419-1430.
(DE WENNE Janne f. lans: 1428-1429.)
RUTSEMEEL(S) Janne: 1419-1428.
VAN DE CLEYE Philips: 1419-1435.
Y(I)MPENS Adriaen: 1419-1443.
DE VAEC(K) Janne (f. lans): 1420-1443.
VAN A(E)STERBEKE Adriaen: 1420-1430.
DE BONTE Symoen: 1422-1430.
DE CROE(O)CK Jacobbe: 1423-1435.
(DE) TANT Gillis: 1423-1434.
VAN KEYSNOIT lanne: 1424-1443.
VI(l)DO Janne: 1426-1443.
DE REYS Pieter: 1428-1429.
MAHAUDEN Lauwereins: 1428-1443.
MILLIS Gillis: 1428-1443.
VAN A(E)STERBEKE Claus: 1429-1435.
CRUKE Hellin: 1430-1433.
MILLIS Jacobbe: 1431-1443.
VAN KEYSNOIT Jans vrouw: 1431-1432.
DE SMET Pieter: 1433-1434.
VAN A(E)STERBEKE Janne: 1433-1435.
VAN DE CLEYE Stoffels: 1433-1434.
De weduwe DE CROE(O)CK Jacobbe: 1442-1443.
VAN DE CLEYE Adriaen: 1442-1443.
De weduwe VAN DE CLEYE Philips: 1442-1443.
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Bij de lakensnijders:
CLERBOUTS Joes: 1397-1399.
DE JONGHE Gillis: 1397-1405.
DE KEY Janne: 1397-1417.
DE SCEDEMAKERE Gillis: 1397-1426.
GANSHO(E)RE Stevin: 1397-1417.
PADDEPOEL Janne: 1397-1399.
SCOUDARINC Janne: 1397-1399.
S(C)UEPPAERT Janne: 1397-1409.
SOYMAN Pieter: 1397-1409.
VAN DE CRANBEKE
Pieter: 1397-1399.
VAN DE DO(E)LAGHEAdriaen:
1397-1409.
VAN DE SCUERE Janne: 1397-1404.
VAN DE WAERDE Jacobbe: 1397-1409.
VAN PARIC Lievin (meester): 1397-140l.
VLIEDERINC Adriaen: 1397-1409.
WAMBAC(H) Janne: 1397-1417.
WULLEY Martin: 1397-1403.
DE MULDER Cornillis: 1400-1423.
HUUGHE Janne: 1400-1401.
VAN DE BOUVERIJE Janne: 1400-1403.
VAN EEKE Janne: 1400-1405.
VAN HERNEJanne: 1400-1418.
VAN SCANENBERGHE Symoen: 1400-142l.
DE MULDER Gheert: 1401-1425.
DE PODERE Lauwereins: 1401-1418.
VAN DE WAERDE Janne: 1403-1404.
VAN GENETRAU Claus: 1404-1409.
DE BONTE Janne: 1405-1426.
KERCHOF Janne: 1405-1426.
CLERBOUT Arent: 1407-1430.
(VAN) STEENBERCHE Lauwereins: 1407-1435.
DE MOE(O)R Gbeert: 1412-1443.
DE AEYERE Janne: 1412-1426.
De weduwe VAN DE WAERDE Jacobbe: 1412-1418.
VAN EEKE Heinric: 1412-1425.
DE MAECH Zegher: 1414-1415.
OBBROUCX Celie: 1415-14l7.
MOREEL(S) Janne(23): 1416-1443.
VAN LAERBEKE Adriaen: 1416-1435.
DE MEY Jacobbe: 14l7-1443.
KERCHOF Gheert: 1417-1434.
(H)OSTE Lauwereins: 1417-1426.
PAUWE(L)S Pauwels(24): 1417-1420.
DE HAUWERE Janne: 1419-143l.
GALLIAERT Willem: 1419-1443.
DE BARBIER Willem: 1420-1421.
DE LU Janne: 1420-1421.
DE PLACKER(E) Gheert: 1420-1435.
(23) MOREEL(S) Janne en VAN LAERBEKE Adriaen in 1416-1417 elk met slechts een halve
bijdrage.
(24) In 1417-1418 slechts met een halve bijdrage.
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VAN VOORDE Pieter: 1420-1443.
MAHIEUS Collaert: 1422-1433.
DE MA Olivier: 1423-1427.
DE PLACKER(E) Lauwereins: 1423-1425.
KERSTIAE S Cornillis: 1423-1435.
VACKE(N) Heinric: 1424-1428.
VAN DE SCUERE Pieter: 1424-1430.
DE BONTE Symoen: 1426-1428.
KERCHOF Mattheeus: 1426-1428.
DE BARBIER Collaert: 1427-1428.
(=VAN VllLBEEKE Collaert: 1428-1430.)
RUUSSCUEREN Janne: 1427-1428.
VAN A(E)STERBEKE Adriaen: 1427-1443.
VAN DE SCUEREAdriaen:
1427-1429.
VAN LAERBEKE Janne: 1427-1434.
BOENE Symoen: 1428-1443.
DE SCEPPERE Jacobbe: 1428-1435.
DE SMET Janne (cousmakere): 1428-1435.
De weduwe VAN DE KERCHOVE: 1428-143l.
DE LEDERTOUWERE Mattheeus: 1429-1430.
DE PLACKER(E) Janne: 1429-1435.
DE SMET Goessin: 1429-143l.
VAN BIEST Adriaen: 1429-1443.
(VAN) STEENBERCHE Janne: 1429-1433.
YMBRECHTS ouus. 1429-1430.
De weduwe CLERBOUT Arent: 1430-1431.
METTERGAUS Goessin: 1431-1432.
ROBBINS Mahieu: 1431-1443.
VAN STEE HUUZE
Janne: 1432-1435.
CRUKE Hellin: 1433-1435.
VAN DE LANNO(O)1TE Collaert: 1433-1434.
VAN LAERBEKE Piertse: 1433-1435.
VAN ARTOIS Janne: 1434-1435.
VAN DE QUAETPOORT Janne: 1434-1443.
VAN DUTSE Gillis: 1434-1435.
COLLEKIN Pieter: 1442-1443.
DE CARTEMAKERE Janne: 1442-1443.
DE PLACKER(E) Pieter: 1442-1443.
DE PLASCH Gillis: 1442-1443.
DE ROEDE Huwaert: 1442-1443.
De weduwe KERSTIAENS Cornillis: 1442-1443.
MALAERT Mattheeus: 1442-1443.
VAN DE HORRENTE Lauwereins: 1442-1443.
VAN DE QUAETPOORT Adriaen: 1442-1443.

Bij de vleeshouwers:
BEVERLINC Claus: 1397-1406.
BEVERLINC Gillis: 1397-1401.
DE BRUNE Cornillis: 1397-1431.
DE BRUNE Janne: 1397-142l.
(DE BRUNE Janne de Oude: 1422-1431.)
DE BRUNE Stevin: 1397-1404.
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DE BRUNE Stoffels: 1397-1426.
DE METS Claus: 1397-1418.
DE MEY Janne: 1397-1399.
DE PRE(Y)IT Adriaen f. Mertins: 1397-1404.
DE PRE(Y)IT Comillis: 1397-1414.
DE PRE(Y)IT Comillis f. Mertins: 1397-1399.
DE PRE(Y)IT Lauwereins: 1397-1418.
DE WOLF Lauwereins: 1397-1403.
HOEFT(S) Lievin: 1397-1443.
VAN ERFFELINGHEAdriaen:
1397-1408.
VAN PIPERZELE Janne: 1397-1404.
VAN PIPERZELE Gheert: 1397-1406.
VRANX Janne: 1397-1399.
VRANX Gheert: 1397-1418.
VRANX Lievin: 1397-1424.
WO(E)ITINS Arent: 1397-1418.
BEVERLINC Janne (f. Claus): 1400-1418.
DE MEY Adriaen: 1400-1435.
DE PRE(Y)IT Janne f. Cornillis: 1400-1408.
MA(E)RTINS Lauwereins: 1401-1426.
DE BRABANTER Pieter: 1402-1404.
DE CUPER Roegier: 1402-1406.
DE ROY Stevin: 1402-1418.
(DE) TANT Janne (de Oude en Jonghe): 1402-1434.
HEYKINS Janne: 1402-1404.
PI(J)TUER Arent: 1402-1409.
PRUNELINC Claus: 1402-1408.
STOVAERT Willem: 1402-1404.
TECKIN Stevin: 1402-1424.
VAN DE BORNE Pieter: 1402-1406.
VAN DE WALLE Godevert: 1402-1408.
VAN TRAU Gheert: 1402-1409.
VLOBALC(T) Janne: 1402-1409.
WO(E)ITINS Janne: 1402-1435.
DE BRUNE Adriaen (f. Comillis): 1404-1435.
DE BRUNE Janne f. Jans: 1404-1424.
DE MERSEMAN Janne: 1404-1409.
DE MEY Janne f. Adriaen: 1404-1418.
DE PAPE Wouter: 1404-1406.
DE PRE(Y)IT Cornillis f. Adriaen: 1404-1405.
DEZELARE Pieter: 1404-1409.
DEZELARE Wouter: 1404-1409.
DENYS Janne: 1405-1408.
DE PRE(Y)IT Willem (f. Adriaen): 1405-1409.
BO(E)YTS Arent: 1407-1426.
DE BRUNE Janne f. Comillis: 1407-1430.
DEPRE(Y)IT Adriaen f. Comillis: 1407-1408.
DE RUDDERE Salemoen: 1407-1426.
HOEFT(S) Claus: 1407-1443.
VAN DE QUAETPOORT Janne: 1407-1434.
(VAN DE QUAETPOORT Janne de Oude: 1422-1443.)
MA(E)RTINS Janne (f. Jans): 1408-1435.
VAN DE QUAETPOORT Lievin: 1408-1433.
(VAN DE QUAETPOORT Lievin f. Colaert: 1442-1443.)
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VAN ERFFELINGHE Janne: 1408-1443.
MA(E)RTINS WiJlem: 1412-1443.
De erfgenaam VAN DE QUAETPOORT Lievin: 1412-1418.
De erfgenaam DE PRE(Y)IT Cornillis: 1414-1420.
DE BRUNE Willem (f. Jans): 1419-1430.
DE MEY Adriaen f. Adriaen: 1419-1420.
DE PRE(Y)IT Janne (de Jonghe): 1419-1432.
(DE PRE(Y)IT Janne f. Jans: 1434-1435.)
DE PRE(Y)IT Janne f. Lauwereins: 1419-1434.
DE RUDDERE Gheert f. Salemoen: 1419-142l.
DE RUDDERE Victor f. Salemoen: 1419-142l.
VAN DE QUAETPOORT Comillis (f. Jans): 1419-1443.
VAN DE QUAETPOORT Janne f. Jans: 1419-1435.
VRANX Janne: 1419-142l.
VRANX Sander(s): 1419-1429.
De weduwe VAN DE QUAETPOORT: 1420-1430.
VAN DE QUAETPOORT Staffels: 1420-1434.
VAN HEYNE Gillis: 1420-1430.
VAN OPHEM Pieter: 1420-1433.
(DE) TANT Pieter (f. Jans): 1422-1435.
VRANX Janne de Jonghe: 1422-1425.
HOEFf(S) Adriaen (f Lievins): 1424-1443.
HOEFf(S) Janne (f. Lievins): 1424-1443.
VAN DE QUAETPOORT Janne f. WilIem: 1424-1425.
De vrouwe/weduwe VRANX (Lievin): 1424-1429.
HOEFf(S) Claus f. Lievins: 1425-1435.
MA(E)RTINS Janne f. Willems: 1425-1443.
VRANX Raesse: 1425-1426.
MAERCHEGAY Janne: 1426-1429.
TRUDEN Janne zone: 1426-1429.
VRANX Philips: 1426-1429.
(DE) TANT GiUis: 1429-1430.
(DE) TANT Stoffels: 1429-1443.
HOEFf(S) Heinric (f. Lievins): 1429-1443.
MA(E)RTINS Adriaen (f. Lauwereins): 1429-1443.
VAN DE QUAETPOORT Pieter: 1429-1443.
HOEFf(S) Anthonis (f. Lievins): 1430-1443.
HOEFf(S) Lanceloot (f. Lievins): 1431-1443.
Y(I)MPENS Janne (f. Jans): 1431-1435.
VAN DE QUAETPOORT Janne zweertdragher: 1432-1435.
HOEFf(S) Thomas: 1433-1434.
TECKIN Janne: 1433-1443.
VAN DE SCUERE Piette: 1433-1434.
Y(I)MPENS Martin: 1433-1435.
DE ROY Adriaen: 1434-1435.
MA(E)RTINS Hennen f. Willems: 1434-1435.
TECKIN Hennen: 1434-1435.
VAN DE QUAETPOORT Mill.: 1434-1435.
DE METS Adriaen: 1442-1443.
VAN DE QUAETPOORT Hennen: 1442-1443.
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DEEL 11. HET POLITIEK EN FINANCIEELECONOMISCHE PERSONEEL
In ons onderzoek naar het oproer van 1430 te Geraardsbergen
constateerden wij dat de achtergrond van de sociale troebelen zich
voornamelijk bij financiële kortsluitingen situeerde.
Fundamenteel hierbij was de studie van de stedelijke elite die bij
de organisatie en de manipulaties van de stedelijke financiën zo nauw
betrokken was. In de lijn van de actuele invalshoeken werd daarbij een
doorgedreven prosopografie uitgevoerd, met aandacht voor de locale
machtsrelaties en belangenbehartiging.
In dit deel gaat alle aandacht naar de Geraardsbergse bestuursorganen en proberen we een zicht te krijgen op de belangrijkste carrières (25).
1. De baljuws
In Geraardsbergen traden meerdere baljuws actief op. In de eerste plaats functioneerde de hoogbaljuw van het Land van Aalst. Hij
vertegenwoordigde de vorst in de twee steden Aalst en Geraardsbergen én in de kasseirij van Aalst. In de uitoefening van zijn ambt
werd hij bijgestaan door een onderbaljuw, te Geraardsbergen soms
ook poortbaljuw genoemd. Voor Geraardsbergen was de situatie wel
heel specifiek. Officieel werd de stad "overheerst" door drie baljuws:
de hoogbaljuw van het Land van Aalst, zijn stedehouder(26) én de
onderbaljuw. De laatste wordt voor de periode 1392-1443 in een lijst
afgedrukt. Let in deze lijst op de bronnengetrouwe functiebeschrijvingen:
-VAN DE SCELDEN Janne: onderbaljuw in 1392-1393.
-VAN OVERDRIESCH Philippe: onderbaljuw in 140l.
-VAN BERCHEM Jacobbe: onderbaljuw in 1405-1406, 1408-1409 en
1409.

(25) Gebruikte bronnen (zie uitgebreid GIERTS, S. De Opstand te Geraardsbergen in 1430.
Gent, 1996, dl.I, pp.VII-XI en pp.XXIX-XXXV):
baljuwsrekeningen
(Algemeen
Rijksarchief Brussel: verder ARA); stadsrekeningen (ARA); rekeningen van de Raad van
Vlaanderen (ARA); Raad van Financiën (ARA); Trésor de Flandre (ARA); O.L.v.Hospitaal Geraardsbergen(=OLVG)
(Rijksarchief
Ronse: verder RAR); Begijnhof
Geraardsbergen (RAR); Karmelieten Geraardsbergen(=GK)
(RAR); Sint-Maarrens-Bos
Siot-Marteos-Lierde(=SMB)
(RAR); Oud Archief Geraardsbergen(=OAG)
(RAR);
Beaupré Grimminge(=BG) (RAR); Sint-Adriaansabdij
Geraardsbergen(=SA)
(RAR);
Beaulieu Petegem(=BP) (RAR en Rijksarchief Gent: verder RAG); Raad van Vlaanderen
(RAG); Algemeen Familiefonds (RAG); Land van Aalst(=FLvA) (Stadsarchief Aalst: verder SAA); Oud Archief Stad Gent (Stadsarchief Gent: verder SAG); e.d.
(26) VAN ROMPAEY, J. Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische
periode. Brussel, 1967, pp.l99-200. Gezien zijn veelvuldige ambtsbezigheden, mocht de
hoogbaljuw te Aalst en te Geraardsbergen een stedehouder aanstellen.
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-VAN DE SPIERE Roegier: onderbaljuw in 1414-1415.
-COLINS Gheert: onderba1juw van 1415 tot 1420.
-VAN DE I(Y)NDE Olivier: onderbaljuw van 1420 tot 1425.
-VAN BULLEGHEM Collaert: (onder)baljuw in 1425-1426;
poortbaljuw van 1426 tot 1428.
-VANYEDEGHEM Pieter: poortbaljuw van 1428 tot 1431.
-DE DRIVERE Gillis: onder-zpoortbaljuw vanaf 1442-1443.
Vier van deze negen zetelden ooit in de wet van Geraardsbergen.
Theoretisch gezien was de poortbaljuw ondermeer belast met de
repressie der misdaden.(27) We kunnen hier alvast vermelden dat we
omtrent zijn activiteit tijdens het oproer van 1430 over geen enkel
bewijs beschikken. Hoewel hij normaal geen financiële verantwoordelijkheid droeg, had hij zijn eigen rekeningen vanaf 1442 te
Geraardsbergen (28).
2. De schepenen
De schepenbank was het belangrijkste bestuursorgaan der stad.
Ze verenigde in zich niet alleen rechterlijke bevoegdheden, ook was
ze belast met het dagelijkse bestuur der stad, liet zich in met openbare werken, e.d.
Al van bij de stichting door graaf Boudewijn in 1068 stelde de
vorst zeven schepenen aan die recht zouden spreken en de stad besturen. In de keure van 1331 wordt het bestaan van een schepenbank uit
zeven leden, gekozen uit de bonnes gens, borgeois de la ville, bevestigd.(29) Aan het hoofd stond de voorschepen.
Voor Geraardsbergen zijn geen schepenregisters (meer) voorhanden. Wel bevat het Fonds Land van Aalst een serie rekeningen waar
ondermeer de eerste schepenen van beide steden van het Land van
Aalst werden vermeld.(30) Helaas beginnen deze rekeningen pas
vanaf het jaar 1501. Het enige kostbare bezit dat we kunnen vermelden, is de schepenlijst die Auguste DE PORTEMONT in het tweede
deel van z'n grote werk over Geraardsbergen afdrukte.(31) Toch
wordt deze oudere lijst hier volledig buiten beschouwing gelaten.
Onze schepenlijst werd opgesteld aan de hand van namen die we
in de onderzochte (voornamelijk onuitgegeven) bronnen aantroffen.
(27) DE LIMBURG-STIRUM. T. Coutumes des deux vil/es el pays d'Alost, Alost el Grammont.
(Coutumes des Pays el Comté de Fiandre, Quanier de Gand, lIl). Brussel. 1878. p.17.
p.S21.
(28) Zie vanaf ARA Rekenkamers (verder Rk.) 14228.
(29) DE LIMBURG-STIRUM. T. Coutumes .... p.522.
(30) VAl'! ISTERDAEL. H. Archief van het Land van Aalst. 1342-1796 (1814). Brussel. 1994.
dl.I, p.S3.
(31) DE PORTEMO T. A. Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre. Gent.
1870. dl.Il, p.26 e. v..

16

De belangrijkste bronnen zijn de oorkonden, berustend in het
Rijksarchief van Ronse, die ofwel in originele vorm ofwel in afschrift
in een cartularium bewaard zijn gebleven.(32)
De stadsrekeningen geven ons weinig schepennamen; bij de betaling
der salarissen wordt enkel de aanwezigheid van zeven schepenen
gesuggereerd en in het beste geval wordt bij de ontvangsten een schepen bij naam vermeld toen hij de eed aflegde(33); meer gegevens vinden we bij de reisvergoedingen waar soms expliciet het schepenmandaat vermeld staat (pas uitgebreid vanaf het derde decennium der vijftiende eeuw).
Dit alles samen leverde een min of meer gevulde schepenlijst op.

De levenslange (en erfelijke) benoeming der schepenen van
Geraardsbergen, die waarschijnlijk al bestond ten tijde van graaf
Boudewijn in 1068, was reeds afgeschaft in het begin van de veertiende eeuw.(34) Het lijkt een algemene trend in Vlaanderen dat voornamelijk na de opstand van 1323-1328 het benoemingsrecht der schepenen stevig in handen van de vorst kwam.(35) Voortaan zouden door
de vorstelijke commissarissen(36) ieder jaar zeven schepenen worden
gekozen uit de "goede lieden" der stad Geraardsbergen. Deze commissarissen verbleven op kosten van de stad en hielden zich tevens
bezig met de controle der rekeningen.
Zowel voor de schepenbenoemingen als voor de controle der
rekeningen geldt het gevaar voor corruptie. In 1413 verhaalt Olivier
van Dixmude in het algemeen over de schande der schepenverkiezing
(32) Het betreft voornamelijk
de volgende archieffondsen:
Beaulieu, Beaupré, O.L.v.Hospitaal, Oud Archief Geraardsbergen, Sint-Adriaansabdij, Sint-Maartens-Bos.
(33) Ieder nieuw aangestelde schepen betaalde een maaltijd van 12 ponden Parisis en werd aldus
bij de ontvangsten der rekeningen vernoemd. Zie over de eed: FRIS, V. Geschiedenis van
Geeraardsbergen. Gent, 1911, p.295 en DE PORTEMONT, A. Recherches historiques ... ,
dl.II, p.26.
(34) DE LlMBURG-STIRUM,
T. Coutumes ..., pp.SI4-SIS.
(35) In de loop van de veertiende eeuw zou alleen Gent, dat tijdens de opstand de grafelijke kant
had gekozen, aan het vorstelijk inmengingsrecht
kunnen weerstaan. Zie voor de
Bourgondische periode: BOONE, M. Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-1453.
Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces.
Brussel, 1990, pp.163-170: de
vrede van Gavere (1453) maakte de invloed der Gentse overdekens op de verkiezing der
schepenen ongedaan.
(36) Deze commissarissen waren gewoonlijk hooggeplaatste hertogelijke functionarissen, verbonden aan centrale instituties (als Rekenkamer of Raadkamer), zoals de: algemeen ontvanger(-generaal) van Vlaanderen en Artesië; de procureur-generaal
van Vlaanderen; de
soeverein baljuw van Vlaanderen; de gouverneur van Rijsel; of "gewone" raadslieden of
secretarissen van de hertog.
Steeds werden twee (of drie) van deze personen in hun taak bijgestaan door een derde (of
vierde) commissaris: de hoogbaljuw van het Land van Aalst. Deze ambtenaar van het meer
locale echelon stond trouwens veel dichter bij de situatie van de stad en kende de magistraat
meestal ook beter, en wist welke hun "kwaliteiten" waren.
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in Vlaanderen, als zou het ambt door de commissarissen aan de meest
biedende worden verkocht.(37) Dat de commissarissen wel degelijk
meerdere malen diegene in de wet hebben gezet die het meeste te bieden
hadden, zonder rekening te houden met hun kwaliteiten, blijkt uit een
ordonnantie van Filips de Goede van 1446, waarin hij heeft getracht de
hernieuwingen van de schepenbanken in Vlaanderen te hervormen (38).
Naast het antwoord op de vraag wie voor de vernieuwing der wet
instond, waren voor Geraardsbergen de data van deze wetsverandering van enorm belang. Dat de schepenbank telkens op 1 mei werd
vervangen, strookt - althans voor de periode l392-1443 - niet met de
realiteit.(39) In de stadsrekeningen vonden we de gegevens over de
data waarop de commissarissen naar Geraardsbergen kwamen in:
a) De rubriek "presenten":
De commissarissen kregen - net als alle belangrijke figuren die in
Geraardsbergen aanbelandden - geschenken (voornamelijk wijn). Bij
deze schenkingen staat steeds een bijhorende datum. Nemen we bijvoorbeeld het jaar 1400-1401, dan is dit "de laatste dag van juli (=1400)"
b) De rubriek "costen voor commissarissen en andere":
Vermeldingen hierbij zijn: de datum waarop de commissarissen naar
Geraardsbergen kwamen, hun verblijf tijd, en hun wedde. In 14001401 krijgen we: "29 juli (=1400)"
c) Op het einde van de stadsrekening komt dan een bevestiging door
de commissarissen dat de rekening werd gecontroleerd. In het Frans
bevat dit een formule in de aard van "ce compte fu oy et examiné le
... jour ... par nous ...". In 1400-1401: "25 augustus (=1401 !(40»".
Resultaat: het ambtsjaar duurde van 29-31 juli 1400 tot 25 augustus
1401.
(37) LAMBIN, J.-J. (ed.) Olivier van Dixmude: Merkwaerdige Gebeurtenissen, vooral in
Vlaenderen en Brabant en ook in de aangrenzende landstreken, van 1377 tot 1443. Ieper,
1835, p.80. Als schepen van Ieper was hij wellicht goed geplaatst voor dergelijk gedurfde
uitspraak.
Lees tevens over de verduistering
van stadsgelden
te Geraardsbergen:
FRIS, V.
Geschiedenis van Geeraardsbergen .... p.297: "Weinig scheelde het of in 1413 betaalden de
schepenen hunne echte of ingebeelde knevelarijen met het hoofd".
(38) PREVENIER, W. Quelques aspects des compies communaux en Flandre au Moyen äge. In
Financiën en boekhouding der steden van de XlIle tot de XVle eeuw. (Handelingen van het
Internationaal Colloquium Blankenberge,
6-9 september 1962, Gemeentekrediet,
Historische Uitgaven in 8°,7). 1964, p.126.
(39) De argumentatie hieromtrent, samen met vergelijkingen met andere steden en verduidelijkende voorbeelden, staat uitgebreid in GIERTS, S. De Opstand te Geraardsbergen in 1430.
Gent, 1996, dl.!, pp.35-38.
(40) a) en b) zijn uitgaven die in het lopende jaar 1400-1401 worden meegerekend; terwijl c) de
controle-bevestiging is van 1400-1401.
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Stadsrekening Geraadsbergen jaar 1412-1413 (ARA Brussel, Rekenkamer, nr. 35.242

De hiaten in de overlevering der stadsrekeningen(41) hebben
voor gevolg dat we niet over alle data van wetsvernieuwing in de
periode 1392-1443 beschikken. Bij de overbrenging naar een schepenbankreconstructie hebben we bijgevolg slechts een dertigtal volledige ambtstermijnen.

B. SCHEPENLIJST
28 augustus 1392 (eind) oktober 1393:(42)
- DE HAGHEMUTERE Janne
- DE PELIC Gillis
- PINTE Gheraert
- VAN MULLEM Janne
12 maart 1397 - 13/14 juni 1398:
- BOSSCAERT Heinric
- DE HAGHEMUTERE Janne
- NEETEN Claus
- VRANX Janne
- ZOE(U)TINS Janne
13/14 juni 1398 - 28 juni 1399:
- BOSSCAERT Heinric
- DE HAGHEMUTERE Janne
- DE PELIC Gillis
- DE STEKERE Janne
- MINNE Claus

- VAN DE WAERDE Jacobbe
- VRANX Janne
29/31 juli 1400 - 25/26 augustus 1401:
- BOSSCAERT Heinric
- DE LOMPERE Adriaen
- DE VAEC(K) Janne
- NEETEN Claus
- VAN DE MUELE Collaert
- VAN DE PLAN(C)KE Janne
- VAN STEENBEKE Willem
25/26 augustus 1401 - 7/8 september 1402:
- DE HAGHEMUTERE Janne
- DE PELIC Gillis
- NEETEN Claus
- VAN DE HUJDE Willem
- VAN DE PLAN(C)KE Janne
- VRANX Gheraert
- ZOE(U)TINS Janne

(4)) Hiaten zijn de jaren 1393-1397; 1399-1400; 1406-1407; 1409-1412; 1418-1419; 14211422; 1435-1442.
(42) Bij al de bekomen data dient rekening te worden gehouden met een verblijfsduur van vijf

dagen (soms zelfs 7 dagen) der commissarissen in Geraardsbergen. Op welke dag juist de
wet werd vernieuwd, kon niet worden uitgemaakt.
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7/10 september 1403 - 1oktober 1404:
- NEETE Claus
- VRANX Gheraert
6/7 juli 1407 - 17/19 mei 1408:
- DE HAGHEMUTERE Janne
- DE VAEC(K) Janne
- NEETEN Claus
- REBBE Artuer
- VAN CU(E)LSBROUC Gheïrajert
- VAN DE SCUERE Cornillis
- VAN OPHEM Janne
17/19 mei 1408 - 5juni 1409:
- DE CRANE Claus (voorschepen)
- DE LOMPERE Adriaen
- DE ROUC Lievin
- VAN DE NOKERSTOCKE Joes
- VRANX Lievin
2/4 augustus 1412 - 8/13 juli 1413:
- NEETEN Claus
- VANYEDEGHEM Mattheus
8/13 juli 1413 - 22/25 september 14J4:
- DE BONTE Janne
- VRANX Lievin
8/11 juni 1417 - 13 mei 1418:
- DE LOMPERE Adriaen
- LOOT Pieter
- REBBE Artuer
- VA BERCHEM Mattheus
- VAN DE OKERSTOCKE Joes
- VAN YEDEGHEM Mattheus
- VRANX Lievin
13 mei 1418 - 20/22 mei 1419:
- DE HAGHEMUTERE Raesse
- VAN CU(E)LSBROUC Gheert
- VAN DE BERGHE (H)Ector
- VAN DE I(Y)NDE Olivier
- VAN (H)EYNE Gillis
- VAN SCENDELBEKE Joes
- VAN YEDEGHEM Pieter
20/22 mei 1419 - 23/26 mei 1420:
- DE HAGHEMUTERE Raesse
- DE LANGHE Godevert
- LOOT Pieter (sterft op 5 september 1419)
- REBBE Artuer

- VA DE ME(E)RCATTEN Symoen
- VAN DE NOKERSTOCKE Joes
- VANYEDEGHEM Mattheus
- VRANX Lievin
23/26 mei 1420 - 13 juni 1421:
- DE METS Ghiselbrecht
- DE NAEYERE Janne
- PADDEPOEL Adriaen
- VAN (H)EYNE Gillis
- VAN SCENDELBEKE Joes
- VAN YEDEGHEM Pieter
13 juni 1421 - 7/10 juni 1422:
- DE HAGHEMUTERE Raesse
- REBBE Artuer
- VAN CU(E)LSBROUC Gheert
- VAN DE ME(E)RCATTEN Symoen
- VANYEDEGHEM Mattheus
- VRANX Lievin
7/10 juni 1422 - 4/6 juni 1423:(43)
- DE HAGHEMUTERE Symoen
- DE HAUWERE Janne
- DE METS Ghiselbrecht
- DE NAEYERE Janne
- DE STEKERE Janne
- PADDEPOEL Adriaen
- VAN (H)EYNE Gillis
-VANSCENDELBEKEJ~s
- VAN YEDEGHEM Pieter
4/6juni 1423 - 31 mei/Z juni 1424:
- DE SCEDEMAKERE Gillis
(=MUNTEBERGHE)
- DE STEKERE Janne
- VAN CU(E)LSBROUC Gheert
- VAN DE BERGHE (H)Ector
- VAN SCENDELBEKE Joes
- VAN YEDEGHEM Mattheus
- VAN YEDEGHEM Pieter (voorschepen)
31 mei/Z juni 1424 - 26/27 juni 1425:
- BORCHMAN Luuc
- DE HAGHEMUTERE Symoen
- DE HAUWERE Janne
- DE LANGHE Godevert
- GHEI(Y)LlNC Janne
- PADDEPOEL Adriaen
- VAN (H)EYNE Gillis
- VAN YEDEGHEM Pieter

(43) Voor het hoge aantal schepenen dit jaar kan geen afdoende verklaring worden geboden: zijn
er overlijdens, of ontslagen? Bovendien kunnen ook de data waarop wij de schepenen in de
bronnen aantroffen, zich situeren rond de data van wetsvemieuwing; de schepen dan plaatsen in één ambtsjaar wordt wel heel moeilijk, Hiermee moet ook in volgende jaren rekening worden gebouden indien er meer dan 7 schepenen worden vermeld.
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26/27 juni 1425 - 28/29 mei 1426:
- DE HAGHEMUTERE Raesse
(voorschepen)
- DE HAGHEMUTERE Symoen
- DE METS Ghiselbrecht
- DE NAEYERE Janne
- HOSTE Lauwereins
- PADDEPOEL Adriaen
- VAN EEKE Heiruic
28/29 mei 1426 - 29 mei/2 juni 1427:
- VAN DE ME(E)RCATTEN Symoen
- VAN (H)EYNE Janne
- VANYEDEGHEM Pieter (voorschepen)
29 mei/Z juni 1427 - 25/27 mei 1428:
- BORCHMAN Luuc
- DE KlMPE Janne
- DE METS Ghiselbrecht
- REBBE Artuer
- VAN A(E)STERBEKE Collaert
- VAN DE BERGHE (H)Ector
- VAN EEKE Heinric
25/27 mei /428 - 29131 mei 1429:
- DE HAGHEMUTERE Symoen
- DE HAUWERE Janne
- VAN CU(E)LSBROUC Gheert
- VAN DE BERGHE (H)Ector
- VAN DE ME(E)RCATTEN Symoen
- VAN HEYNE Janne
- VANYEDEGHEM Pieter
- VANYEDEGHEM Janne
29131 mei 1429 -16118juni 1430:
- DE METS Ghiselbrecht
- GILLIOEN(S) Denys
- REBBE Artuer
- VAN DE BERGHE (H)Ector
- VAN DE PLAN(C)KE Pieter
- VAN EEKE Heinric
16/18 juni 1430 - 114juli 1431:
- BORCHMAN Luuc
- DE VLAMINC(K) Hovaert
- GHEI(Y)LINC Janne
- MERKAERT Gillis

- V. DE ME(E)RCATTEN Symoen
- VAN (H)EYJ\'E Janne
114juli 1431 - 10112juni 1432:
- DE METS Ghiselbrecht
- DE RUWE Joes
- SCAVAEL Martin
- VAN CU(E)LSBROUC Gheert
- VAN EEKE Heinric
- VAN GALMAERDEN Godevert
- VAN YEDEGHEM Janne
10112juni /432 - 15117juni 1433:
- DE HAGHEMUTERE Symoen
- GILLIOEN(S) Denys
- MILOT Godevert
- REBBE Artuer
- VAN DE ME(E)RCATTEN Symoen
- VAN (H)EYNE Janne
- VAN YEDEGHEM Pieter (voorschepen)
15117juni 1433 -7l1Ojuli 1434:
- DE METS Ghiselbrecht
- DE STEKERE Janne
- GHEI(Y)LINC Janne
- VAN CU(E)LSBROUC Gheert
- VAN DE BERGHE (H)Ector
- VAN GALMAERDEN Godevert
- VAN VIJLE Janne
7110juli 1434 - 15 juni 1435:
- DE VLAMINC(K) Hovaert
- POLAER Janne
- VAN A(E)STERBEKE Adriaen
- VAN BRABANT Willem
- VAN DE FOR(R)EESTE Collaert
- VANYEDEGHEM Janne
14 juni /442 - 11 juli 1443:
- VAN A(E)STERBEKE Adriaen
- VAN COPPENNOLE Raesse(?)
- VAN DE ELSBROUCKE Claus
- VAN DE MOTEN Adriaen
- VAN GALMAERDEN Godevert
- VAN SC(H)ORESSE Pieter
- VAN VIJLE Janne
- VAN YEDEGHEM Janne

De ontbrekende data van wetsvernieuwing brengen dus enorme
moeilijkheden met zich mee, want welke ambtstermijn dient immers
worden aangenomen? In ons proefschrift maakten we naast bovenstaande lijst tevens een schepenlijst waar de schepenbank werd vernieuwd op 1 mei, louter om de schepenen binnen de periode 13921443 te kunnen situeren. In dit artikel wordt getracht de schepenen te
situeren aan de hand van een onomastieke rangschikking. We werken
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hierbij enkel met jaartallen en dus niet met ambtsjaren. Voor de periode augustus 1392 - juli 1443 levert dit het volgende op:
BORCHMAN Luuc: 1424,1425, 1427, 1430, 1438.
BOSSCAERT Heinric: 1394, 1397, 1398, 1399, 1401, 1406, 1407, 141l.
DE BONTE Janne: 1414.
DE BROEDERE Gillis: 1397, 141l.
DE CRANE Claus: 1406, 1407, 1409.
DE CRANE Symoen: 1411.
DE HAGHEMUTERE Janne: 1393, 1396, 1397, 1399, 1402, 1406, 1407, 1415.
DE HAGHEMUTERE Raesse: 1412, 1416, 1418, 1419, 1420, 1421, 1425.
DE HAGHEMUTERE Symoen: 1422, 1424, 1425, 1428, 1429, 1432.
DE HAUWERE Janne: 1422, 1423, 1424, 1428, 1429.
DE KIMPE Janne: 1427.
DE LANGHE Godevert: 1419, 1424.
DE LOMPERE Adriaen: 1397, 1401, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1414, 1415,
1416,1417, 1418.
DE METS Ghiselbrecht: 1420,1421, 1422, 1425, 1427, 1428,1430,1431, 1432, 1433,
1435, 1436.
DE NAEYERE Janne: 1420, 1421, 1422, 1425.
DE PELIC Gillis: 1393, 1398, 1399, 1402, 1406.
DE ROUC Lievin: 1408.
DE RUWE Joes: 1432.
DE SCEDEMAKERE Gillis (= MUNTEBERGHE): 1423, 1424.
DE STEKERE Janne: 1398, 1399, 1407, 1423, 1424, 1434.
DE VAEC(K) Janne: 1401, 1407, 1409.
DE VLAMINC(K) Hovaert: 1430, 1431, 1434, 1435.
GHEI(Y)LINC Janne: 1424, 1430,1431, 1433, 1434, 1439, 1441.
GILLIOEN(S) Denys: 1429, 1430, 1432, 1437, 1441, 1442.
HOSTE Lauwereins: 1425,1426.
KERCHOF Adriaen: 1437.
LOOT Pieter: 1415, 1416, 1418, 1419.
MERKAERT Gillis: 1430, 1431.
MILOT Godevert: 1433.
MINNE Claus: 1399.
NEETEN Claus: 1397, 1401, 1402, 1403, 1404, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415.
PADDEPOEL Adriaen: 1420, 1421, 1422, 1424, 1425.
PINTE Gheraert: 1393.
POLAER Janne: 1434,1435.
REBBE Artuer: 1407,1418,1420,1421,1427,1430,1433.
ROBBINS Janne: 144l.
SCAVAEL Janne: 1414, 1416.
SCAVAEL Martin: 1431,1432.
VAN A(E)STERBEKE Adriaen: 1434, 1435,1438,1439, 1442,1443.
VAN A(E)STERBEKE Collaert: 1427.
VAN BERCHEM Adriaen: 1435, 1436, 1441.
VAN BERCHEM Mattheus: 1415, 1416, 1417, 1418.
VAN BRABANT Willem: 1434, 1435.
VAN COPPENNOLE Raesse: 1442, 1443.(?)
VAN CU(E)LSBROUC Ghe(ra)ert: 1407, 1410, 1416, 1419, 1421, 1423, 1424, 1428,
1431, 1432, 1433, 1434, 1435.
VAN DE BERGHE (H)Ector: 1419, 1424, 1427, 1428, 1429, 1430, 1433, 1434, 1438,
1439, 1441.
VAN DE BROUKE Janne: 1394.
VAN DE ELSBROUCKE Claus (= VAN DE WALLE): 1437, 1438, 1439, 1441, 1442.
VAN DE FOR(R)EESTE Collaert: 1434,1435,1438,1439,1441.
VAN DE HUIDEN Willem: 1402.
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VAN DE I(Y)NDE Olivier: 1416,1417,1418.
VAN DE ME(E)RCATTEN Symoen: 1420, 1421, 1422, 1426, 1427, 1429, 1431, 1433.
VAN DE MOTEN Adriaen: 1442, 1443.
VAN DE MUELEN Collaert: J 395, 1401, 1410.
VAN DE NOKERSTOCKE Joes: 1409, 1410, 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419.
VAN DE PLAN(C)KE Janne: 1401, 1402.
VAN DE PLAN(C)KE Pieter: 1429, 1430.
VAN DE QUAETPOORT Janne: 1441, 1442.
VAN DE SCUERE Cornillis: 1407.
VA DE SPEELBROUKE Bertelmeeus: 1440,1441.
VAN DE WAERDE Jacobbe: 1399.
VAN EEKE Heinric: 1425,1426,1428,1430,
1432.
VA GALMAERDEN Godevert: 1431, 1432, 1434, 1442, 1443.
VAN (H)EY1iEGillis: 1412, 1416, 1419, 1420, 1422, 1424, 1425.
VAN (H)EY1iE Janne: 1427, 1428, 1430, 1431, 1432, 1435, 1436, 1438, 1439.
VAN LUMMENE Fransoys: 1439, 1441.
VAN MULLEM Janne: 1393.
VAN OPHEM Janne: 1407, 1416.
VAN SCENDELBEKE Joes: 1418, 1419, 1420, 1421, 1423, 1424.
VAN SC(H)ORESSE Pieter: 1443.
VAN STEENBEKE Willem: 1401.
VAN VIJLE Janne: 1433, 1434, 1441, 1442, 1443.
VAN YEDEGHEM Janne: 1428,1429,1431,1432,1434,1435,1437,1442,1443.
VAN YEDEGHEM Mattheus: 1413, 1417, 1418, 1420, 1422, 1423, 1424.
VANYEDEGHEM Pieter: 1418,1419,1420, 1422,1424,1425,1427,1428,1432,1433.
VRANX Gheïrajert: 1402,1403, 1404,1411,1412,1416.
VRANX Janne: 1397, 1398, 1399.
VRANX Lievin: 1408, 1414, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421.
WAEY(E )TOP Goessin: 1394, 1395.
ZOE(U)TINS Janne: 1394, 1397, 1402.

C. BENOEMINGSVOORWAARDEN,
BEZIGHEDEN

BEZIT EN INSTITUTIONELE

Over de kwalificaties die de schepenen moesten voorleggen en
over de eigenlijke aanstellingsprocedure(44) vinden we in de costuimen der stad Geraardsbergen slechts vage gegevens.
Bovendien ligt er een eindeloos verschil tussen de gewoonte en de
praktijk: bepaalde afspraken bleven menig maal een dode letter.
Zo bleek het volgens de gewoonte verboden dat er tussen de fungerende schepenen, personen zaten die tot in de derde graad (of nader)
met elkaar verwant waren.(45) De familie VAN YEDEGHEM blijkt
nogal eens tegen deze regel te zondigen. Ook de regel dat de uittredende schepenen één jaar moesten wachten vooraleer opnieuw het
ambt te mogen bekleden (wepelplicht), was voor onze periode in de
praktijk ver te zoeken.

(44) Bijvoorbeeld: slechts om de twee jaar schepen, geen verwanten in de schepenbank, ....
(45) DE LIMBURG-STIRUM, T. Coutumes ..., p.522.
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Als instelling tussen vorst en stads bevolking was de schepenbank
het voornaamste administratief en gerechtelijk college binnen de stad.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hoofdzakelijk lieden uit betere
kringen dit college bevolkten. De studie van de stadsschepenbank is
derhalve terzelfdertijd een studie van de belangrijkste sociale klasse te
Geraardsbergen.
De bezitsfactor was daarbij zonder meer een bepalend element. De
schepenen bezaten heel wat onroerend goed, zowel binnen als buiten de
stad. Somrnigen waren zelfs eigenaar van een leen in de omgeving van
de stad. De rijkdom van bepaalde schepengeslachten blijkt bovendien
uitstekend uit de door hen verrichte schenkingen aan religieuze (of liefdadigheids-) instellingen. (46) Naast hun jaarloon en ambtskledij
beschikten de schepenen tevens over vergoedingen voor hun talrijke reizen en geschenken bij allerlei feestelijkheden (o.a. huwelijk).
De functie van schepen was onverenigbaar met het ambt van
gezworen raad( 47). Niettemin waren heel wat schepenen in hun leven
tevens gezworene. Ongeveer twee derden van de bij naam gekende
gezworenen vinden we tevens in de schepenlijst terug.
De Geraardsbergse schepenen hadden daarenboven nog tal van
andere institutionele bezigheden, voornamelijk dan de leden van de
belangrijke schepenfamilies.
Denken we maar aan het lidmaatschap van het laathof van de St.Adriaansabdij(48),
wat op zichzelf cumuleerbaar was met het
(stads)schepenambt(49). Zo was bijvoorbeeld VAN DE PLAN(C)KE
Janne tegelijk schepen van de stad Geraardsbergen als laatschepen van
de abdij in 1401-1402; hetzelfde met VAN YEDEGHEM Janne in
1442-1443.
Functies als proviseur van het hospitaal of van de H.-Geesttafel,
voogdijschappen, enz. waren eveneens overwegend in handen van
belangrijke schepenen. Vriendjespolitiek en nepotisme vierden hoogtij, vooral daar waar de in dienst zijnde schepenen zelf voor de benoemingen instonden.
Een veertiental Geraardsbergse stadsschepenen(50) zetelden in
(46) Typisch voorbeeld is hier de familie GHEI(Y)LINC.
(47) Over deze functie: cf intra.
(48) Deze abdij met haar uitgebreide bezittingen vormde een eigen heerlijkheid met eigen
rechtsmacht en geldwezen. Aan het hoofd van dit bestuur stond een baljuw met meier en
laathof. Laathof (dat uit minstens twee laten of laatschepenen bestond) en meier waren
bevoegd in alle zaken die de goederen of eigendommen der abdij aanbelangden.
Voor meer informatie verwijzen we naar ons proefschrift in de middeleeuwse geschiedenis.
(49) In tegenstelling tot het meiersambt van de abdij, dat schijnbaar niet cumuleerbaar was met
een schepenfunctie.
(50) DE NAEYERE Janne, DE SCEDEMAKERE Gillis, DE STEKERE Raesse, DE VAEC(K)
lanne, NEETEN Claus, VAN DE BERGHE (H)Ector, VAN DE ELSBROUCKE Claus,
VAN DE OVERDUTSEN Janne, VAN DE SCUERE Cornillis, VAN EEKE Heinric, VAN
(H)EYNE Janne, VAN YEDEGHEM Janne, VAN YEDEGHEM Pieter en VRANX Lievin.
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hun leven bovendien in schepenbanken van het omringende platteland.
Overboelare, Nederboelare of Schendelbeke zijn locaties waarvoor we
dit alleszins kunnen poneren. Sommige individuen waren afwisselend
schepen van de stad Geraardsbergen en schepen op het platteland. Een
gelijktijdig schepenrnandaat in stad en omliggend dorp lijkt ons op
basis van de onderzochte voorbeelden(51) wel uitgesloten.
Tevens blijkt dat sommige stads schepenen actief waren in leenhoven van heerlijkheden op het platteland. Zo vinden we DE HAGHEMUTERE Raesse, REBBE Artuer en VAN DE OVERDUTSEN Janne,
als leenmannen van de heer van Boelare terug. Vooral de telgen uit de
notoire Geraardsbergse schepengeslachten waren aldus bezige baasjes.
D. EEN GESLOTEN SCHEPENKLASSE?
Van de negen families die twee of meer leden in het politieke apparaat
der schepenbank telden (52), kan men duidelijk de families DE HAGHEMUTERE, VANYEDEGHEM en VRANX als schepengeslachten
bestempelen. Veronderstellend dat allen tot dezelfde familietak behoren, komen we tot volgende tabel(53):
FAMILIE

AANTAL SCHEPENVERTEGENWOORDIGERS

DE HAGHEMUTERE

3

VAN YEDEGHEM

3

VRANX

3

DECRANE

2

SCAVAEL

2

VAN A(E)STERBEKE

2

VAN BERCHEM

2

VAN DE PLAN(C)KE

2

VAN (H)EYNE

2

(51) Al deze voorbeelden worden in een volgend artikel in een prosopografie bewerkt.
(52) Let wel: dit is met betrekking tot de periode augustus 1392 - juli 1443.
(53) Voor een vergelijking: OPSOMMER, R. De Geraardsbergse stadsschepenbank 1280-1360.
In Hel Land van Aalst, XXXVII. 1985, pp.215-217: families als DE HAGHEMUTERE,
VAN DE PLAN(C)KE, VRANX komen in de eerste helft van de veertiende eeuw reeds voor.
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Hoewel bepaalde families gedurende decennia de schepenbank hebben "gedomineerd", kan men niet spreken van een gesloten machtskring of een aparte schepenklasse.
De praktijk van het politiek mandaat te Geraardsbergen getuigt
namelijk van een zekere mobiliteit. Voor de periode augustus 1392 juli 1443 verzamelden we immers de carrièregegevens van 80 verschillende personen.
Het werken met jaartallen bij deze 80 schepenen (zie onomastieke lijst), en niet met ambtsjaren, beletten ons evenwel correcte conclusies te trekken. Een juiste weergave van de bezetting der mandaten
van 1392-1443 is dus uitgesloten, net als een juist mutatieritme
(=ritme waarop werd gewisseld).
Eén periode, 1417-1435, waarvoor wel een min of meer volledige schepenlijst (met correcte data van wetsvernieuwing) kon worden
gereconstrueerd, wordt hier apart behandeld. Het hypothetisch aantal
schepenfuncties in deze periode bedraagt 126 (=18 jaar vermenigvuldigd met 7 functies). Bij 97% van dit totaal kon ook een naam worden
geplaatst: 44 verschillende ambtsdragers bekleedden 122 schepenmandaten.(54) Dit betekent een gemiddelde frequentie van 2,8 mandaten per titularis.(55)

E. MAGISTRAAT = WEERSPIEGELING
VERHOUDINGEN?

MAATSCHAPPELIJKE

De laatmiddeleeuwse schepenbank vormde een weerspiegeling
van in de loop der tijden gegroeide machtsverhoudingen tussen de
verschillende sociale geledingen binnen de stedelijke maatschappij
(56). Hoewel er geen normatieve teksten zijn bewaard die de samenstelling tussen de verschillende partijen en fracties binnen de stad
(54) De helft van die ambtsdragers werd slechts I of 2 maal benoemd; 13 personen (of 29,5%)
bekleedden zowat 67 ambten (of 55%) binnen deze termijn.
(55) Dit cijfer voor Geraardsbergen past in het geheel der Vlaamse steden. Voor een vergelijking
(Gent: 3,3 mandaten gemiddeld; Brugge: 2,6 gemiddeld, ... (terwijl in Noord-Nederlandse
steden tot meer dan 10 gemiddeld!)): BOONE, M. Gem en de Bourgondische hertogen ca.
1384-1453. Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces.
Brussel, 1990,
p.54; BLOCKMANS, W.P. Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de
eeuw. In Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XLI.
Gem, 1987, p.78 en STABEL, P. Van schepenen en ontvangers. Politieke elite en stadsfinanciën in Axel en Hulst. In Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 18. 1992, p.6.
(56) Het bekendste voorbeeld is Gent waar de politieke macht werd opgedeeld tussen de drie
leden van de stad (poorterij, weverij en de kleine neringen). Zie ondermeer BOONE, M.
Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-1453. Een sociaal-politieke studie van een
staatsvormingsproces. Brussel, 1990, p.169 en BOONE, M. Gestion urbaine, gestion d' entreprises: l'élite urbaine entre pouvoir d'état, solidarité communale el intérêts privés dans
les Pays-Bas méridionaux à l'époque bourguignonne
(XIVe-XVe siècle), In Studia
Historica Gandensia, 275. Gent, 1991, pp.842-852.
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Geraardsbergen regelden, zijn er wel aanwijzingen dat bepaalde groepen aanspraak hebben gemaakt op een min of meer permanente vertegenwoordiging in de magistraat. Dat daarbij - net als in zovele
Vlaamse steden(57) - beroepsgroepen uit het ambachtswezen aan bod
kwamen, willen we in wat volgt aantonen.
Onderstaande tabel geeft ons die schepennamen waar we op één of
andere manier een gelijktijdigheid aanmerkten met koophandel(58)
en ambachtsbezigheden:
NAAM

DE BONTE

SCHEPE
(59)

lanne

DE HAGHEMUTERE

Raesse

AMBT

BEROEPSVERMELDING

1414

- 14 à 16 maal als huidevetter vermeld (van 13971398 tot 1417-1418).
- 14 maal als lakensnijder
vermeld (van 1405-1406
tot 1425-1426).
- verkoopt laken in
1404-1405.

1412-1425

- deken Sint-lans-gilde
1415-1416.

DE HAUWERE

lanne

1422-1429

- II maal als lakensnijder
vermeld (van 1419-1420
tot 1430-1431).

DE LOMPERE

Adriaen

1397-1418

- verhandelt

DE NAEYERE

Janne

1420-1425

- 12 maal als lakensnijder
vermeld (van 1412-1413
tot 1425-1426).

1408

- 10 maal als huidevetter
vermeld (van 1397-1398
tot 1408-1409).

1423-1424

- 22 maal als lakensnijder
vermeld (van 1397-1398
tot 1425-1426).
- deken Sint-lans-gilde
1414-1415.

1401-1409

- 14 maal als huidevetter
vermeld (van 1397-1398
tot 1419-1420).

DE ROUe

Lievin

DE SCEDEMAKERE

DE VAEC(K) lanne

Gillis

wijn.

(57) Als gevolg van de zogenaamde democratische revoluties die enkele ambachtslui carrière
deden maken in de magistraat.
(58) De meeste gegevens komen uit de rubriek der stadsrekeningen waar huidevetters, lakensnijders en vleeshouwers een marktstalletje huurden (lotinghen).
(59) Enkel de begin- en einddata worden vermeld.
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GILLIOEN(S) Denys

1429-1442

- oud deken Sint-Jans-gilde
1434-1435.

HOSTE Lauwereins

1425-1426

- 7 maal als lakensnijder
vermeld (van 1417-1418
tot 1425-1426).

KERCHOF Adriaen

1437

- deken Sint-Jans-gilde
1426-1427.
- verhandelt wijn.
- verkoopt laken in
1429-1430.

MERKAERT Gillis

1430-1431

- 29 maal als huidevetter
vermeld (van 1400-1401
tot 1434-1435).

PADDEPOEL Adriaen

1420-1425

- verhandelt wijn.

REBBE Artuer

1407-1433

- verhandelt wijn.

VAN A(E)STERBEKE
Adriaen

1434-1443

- 8 maal als huidevetter
vermeld (van 1420-1421
tot 1429-1430).
- deken Sint-Jans-gilde
1427-1428.
- 8 maal als laken-snijder
vermeld (van 1427-1428
tot 1442-1443).

VAN A(E)STERBEKE
Collaert

1427

- 29 maal als huidevetter
vermeld (van 1400-1401
tot 1434- 1435).

VAN BRABANT Willem

1434-1435

- verhandelt wijn.

VA

1407-1435

- verhandelt wijn.

VAN DE BERGHE Ector

14119-1441

- deken Sint-Jans-gilde
1417-1418.
- zijn echtgenote verkoopt
Geraardsbergs-laken in
1427-1429.

VAN DE QUAETPOORT

1441-1442

- 2 maal als lakensnijder
vermeld (van 1434-1435
tot 1442-1443).
- 25 maal als vleeshouwer
vermeld (van 1407-1408
tot 1434-1435) (60).

1399

- 10 maal als lakensnijder
vermeld (van 1397-1398
tot 1408-1409).
- verkoopt laken in
1398-1405.

CU(E)LSBROUC Gheert

Janne

VAN DE WAERDE Jacobbe

(60) Let wel: deze naam komt meerdere keren voor.

28

VAN EEKE Heinric

1425-1432

- 10 maal als lakensnijder
vermeld (van 1412-1413
tot 1424-1425).
- deken Sint-Jans-gilde
1429-1430.

VAN GALMAERDEN
Godevert

1431-1443

- deken Sint-Jaris-gilde
1431-1432.
- verkoopt Geraardsbergs
laken in 1429-1430.

VAN (H)EYNE Gillis

1412-1425

- 2 maal als vleeshouwer
vermeld (van 1420-1421
tot 1429-1430).

VANSCENDELBEKEJoos

1418-1424

- deken Sint-Jans-gilde
1416-1417.
- verhandelt wijn.

VAN YEDEGHEM Janne

1428-1443

- deken Sint-Jans-gilde
1428-1429.

VRANX Gheert

1402-1416

- 16 maal als vlees-houwer
vermeld (van 1397-1398
tot 1417-1418).

VRANXJanne

1397-1399

- 2 maal als vleeshouwer
vermeld (van 1397-1398
tot 1398-1399).

VRANX Lievin

1408-1421

- 20 maal als vleeshouwer
vermeld (van 1397-1398
tot 1423-1424).
- verkoopt laken in
1392-1393.
- lakenhandelaar.

WAEY(EN)TOP Goessin

1394-1395

- verkoopt laken in
1392-1393.

ZOE(U)TINS Janne

1394-1402

- verhandelt wijn.

Hoewel de bekomen beroepsvermeldingen al bij al beperkt blijven, levert dit een bijzondere indicatie omtrent de professionele situering van meer dan 1/3de der bekende schepenen. Opvallend is de
betekenis van de lakennijverheid. De St-Jans-gilde (draperie), van
vitaal belang voor de Geraardsbergse export, lijkt herhaaldelijk in de
schepenbank vertegenwoordigd. Maar ook lederbewerkers, vleeshouwers en brouwers komen in de schepenlijsten voor!
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3. De schepenklerken
Het ambt van schepenklerk werd voornamelijk in het leven
geroepen om de bestuurlijke taken van de schepenen te vergemakkelijken. De klerk was namelijk belast met het vertalen van processen,
e.d.; hij had dus allicht een degelijke opleiding genoten.(61) De bezetting der mandaten van de schepenklerken steunt uitsluitend op informatie uit de stadsrekeningen. Let in volgende lijst vooral op de
gebruikte terminologie:
VAN DE NOKERSTOCKE Joes:
"schepenklerk" in 1392-1393; 1397-1399 en 1400-1405.
GHEI(Y)LINC Janne:
"schepenklerk" in 1405-1406 en in 1419-1420.
"sekretaris en klerk van schepenen" in 1420-1421; 1422-1430 en 1431-1433.
DE RUWE Joes:
"sekretaris en klerk van schepenen" in 1430-1431; 1434-1435 en 1442-1443.
MlLOT Godevert:
"sekretaris en klerk van schepenen" in 1433-1434.

Alle 4 bekende schepenklerken zijn in hun leven tevens schepen
geweest. Toch leveren de gegevens van deze ambtenaar geen duidelijk
zicht op sociale mobiliteit en promotie binnen het politiek personeel
te Geraardsbergen. Zo kunnen we de gedachte dat het ambt van klerk
een vereiste was om zich later tot de eigenlijke schepenbank te verheffen, niet hard maken. Deze gedachte blijkt namelijk slechts uit één
voorbeeld: VAN DE NOKERSTOCKE Joes was eerst een tiental
jaren schepenklerk alvorens het ambt van schepen aan te vatten.
Verrassend is wel de informatie over GHEI(Y)LINC Janne. In
1424-1425 maakte hij zijn invloed namelijk al te sterk waar: hij was
toen tegelijk schepen als sekretaris en klerk van de schepenen!
4. De gezworen raden
Tot de bevoegdheid van deze gezworen raden behoort ondermeer
medezeggenschap bij tal van financiële en economische beslissingen.
Zo stelden ze mee overeenkomsten op voor de erfgenamen van overleden lijfrentehouders, onderhandelden ze met de schepenen over
gevangen gehouden (buiten)poorters van de stad, e.d. Zij vervulden
tevens een rol bij de vrijwillige rechtspraak: bij het opstellen van contracten traden ze vaak als bewijskrachtige getuigen op (62).
(61) Kenmerkend voor de groeiende technocratie: PREVENIER, W. Ambtenaren in stad en land
in de Nederlanden. Socio-professionele
evoluties (veertiende tot zestiende eeuw). In
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 87. Den Haag,
1972, pp.50-51.
(62) Zie ondermeer in pachtbrief (OLVG regesten nr.284) of chirograaf (SA regesten nr.223).
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Zeker sinds het begin van de veertiende eeuw traden naast de
schepenen acht gezworenen of raden op, gekozen uit de gilden,
ambachten en neringen van de stad. Op het einde van hun ambtstermijn kozen ze zelf hun opvolgers, waarbij er steeds voor gezorgd werd
dat 8 verschillende Geraardsbergse gilden en ambachten(63) vertegenwoordigd waren. De gilden en ambachten zouden echter na de
opstand van 1323-1328 heel wat van hun macht verliezen of worden
gesupprimeerd. Door de bestraffingsakte van de vorst in 1331 werd
het aantal gezworenen aldus op zeven gebracht, die niet langer door
eigen rangen, maar voortaan door de meer "graafsgetrouwe" schepenen zouden worden benoemd (64).
Maken we de sprong naar 1392-1443, dan kan voor deze periode
alvast aangemerkt worden dat er terug 8 gezworen raden actief waren
te Geraardsbergen. De stadsrekeningen geven ons in dit verband
informatie in de rubriek "salarissen en kledij", zonder evenwel deze
raden bij naam te noemen. In hoeverre deze 8 nu representatief waren
voor het aantal gilden en ambachten te Geraardsbergen, kan niet precies worden uitgemaakt. In wat volgt kunnen we alvast een lijst geven
van alle ons bekende gezworen raden in 1392-1443, met een korte
vergelijking met de lotinghen en gegevens omtrent de Sint-Jansgilde.
GEZWOREN

NAAM

CLERBOUT

RAAD

- 1424-1425
(eerste keer in de wet)

Arent

DE BAERT Maes

- 1417-1418
(eerste keer in de wet)

DE DRIVERE

- 20 juli 1439

Gillis

DE HAGHEMUTERE

Raesse

- 11 maart 1414
- 15 december 1415

RELATIE MET
AMBACHTEN
EN GILDEN
- deken St.-Jans-gilde
1423-1424.
- 18 maal als lakensnijder
vermeld van 1407-1408
tot 1429-1430.

- deken St.-Jans-gilde
1415-1416.

(63) OPSOMMER, R. De Geraardsbergse stadsschepenbank
1280-1360. In Het Land van
Aalst, XXXVII. 1985, p.208: In Geraardsbergen waren dit tot 1330 volgende 8 ambachten:
huidevetters, koeielederschoenmakers,
geitenlerenschoenmakers,
brouwers, bontbewerkers,kooplui, oude klerenkopers en bakkers.
Vergelijk dit met de gilden die beschreven staan in de rol van renten die verschuldigd waren
aan de priorij Sint-Maartens-Bos in het midden der veertiende eeuw: 5MB inventaris
nr.2 16: nl.: gilden van huidevetters, (kaeieleder)schoenmakers,
cordewaniers (schoenmakers), brieders (=brouwers), grawerkers (=grauwwerker of pels bewerker), kooplui, oude
klerenkopers en bakkers).
(64) DE LIMBURG-STIRUM, T. Coutumes ..., p.522.
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DE HAGHEMUTERE Symoen - 25 juli 1421
DE KIMPE Janne

- 1420-1421
(eerste keer in de wet)

DE LANGHE Godevert

- 1415-1416
(eerste keer in de wet)

DE MEESTER lanne

- 1414-1415
(eerste keer in de wet)

DE METS Ghiselbrecht

- 1428
- 23 juli 1434
- 5 augustus 1434

DE MOER Gheert

- 1420-1421
(eerste keer in de wet)

- deken St.-lans-gilde
1419-1420
- 22 maal als lakensnijder
vermeld van 1412-1413
tot 1442-1443.

DE NAEYERE Janne

- 1419-1420
(eerste keer in de wet)

- 12 maal als lakensnijder
vermeld van 1412-1413
tot 1425-1426.

DE SMET lanne

- 1426-1427
(eerste keer in de wet)

- 6 maal (?) als lakensnijder
vermeld van 1428-1429
tot 1434-1435.

DE STEKERE Janne

- 1 augustus 1396

DE VAEC(K) Janne

- 20 oktober 1410

DE VLAMINC(K) Hovaert

- 1425-1426
(eerste keer in de wet).

GHEI(Y)LINC lanne

-

GILLIOE

- 19 januari 1439

- oud deken St.-Jansgilde 1434-1435.

- 1424-1425
(eerste keer in de wet)

- 7 maal als lakensnijder

KERCHOF Adriaen

- 1427-1428
(eerste keer in de wet)
- 30 augustus 1428
- 10 januari 1436.

- deken St.-lans-gilde
1426-1427.

MILOTYsac

- 20 juli 1412.

RUUSSCUEREN Janne

- 1427-1428
(eerste keer in de wet)

(S) Denys

HOSTE Lauwereins

- 14 maal als huidevetter
vermeld van 1397-1398
tot 1419-1420.

3 april 1413
14 en 20 september 1434
10 en 18 mei 1442
19 februari 1443.

vermeld van 1417-1418
tot 1425-1426.

- 1 maal als lakensnijder
vermeld in 1427-1428.
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VAN ANAlN Collaert

- 1425-1426
(eerste keer in de wet)

VAN A(E)STERBEKE
Col1aelt

- 1426-1427
(eerste keer in de wet)

VAN BERCHEM Adriaen

- 16 december 1438
- 19 januari 1439

VAN BEVERE Janne

- 19 juni 1407

VAN BEVERE Zegheren

- 1420-1421
(eerste maal in de wet,
en sterft).

VAN BULLEGHEM Collaert

- 16 oktober 1423

VAN CALFSTERT Janne

- 1415-1416
(eerste keer in de wet)

VAN CU(E)LSBROUC
Gheert

- 29 maart 1433
- 14 september 1434

VAN DE BERGHE Ector

- 1415-1416
(eerste keer in de wet)
- 17 juli 1419
- 8 april 1420
- 14 september 1434

VAN DE ELSBROUCKE
Claus

- 20 juli 1442
- 19 februari 1443.

VAN DE HAGHE
Adriaen

- 1424-1425
(eerste keer in de wet)

VAN DE NOKERSTOCKE
Joes

- 12 december 1424

VAN DE PLAN(C)KE
Janne

- 19 juni 1407
- 20 juli 1412
- 11 rnaart 1415.

VAN DE PLAN(C)KE Raesse

- 1423-1424
(eerste keer in de wet)

VAN DE QUAETPOORT
Janne

- 27 maart 1440

- 29 maal als huidevetter
vermeld van 1400-1401
tot 1434-1435.

- deken St.-lans-gilde
1417-1418.

- 2 maal als lakensnijder
vermeld van 1434-1435
tot 1442-1443
- 25 maal als vleeshouwer
vermeld van 1407-1408
tot 1442-1443 (65).

(65) VAN DE QUAETPOORT Janne komt talloze keren voor. Onderscheid maken tussen alle
Jan's was onmogelijk.
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VAN DE SCUERE Pieter

- 1428-1429
(eerste keer in de wet)

- 5 maal als lakensnijder
vermeld van 1424-1425
tot 1429-1430.

VAN DE SPEELBROUKE
Bertelmeeus

- 14 augustus 1441

VAN EEKE Heinric

- 10 juli 1428

- deken St.-lans-gilde
1429-1430.
- 10 maal als lakensnijder
vermeld van 1412-1413
tot 1424-1425.

VAN GALMAERDEN
Godevert

- 3 november 1432
- 5 augustus 1434
- 6 en 24 mei 1442

- deken St-Jans-gilde
1431-1432.

VAN (H)EYNE lanne

- 1417-1418
(eerste keer in de wet)
- 12 april 1420
- 22 september 1427
- 24 april 1430

VAN LIEDEKERKE Amout

- 1 juli 1429
- 24 april 1430

- deken St.-lans-gilde
1433-1434

VAN SC(H)ORESSE LanceJoot - 16 oktober 1423
- 13 maart 1424
VAN VIJLE Janne

- 18 november 1434

VAN VOORDE Pieter

- 1427-1428
(eerste keer in de wet)

- deken St.-lans-gilde
1424-1425.
- 12 maal als lakensnijder vermeld van
1420-1421 tot 1442-1443.

VAN YEDEGHEM Janne

- 16 januari 1430

- deken St.-Jans-gilde
1428-1429.

VANYEDEGHEM Mattheus

- 12 december 1424

VAN YEDEGHEM Pieter

- 1417-1418
(eerste keer in de wet)

VRANX Gheert

- 20 oktober 14\0

WAEY(EN)TOP Goessin

- 1 augustus 1396

- 16 maal als vleeshouwer
vermeld van 1397-1398
tot 1417-1418.

Net als bij de schepenbank valt het hoge aantal leden uit de lakennijverheid sterk op. Het belang van deze nijverheid resulteerde dus
onmiskenbaar in een sterke vertegenwoordiging in het bestuur van
Geraardsbergen.
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Een belangrijk deel van de ons bekende gezworen raden heeft
ooit als schepen van Geraardsbergen dienst gedaan. "Slechts" bij
ongeveer 1/3de van de personen werd geen schepenvermelding teruggevonden. Te Geraardsbergen kon men niet tegelijk gezworen raad én
schepen zijn. Wel gebeurde het dat men het ene jaar schepen was en
het daaropvolgende jaar gezworene. Zo was DE HAGHEMUTERE
Raesse schepen in 1412, gezworene in begin 1414 en eind 1415, terwijl hij in 1416 terug schepen werd (66).
Opvallend is wel dat het schepen mandaat in een omliggend dorp
wel verenigbaar was met het ambt van gezworen raad in de stad
Geraardsbergen! VAN DE BERGHE (H)Ector bijvoorbeeld was schepen van Overboelare op het ogenblik dat hij de functie van gezworen
raad uitoefende (eind 1434). Hetzelfde geldt voor VAN DE ELSBROUCKE Claus, voor een mandaat in Nederboelare (eind 1442).
Blijkbaar was het ambt van gezworene (in tegenstelling tot het
Geraardsbergs schepenmandaat) ook cumuleerbaar met de stadsontvangersfunctie. Dit vinden we bij DE HAGHEMUTERE Raesse in 14141415, VAN DE BERGHE (H)Ector in 1434-1435, of GHEI(Y)LINC
Janne en VAN DE ELSBROUCKE Claus in 1442-1443.
Dat het ambt van gezworene als springplank zou hebben gediend
naar het schependom, kunnen we niet met zekerheid poneren.
Volgende tabel bevat de 50 gekende raden met de vermelding hoe
(welke functie ze uitoefenden)
ze het eerst in de wet van
Geraardsbergen kwamen:
TOTAAL EERSTE KEER
IN DE WET ALS
GEZWOREN
RAAD

EERSTE KEER
IN DE WET
ALS SCHEPE

GEEN DUIDELUKE
GEGEVENS OVER
EEN ll\rrREDING
IN DE WET

50

6

21

23

Essentieel is dat bijna de helft van de personen het eerst als
gezworen raad in het bestuur komen. Dit zegt echter nog niets over de
doorstroming naar de schepenbank toe. Sommige raadslieden hebben
immers geen uitstaans met het schependom en stortten zich op het baljuwschap. Zo werden DE DRIVERE Gillis en VAN BULLEGHEM
Collaert later poortbaljuw van Geraardsbergen.
(66) Een min of meer gelijkaardige wisseling vinden we terug bij DE METS Ghiselbrecht,
GHEI(Y)LINC Janne, VAN CU(E)LSBROUC Gheert, VAN EEKE Heinrie, VAN GALMAERDEN Godevert, VAN (H)EYNE Janne.
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5. De stadsontvangers
Zo de schepenen als bestuurders de bestemming van de geldelijke
middelen bepaalden, was het aan de stadsontvangers om de uitvoering
van dit financiële beleid te verzekeren. Voor de dagelijkse geldzaken en
het bestuur der stedelijke financiën werden aldus twee ontvangers
benoemd. Deze stadsambtenaren werden net als de schepenen door de
vorstelijke commissarissen aangesteld en jaarlijks herbenoemd.
In tegenstelling tot de reconstructie van de schepenbank verliep
het opstellen van een ontvangerslijst heel wat vlotter. Elke stadsrekening vermeldt namelijk in het begin enlof bij de rubriek salarissen, de
namen der ontvangers. Enkel de hiaten in de overlevering der stadsrekeningen bezorgen ons zodus enige beperkingen:
1392-1393:
VRANXJanne
DE STEKERE Jacobbe

1405-1406:
NEETEN Claus
VAN DE I(Y)NDE Willem

1396:
VAN DE MUELEN Collaert
VRANX Lievin (67)

1407-1408:
DE CRANE Claus
VRANX Lievin

1397-1398:
VAN DE MUELEN ColJaert
VRANX Lievin

1408-1409:
DE HAGHEMUTERE Raesse
VAN DE SCUERE Cornillis

1398-1399:
VAN DE MUELE
VRANX Lievin

1412-1413:
REBBE Artuer
PADDEPOEL Adriaen

Collaert

1400-1401 :
VRANX Lievin
VAN DE SCUERE Janne

1413-1414:
DE HAGHEMUTERE Raesse
VAN DE OUDENBERGHE Pieter

1401-1402:
VAN STEENBEKE Willem
NEETEN Claus

1414-1415:
VAN DE MUELEN Collaert (68)
DE HAGHEMUTERE Raesse
VRANX Lievin

1402-1403:
VAN DE MUELEN Collaert
ZOE(U)TINS Janne
1403-1404:
VAN DE MUELEN Collaert
VAN DE BROUKE Janne
1404-1405:
VAN DE MUELEN Collaert
DE HAGHEMUTERE Janne

1415-1416:
DE HAGHEMUTERE Raesse
VRANX Lievin
1416-1417:
LOOT Pieter
VRANX Lievin
1417-1418:
DE HAGHEMUTERE Raesse

(67) Dit is de enige informatie over de ontvangers die niet werd teruggevonden in de stadsrekeningen, maar wel in het bewaard buitenpoortersboek van 1396: ARA Rk. 45971.
(68) Sterft op 15 februari 1415 en wordt opgevolgd door DE HAGHEMUTERE Raesse.
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VAN CU(E)LSBROUC
(of Gheraert)

Gheert

1419-1420:
VAN CU(E)LSBROUC
Gheert
VANYEDEGHEM
Pieter
1420-1421 :
VA CU(E)LSBROUC
Gheert
VAN BULLEGHEM
Collaert
1422-1423:
DE HAGHEMUTERE
VAN CU(E)LSBROUC

Raesse
Gheert

1423-1424:
DE HAGHEMUTERE
Raesse
VAN YEDEGHEM
Pieter
1424-1425:
DE HAGHEMUTERE
VAN CU(E)LSBROUC

Raesse
Gheert

1428-1429:
VAN DE BERGlIE (H)Ector
DE VLAMINC(K)
Hovaert
1429-1430:
VAN CU(E)LSBROUC
Gheert
DE VLAMINC(K)
Hovaert
1430-1431:
DE METS Ghiselbrecht
1431-1432:
VAN (H)EYNE

Janne

1432-1433:
VAN DE BERGHE

(H)Ector

1433-1434:
VAN YEDEGHEM

Janne

1434-1435:
VA DE BERGHE

(H)Ector

1425-1426:
VAN YEDEGHEM
Pieter
VAN CU(E)LSBROUC
Gheert

1441-1442:
GHEI(Y)LI
C J anne
VA A(E)STERBEKE

1426-1427:
DE HAGHEMUTERE
Raesse
VAN DE BERGHE (H)Ector

1442-1443:
GHEI(Y)LINC
Janne
VA DE ELSBROUCKE

Adriaen

Claus

1427-1428:
VANYEDEGHEM
Pieter
VAN CU(E)LSBROUC
Gheert

We zullen nu trachten na te gaan welke bindingen deze ambtenaren hadden met de politieke en economische elite van de stad.
Allereerst kunnen we vaststellen dat het ontvangerschap te
Geraardsbergen aan een relatief hoog mutatieritme onderworpen was.
Ondanks de hiaten in bovenstaande ontvangerslijst, konden in de
periode 1392-1443 alleszins 29 ontvangers worden geïdentificeerd,
die 66 ambten uitoefenden. Dit betekent een gemiddelde van 2,3 ambten per titularis, een mutatieritme dat iets hoger ligt dan dat der schepenen. De overgrote meerderheid van de ontvangers heeft slechts
eenmaal het ambt bekleed, terwijl een gering aantal personen echt
lange carrières realiseerden. Vier topfiguren oefenden namelijk bijna
de helft der functies uit (69)!
(69) DE HAGHEMUTERE Raesse met 9 ambten, VA CU(E)LSBROUC Gheert en VRANX
Lievin met 8, en VAN DE MOELEN Collaert met 7. Zie voor de volledige frekwentietabel
van de stadsontvangers
in de periode 1392-1443:
GIERTS, S. De Opstand te
Geraardsbergen in 1430. Gent, 1996, d1.2, p.CXXXVlJ.
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Kapitaalkracht was hoedanook een belangrijke factor bij het
waarnemen van een ambt als ontvanger. Toch zijn amper 10 ontvangers ook pachter van assise geweest (waarvan slechts 6 bij de duurdere drankassisen). Voor dergelijke kapitaalkrachtige vorm van speculeren waren de meeste ontvangers dus niet meteen te vinden. Een nauwere binding vinden we tussen de stads ontvangers en de politieke
elite. Het carrièreoverzicht der ontvangers toont namelijk dat deze niet
zomaar neutrale technocraten waren: bijna allen zijn ze tijdens hun
loopbaan tevens schepen geweest. Slechts voor 5 van de 29 ontvangers vonden we geen schepenvermelding. Trekken we daar de personen af die nauw gelieerd waren met schepenfamilies, bekomen we
amper 2 uitzonderingen. De stadsontvangers mogen dus gerust
beschouwd worden als een financieel-technocratisch verlengstuk van
de magistraat van Geraardsbergen.(70)
Het combineren van de functies van schepen en ontvanger in éénzelfde jaar was onmogelijk te Geraardsbergen. Wel toont ons onderzoek
personen die hun politiek mandaat afwisselden met het ontvangers ambt,
en alzo permanente invloed en controle in de stad behielden.(7I) Een
prachtig voorbeeld hiervan is DE HAGHEMUTERE Raesse die zo'n 20
jaar continu het Geraardsbergse beleid "domineerde". Zijn voorbeeld
leert ons tevens dat de uitoefening van het ontvangers ambt én dat van
gezworen raad wel mogelijk was in éénzelfde jaar.
6. De ontvangersklerken
Om hun boekhouding in orde te houden en alle geldelijke verrichtingen op te tekenen, werden de ontvangers bijgestaan door een
klerk. Deze had duidelijk een zeer actieve rol te vervullen in alle
denkbare financiële zaken(72) en was dus uitstekend op de hoogte van
het stedelijk leven.
Over een onderzoeksperiode van zo'n 50 jaar treden 7 personen
als ontvangersklerk op:
VAN DE OVERDUTSEN
LOOT Pieter: in 1398-1399;
DE GAY Bussaert:

Janne: in 1392-1393
1400-1406;

in 1414-1416;

en 1397-1398.

1407-1409;

1417-1418;

1412-1414;

1416-1417.

1419-1420.

(70) Blijkbaar was er ook geen enkel (geslaagd) initiatief vanwege het centrale gezag om een
scheiding tussen de bestuurlijke en financiële macht te realiseren.
(71) Vergelijk deze gang van zaken met Aalst: ADAM, M. Bijdrage tot de Studie der
Stadsfinanciën van Aalst van de Oorsprong tot 1477. Gent, 1968-1969, p.9 (RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling):
"Jan Zonder Vrees bepaalde dat een aftredend schepen
geen ontvanger kon worden in het volgend jaar". Blijkbaar was er te Aalst machtsmisbruik
hieromtrent.
(72) De lubriek "Cos ten voor commissarissen en andere" in de stadsrekeningen bevat telkens de
verschillende handelingen van deze klerk.
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MTI..OT Godevert:

in 1419-1420

(samen met DE GAY Bussaert);

1420-1421;

1422-1432.

DE RUWE Joes: in 1432-1433.
VANYEDEGHEM

Joes: in 1433-1435.

VAN DE WEEDENThomaes:

in 1442-1443.

Vier van hen zijn tevens schepen geweest (al of niet vóór hun ambt als
ontvangersklerk). Twee van hen waren schepenklerk tijdens hun leven.
Eigenaardig is dat slechts één persoon, LOOT Pieter, ook ontvanger
van Geraardsbergen is geweest. De ervaring als klerk opgedaan;
omzetten naar de betrekking van ontvanger, geldt dus in geen geval!
7. Pachters van assisen
Met assisen wordt bedoeld: indirecte belastingen op de productie,
de transitohandel en het verbruik van allerlei goederen in de stad. Te
Geraardsbergen werd deze belasting eind veertiende eeuwen in de
eerste helft van de vijftiende eeuw geheven op wijn, bier, laken,
vlees(huis), huidevetten (gelooide huiden), viewarien (oude klederen)
en pondgeld (een taks van enkele penningen per pond op alle gebruikelijke waren die werden gemeten of gewogen(73)). Deze samenstelling bleef in de behandelde halve eeuw niet geheel constant: zo bevat
de viewarienassise vanaf 1429-1430 ook "de elle van het linnenlaken", en verdwijnt de pondgeldassise vanaf 1434-1435.
Het heffen van assisen was voor de stad levensnoodzakelijk. De
accijnzen werden bij het begin van het rekenjaar in het openbaar aan
de meest biedende(n) verpacht. De toekenning greep plaats op het
stadhuis, in aanwezigheid van de magistraat die het recht had enkel de
personen met een gerenommeerde solvabiliteit toe te laten. De
Geraardsbergse wet klaarde de inning der indirecte belastingen dus
niet zelf. Doch dit betekent niet dat het vergaren van deze belastingen
louter een zaak was die geheel aan het "privé-initiatief' van kapitaalkrachtige ondernemende lieden was overgelaten. De politieke elite
volgde de verpachting wel heel nauw. Dit vinden we mooi geïllustreerd bij GHEI(Y)LINC Janne: hij was zowel schepen als pachter in
éénzelfde jaar.
Bij moeilijkheden bleven sommige accijnzen onverpacht. Men
begrijpt dat in oorlogstijd of bij pestepidemies een deel van de bevolking onder de wapens lag of de stad verlaten had: bepaalde assisen
zouden aldus te weinig opbrengen en raakten dus moeilijk verpacht.
Het innen van de indirecte belastingen diende bijgevolg door het eigen
(73) FRIS, V. De ouds/bewaarde stadsrekening van Geeraardsbergen (J mei J397 101 1 mei
J 398). In Bulletijn der Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent. Gem, 1912,
p.418.

39

bestuurlijk personeel worden geklaard. Te Geraardsbergen hebben we
voor de periode 1392-1443 maar enkele gevallen waar deze belastingen in handen van de stedelijke wet bleven; zoals verder zal blijken,
deed zich dit met name bij de wijnassisen voor.
Het pachten was voornamelijk een zaak voor een relatief beperkt
gezelschap van kapitaalkrachtigen en ingewijden. Vertrouwd zijn met
het fiscale reilen en zeilen van de stad was duidelijk van het grootste
belang. Dat hierbij het pachten van de vitale (en duurdere) drankassisen het gereserveerde jachtterrein was van een financiële elite(74),
willen we in wat volgt van naderbij aanschouwen. Via een systematische aanpak werden voor de periode 1392-1443 in totaal 128 pachters
weerhouden. Door samenvoeging van de informatie uit de stadsrekeningen en de rekeningen van de hertogelijke ontvangers(75), kon
onderstaande lijst worden gereconstrueerd. Merk hierbij op dat vennoten vaak samenwerkten bij één assise.

A. LIJST PACHTERS VAN WIJNASSISE
Om in de lijst een duidelijk onderscheid te maken tussen de stadsrekeningen en
de rekeningen van de hertogelijke ontvangers, werd de informatie uit de stadsrekeningen in het vet afgedrukt.
1392-1393: RAES GiUis (tot mei 1393)
INDEMAN Willem (vanaf mei 1393)
1393-1394: /
1394-1395: VAN DE PLAN(C)KE Janne
RAES Gillis
ROESTMANNE Janne
1395-1396: VAN DE PLAN(C)KE Janne
1396-1397: INDEMAN Willem
1397-1398: VAN DE PLAN(C)KE Janne
1398-1399: VAN DE PLAN(C)KE Janne
1399-1400: VAN DE PLAN(C)KE Janne
1400-1401: RAESGiltis
VAN MULLEM Janne
1401-1402: MA(E)RTINS Adriaen
1402-1403: PADDEPOEL Adriaen
1403-1404: VAN DE PLAN(C)KE Janne
1404-1405: DE STEKERE Godevert
1405-1406: VAN DE PLAN(C)KE Janne
1406-1407: VAN DE PLAN(C)KE Janne

(74)

el als in vele andere steden: BOONE, M. Triomferend privé-initiatief versus haperend
overheidsoptreden?
Over pachters van indirecte belastingen in laatmiddeleeuwse steden.
In Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 15. 1989, p.122.
(75) Deze laatste bevinden zich te: ARA Rk. 8130, ARA Rk. 47550-47575.
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1407-1408: DE CUPERE Martin
1408-1409: GHEI(Y)LINC Janne
VAN CU(E)LSBROUC Gheert
1409-1410: RAES Gillis
1410-1411: DE MEESTER Janne
1411-1412: GRIBAUT Jakemaert
1412-1413: BOUDINS Pieter
1413-1414: VAN CU(E)LSBROUC Gheert
1414-1415: GHEI(Y)LINC Janne
1415-1416: BOUDINS Cornillis
1416-1417: ?DE FROEMONT Collaert?(76)
VAN COUDENBERGHE Claus
1417-1418: BOUDINS Cornillis
1418-1419: GRIBAUT Jakemaert
1419-1420: GHEI(Y)LINC Janne
1420-1421: onverpacht
1421-1422: GHEI(Y)LINC Janne
1422-1423: GRIBAUT Jakemaert
1423-1424: GRIBAUT Jakemaert
BOELKENE Everaert
1424-1425: GRIBAUT Jakemaert
1425-1426: GRIBAUT Jakernaert
1426-1427: DE BRUNE Janne
1427-1428: DE BRUNE Janne
1428-1429: DE BRUNE Janne
1429-1430: GRIBAUT Jakemaert
1430-1431: onverpacht
1431-1432: KERCHOF Adriaen
1432-1433: GRIBAUT Jakemaert
1433-1434: GHEI(Y)LINC Janne
1434-1435: GRIBAUT Jakemaert
VAN DE NIEUWENDOORPE Gillis
1435-1436: VAN BRABANT Willem
1436-1437: DE MEESTER Janne
1437-1438: VAN LIMBORCH Ghertruud
1438-1439: DE VAEC(K) Daniel
1439- 1440: CRUKE Helliin
1440-1441: GHEI(Y)LINC Janne
1441-1442: RUTSEMEELS Gheert
1442-1443: VAN DE FOR(R)EESTE Collaert

B. LIJST PACHTERS VAN BIERASSISE:
1392-1393: RAES Gillis (tot mei 1393)
RAES Gillis (vanaf mei 1393)
1393-1394: /
1394-1395: DE MEYERE Janne
INDEMAN Willem
VAN ZARELDINGHE Janne
1395-1396: INDEMANWillem
1396-1397: ZOE(U)TINS Janne
1397-1398: PADDEPOEL Adriaen
1398-1399: PADDEPOEL Adriaen
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1399-1400: PADDEPOELAdriaen
1400-1401: DE MEYERE Janne
RAES GilJis
1401-1402: DE MEESTER Janne
1402-1403: DE NAEYERE Janne
1403-1404: PADDEPOEL Adriaen
1404-1405: DE STEKERE Godevert
1405-1406: VAN MULLEM Janne
1406-1407: RAES Gillis
1407-1408: BOUDINS Cornillis
1408-1409: BOUDINS Cornillis
1409-1410: BOUDINS Comillis
1410-1411: VAN LIEDEKERKE Amout
1411-1412: BOUDINS Cornillis
1412-1413: BOUDINS Cornillis
1413-1414: VAN MULLEM Janne
1414-1415: BOUDINS Cornillis
1415-1416: BOUDINS Cornillis
1416-14l7: GHEI(Y)LINC Janne
14l7-1418: GHEI(Y)LINC Janne
BOUDINS CorniUis
1418-1419: DE VAEC(K) Willem
1419-1420: BOUDINS Cornillis
DE BRUNE Stoffels
1420-1421: BOUDINS Cornillis
1421-1422: VAN DE I(Y)NDE Olivier
1422-1423: VAN DE I(Y)NDE Olivier
1423-1424: GHEI(Y)LINC Janne
1424-1425: GHEI(Y)LINC Janne
1425-1426: DE BRUNE Janne
1426-1427: GHEI(Y)LINC Janne
1427-1428: DE TANT GiUis
1428-1429: GHEI(Y)LINC Janne
1429-1430: DE PITS Gillis
1430-1431: DE BRUNE Pouwels
1431-1432: ARENTS Janne
1432-1433: BOUDINS Cornillis
1433-1434: ARENTS Janne
1434-1435: VAN DE NIEUWENDOORPE Gillis
1435-1436: VAN DE WALLE Claus
1436-1437: BOUDINS Cornillis
1437-1438: BOUDINS Comillis
1438-1439: DE TANT Gillis
1439-1440: DE PITS Gillis
1440-1441: DE MERSMAN Pieter
1441-1442: VAN GALMAERDEN Godevert
1442-1443: ROBBINS Mahieu

C. LIJST PACHTERS VAN LAKENASSISE:
1392-1393: DE BLAUWERE Janne (tot mei 1393)
INDEMAN Willem (vanaf mei 1393)
1393-1394: I
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1394-1395:
1395-1396:
1396-1397:
1397-1398:
1398-1399:
1399-1400:
1400-1401:
1401-1402:
1402-1403:
1403-1404:
1404-1405:
1405-1406:
1406-1407:
1407-1408:
1408-1409:
1409-1410:
1410-1411:
1411-1412:
1412-1413:
1413-1414:
1414-1415:
1415-1416:
1416-1417:
1417-1418:
1418-1419:
1419-1420:
1420-1421:
1421-1422:
1422-1423:
1423-1424:
1424-1425:
1425-1426:
1426-1427:
1427-1428:
1428-1429:
1429-1430:
1430-1431:
1431-1432:
1432-1433:
1433-1434:
1434-1435:
1435-1436:
1436-1437:
1437-1438:
1438-1439:
1439-1440:
1440-1441:
1441-1442:
1442-1443:

DE BLAUWERE Janne
HOEYBANT Stevin
DE STEKERE Janne

DE STEKERE Jacobbe
RAES GilIis
VAN DE PLAN(C)KE Janne
DE MEYERE Janne

VAN DE PLAN(C)KE Janne
GHEI(Y)LINC Gheraert
RAES Gillis
DE NAEYERE Janne
RAES GilIis
VAN DE PLAN(C)KE Janne
RAES Gillis

BOUDINS Cornillis
RAES Gillis
KERCHOF Adriaen
DANNEELS Lauwereins
?DE MOULIN Mcolle?
GRIBAUT Jakemaert

KERCHOF Adriaen
GRIBAUT Jakemaert
VA COUDENBERGHE Claus
(=?DE FROEMONT Claus?)
GRmAUT Jakernaert
DE VAEC(K) Janne
DE BRUNE Staffels

DE BRUNE Stoffels
VAN COUDENBERGHE Claus
?DE FROEMONT Claus?
VAN DE I(Y)NDE Olivier

PADDEPOEL Adriaen
VAN DE I(Y)NDE Olivier
GRIBAUT Jakemaert
VAN GALMAERDEN Godevert
VAN (H)EYNE Janne
VAN A(E)STERBEKEAdriaen
VANA(E)STERBEKE Adriaen
KERCHOF Gheert
VAN COUDENBERGHE Claus
VANA(E)STERBEKEAdriaen
GRIBAUT Jakemaert
VAN BRABANT Willem
GHEI(Y)LINC Janne
RUTSEMEELS Gheert
DE MEY Jacobbe
RUTSEMEELS Gheert
VAI"l'BRABANT Willem
RUTSEMEELS Adriaen
VAN GENETRAU Janne
ROBBINS Mahieu
GHEI(Y)LINC Janne

.1.
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D. LIJST PACHTERS VAN VLEES(HUIS)ASSISE:
1392-1393: DE PREIT Adriaen f. Mertins (tot mei 1393)
DE WOLF Lauwereins (vanaf mei 1393)
1393-1394: /
1394-1395: VAN OPHEM Gheraert
1395-1396: RAES Gillis
1396-1397: DE BACKERE Claus
1397-1398: DE PREIT Adriaen
1398-1399: RAES Gillis
1399-1400: DE VIJNCKE Pieter
1400-1401: DE VIJNCKE Pieter
1401-1402: RAES Gillis
1402-1403: VAN MULLEM Janne
1403-1404: DE VIJNCKE Pieter
1404-1405: MA(E)RTINS Lauwereins
1405-1406: MA(E)RTINS Lauwereins
1406-1407: DE BRUNE Stoffels
1407-1408: BOYS Arent
1408-1409: RAES Gillis
1409-1410: VAN DE QUAETPOORT Janne
1410-1411: DEMEY Adriaen
1411-1412: DE MEY Adriaen
1412-1413: VAN BRAKELEArent
1413-1414: MERKAERDE
Gillis
1414-1415: DE BRABANTERE Hannekin
1415-1416: VAN DE QUAETPOORT Janne
1416-1417: DE BRUNE Stoffels
1417-1418: TECKIN Stevin
1418-1419: TECKIN Stevin
1419-1420: VAN DE QUAETPOORT Janne
1420-1421: MA(E)RTINS Willem
1421-1422: MA(E)RTINS Willem
1422-1423: DE BONT Gillis
MA(E)RTINS Willem
1423-1424: GRIBAUT Jakemaert
1424-1425: VAN ERFFELINGHEN
Janne
1425-1426: RUTSEMEELS
Gheraert
1426-1427: MA(E)RTIINS Willem
1427-1428: DE TANT Pieter
1428-1429: VAN A(E)STERBEKE
Adriaen
1429-1430: RUTSEMEELS
Gheert
1430-1431: TECKIN Stevin
1431-1432: DE BRUNE Adriaen
1432-1433: RUTSEMEELS Gheert
1433-1434: RUTSEMEELS
Gheert
1434-1435: DE METS Adriaen
1435-1436: DE BRUNE Adriaen
1436-1437: DE BRUNE Adriaen
1437-1438: DE BRUNE Adriaen
1438-1439: REYGHEER Joes
1439-1440: DE BRUNE Adriaen
1440-1441: RUTSEMEELS Gheraert
1441-1442: RUTSEMEELS Gheraert
1442-1443: REYGHEER Joes
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E. LIJST PACHTERS VAN HUIDEVETIERSASSISE:
1392-1393: VAN DE BROUKE Janne (tot mei 1393)
DE BACKERE Claus (vanaf mei 1393)
1393-1394: /
1394-1395: DE MEYERE Janne
1395-1396: INDEMAN Willem
1396-1397: DE PREIT Adriaen
1397-1398: VAN HEGHEAdriaen
1398-1399: DE MEYERE Janne
1399-1400: VAN HEGHEAdriaen
1400-1401: RAES Gillis
1401-1402: RAES Gillis
1402-1403: RAES Gillis
1403-1404: GHEI(Y)LINC Gheraert
1404-1405: RAES Gillis
1405-1406: VAN MULLEM Janne
1406-1407: DE WENNE Janne
1407-1408: RAES Gillis
1408-1409: VAN MULLEM Janne
1409-1410: RAES Gillis
1410-1411: DE VAEC(K) Janne (de Jongbe)
1411-1412: MERKAERDE Gillis
1412-1413: ?SCRUCMAN Janne?
1413-1414: DE VAEC(K) Janne
1414-1415: DE VAEC(K) Janne
1415-1416: DE WENNE Janne
1416-1417: DE RUDDERE Salemoen
1417-1418:
1418-1419:
1419-1420:
1420-1421:
1421-1422:
1422-1423:
1423-1424:
1424-1425:
1425-1426:
1426-1427:
1427-1428:
1428-1429:
1429-1430:
1430-1431:
1431-1432:
1432-1433:
1433-1434:
1434-1435:
1435-1436:
1436-1437:
1437-1438:
1438-1439:
1439-1440:
1440-1441:

VAN CU(E)LSBROUC Gheert
DE VAEC(K) Janne
Y(I)MPINS lanne

DE PAPE Pouwels
DE PAPE Ponwels
MERKAERDE

Gillis

DE SMET Janne
VAN DE I(Y)NDE Olivier
VANA(E)STERBEKEAdriaen
MERKAERDE Gillis
MERKAERDE Gillis
PAUWELS Adriaen
MERKAERDE Gillis
Y(I)MPINS Janne
VANA(E)STERBEKE Adriaen
MILLIS Janne
MILLIS Janne

DE TANT Gillis
MERKAERDE Gillis
VI(J)DO Janne
MILLIS Janne
MICHIELS Gillis
DE MEYERE Pieter
Y(I)MPINS Janne
VAN DE WALLE Claus
DE BRUNE Adriaen
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1441-1442: VAN DE GOTEN Janne
1442-1443: ?MA(E)RTINS Janne f. Willem?

F LIJST PACHTERS VAN "VIEWARlEN"ASSISE:
1392-1393: VAN DE SPEST Gheert (tot mei 1393)
DE PREIT Adriaen f. Mertins (vanaf mei 1393)

1393-1394: I
1394-1395:
1395-1396:
1396-1397:
1397-1398:
1398-1399:
1399-1400:
1400-1401:
1401-1402:
1402-1403:
1403-1404:
1404-1405:
1405-1406:
1406-1407:
1407-1408:
1408-1409:
1409-1410:
1410-1411:
1411-1412:
1412-1413:
1413-1414:
1414-1415:
1415-1416:

1416-1417:
1417-1418:
1418-1419:
1419-1420:
1420-1421:
1421-1422:
1422-1423:
1423-1424:
1424-1425:
1425-1426:
1426-1427:
1427-1428:
1428-1429:
1429-1430:
1430-1431:
1431-1432:
1432-1433:
1433-1434:
1434-1435:

VAN DE SPEST Gheraert
DE MEYERE Janne
RAES Gillis
DE PREIT Adriaen
DE LAEYERE Janne
DE PREIT Adriaen
DE LAEYERE Janne
MA(E)RTINS Adriaen
RAES Gillis
RAES Gillis
MA(E)RTINS Adriaen
LIS EN Janne
LIS EN Janne
DE CROES Stevin
TALBOEM Lievin
LISEN Janne
RAES Gillis
?ALYSEN Comouls?
RAES Gillis
GRIBAUT Jakemaert
LISEN Arent
MA(E)RTINS Willem
DE CROES Stevin
MOYHAERDE Janne
REYGHEER Roegier
REYGHEER Roegier
REYGHEER Roegier
COLINS Gillis
LISEN GiUis
VAN MAERCKE Coole
COLINS Gillis
LISEN Arent
LISEN GiUis
VACKE Heinrie
VACKE Heinric
DE WILDE JaDDe
ZEGHERS Janne
REYGHEER Joes
REYGHEER Joes
REYGHEER Joes
REYGHEER Joes
REYGHEER Joes
REYGHEER Joes
REYGHEER Roegier
REYGHEER Roegier
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1435-1436:
1436-1437:
1437-1438:
1438-1439:
1439-1440:
1440-1441:
1441-1442:
1442-1443:

REYGHEER Joes
REYGHEER Joes
REYGHEER Joes
DE PODERE Janne
?WllTSCRIDE Janne?
DE CLIPPELE Gillis
REYGHEER Joes
REYGHEER Joes

G. LIJST PACHTERS VAN PONDGELDASSISE:
1392-1393: DE PREIT Janne f. Mertins (tot mei 1393)
VAN DE SPEST Gheert (vanaf mei 1393)
1393-1394: /
1394-1395: VAN OPHEM Gheraert
1395-1396: INDEMAN Willem
1396-1397: VAN ZARELDINGHE Janne
1397-1398: INDEMAN Willem
VAN DE I(Y)NDE Willem (77)
1398-1399: VULLEY Martin
1399-1400: RUTSEMEELS Maes
1400-1401: DE PREIT Adriaen
1401-1402: MA(E)RTINS Adriaen
1402-1403: RAES Gillis
1403-1404: VAN SCANENBERGHE
Janne
1404-1405: MA(E)RTINS Adriaen
1405-1406: RAES Gillis
1406-1407: ?DE BRUECK Janne?
1407-1408: VAN MERLART Gillis
1408-1409: RAES Gillis
1409-1410: LISEN Janne
1410-1411: DE MUNTENEERE Pieter
1411-1412: VAN HERNE Janne
1412-1413: ?DE GODDET Stevenaert?
1413-1414: MERKAERDE
Gillis
1414-1415: MA(E)RTINS Lauwereins
1415-1416: MA(E)RTINS Willem
1416-1417: DE CROES Stevin
1417-1418: VAN MULLEM Raesse
1418-1419: DE MUNTENEERE Pieter
1419-1420: LIS EN Gillis
1420-1421: BOGAERDE Gillis
1421-1422: RUTSEMEELS Gheert
1422-1423: DE LANGHE Janne
1423-1424: VAN DE I(Y)NDE Olivier
DE LANGHE Janne
1424-1425: DE LANGHE Janne
VAN DE QUATPOORT Janne
(76) Een moeilijkheid bij de (in het Frans opgestelde) rekeningen der hertogelijke ontvangers
was de vernederlandsing der namen. Voor een tiental pachters in deze lijst lag die transformatie niet voor de hand: de personen tussen twee vraagtekens. Deze worden verder niet in
rekenschap gebracht.
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ZEGHERS Janne
DE HAGHEMUTERE
Lanceloot
VAN DE QUAETPOORT Janne
ZEGHERS Janne
DE HONT Gillis
RUTSEMEELS
Gheert
RUTSEMEELS
Gheert
MA(E)RTINS Willem
onverpacht, maal' gegeven
aan DE METS Adriaen
1434-1443: / (pondgeldassise verdwenen)
1425-1426:
1426-1427:
1427-1428:
1428-1429:
1429-1430:
1430-1431:
1431-1432:
1432-1433:
1433-1434:

In totaal hebben 128 pachters 357 pachten (over de 7 verschillende "hoofd"assisen) aangenomen. Dit betekent gemiddeld zo'n 2,8
accijnzen per persoon (78). Opmerkelijk is het grote aantal pachters
dat slechts één of twee keer assisen hebben gepacht. Nauwelijks 40
personen (of 31 %) zijn over een langere periode of over meerdere
aceijzen als pachter actief geweest. Een aantal personen waren jaren
na elkaar pachter van één bepaalde accijns. Een typisch voorbeeld
hiervoor is BOUDINS Cornillis, maar liefst dertien keer pachter van
het bieraccijns! Maar ook bij kleinere investeringen zoals voor de viewarienassise, eisten bepaalde personen een voortrekkersrol op:
REYGHEER Joes was elf keer pachter van dit accijns, tot zes jaar na
elkaar. Het gebeurde tevens dat men pachter was van meer dan één
accijns in hetzelfde jaar. De beste vertegenwoordiger was ongetwijfeld RAES Gillis, die zelfs de dure drankaccijnzen combineerde (79).
Het beroepsprofiel van de pachters was schijnbaar bepalend voor
de assise waarin ze zich stortten. Zo waren vele pachters van drankassisen tevens brouwer.
Via een vergelijking met de handelaars die stalletjes huurden op
de markt van Geraardsbergen (lotinghen), trachtten we na te gaan of
ook laken, vlees en leder door respectievelijk lakenhandelaars, vleeshouwers en huidevetters werden verpacht. Volgende tabel geeft enkel
die personen waarvoor een perfecte overeenkomst werd opgemerkt:
HUlDEVETTERSASSISE
DE MEYERE

Janne

DE TANT Gillis

pachter in 1394-1395
en in 1398-1399

huideverter

in 1398-1399.

pachter in 1432-1433

huidevetter

in 1432-1433

(77) Hoogstwaarschijnlijk
zijn beide één en dezelfde persoon. Toch werden ze in de verdere
behandeling afzonderlijk genomen.
(78) Vergelijk met het mutatieritme der schepenen.
(79) Voor meer voorbeelden: zie de frekwentietabellen
in GIERTS, S. De Opstand te
Geraardsbergen in 1430. Gent, 1996, d1.2, pp.CLXXV-CLXXVIll.
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DE VAEC(K) Janne

pachter in 1410-1411,
in 1413-1414,
in 1414-1415 en
in 1417-1418 (80)

huidevetter in 1413-1414
en 1414-1415

DE WENNE Janne

pachter in 1406-1407
en in 1415-1416

huidevetter in 1415-1416

MERKAERT Gillis

pachter
in 1411-1412,
in 1421-1422,
in 1425-1426,
in 1426-1427,
in 1428-1429
en in 1433-1434

huidevetter in 1425-1426,
1426-1427, 1428-1429
en in 1433-1434.

MlLLIS Janne

pachter in 1431-1432,
in 1432-1433
en in 1435-1436

huidevetter in 1431-1432
en 1432-1433.

VAN A(E)STERBEKE
Adriaenen

pachter in 1424-1425
in 1430-1431

huidevetter in 1424-1425.

VI(J)DO Janne

pachter in
1434-1435

huidevetter
in 1434-1435.

Y(I)MPINS Janne

pachter in 1418-1419,
in 1429-1430 en
in 1438-1439

huidevetter
in 1429-1430.

KERCHOF Gheert

pachter in 1429-1430

lakensnijder in 1429-1430

VAN A(E)STERBEKE
Adriaen

pachter in 1427-1428,
1428-1429 en
in 1431-1432

lakensnijder in 1427-1428,
1428-1429 en
in 1431-1432

BOYS Arent

pachter in 1407-1408

vleeshouwer in 1407-1408.

DE BRUNE Adriaen

pachter in 1431-1432,
in 1435-1436,
in 1436-1437,
in 1437-1438 en
in 1439-1440

vleeshouwer in 1431-1432.

DE BRUNE Stoffels

pachter in 1406-1407
en in 1416-1417

vleeshouwer in 1416-1417.

DE TANT Pieter

pachter in 1427-1428.

vleeshouwer in 1427-1428.

MA(E)RTINS Lauwereins

pachter in 1404-1405
en in 1405-1406

vleeshouwer in 1404-1405
en 1405-1406.

LAKENASSISE

VLEES(HUIS)ASSISE

(80) Mogelijk als DE VAEC Janne de Jonghe.

I
I
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MA(E)RTINS Willem

pachter in 1420-1421,
in 1421-1422,
in 1422-1423 en
in 1426-1427

vleeshouwer in 1420-1421,
1422-1423 en
in 1426-1427.

TECKIN Stevin

pachter in 1417-1418,
in 1418-1419 en
in 1430-1431

vleeshouwer in 1417-1418.

VA DE QUAETPOORT
Janne

pachter in 1409-1410,
in 1415-1416 en
in 1419-1420

vleeshouwer in 1415-1416
en 1419-1420.

VAN ERFFELINGHEN
Janne

pachter in 1424-1425

vleeshouwer in 1424-1425.

Hieruit blijkt dat met name lakenhandelaars zich weinig inlieten
met het verpachten van laken. Het beroepsprofiel was dus niet zo
enorm doorslaggevend bij de verpachtingen. Zo zijn er tal van voorbeelden van personen die assisen pachten die geen uitstaans hadden
met hun beroep. Individuen als RAES Gillis bijvoorbeeld, die de
zeven "hoofd"assisen pachtte, konden niet op alle gebieden ook
beroepsmatig actief zijn. Belangrijk bij RAES Gillis is tevens dat hij
als kapitaalkrachtig persoon geen enkel politiek mandaat bekleedde in
de stad Geraardsbergen. Met andere woorden: succes als pachter was
ook mogelijk voor wie geen loopbaan als Geraardsbergse politicus
uitbouwde of voor wie niet op politieke ruggesteun vanuit de familie
kon terugvallen.
Dit belet niet dat een bepaald deel van de pachters in zijn leven
een openbare bestuursfunctie te Geraardsbergen heeft uitgeoefend: 19
pachters hebben in hun leven een schepenmandaat bekleed(81), terwijl tien personen het ontvangersambt naar zich toe konden trekken.
Stellen we ons op een ruimer standpunt en nemen we alle pachters in
rekening die door familiale banden met de Geraardsbergse schepenen
verbonden zijn, dan bekomen we 32 personen (of 25%).
CONCLUSIE: De relaties tussen politieke activiteiten en het optreden
als pachter te Geraardsbergen zijn veel minder uitgesproken dan bijvoorbeeld in het stadje Hulst of in de stad Gent.(82) Bij deze conclusie dienen twee bedenkingen worden geplaatst:

(81) Belangrijke individuen zoals GHEI(Y)LINC Janne combineerden in hetzelfde jaar sche-

penambt met assisen-pachten! De mogelijkheden voor machtsmisbruik liggen dan ook voor
de hand.
(82) Voor een vergelijking: BOONE, M. Triomferend privé-initiatief .., p.127 en STABEL, P.
Van schepenen el! ontvangers ...• p.15.
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1. Allicht speelt het feit dat bepaalde Gentse (buiten)poorters het als
een lucratieve bezigheid beschouwden om in Geraardsbergen assisen
te pachten, hierbij een rol (83). Gezien Gentenaren immers niet in de
Geraardsbergse stadsschepenbank konden zetelen, resulteert dit automatisch in minder strakke relaties (politiek/pachter).
2. De vaststelling van "amper 25%" kan ook het gevolg zijn van het
groter aantal accijnzen dat in de berekeningen werd opgenomen.
Nemen we in plaats van alle 7 "hoofd"assisen de accijnzen elk afzonderlijk, dan bekomen we volgende tabel waarbij wordt bekeken welke
relatie de pachter had met de schepenbank:
schepenen

aan schepenen
verwant

niet -schepenen

wijn

8

3

16

bier

8

4

14

laken

12

5

15

vlees(huis)

4

2

22

huidevetten

8

2

20

viewarien

0

0

26

pondgeld

3

5

23

Interessant zijn de verschillen per assise: zo blijkt dat de schepenen belangrijk waren bij de duurdere drankaccijzen, maar nog dominanter in de lakenassise! Dit onderstreept ons inziens nog maar eens
het grote belang dat door de schepenen werd gehecht aan de lakennijverheid te Geraardsbergen op het einde van de veertiende en in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Uit de tabel blijkt verder dat het
belang van de lederbewerkers ook niet te onderschatten valt; terwijl
een kleine assise als "viewarien" dan weer louter aan niet met de
magistratuur verwante families werd overgelaten.

(83) Een duidelijke vingerwijzing naar het pachten door Gentenaren, vindt men in een proces
van april 1426 tussen DE BRUNE Janne en andere poorters van Gent én de wet van
Geraardsbergen, waarbij deze laatste eiste dat geen poorter van Gent nog assisen zou pachten in de stad, tenzij hij afstand deed van het Gents poorterschap. Zie RAG, algemeen familiefonds, VI, nr.5331bis; en tevens ARA Rk. 352531"49 r".
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8. Dekens van Sint-Jansgilde
De Sint-Jansgilde groepeerde de drapiers(84). Het was ongetwijfeld één der belangrijkste corporaties te Geraardsbergen, waarover we
ook de meeste gegevens hebben.
Meer bepaald omtrent haar dekens beschikken we over informatie(85): het betreft hier de vermeldingen uit de ontvangsten van de
stadsrekeningen, waar de dekens een maaltijd aanboden voor het feit
dat ze voor het eerst de functie van Sint-Jans bekleedden (=soort intrede-onkost). Aldus werd volgende lijst opgemaakt:
1414-1415: DE LU Janne
DE SCEDEMAKERE Gillis
1415-1416: DE HAGHEMUTERE Raesse
1416-14l7: VAN SCENDELBEKE Joes
1417-1418: VAN DE BERGHE (H)Ector
1419-1420: DE MOER Gheert
1420-1421: DE CANAVERE Janne
KERCHOF Gheert
1423-1424: CLERBOUT Arent
1424-1425: VAN VOORDE Pieter
1426-1427: KERCHOF Adriaen
1427-1428: VAN A(E)STERBEKE Adriaen
1428-1429: VANYEDEGHEM Janne
1429-1430: VAN DE QUAETPOORT Adriaen
VAN EEKE Heinric
1430-1431: DE CARTEMAKERE Janne
VAN GALMAERDEN Godevert
1433-1434: KERCHOF Mattheus
SOYMAN Adriaen
VAN LIEDEKERKE Amout
1434-1435: GILLIOEN Denys (oud deken)

Bijna de helft van de vermelde dekens is ook schepen geweest,
2/3de van hen was ooit in de "wet" van Geraardsbergen (als gezworen
raad of ontvanger). Iets meer dan de helft der dekens huurde tijdens
zijn leven een stalletje als lakensnijder op de markt. Drapiers en lakensnijders zijn dus niet zomaar over één en dezelfde kam te scheren!
Of de dekens van de Sint-Jansgilde automatisch en tegelijkertijd
tot de gezworen raden gingen behoren (86), kon niet worden aange-

(84) De als ondernemer fungerende lakenbeheerder.
(85) Deze informatie werd hoger al deels verwerkt in tabellen van schepenen en gezworenen.
Hier volgt zij integraal.
(86) EYLENBOSCH, E. Landbouwbedrijf en platteland in de late middeleeuwen. Een semasiologisch en onomasiologisch onderzoek op basis van Geraardsbergse archiefbronnen uit
de Bourgondische tijd. Gent, 1972, (RUG, onuitgegeven doctoraatsverhandeling),
dl.I,
p.50: De term "ghezwoerne" wijst volgens de auteur op de gezworen deken van een
ambacht die als raad zetelt in het stadsbestuur.
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toond. Enkel van DE HAGHEMUTERE Raesse weten we dat hij in
hetzelfde jaar gezworen raad én deken van dit gilde was.

s. Gierts
Ekkelberg 8
1540 Herne
(wordt vervolgd)
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NIEUWE HISTORISCHE AANTEKENINGEN
OVER ST.-LIEVENS-HOUTEM
WL. Braekman
Enige tijd geleden heb ik hier een reeks aantekeningen gepubliceerd die vooral voor de 'petite histoire' van Sint-Lievens-Houtem
gedurende eeuwen nieuw licht hebben gebracht (1). Door deze bijdrage is het dorp in de schijnwerper van de lokale geschiedschrijving
geraakt. Dit heeft als resultaat gehad dat reeds nu een aantal nieuwe
gegevens en aanvullingen zich bij de hierboven genoemde bijdrage
komen aansluiten.

Ambachtslui en middenstanders in 1738
In mei 1738 werd door de hogere overheid bij de gemeente geïnformeerd naar de ambachtslui en middenstanders (2). De aanleiding
daartoe waren de commerciële onderhandelingen die op dat ogenblik
de Oostenrijkse Nederlanden met Engeland en de Verenigde
Provincies voerden. De Oostenrijkse regering nam daarbij het initiatief om een industriële inventaris op te maken (3). Uit het antwoord
vernemen we dat veruit het sterkst vertegenwoordigd ambacht dat van
de wevers was met 6 meesters, 25 knechten en 10 leerlingen. Daarop
volgen de taverniers : die waren te Houtem met vijven. Ongeveer even
sterk stonden de schoenmakers (4 meesters, 4 knechten en 2 leerlingen), de kleermakers (4 meesters en 2 knechten), gevolgd door de
"temmermans" (3 meesters en 2 knechten) en de 3 kruideniers.
Verder Waren er te Houtem toen twee meester-brouwers met
samen vier knechten, twee "mulders" met samen drie knechten, twee
smeden (met elk één leerling), twee wagenmakers waarvan één een
leerling had, twee "beenhouwers" en evenveel strodekkers.
Beroepen met één vertegenwoordiger, elk met één knecht, zijn de
bakkers, de "c1oppermaeckers", de kuipers en de kamslagers, terwijl
de enige "ketelaere" één leerling heeft. De volgende meesters hebben
noch knecht noch leerling: de ene stoeldraaier, de "churisgijn", d.i. de
chirurgijn, en de "metser".
(1)
(2)
(3)

W.L Braekman, "Historische Aantekeningen over Sint-Lievens-Houtem",
Aalst 47 (1995), 245-281.
SA Aalst, Land van Aalst, nr. 1754.
G. Deseyn, Bouwen voor de Industrie (MlAT, Gent, (1989)), p. 12.

Het Land van Aalst, jaargang XLIX, 1997, nr. 1

Het Land van
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Op te merken valt nog dat landbouwers met hun knechten, meiden en koewachters niet zijn opgenomen. Men mag aannemen dat die
de talrijkste bevolkingsgroep vertegenwoordigden. Andere beroepen
blijken te ontbreken. Zo zijn er b.v. te Houtem op dat ogenblik geen
stokerijen en geen zeeldraaiers.
Zeer waarschijnlijk was er ook geen geschoolde vroedvrouw.
Bijna vijftig jaar later, in 1784 was er in alle geval nog altijd geen. Dit
blijkt uit een rondvraag in verband daarmee die van de overheid uitging en waarop het dorpsbestuur toen antwoordde (4) :
... wij binnen dese prochie niet voorsien en sijn van eene bequaeme
vrouede vrouw, soo
dat een ieder hem soude doen helpen soo als
het best mogelijck is .
De gemeenschappelijke

gronden in 1769

Op een vraag van de hogere overheid over het aantal gronden in
het bezit van de hele dorpsgemeenschap, wordt door het toenmalig
gemeentebestuur als volgt geantwoord (5).
De "gemeenten", d.i. de gemene of gemeenschappelijke gronden
bestaen in twee driesschen, als te weten, de plaetse ende merct, groot
ontrent twee bunderen, wordende beplant bij d'heeren van sint baefs
in gendt, en den driesch te crapeneke, groot één bunder, salvo justo
(6), bij de selve heeren oock aengetrocken, mits sij danof (7) deel hebben verscheijnst, wanof het gars (8) voor d'inwoonders is gemeene,
daerbij een daghwant over het lazarusplaetsken en galgepleijn, maeckt
tsaemen ontrent de breedde (9) van ... 3 b. 1 d.
De eerste twee zijn goed bekend: de dorpsplaats (ca. 2 b.), d.i. 8
dagwand en de dries op de ernaar genoemde wijk boven de "crapeneke" (ca. 1 b.). Terloops wijzen we op het feit dat het dorpsplein voor
het grootste gedeelte één grote grasweide blijkt te zijn. We komen hier
verder op terug. De derde "gemeente" die slechts één dag wand groot
is, het "lazarusplaetsken" samen met het er wellicht aan grenzende
galgenplein. is mij echter alleen uit het bovenstaande bekend. Deze
gemeenschapsweide was gelegen aan de galg, die zich bevond op het
einde van de weg die van de Dries naar de Baleistraat loopt, dicht bij
de laatstgenoemde straat, op de grens met Letterhoutem.
Ook de twee benamingen (Lazarusplaatsje en galgenplein) zijn
mij niet van elders bekend.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

SA Aalst, Land van AalSI, nr. 1246.
SA Aalst, Land valt Aalst, nr. 4324.
salvo justo : ongeveer.
danof : waarvan.
gors: gras.
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Herbergen in 1774 en 1779
Uit de lijst van herbergen die in 1683 op vraag van de Raad van
Vlaanderen was opgesteld, weten we dat er toen op de dorpsplaats
drie waren: het "Calf", "Sinte-Hubrecht" en "Het Schaeck" (10). De
eerste twee waren op de noordzijde, de laatste op de zuidzijde (kant
van het klooster) gelegen. Bij de bespreking van deze lijst heb ik het
vermoeden uitgesproken dat ze wel onvolledig kan zijn geweest.
Dit vermoeden lijkt gefundeerd in het licht van twee inventarissen van de herbergen die kort na elkaar, in 1774 en 1779, werden
opgemaakt (11). Alhoewel die een eeuw later zijn gedateerd, is het
aantal herbergen er veel groter. De drie welke in 1683 waren opgegeven maken inderdaad een wel verdacht onvolledige indruk.
In 1774 wordt de volgende inventaris opgesteld:
1. buiten het dorpsplein:
1. Jacobus Schoup is herbergier van den Lesten Stuyver, een
drankgelegenheid zonder "uijthangbert", gelegen "op den pontwegh
niet verre van de kercke, ontrent 100 voeden vande volgende". De
"pontwegh" is de weg naar Vlierzele en zo naar de oude weg van Gent
naar Brussel (12), m.a.w. de huidige Eilandstraat.
2. aan de noordzijde van het dorpsplein:
De situering van de herbergen begint onderaan met het "Calf' op
de hoek van de Eilandstraat en verwijdert zich steeds verder van de
kerk.
2. Fanchies de Meij, uitbater van het Calf, met een uithangbord
en bestaande "van immemorable tyden".
3. Constantinus de Mulder in St.-Huybrecht, eveneens met uithangbord en van "oude tyden", gelegen op een "boogscheute van de
volgende" .
4. Joannes vander Schueren, "baes" in het Meuleken, met uithangbord en gelegen "int midden vande plaetse ook van oudtstijde wel
gextimeerde (d.i. geëstimeerde of goed aangeschreven) herberge".
5. Joannes van Heddegem, "cantenier uytleveraer". Wellicht een
bieruitzetter die ook min of meer in het geheim herberg of "cantiene"
hield. Precieze ligging is niet aangegeven.
6. Jan Veeckman, "bedeckt cantiene", herberg zonder uithangbord,
niet-officieel erkende, geheime herberg. Ligging niet gepreciseerd.
(9) breedde: grootte, oppervlakte.
(10) WL. Braekman, Land van Aalst 47 (1995),270-271.
(11) SA Aalst, Land van Aalst, nrs. 1836 en 1928. Men vergelijke F. Duquet en W. De Pauw,
"Oude en verdwenen Herbergnamen te Sint-Lievens-Houtern",
Darcos 7 (1996), nr. 2.
(12) Zie hierna, "Dorpsplaats en omgeving in 1830", de kaart.
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7. Pieter Eeckhaut, "nevens van Heddegem voorseit, sonder naem
en sonder permissie, begonst over 8 à 10 jaeren ... Hij zegt dat sijn
huijs van oudts herberge is geweest genaemt den Hertogh van Beyeren
... en bij attestatien te sullen proberen (Fr. prouver, bewijzen) in cas
van noode". Of hij al dan niet de waarheid sprak, is niet bekend.
Nergens anders heb ik een herberg met die naam te Houtem gevonden, maar dat hoeft natuurlijk nog helemaal niet te betekenen dat er
geen geweest is.
8. Wed. Peter Frans Goossens, "baesinne in ... den Edelman, sonder uijthanghbert, op de coeymerct, ontrent 10 roeden vande voorgaende ... begonst over circa 27 jaeren, logisthuys van de werfvers bekent".
Vermoedelijk zijn de "werfvers" de ronselaars die overal op het
platteland rondtrokken en probeerden huursoldaten te werven. Die
verbleven in het "logisthuys", een herberg met slaapgelegenheid van
de weduwe Goossens.
9. Wed. Jan Lenssens "haudt herberghe sonder permissie begonst
over 17 à 18 jaeren nevens de voorgaende, ongebaptiseert". Met
"ongebaptiseert" wordt bedoeld dat de herberg geen (doop )naam had
en dus ook geen uithangbord.
3. aan de zuidzijde:
10. Pieter Frans Buijdens op de "verckensmerct" houdt een
"brandewijn cot" open en dit zonder vergunning sedert twee jaar.
11. Laureys Goens, "peerdesrnit en herbergier bij de voorgaende
op de vette verckensmerct, begonst over circa 4 jaer sonder permissie". Zijn echtgenote "heeft geweest verclaeren dat hun huys van
oudts genaemt is het Schaeck doch niet bethont", d.i. ze heeft dit niet
met geschreven documenten kunnen staven. Toch had ze het wel bij
het rechte eind. In 1683 was er inderdaad een aldus genoemde herberg, en op een kaart van 1642 werd die gesitueerd op de plaats van
het huidige klooster.
12. Lieven Meuleman "op de creupelstraete, ontrent 100 roeden
vande plaetse, brandewijn cot sonder permissie, begonst over 6 à 7
jaeren". Vermoedelijk is de "creupelstraete"
de huidige Edgar
Tinelstraat.
Tot zover de lijst van 1774. Merken we nog op dat op het dorpsplein blijjkbaar nog een onderscheid werd gemaakt tussen de paardenmarkt, de "verckensmerct" en de "vette verckensmerct". De varkens werden blijkbaar verkocht bovenaan het dorpsplein aan de zuidzijde, de lager gelegen helft van diezelfde zijde was voorbehouden
voor vette varkens. Paarden en koeien stonden dan vermoedelijk
alleen langs de noordzijde.
Vijf jaar later werd nogmaals een inventaris gemaakt, nu op bevel
van een ordonnantie van de keizer. Op deze lijst (1779) komt Joannes
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van Heddegem (nr. 5) niet voor. Wel is er een zekere Judocus
Hanssens die toen reeds 15 jaar herberg hield midden op de noordzijde van het plein. Verder zijn er nu twee herbergen die de Edelman
heten: de Nieuwen Edelman bestond toen pas sedert één jaar en werd
uitgebaat door Pieter Bral. Daarnaast gelegen was de Auden Edelman,
waar Pieter Caeckebeke dan herbergier was. Deze laatste herberg - zo
lezen we - bestond toen 27 jaar. Een andere 'taverne' die op deze lijst
opduikt, is die van Adriaen Frans van Themsche, zonder naam en ook
op de noordzijde.
Ook nieuw is Den Brijpot, uitgebaat door Livinus de Vos en pas
twee à drie jaren te voren geopend.
Aan de zuidzijde blijkt er zich naast nrs. 10 en 11 op de lijst van
1774 nu nog een andere herberg te bevinden: die van Pieter Gerardi,
die toen al 12 jaar bestond en dus op de zoëven genoemde, oudere lijst
wel vergeten werd.
Op de lijst van 1779 wordt nog een herberg zonder naam gesignaleerd "int gehuchte te Bruysbeke", uitgebaat door Jan Baptist de
Corte, één op "1/2 quartier vande kercke" uitgebaat door Abraham de
Bruijcker, en één vlak ernaast waar Livinus Meuleman de baas van
was. Deze drie bestonden toen pas twee à drie jaar. Tenslotte is er nog
de naamloze herberg van Livinus Govaert, " 1/2 quartier vande kercke" gelegen. Deze bestond sedert 1771. Aldus FeL. De Coninck, de
"greffier", d.i. de gemeentesecretaris die de lijst van 1779 heeft opgemaakt.
Grote grondeigenaars

en landbouwbedrijven

(1794)

De grootste bezitters van gronden op Houtem waren de geestelijken (13) en de edellieden. Dit was onder het Ancien Régime in heel
West-Europa het geval en het kan dan ook geen verwondering wekken
dat we dit ook voor Houtem bevestigd vinden.
In orde van grootte komt met vele lengten voorop het kapittel van
Sint-Baafs te Gent met 126 bunder land; daarop volgt de "aelmoesenije van sinte Baafs'' met 35 b. en de bisschop van Gent, "heere onser
prochie" met een bescheiden 9 b. De edellieden zijn vooreerst de
"douairière Mae1camp" te Gent of te Ieper met 20 b. en mijnheer
Haemelinek uit de Burgstraat te Gent met slechts 1 b.
Andere, kleinere eigenaars zijn Guilliaem Van Geel uit Mechelen
met 5 b. 1 dagwand, Jean-Jacques Joseph Vandenberge, een wijnsteker
of -koopman te Gent met 3 b. en dokter Charles Van Hauwermeiren uit
Zomergem met 1 b. 1 d.

(13) SA Aalst, Land van Aalst, nr. 4849.
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Deze grondeigenaars waren voor de plaatselijke bevolking van
groot belang daar de meeste Houternnaars in de landbouw tewerkgesteld waren (14).
In 1794 zijn er vier hoeven met negen of meer koeien. Rochus de
Taeye was met dertien beesten de grootste veeboer. Hij was de enige
die een os had, maar dat was een bijzonder geval: "den os ... behoord
toe aen de Paters Capucijnen tot gend, ende word bij hem (d.i. de
Taeye) voor de selve paters gemest". Andere boeren met ten minste
negen koeien waren : J.B. Brijs (10), Louis Menschaert (9) en
Amandus Perreman (ook 9).
De volgende zes bezaten acht koeien : Dominicus de Clercq,
Joannes Livinus de Taeye, Pieter de Taeye, Frans Caekebeke, J.B. de
Mulder en Pieter Jan Francois. Een paar tientallen inwoners hadden
een of twee koeien.
De inventaris die op vraag van de Franse bezetter in 1794 werd
opgemaakt, diende ook bruikbare informatie te verschaffen om precies te kunnen bepalen hoeveel opeisingen men eventueel kon doen.
De gemeentelijke overheid was zich daarvan natuurlijk wel bewust,
zodanig dat de opgegeven aantallen wel aan de lage kant zullen
geweest zijn. Ook uit de commentaar die deze cijfers vergezellen,
blijkt de schrik voor opeisingen.
De inwoners van Houtem kweekten 135 varkens, het grootste
aantal was in het bezit van J.B. Brijs (4), Pieter Jos Dhondt (4) en
Pieter de Smet (3). Al de overige, ook hier een paar tientallen personen, hadden er elk één, soms twee. Na de cijfers komt de volgende
beschouwing:
de verkens worden ten meerden deele bij de bezitters gehouden, gemest ende geslacht voor hunne eygene consumptie,
ende de voordere bij den vleeschouwer binnen den (sic)
prochie residerende.
Deze slachter was Jan Bapt. De Carte. Hij had ook koeien maar hun
aantal kon sterk variëren :
ze worden immers bij hem dagelijks geslagt voor de consumptie vande inwoonders, ende oock ten deele voor de go ne
vand' omliggende prochien, dus dat hij den eene tijd beesten
op stal heeft ende den anderen niet, ende dat de gene die hij
heeft op vele nae niet vergenoegen voor zijne wekelijksche
noodsaekelijkheijd tot het gerieven van zijne gewoonelijke
calanten.

(14) SA Aalst, Land van Aalst, nr. 3388.
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Onder de hierboven vermelde koeien zijn er trouwens In het
algemeen
weijnige vette beesten in cas van geslagt te worden, mits die
bij de insetenen eeniglijk worden gehouden voor de productie
van boter ende melck noodig ten meerderen deele voor hunne
consumptie, ende oock eensdeels dienende tot approvisionnement der omliggende merkten.
De reeds genoemde J.B. Brijs bezat zes paarden, het hoogste aantal,
gevolgd door Amand. Perreman, de erfgenamen van Marten de Clerq
en de Wed. Jan Bapt. Rent jens, elk met vier. Daarop volgen Pieter Jan
Francois, Louis Menschaert, Rochus de Taeye en Pieter Jos Dhont, elk
met drie paarden, en Pieter de Smet, Frans Caekebeke, Dominicus de
Clercq en Pieter de Taeye met twee. Nog een tiental anderen bezaten
één enkel paard. In totaal dus ca. vijftig. Deze dieren, zo lezen we verder, kunnen bezwaarlijk worden opgeëist, ze zijn immers slechts wat
overgebleven is na twee reeds gedane opeisingen en ze
sufficeren met moeijte voor de landbouwereije ... daerboven
zijn er nog eenige wagens en peirden ... bij het Engelsche
leger, ende oock isser zedert merkel ijken tijd eenen nomber
van vijf waeghens ende twintig peirden in het Frans leger.
Te Houtem zelf waren er in totaal nog 19 wagens verdeeld over dertien
verschillende eigenaars. De meeste ervan waren zo groot en zwaar dat
ze door tenminste twee paarden dienden voortgetrokken te worden.
Kapel op de Krabenijk (1819)
In juli 1819 richten de inwoners van Houtem zich tot de gouverneur van de provincie met het verzoek hun toe te laten een kapel te
bouwen (15):
wij in onse gebuerte, met algemeene stemmen, geresolveerd
hebben in onsen wijk genaemd Crabenijk, een cappelleken te
stigten, op eenen dry hoek vande straete, sijnde eenen vaegen
ende inutilen grond, ter eêre van de alderhyligste maegd
Maria, plaetse aldaer eêrtijds van immemorabile tyden, êen
lindeboom gestaen heeft, plaetse alwaer men êertijdt êen
capelle stelde, in tijde der publique processie, ende benedictie gaf met alderh. Sacrament, welk dito capelleken maer en
sal hebben, ter brêede 7 voeten, ende ter diepte negen voeten,
volgens model hier sub na 1.

(15) RA Gent, Provinc. Archief, Hall. Periode, nr. 86/7.
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Een pentekening van de kapel, gehoogd met rood (muren), groen
(deur) en blauw (dak) en de situering ervan, is bij de aanvraag
gespeld. Ze wordt hier in zwart-wit afgebeeld. De bijna vertikale
straat rechts op de tekening is de Krabenijkstraat.
Interessant is dat deze kapel in de plaats zou komen van een eeuwenoude lindenboom. Er zijn wel meer kapellen bekend die op de
plaats van een oeroude boom werden gebouwd. Vóór de kerstening
vereerden, zoals bekend, onze heidense voorouders bepaalde bomen,
of beter de geesten van wie men geloofde dat ze erin huisden.
De aanvraag is ondertekend door meer dan twintig inwoners van
de wijk (16).
(16) I.A. Pereman, en ook A. Perreman, Pieter en F. Vagenhende, I. Rasschaert, verscheidene
personen die Van de sijpe, Verlinde, de Cooman en Govaerd heten, alsook B. Vander
Straeten, Iudocus Rottiers, en nog anderen.
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De kapel was gepland ongeveer halfweg tussen de Doelstraat en
de Dries, langs de linkerkant wanneer men omhoog naar de Dries toe
loopt. Op de kaart van 1642 is de bijna driehoekige afsplitsing naar de
Molenkouter duidelijk te zien (17). Of de kapel ook effectief werd
gebouwd is een andere vraag. Nu is er in alle geval geen spoor meer
van en niemand heeft mij het bestaan ervan kunnen bevestigen.

Dorpsplaats en omgeving in 1830
Op verzoek van het gemeentebestuur werd door P.Fr. Carnewal,
gezworen landmeter te Houtem, op 7 juni 1830 een plan getekend
voor de geplande aanleg van een "pontweg leidende van het Dorp van
Lievens hautem, naar de gemeente Oosterzele op de groote baan van
Gent naar Geeraardsbergen" (18).
Camewals plan is een bijzonder interessant stuk, één van de zeldzame, gedetailleerde plannen van de dorpsplaats. Het is een met
blauw (water), roze (gebouwen) en bleekgroen (bomen) gehoogde
pentekening, waarvan het belangrijkste deel hier sterk verkleind (19)
wordt afgebeeld.
Op de plaats waar deze weg naar Oosterzele aansluit op die van
Gent naar Geraardsbergen, staat op het plan een "herberg genaamd
den Steenput". Vermelden we nog dat in de huidige Mgr.
Meulemanstraat ten zuiden tussen het plein en het Hoeksken één
gesloten hoeve is afgebeeld en verderop, aan de noordzijde, vóór de
gracht die de straat ongeveer in het midden kruist, nog een andere
gesloten hoeve. Andere gebouwen staan er niet op getekend.
De afbeelding van het plein vertoont natuurlijk grote gelijkenis
met het kadastraal plan uit 1812 (20). De lange gracht tussen twee
rijen bomen die van bovenaan het plein naar de kerk toeliep, is in 1830
reeds gedeeltelijk, d.i. aan beide uiteinden, gedicht. Bovenaan (westkant) en onderaan (oostkant) werden respectievelijk toevoer en afvoer
van water ondergronds gebracht. Onder aan het plein werd de verbinding tussen de gracht en de vijver uit 1812 naast het schepenhuis,
intussen door een goot onder de grond vervangen.
In 1812 stonden onderaan op het plein twee vijvers afgebeeld,
achttien jaar later is er nog slechts één. De markt was in 1830 nog
maar alleen aan de noordzijde geplaveid, langs de zuidzijde lag er nog
(17) W.L. Braekman, "Pachthof en Bezittingen van de St-Baafsabdij te Sint-Lievens-Houtem
tot 1642", Hand. Zottegems Genootschap voor Geschied. 3 (1987), 213-227 (p. 224).
(18) RA Gent, Provinciaal Archief, Hollandse Tijd, nr. 870-15. Met dank aan Dr. P. Huys die
mij op het bestaan ervan heeft gewezen.
(19) 70 procent van de ware grootte.
(20) w.ï.. Braekman, Het Land van Aa/st 47 (1995), 258.
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steeds geen verharde weg. Op het punt waar het plein het smalst is,
staat in 1830 aan de zuidzijde een vierkant gebouwtje buiten de rooilijn. Wat dit gebouwtje was, is mij niet bekend en op het kadastraal
plan komt het niet voor.
In het midden van het plein (tussen de letters Ste en Lievens)
wordt ook het marktkruis aangegeven.
In 1830 werd de straat (noordzijde) dus geplaveid, evenals de
Eilandstraat en de toegang tot de kerk. In het Eiland is er nog steeds
geen bebouwing (het Molenhuis is wel vergeten); de vijver ten zuiden
van de beek is aangegeven, die ten noorden ervan niet. Landmeter
Carnewal heeft de beek als uiterste deel van zijn plan beschouwd, verder naar de Molenkouter toe geeft hij links of rechts van de straat geen
details meer.
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De hier afgebeelde kaart bevestigt de gegevens van het kadastraal
plan in sterke mate, en ook onze stelling dat er op het dorpsplein niet
vele vijvers waren, zoals, volgens een taaie mondelinge traditie, lang
werd volgehouden. Alleen de éne, zg. Paardeput naast het schepenhuis, op het laagst gelegen deel van het plein, vindt men steeds terug.
De laatste sporen ervan verdwenen pas bij het begin van deze eeuw.
Naar aanleiding van deze nieuwe kaartvondst is het trouwens
aangewezen nogmaals over het dorpsplein uit te weiden.
Nogmaals de vijvers op het dorpsplein
In verband met een artikel geschreven door een plaatselijke, verdienstelijke maar niet historisch geschoolde amateur (21), waarin wordt
geponeerd dat niet minder dan het hele dorpsplein in vroeger eeuwen
werd ingenomen door één zeer grote, dubbele visvijver, lijkt het aangewezen nog eens op deze blijkbaar even taaie als onjuiste en met de tijd
steeds onjuister wordende voorstelling van zaken terug te komen (22).
Een cruciaal document in verband met het bestaan van visvijvers
op het marktplein is een passage uit een register van de lenen van de
St.-Baa:fsabdij dat uit 1517 dateert. Het is een moeilijke tekst, zeker
voor iemand die noch met dgl. teksten noch met het Middelnederlands
in het algemeen geregeld te maken heeft. Frans Duquet echter heeft
gemeend "na grondige studie" ervan eindelijk de juiste betekenis te
hebben achterhaald. Waarop die studie gebaseerd is en welke lexicologische, syntactische of desnoods andere bronnen daarbij hebben
geholpen om die grondigheid zichtbaar te maken en te garanderen,
vernemen we helaas niet. Die zijn er gewoon niet. Het resultaat is een
ontroerend sympathiek product van de verbeelding, een loutere fictie
zonder enige wetenschappelijke waarde, zoals, naar ik hoop, uit de
volgende uiteenzetting nogmaals moge blijken.
De vroeg-zestiende eeuwse tekst in kwestie volgt hierna. De al te
beknopte formulering ervan werd hierbij door mij nader geëxpliciteerd teneinde de verstaanbaarheid te verhogen (23) :
... twee wateringhen ende putten om visschen op te voedene,
ligghende te Sinte Lievens Hautem op de plaetse, deen in
dandre (lopende) met eendre gracht, heetende de Veste, ende
(meteen) duerlijt van watre omme te visschen alst noot zijn de
ende men visschen wille, heetende de Toortsgracht, (welke
wateringhen) metter vesten tsamen, groot zijnde omtrent een
dachwant ...
Fr. Duquet, "Het oude Dorpsplein van Sint-Lievens-Houtem",
Darcos 13 (1996), nr. 3,
pp. 1-11.
(22) wi, Braekman, Land van AalsI47 (1995), 256-26l.
(23) Wat lussen ( ) staat werd door mij toegevoegd; dit is eveneens het geval voor de leestekens,
waarvan de plaatsing zelf reeds een interpretatie inhoudt.
(21)
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Wat wordt er in deze tekst nu precies gezegd ?
1) Er zijn twee vijvers die voor de viskweek worden gebruikt (24).
2) Beide vijvers zijn verbonden door middel van een gracht die "de
Veste" heet. Volgens Duquet is de Veste de naam van "het geheel der
wateringen op de Plaetse". Wat hij blijkbaar over het hoofd ziet, is dat
"veste" in het Middelnederlands een synoniem is voor gracht (25). De
gracht die beide visputten verbond noemde men de Veste, d.i. de
Gracht. De scribent van de hierboven aangehaalde tekst zegt dat ook
duidelijk: "eendre gracht, heetende de Veste". De Veste is dus zeker
de naam van de verbindingsgracht, vermoedelijk tevens ook de gracht
die vers water aanbracht (zie hierna), en niets anders; het woord komt
trouwens in de tekst nogmaals in dezelfde betekenis voor (zie punt 4
hierna).
3) De Toortsgracht is volgens Duquet de gracht die de vijvers met
elkaar verbond. Dat staat echter helemaal niet in de tekst en mist dus
elke historische fundering. In de tekst staat echter wél dat de vijvers
voorzien zijn van een "duerlijt van watre ... heetende de
Toortsgracht". Het woord duerlijt is hier een substantief en is als dusdanig ook bij Verwijs en Verdam goed geattesteerd s.v, dorelijt : "het
passeren; het doorgevoerd worden". Een "duerlijt", afgeleid van het
werkwoord duerlijden of dorelijden, d.i. doorvoeren, is wat we nu een
afloop of overloop zouden noemen, een gracht waarlangs men door
het openen van een "schof' de vijvers kon laten leeglopen. Dit laatste
was nodig, zoals de tekst vermeldt, " 0mme te visschen alst noot zijnde ende men visschen wille". Deze "duerlijt", deze afvoergracht dus,
heette de Toortsgracht. Dat en dat alléen staat in de tekst. Deze tekstinterpretatie is een doorbraak. Wegens de syntactische bondigheid (cf.
de door mij toegevoegde woorden in de tekst) en de niet als dusdanig
gemakkelijk herkenbare gesubstantiveerde werkwoordsvorm duerlijt
heeft de passage tot op heden voor heel wat verwarring gezorgd. Op
deze nieuwe, revolutionaire en m.i. ook definitieve interpretatie
komen we zo dadelijk nog terug.
4) De passage "metter vesten tsamen, groot zijnde omtrent een dachtwant". De scribent verklaart hier dat de twee vijvers, samen met de
Veste en de Toortsgracht, in hun geheel dus, ongeveer de genoemde
oppervlakte hebben. De vijvers of "wateringhen ... metter vesten",
d.i. met de beide grachten erbij, zijn in totaal ongeveer een dagwand
(24) Duquet kent zelfs de namen: de ene heette "den oversten vijver", de lager gelegen "den
nedersten vijver" (p. 2). Dit is pure fantasie. Deze twee namen zijn wel bekend, maar hebben betrekking op vijvers in het Eiland, niet op die van het dorpsplein. Ook uit de lucht
gegrepen is de betekenis van "windgote", wat zeker niet "brug" betekende en die dus niet
over de gracht lag, enz.
(25) Cf. Mnl. Wdb., s.v. veste. De toponiem "vest" in vele oude stadskernen bewijst dit eveneens: b.V. te Gent, waar de scribent van de tekst uit 1517 werkte, de St. Jansvest, de
Bijlokevest, de Keizersvest, enz.
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groot. We merken dat "vesten" hier weer als synoniem van gracht
gebruikt wordt. De twee grachten of "vesten" heten dus respectievelijk de Veste en de Toortsgracht.
De voorgaande interpretatie van de tekst uit 1517 vindt - zoals het
hoort - ook bevestiging in het historisch kader waarin hij gesitueerd is.
Dat zit zo.
De twee vijvers op het plein worden in de tekst "putten om visschen up te voedene" genoemd. Men kweekte er dus vis in, meer dan
waarschijnlijk bestemd voor consumptie in de St.-Baafsabdij bij Gent,
die, zoals bekend, Houtem onder zijn bezittingen telde. De vele vastendagen en de lange jaarlijkse vleesloze vastenperiode resulteerde bij
de monniken in het verplicht verbruik van grote hoeveelheden vis.
In een gespecialiseerd werk uit de zestiende eeuw over het rurale
leven vinden we een uiteenzetting over het aanleggen van visputten
(26). De auteurs leggen er de nadruk op hoe belangrijk het is dat het
water daarvan ververst wordt door een fontein, of - bij gebrek daaraan
- met water dat van elders aangevoerd wordt. In het geval van de
Houtemse vijvers was dit laatste inderdaad het geval. De westelijke of
hoogstgelegen vijver werd van vers water voorzien door de gracht (of
veste !) die zoals bekend van bovenaan het plein (en wellicht nog
hoger, van het Hoeksken af) over bijna de ganse lengte van het dorp
liep naar beneden, naar de kerk toe. Deze gracht vindt men afgebeeld
op het kadastraal plan van 1812 (27) en nu ook op het merboven afgedrukte plan van 1830. In 1859 wordt deze lange gracht gevuld en vervangen door een ondergrondse riolering: "des fossées (sic) a combier", zoals men in de notulen van de gemeenteraad leest (28).
Tussen het (bijna) laagste gedeelte van het plein en het hoogste is
er een hoogteverschil van een paar meter (29). Het plein heeft dus een
sterke helling naar de kerk, het schepenhuis en de twee vijvers toe.
Deze laatste waren dan ook gelegen waar men ze alleen kan verwachten, dj. op het laagste gedeelte waarheen het regen- en ander
water' gekanaliseerd' langs de toevoergracht, op natuurlijke wijze zijn
weg vond.
Maar het is even logisch dat al dit toegevoegde, verse water niet
allemaal in de vijvers kon blijven, als met geregeld tevens een deel
ervan ook werd afgevoerd. We citeren weer Stevens en Liebaut (30) :
(26)
(27)
(28)
(29)

K. Stevens en J. Liebaut, De Veltbouw ofte Lantwinninghe (Amsterdam, 1593), p. 190.
w.t, Braekrnan, LvA 47 (1995), 258.
Fr. Duquet, Darcos 17 (1996), 5.
Volgens E. De Seyn, Geschied- en Aardrijkskundig
Woordenboek der Belgische
Gemeenten (Turnhout, s.d.), bedraagt dit hoogteverschil van aan de drempel van de kerk
ongeveer vier meter.
(30) K. Stevens en J. Liebaut, Loc. cit.
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Daer omme sal de vijver in dien moghelijck is, eenen uut
ganck moeten hebben om erghens zijn water te verliesen ...
Maer men sal niet vergheten ijseren traillen (= traliehekkens)
te stellen aende goten daer dwater zijnen inganek ende uut
ganck heeft ...
Dezelfde auteurs informeren ons verder dat het water om de drie
jaar afgelaten en de vijvers gezuiverd dienden te worden. Speciale
zorg vragen de oevers, alsook "de sluijse ende gracht om het water af
te treeken ende te houden staende terwijle datmen visschet ... " (31).
Visputten waren dus voorzien, niet alleen van een fontein of, bij
gebrek daaraan, van een toevoerkanaal, maar ook van een afvoerkanaal, een "duerlijt" of overloop voor overtollig water. Deze "duerlijt"
maakte ook het vissen en het onderhoud van de vijvers mogelijk.
Daartoe diende immers het water afgelaten te worden. Op de plaats
waar de toevoergracht in de hoogst gelegen vijver uitmondde was er meer dan waarschijnlijk - een ijseren "traille" of traliehek dat het voor
de vissen onmogelijk maakte stroomopwaarts in de toevoergracht te
komen. Dit traliehek kon ook vervangen worden door een volledig
afsluitbaar "schof'. Een dgl. dubbele, d.i. gehele of gedeeltelijke
afsluitmogelijkheid was er eveneens tussen de hoogste en de laagste
vijver en ook tussen deze laatste en het afvoerkanaal, de "duerlijt".
Dit afvoerkanaal, de Toortsgracht, zoals het in de tekst van 1517
wordt genoemd, leidde het water naar de op een boogscheut verder
nog lager gelegen beek (32).
Wanneer men wilde vissen (of / en) de vijver een grondige onderhoudsbeurt geven, ging men waarschijnlijk als volgt te werk. De verbindingsgracht met de hoger gelegen vijver werd afgesloten, de lagere liet men dan volledig leeglopen door de afsluiting met de
Toortsgracht volledig weg te nemen. Wanneer deze vijver leeg was en
men de vissen op het droge had gebracht, werd op de Veste de toegang
tot de hoger gelegen vijver afgesloten en eveneens de toegang tot de
Toortsgracht. Dan werd zowel de ingang als de uitgang van de verbindingsgracht geopend: het water uit de bovenste vijver liep naar de
lagere zodat de vissen in de hoger gelegen, nu drooggelegde put
gemakkelijk konden worden gevangen.
Dit hypothetisch gebruik en doel van de toevoer-, verbindings- en
afvoergracht past volkomen zowel bij het hoogteverschil op het dorps(31) K. Stevens en J. Liebaut, Op.cit., p. 191.
(32) Ook de Brouwerspul in de Polbroek bad een dgl. "overloop (die) een gracht vormde, die
nu nog langs de acbterkant van het klooster loopt en uitmondt in de Cotthembeek" (Fr.
Duquet, Darcos 13 (1996), 9). WeUicht werd de afloop van de putten op de dorpsplaats al
vroeg onder de grond gebracht, wat dan zijn afwezigheid op de kadasterkaart van 1812 zou
verklaren.
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plein, als bij de ligging van de vijvers erop en is ook bepaald door de
manier van visvangst op de kweekvijvers, zoals die eeuwenlang en
ook nog heden ten dage toegepast wordt, b.v. bij het jaarlijks vissen
op de vijvers gelegen naast de abdij van Heverlee.
Het is dus logisch en 'natuurlijk' dat de twee vijvers onderaan op
het plein gelegen waren. Deze twee zijn inderdaad op verscheidene
iconografische documenten afgebeeld. Ze worden er nog preciezer
gesitueerd in de buurt van het schepenhuis, d.i. duidelijk alleen op de
onderste, d.i. de laagste helft van het plein.
Toen in latere tijd de vijvers niet langer als visputten werden
gebruikt, ze dus hun initiële functie verloren hadden, zijn ze wel geleidelijk in omvang verminderd. Ze werden dan immers niet meer geregeld gekuist, men zette er geen visjes meer op uit en daardoor slibden
ze stilaan dicht. Niemand zag nog naar ze om. Van de twee vijvers
bleef er met de tijd nog één over, die natuurlijk, welke het laagst gelegen was. Pas op het einde van de vorige eeuw echter verdween het
toen "Paardeput" genoemde laatste restant, d.i. de dan nog alleen als
drinkplaats voor paarden dienende poel. De toevoergracht werd pas in
1860 door een gemetselde ondergrondse riolering vervangen, de overloop was wellicht toen allang te voren ondergronds gebracht (33).
Met nadruk moet dus nogmaals worden beklemtoond dat er buiten de twee op het onderste deel van het plein gelegen vijvers of putten geen andere op het plein te vinden waren. Op geen enkele kaart of
historisch document worden die immers afgebeeld, geen enkele tekst
vermeldt hun bestaan ...
Volgens Frans Duquets fertiele verbeelding zouden de vijvers de
quasi-totaliteit van het plein hebben ingenomen. Waar het marktkruis
dan wel stond, is daarbij - ook voor hem - niet duidelijk; er was geen
plaats meer voor (34) ! Waar op deze dorpsvijver (want dat was het
volgens Duquet, niet een dorpsplaats) (35) tijdens de twee jaarmarkten in de vroege zestiende eeuw "het vele volcx ende tusschen de twee
ende drije hondert craemers" (36), de honderden paarden, koeien, varkens, enz. de nodige sta-ruimte vonden, is evenmin duidelijk. Het
plein, dat nochtans volgens Duquet - overigens terecht - bedoeld was

(33) Fr. Duquet, Darcos 13 (1996), 5. Hoe groot de verwarring is moge blijken uit een bijdrage van Ignace Van der Kelen (Darcos 12 (I995), nr. 2). Volgens hem liet burgemeester
August Verbruggen in 1858 "4 van de 5 vijvers" dempen, "waarbij de laatste vijver of
Paardeput slechts werd opgevuld in 1890". Dit geeft de totaal onverantwoorde indruk dat
er niet minder dan zes putten of vijvers op het plein waren!
(34) Ook Fr. Duquet (Darcos 13 (1996), 2, nota 10) heeft dit probleem gezien: het "dient nog
verder onderzocht te worden", schrijft hij.
(35) Indien de oppervlakte zogoed als geheel door één vijver zou zijn ingenomen, kan men zich
afvragen waarom de Plaats dan eigenlijk marktplein, dorpsplaats of -plein genoemd werd
en niet dorpsvijver !
(36) wr, Braekman, LvA 47 (1995), 269.
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om als gemeenschappelijke graas weide te dienen voor het vee van de
grote hoeven waarvan de poorten naar deze weide gekeerd waren (37),
kan deze functie met al dat water onmogelijk vervuld hebben. In 1769
is er trouwens het bewijs - zie hierboven - dat de dorpsplaats voor het
grootste gedeelte een gemeenschappelijke graas weide was met een
oppervlakte van niet minder dan ca. 2 bunder.
Toen in 1859 het gemeentebestuur het dorpsplein wilde saneren en
heraanleggen, verkocht ze de 62 lindebomen die volgens de notulen
van de gemeenteraad rond de "fossées à combler" stonden. Alhoewel
er van "fossées" gesproken wordt, dit zijn uiteraard grachten of vesten,
waren dit volgens Duquet "de grote visvijvers". Deze waren het die
volgens hem afgeboord waren met die 62 linden. De toen al erg in
omvang verminderde Paardeput onderaan op het plein was daarvoor te
klein in omtrek. De linden konden dus, steeds volgens Duquet, niet
gestaan hebben rond die put, maar rond de "grote visvijvers" die zoals gezegd - volgens hem de quasi-totaliteit van het plein innamen.
Nu blijkt echter op de kaart van 1830 (zie hierboven) dat er aan de
toevoergracht die het plein van boven naar onder kruiste, langs beide zijden bomen geplant stonden. Het zijn naar alle waarschijnlijkheid reeds
dezelfde tweeënzestig toen nog jonge lindebomen (31 langs elke zijde)
die een kwarteeuw later, nu kaprijp, werden gerooid, toen de gracht
waarlangs ze stonden ondergronds werd gebracht. De huidige dichtst bij
de kerk gesitueerde rij kastanjebomen bevindt zich ongeveer op de plaats
waar zich eens de gracht en de dubbele rij lindebomen bevonden.
Men kan alleen hopen - eigenlijk tegen beter weten in - dat de
fantasierijke, romantische beeldvorming van het uitzicht van het
dorpsplein nu eindelijk plaats zal ruimen voor een wetenschappelijke,
historisch gefundeerde benadering die de test van de historische kritiek kan doorstaan.
Het Eiland bij het begin van deze eeuw
In 1901 liet de bekende Gentse etser, lithograaf en schilder,
Annand Heins, de eerste reeks verschijnen van een album litho's waarop hij allerlei merkwaardige gebouwen, pittoreske hoeven, dorpsgezichten, molens, straten, enz. uit Vlaanderen heeft vereeuwigd (38).
(37) Fr. Duquet, Darcos 13 (1996),4 (noot 11).
(38) A. Heins, Vieux coins en Flandre (Gand, 1901), le Reeks. Gedeeltelijk afgebeeld, zonder
naam van etser noch enige bronvermelding iu Darcos 5 (1988), nr. 4, p. 2. Een andere ets
die te Hourem te situeren is, wordt vermeld door P. Bergmans, Un Aquafortiste beige. Les
eaux- fortes d'Armand Heins (1884-1910) (Gent, 1915), p. 40 : een zigeuner in gesprek
met twee boeren die elk een zak dragen. De zigeunerin heeft een gemuilbande beer bij
zich. Achter de beer een ezel beladen met allerlei tuig, met bovenop een aapje. De topografische waarde echter lijkt gering. Dit is eveneens het geval voor een tweede litho in de
Vieux Coins die op Houtem betrekking heeft.
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Een van de voorstellingen is een gezicht op de Eilandstraat gezien
van enkele tientallen meters vóór de watermolen en kijkend in de richting van de Molenkouter en de Doelstraat.
Voor zover mij bekend werd deze afbeelding nog nooit eerder
gesignaleerd of volledig gereproduceerd. Het lijkt dus wel interessant
er even te blijven bij stilstaan.
Links vooraan ziet men de toegangspoort tot de kelderverdieping
van de watermolen. De smalle natuurstenen brug over de Molenbeek,
met links de schotbalken voor het waterwiel en een smal loopbruggetje over de beek, werd pas na de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk
afgebroken. Het gewelf onder de straat werd behouden, de linker en
rechter opstaande muren werden afgebroken om de weg te kunnen
verbreden.
Links in de achtergrond vindt men langs de straat het huidig huis
nr. 29. Pas in de twintiger jaren werd tussen de beek en dit huis de huidige alleenstaande villa in cottagestijl, nr. 27 gebouwd. Rechts in de
verte ontwaart men het eveneens na WO II afgebroken kapelletje van
O.-L.- Vrouw van Zeven Weeën, op de hoek van de Doelstraat met in
deze laatste de steenbakkerij die de klei van de hoger gelegen
Molenkouter als grondstof gebruikte.
Rechts vooraan één van de meersvijvers. Tussen de brug en dit
kapelletje ziet men vooraan het dwars op de weg staand, heel oud en
laag buis dat in de vijftiger jaren werd afgebroken en vervangen door
het huidige huis nr. 14. Het huis Dr. 12 dat nu tussen de brug en nr. 16
staat, werd pas op het einde van de twintiger jaren gebouwd.
Achter het lage, dwarsgeplaatste huis ziet men de schuren en stallingen van de hoeve die ook nu nog de hoek vormt met de Doelstraat.
Toemaatje
In 1846 kreeg Donat de Vidts, koster te Houtem, van de
Provinciale overheid de toelating om aan de zuidkant van de dorpsplaats een zoutziederij op te richten.
Het jaar te voren deed Charles Louis Vander Cruijssen van
Letterhoutem bij dezelfde overheid een aanvraag (met kleine situeringsschets) tot het oprichten van een stenen korenwindmolen op de
Weehaag (39).
W.L. Braekman
Eeklostraat 69
9030 Mariakerke
(39) Stadsarehief
2719.
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KARDELOOT
EEN NINOOFS TOPONIEM
Robrecht Lievens
Van het Ninoofse toponiem kardeloet en varianten werden de
laatste vijftig jaar tenminste drie zeer uiteenlopende verklaringen
gegeven:
= kaardelood(je) door H.Vangassen in LvA 1,1949, 53 en in zijn
Geschiedenis van Ninove 2, 1960, 140-141. Kaarden betekent 'de
vezels van een te spinnen stof met een kaarde (ijzeren kam) ontwarren en evenwijdig leggen'; lood betekent dan 'waarmerk, bewijs van
kontrole' .
= het romaanse toponiem hal ot (hasselt) door D. Van de PeITe in
LvA 35, 1983, 1-54.
= naam van koning Arturs burcht door D. Van de Perre in LvA 47,
1995,64-76.

De eerste twee verklaringen hebben reeds hun kritiek gekregen. Ik
beperk me tot bezwaren tegen de derde.
- 1. De litteraire residenties van Artur in Wales waren ongetwijfeld
luisterrijk, maar daar gebeurde zo goed als niets. De ridders van de
tafelronde gaan op 'queeste' en verrichten elders hun heldendaden.
- 2. In de Middelnederlandse romans hebben zijn burchten bijna altijd
andere namen: Kardoel, Carlioen, Cameloot of Caradigan. Slechts
zeer uitzonderlijk, nl. elfmaal, treffen we Kardeloot aan; en dan nog
steeds in nietszeggende, kleurloze zinnetjes - zoals b.v. 'we vertrekken uit K.' of 'we keren terug naar K.'. - en meestal rijmend op groot:
Lantsloot vander haghedochte (zijn Franse bron heeft 'Camaalot')
560

Ende keerden weder altemale
Tot Cardeloot in die zale.

5403

(die vrouwe) wilde varen te Cardeloot (:gheboot)

5413

(die meneghe) voeren tote Cardeloot
Al drivende haren rouwe groot

Het Land van Aalst, jaargang XLIX, 1997, nr. 1
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Die riddere metter mouwen:
4

(Artur) Rilt een hof soe over groet
In die stat te Kardeloet

110

Ende es gereden met haesten groet
Altehant tote Cardeloet

361

Vander joncfrouwen ende vanden riddere roet
Die beide reden te Kardeloet.

1313 Nu hadden si alle sorge groet
Om die joncfrouwe die te Cardeloet
Vore hen voer.
178

Te Cardeloet quam hi geraect (= fragment)

Walewein ende keye:
19659 So biddie u, here, dat gi vart
Met al uwer macht te Kardeloet; (: sloech doet)
20419 In enen casteel, die daer bi lach
In seven rnilen na Cardeloet (: conroet)
22264 Dus sciet dat hof te Cardeloet (: elc genoet)
Zou dit woord Kardeloot, even zeldzaam als onbelangrijk, dat dus
welgeteld elfmaal verborgen ligt in die Artur-zee van minstens 6073
+ 87000 = 93073 verzen, zoveel indruk hebben gemaakt op inwoners
die niet lazen?
- 3. De bewaarde literaire handschriften - alle unica; alleen van
Mouwen bestaat er nog een supplementair fragmentje! - zijn nauwelijks ouder dan de eerste attestaties van de Vlaamse toponiemen:
Gent 1321
Ninove 1332(?)
Geraardsb. 1339

Lantsloot, eerste helft 14de eeuw
Mouwen, ca. 1320; fragment ca. 1365
Keye, ca. l320

- 4. De adel noemde reeds vroeg maar zeer uitzonderlijk hun zoon
naar Iwein (1114 of 1122) en naar Walewein (1118). (1)

(I)

Dat een daarvan, Walewein van Mel1e, los staat van de Arturtraditie is onlangs betoogd
door Lauran TOORlA S, ogmaals 'Walewein van Melle' en de Vlaams-Keltische contacten, in Queeste 2,1995,97-111.
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Antroponimisch (2) is deze overdracht niet uitzonderlijk bij de hogere
klassen. Maar dat toponiemen uit de Arturverbeelding een rol speelden in de wijze waarop de Vlaamse inwoners hun ruimte met namen
ordenden, daarvan ben ik allesbehalve overtuigd.
Wel beweert Jan Lindemans het tegendeel in zijn bijdrage Onomastiek
in dienst van de literatuurgeschiedenis, verschenen in Kon. Vlaamsche
Academie voor taal- en letterkunde. Verslagen en mededeelingen 1941,
507-521. Hij begint zijn bijdrage met de zin: "Plaatsbenamingen als
Tafelronde, Roncevale, Montalbaen, Malpertuus, Pierlapont, de Vier
Heemers, 't Ros Beyaert, Venusberg, die hier en daar in 't Vlaamsche
land aangetroffen worden, zijn voor de toponymisten geen onbekenden." Onder zijn voorbeelden is er slechts één, nl.de Tafelronde (3),
aan de Arturroman ontleend. Als ik de vindplaatsen eens bijeenzoek,
vind ik dat toch maar een vreemd geval:
1 - 1296, Brussel: Supra taffelrondvelt prope fossatum juxta vineam
beghinarum juxta Bruxellam; geciteerd door -F. Debrabandere,
Stallaert's Glossarium (Handzame 1977),419.
2 - 1364, Brussel: op de heergracht (waar de aanzienlijken wonen?)
tusscen der porte vander tafelronde ende kateline gode van lymborch
(Brussel, Archief van de Openbare Onderstand, zie A. van Loey,
Ronsefael, in Handelingen van de Kon. Commissie voor Toponymie &
Dialectologie 15, 1941,286) (= nr 1?).
3 - 1404, Antwerpen: een huysinge gheh. de tafelronde, gest. aen de
merct, opten hoec vande braderistrate; zie Robert Vande Weghe, Een
halve eeuw Antwerpse huisnamen (1300-1440), in Naamkunde 9,
1977,234, nr 290.
4 - 1410, Aalst: lants ...gheleghen up de tafelronde (in een kromming
van de Dender); zie A. Haers van der Meulen, Toponymie van Aalst tot
het einde der 15e eeuw. Lic. verh. Leuven 1961, 196, nr 871.
5 - 1455, Heverlee: lant buyten der parck porte int tafelrondtvelt; zie
J. Peigneur, Toponymie van Heverlee. Lic. verh. Leuven (1942), 227,
nr 1166.
6 - 1479, Leuven. Veel beter zijn we gedokumenteerd over een huis op
de Leuvense Grote Markt. (4) In 1479 besloot de stadsmagistraat de
omgeving van het stadhuis te renoveren en liet hij drie imposante hui(2)

(3)
(4)

De door J. Jans ens samengestelde ijst van alle gevonden namen tot 1300 bevat uitsluitend
persoonsnamen en geen enkele plaatsnaam; zie Arturus rex. Leuven 1987 (Mediaevalia
Lovaniensia 16), I, 113-118.
De volgende bewijsplaatsen voor Tafelronde dank ik aan het Corpus Molemans-Thiry, een
toponymisch register dat ik mocht raadplegen op het Toponymisch Instituut te Leuven.
Zie E. VAN EVEN, Louvain dans le passé et dans le présent. Louvain 1895,284-288 (met
afbeelding). - L. VAN BUYTEN, Koning Artur en de ridders van de ronde tafel, in
Museumstrip 14, 1987, 1-4.
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zen bouwen, die in 1487 voltooid waren en Sint Joris, de Tafelronde
en Spanje werden gedoopt. Het middelste kreeg een paar jaar later als
huismerk een gevelsteen in bas-relief, voorstellend 'een tafelronde';
of daarop ook Artur en zijn ridders werden afgebeeld, zoals Van Even
en zijn volgelingen beweren, betwijfel ik sterk en is in elk geval uit
dnuwe leenboec niet op te maken. Het huis was bestemd als een soort
clubhuis of sociëteit voor 'die goede mannen' van Leuven en bezoekers van daarbuiten, met een conciërge die de veelbelovende naam
Peter de Pasteybecker droeg.
7 - 1566, Aalst 'onder de stadsmuren' (= nr 4?); een half bunder op de
tafelronde ter poorten werdt; zie J. Lindemans, in Mededeelingen uitgegeven door de Vla. Top. Vereeniging te Leuven 15, 1939, p. 23, nr
48 en p.34.
8 - 1755, Esen: 'Eene partij vettegras': Dese weede is genaemt de
tafel Ronde, groot iiij m. ij. lijnen xl. r.; zie Karel de Flou,
Woordenboek der toponymie ... Brugge 1934. Dl. 15,681.
Hoe komt men aan dit toponiem en hoe kan men deze uiteenlopende
gegevens het best interpreteren?
Ik vraag me af of de inwoners hierbij nog veel aan ridders dachten; dat
doen wij evenmin als we over een 'rondetafelkonferentie.' lezen.
Reeds vóór Arthur bestond het woord. In zijn Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche Letterkunde (Haarlem 1922), 2, 262 wijst Jan te
Winkel er op dat reeds in de oudste tijden de Kelten een dergelijke
wapenoefening van die naam kenden:
Oorspronkelijk echter zal de tafelronde, die voor 't eerst ter loops
door Wace als een beroemd bestanddeel der Britsche overleveringen vermeld wordt, niet anders geweest zijn, dan de open tafel,
waaraan de Britsche vorst ieder toeliet, die moed en behendigheid
genoeg bezat om na den maaltijd deel te nemen aan dat soort van
ridderlijke wapenoefening, dat reeds in den oudsten tijd af bij de
Kelten vermeld wordt...
Ook onze steden vierden eertijds feest met het inrichten van een steekspel in een open ruimte, dicht bij de stadsmuren; zie onze citaten 1 en
2. Daar zijn genoeg voorbeelden van, b.v. in Brugge en Gent (5). Wat
Leuven betreft bestond er waarschijnlijk een tweevoudig vermaak: de
geslachten amuseerden zich op de grote markt (6) - vandaar misschien
onze bewijsplaatsen nrs 3 en 6 - , en ik stel me voor dat de gewone
burgers en boeren genoten van een aangepast spektakel op een wei(5)

(6)

Zie Katelijne GEERTS, De spelende mens in de Boergondische Nederlanden. Brugge
1987, p. 18-20,43 en 97 (speelweide), 151,155 voetnoot 8, 182. - E. VAN AUTENBOER,
Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600). Gent 1962, 46. - Jean-Michel
MEHL, Les jeux au royaume de France du Xille au début du XVle siècle. (s.l. 1990), 246
en 255.
Zie A. MEULEMANS Steekspelen te Leuven, in ESB 59, 1976, 397-404.
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land of speelweide buiten de stadsmuren - zie onze citaten nrs 1,2,4,
5, 7 en 8 - . Vandaar ook de naam van het guest-house in Antwerpen
en Leuven, waar de deelnemers aan de feestelijkheden en andere gasten werden opgevangen - zie onze citaten 3 en 6.
Dit alles is niet in strijd met de betekenissen van 'tafelronde', die de
leksikografen ons aanbieden.
Het glossarium van middeleeuws Latijn door Du Cange 8, 7c, sub 19.
Tabula, herinnert aan het oeroude gebruik (Vetus sane Gallorum institutum ...renovatum vero ab Arthuro) om geschillen over de rangorde
met een ronde tafel uit de wereld te helpen.
Littré definieert het aldus: "table imaginée pour éviter les disputes de
préséance entre chevaliers, et dont les anciens poëmes ont attribué
l'invention à Arthur ..;" en vandaar figuurlijk voor 'divertissement chevaleresque' .
Het MNW 8, 32 geeft verschillende voorbeelden, waar tafelronde al
sinds de Walewein 'steekspel, waarin gestreden wordt man tegen
man' betekent. De derde betekenis in het WNT 16, 774 luidt eveneens
'steekspel van man tegen man'.
'Tafelronde' kan mijns inziens dus moeilijk steun verlenen aan de
Arthur-teorie van D. van de PeITe. Mijn konklusie luidt dat een residentienaam zoals 'Kardeloot' , zo onbekend en met zo geringe aantrekkingskracht en absoluut niet aansluitend bij het belastingwezen (zoals
in Gent), aanleiding zou geven tot nieuwe naamgeving door het volk.

***
Daarom is het aangewezen naar een betere verklaring te zoeken.
Ik zie nl. nog een vierde mogelijkheid; bij mijn uiteenzetting kan ik
kort zijn, omdat het tijdrovende werk van de samenstelling van het
dossier met bewijsplaatsen reeds verricht is door D. Van de PeITe in
zijn bovengenoemde bijdragen.
Ik ga uit van het Franse woord CUEILLETTE, dat ontstaan is uit de
Latijnse inf. colligere 'verzamelen', volt. deelw. collectus; subst.
meerv. collecta.
CUEILLETIE heeft naast verschillende algemene betekenissen ook
die van belasting; zie Littré 1,923; en bij Von Wartburg (7):
afr cuillaite "perception d'impöts" 11 (13. jh.) ...
aflandr.
cueillotte (froissart; molin) ...
(7)

WALTHER VON WARTBURG,
Basel 1946, p.899 a en 900 a.

Französisches

Etymologisches

Wörterbuch.

2. Band.
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Dit Franse, administratieve woord is in het graafschap Vlaanderen
overgenomen; het ongewone vokalisme en de ll-mouillés hebben
daarbij aanleiding gegeven tot een groot aantal varianten. Ik citeer
drie woordenboeken:
Stallaert (8):
CUEILLETTE, zn. v., een vreemd woord, te onzent onder niet
minder verschillige vormen voorkomend dan in zijn geboorte-land:
Caeliote, caillote, calliote, calliotte, keylote, coeullote, cueillote,
queilloot, queylloote, queliote, quelliote, guoillote. Lichting van
belastingen; de belasting zelve, fr. cueillette, levée d'imp8t (Dupin et
Laboulaye); collecte, levée de deniers (La Curne); I'impàt même.
Deze Fransche afpersing bracht niet weinig opschudding in
Vlaanderen te weeg, en was oorzaak van veel bloedstortens ...
CUEILLETTE-HUIS,
zn. Kantoor der belastingen van dien
naam ...
CUEILLETTE-MEESTER (Callioot-meester), zn. mv. (sic! lees:
m). Ontvanger van stadsinkomsten ...
Verwijs en Verdam (9):
CULIOOTHUUS (calioot-, caylioot-, quelloot-), znw. o. Het kantoor der belasting, welke onder de naam" culiote" bekend was... (10)
CULIOOTMEESTER (callioot-), znw. m. Ontvanger der belasting, welke culiote heette ...
CULIOTE (cuilliote, quilliote, cueilliote, caelliote, caliote, keliote, colloite, cayllote), -oot, znw. vr.... eig. dus iedere inzameling.
Bepaaldelijk inzameling of heffing van belastingen, concreet de belasting zelve ... Vooral bekend als benaming eener belasting op levensmiddelen, door Philips den Goede (11) in navolging van Frankrijk

(8)

KAREL STALLAERT, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Leiden 1890, 2,
117.
(9) E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederlandsch
woordenboek. 's-Gravenhage 18851952. Deel 3, 2200-2201.
(J 0) De drie bewijsplaatsen van Verdam handelen over het kort en klein slaan van een belas,
ringkantoor te Gent in 1467. Een Ieperse kroniek vertelt dat dronken dragers van SinteLievens' fierte (relikwiekast) kwamen "up t'huuseken daer men de guoillote ontfync, ende
terstont wart dat neder ende al in sticx gheworpen..
Item van daer liepen zy ter
Vryedachmaerct met sinte Lievin, ende riepen Kaliotte af! houdende den fiertre van sinte
Lieven vorseit, ende vergaderden daer in groten ghetale," (zie J.B. CANNAERT, Bydragen
tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen. Gent 1835,417 en verg. 419 'een
ander kaliotte huus, daer men de kaliotte ontfinc van zuvele"), - "Ende ghinghen die van
Ghendt omme werpen tkeilloothuus up de Coorenmart." (zie Vlaemsche Kronyk,
Diversche zaken (ed. PIOT, 234)
(11) Vooral na de vrede van Gavere (13 oktober 1453) sloeg de hertog toe met nieuwe assisen,
die niet aansloten bij de heersende traditie; zie Marc BOONE, Geld en macht. De Gentse
stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453). Gent 1990, 135-146.
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ingevoerd in Vlaanderen, welke zeer impopulair was en aanleiding gaf
tot verzet van allerlei aard, en, te Gent, zelfs tot een oproer...
CULIOTER, znw. m. Heffer of ontvanger der" cuZiote "...
WNT (12) 7, 1,964-965:
KALIOTE (var. Kaillote enz.) ... belasting, heffing, impost...
Onder die vele varianten, die de chroniqueurs zo goed en zo
kwaad als dat ging optekenden, trekt me bijzonder de vorm kaZoot
aan, die de voorloper is van en nog volledig beantwoordt aan de huidige, autentieke dialektische uitspraak 'koleut'. Dit toponiem is dus
duidelijk verankerd in het belastingwezen en ik heb de indruk dat dit
ook in Gent, gezien de lokalisering, het geval was. Hiermee zullen we
rekening moeten houden, wanneer we na de mondelinge nu de schriftelijke vorm 'kardeloot' aanpakken.
(a) Hoe 'kaloot' naar 'kardeloot' kon evolueren is, dunkt me, klankwettig te verklaren, zij het met enig kunst- en vliegwerk.
Zoals vóór been epentetische r kan ontstaan (Fr. cabas> kabies/karbies) is dat ook mogelijk vóór m (Mnl. sceminkel 'aap'> scharminkel), vóór d (kadiezen 'smullen' > kardiezen), vóór s (kastanje> kerstanje) en - wat voor ons van belang is - ook vóór I (schaluin/scharluin of om een mooi Ninoofs voorbeeld te noemen: Fr. échalotte > sjalot> sjarlot, mogelijk met een duwtje in de rug van Charlotte).
'Karloot' wordt dan vlot verlengd tot 'karreloot' om vervolgens door
segmentatie (rr > rd, zoals Mnl. verre/verde) over te gaan in 'kardeloot' .
(b) 'Kardeloot' wijst op een andere, waarschijnlijk jongere, misschien
administratiever, misschien officiëler, misschien 'geleerder' traditie.
De (Gentse?) klerk(en), voor wie de dialektische verbasteringen van
cueillette ondoorzichtig waren geworden, stonden voor de opgave om
daarvan een zinnig of herkenbaar woord te vormen, dit is: zij moesten
het onbegrijpelijk geworden woord 'kaloot' (en konsoorten) geheel of
gedeeltelijk vervangen door één of meer bekende elementen uit hun
taalvoorraad, het verschriftelijken. Maar zodoende begaven ze zich op
het pad der volksetymologie (13) en die maakt de vreemdste sprongen.

(12) Woordenboek der ederlandsche Taal. 's-Gravenhage 1864.-, Deel 1,964-965.
(13) Een ander mooi voorbeeld van (geleerde) Ninoofse volksetymologie is de aanpassing van
Veenbroek tot Venusbroek; zie H. VANGASSEN, Geschiedenis van inove. Eerste deel.
(Ninove 1948),45-46. - Men zie ook A.C.H. VAN LOEY, Studie over de ederlandsche
plaatsnamen in de gemeenten Elsene en Ukkel. Leuven 1931,279, nr. 206: Car(e)loo in
Ukkel werd vroeger in verband gebracht met Karel de Grote.
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Met het tweede lid van de samenstelling hadden deze klerken geen
moeite, want zij herkenden lood(je) 'waardemerk' (14). Maar met ka
was niets te beginnen.
Sla ik het glossarium open in de recente dissertatie van Ward Van Osta
over de Toponymie van Brasschaat (Gent 1995) op het toponiem
KAART (p. 645-653), dan zie ik hoeveel mogelijkheden zich aanbieden, onder meer de varianten caert, caerte, kaerde, carde, chaert, kaet.
De manieren waarop geleerden dit woord hebben verklaard zijn bijna
even talrijk: riviernaam Carde - afleiding (plus t-suffiks) van caer
'wijm, teenwilg, bijenkorf' - Noors kart 'a piece of rough, stony land'
- caerde 'kaarddistel, wolkaarde' - kaerle 'kerel' - kar 'wagen' en nog
enkele andere.
En zo kom ik, langs een geheel andere weg, toch weer bij Vangassen
terecht, want onze keuze is niet moeilijk; de beste partner voor loodje is ongetwijfeld kaarde 'kaarddistel'(p; 649), 'ijzeren wolkaarde' (p.
651). De samenstelling kaardeloot is weliswaar niet geattesteerd,
zoals Van de Perre reeds heeft opgemerkt, en heeft misschien ook
geen werkelijkheidswaarde, maar een volksetymologie stelt zulke eis
niet.
Dat de Arturroman hier voor iets tussen zit geloof ik allerminst. Het
was de korte rage van een elitaire kunst en het volk las niet.
Bovendien gebruikten de Middelnederlandse romans voor de residentie zelden het woord Kardeloot. Met alle waardering voor de
Ninovieters kan ik me niet voorstellen dat ze zulke verstokte romanlezers en fans waren dat ze een wijk naar zijn burcht noemden. We
mogen hen niet overschatten. Artur was geen Samson.
(c) Uit wederzijdse beïnvloeding van (a) en (b) kan tenslotte een derde
weg ontstaan, die mijn voorkeur wegdraagt.
Zekerheid heeft men in dit soort zaken nooit, maar ik hoop toch
bereikt te hebben dat de Brusselse hoogleraar Jozef D. Janssens, onze
beste kenner van de Middelnederlandse epiek, even twijfelt vooraleer
hij de zuidoostelijke hoek van het graafschap uitroept tot een bloeiend
centrum van middeleeuwse Arturistiek.

R. LIEVENS
Oudebaan 363
3000 Leuven
(14) Zie voor de verschillende loodjes in de Brugse draperie en voor de samenstelling 'pertselaat' (loodje van de keuring) A. DEWITIE in Biekorf 96, 1996, 88. In zijn verwijzing naar
W T leze men MNW.
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HET KARDELOOT: EEN KORT WEDERWOORD
Robrecht Lievens heeft zijn scepsis geuit over mijn laatste interpretatie van het kardeloottoponiem en zijn standpunt uitvoerig toegelicht. Tevens voert hij een nieuwe mogelijkheid aan tot interpretatie
van het toponiem. Hij vroeg me om een repliek.
Laat ik beginnen met zijn tweede argument: Kardeloot is afkomstig van kaloot (=belastingshuis). Etymologisch hoort de evolutie
cueillette > kaloot > kardeloot tot de mogelijkheden. Historisch echter zijn er voor deze interpretatie geen argumenten aan te voeren. Te
Gent was de huisnaam 'Kardeloot' reeds in gebmik voordat de schepenen dit huis aankochten om er hun diensten in onder te brengen. De
naam is dus niet door Gentse klerken gevormd, zij hebben een
bestaande huisnaam geregistreerd. Te Ninove was het Kardeloot de
plaats waar het hof en de kapel van de schuttersgilde van de handboog
stond. ooit heeft daar een gebouw gestaan dat iets met belastingen
te maken had. Het was juist de vergissing van Vangassen dat hij zulk
gebouw veronderstelde en de kapel foutief elders lokaliseerde, om
zijn uitleg i.v.m. de lakennijverheid te staven.
Vervolgens zijn eerste argument. De invloed van de Arturepiek op
het volk zou zo onbeduidend zijn en andere voorbeelden van plaatsnamen die uit die verhalen in het gewone leven zijn overgenomen, zo
schaars, dat de interpretatie kardeloot=hof koning Attur hoogst onwaarschijnlijk lijkt. Ik ben er niet vanuit gegaan dat Kardeloot een naamgeving is die door het volk is gegeven. Bij het Kardeloot te Gent gaat het
om een belangrijk steen (te vergelijken met het Geraard de
Duivelsteen). Te Ninove om het hof en de kapel van de schuttersgilde.
In beide gevallen gaat het om gebouwen die verbonden zijn met het
bestaan van de stedelijke elite en kan de kennis en de macht van één
man beslissend zijn geweest om de naam toe te kennen. Kortom de
naam kan door de elite zijn gegeven, nadien door de klerken in hun
geschreven documenten zijn overgenomen en tenslotte door het volk
gebmikt zijn, zonder dat deze laatste twee groepen besef hadden van de
oorsprong of de betekenis van het woord. Voor Ninove wijs ik nog eens
op het uitzonderlijk gegeven dat de schuttersgilde Onze-Lieve-Vrouw
tot patrones had, wat toch op een invloed van de hoofsheid wijst.
Tenslotte een derde opmerking. In de interpretatie van Robrecht
Lievens is Kardeloot een eindpunt in een ontwikkeling, trouwens ook
in mijn eerste interpretatie (kardeloot = halot). De bronnen laten juist
het omgekeerde beeld zien. Plots (1321) is te Ninove en te Gent het
woord aanwezig en de volgende eeuwen wordt het door de klerken en
in de volksetymologie omgevormd. Kardeloot lijkt dus een niet vertrouwd woord geweest te zijn.
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Ik eindig met het beamen van de woorden van Robrecht Lievens:
" Zekerheid heeft men in dit soort zaken nooit". Ik blijf geloven in de
mogelijkheid dat Kardeloot iets met de Arturepiek "kan" te maken
hebben, maar geef toe dat in dat geval die naamgeving zeer uitzonderlijk en toevallig is en op zich geen argument is om de populariteit
van de Arturverhalen te Ninove te poneren. Kortom, indien Kardeloot
niet uit de Arturverhalen is overgenomen, blijft het voor mij tamelijk
duister waar het woord dan wel vandaan komt. De interpretatie van
Robrecht Lievens, hoewel taalkundig acceptabel, is historisch te weinig gefundeerd om, mij althans, te overtuigen.

Dirk Van de Perre

Erratum jg. XLVIII, 1996, nr. 4:
G. VAN BOCKSTAELE, De stichtingsoorkonde van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen, p. 284 en 288. Lees: vier dagwand i.p.v.
vier bunder en personaatsrecht i.p.v. patronaatsrecht.
(Met dank aan J. Verbesselt). G.Y.B.
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