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DE OPSTAND TE GERAARDSBERGEN

IN 1430

Stephane GIERTS
1. De revolutionaire voorgeschiedenis
opstandig klimaat rond 1430

van Geraardsbergen en het

Onrust in diverse Vlaamse steden was eigen aan de Late
Middeleeuwen. Ook te Geraardsbergen waren politieke en sociale
spanningen sterk aanwezig.
Als vroege getuige hiervan geldt reeds de deelname van
Geraardsbergse rebellensympathisanten
aan de "kustopstand" van
1323-1328. Hun actie resulteerde voor de stad Geraardsbergen in het
betalen van een boete en het verliezen van talrijke privileges.
Vijftig jaar later had de Gentse Opstand (1379-1385) zo nodig
nog belangrijkere gevolgen voor Geraardsbergen.
De Gentse Opstand was een algemeen Vlaamse opstand. Zowel in de
steden als op het platteland reageerde men tegen de centraliserende
politiek van Lodewijk van Male. Concentratiepolen van het gebeuren
vormden Gent, Brugge en het Vrije, Ieper en Kortrijk.
Geraardsbergen, waar in die tijd een aanzienlijk Gents garnizoen
was gevestigd, werd in 1381 belegerd door grafelijke troepen [1]. Het
gevolg was een enorme plundering, waarbij ondermeer het stad-huis
ten prooi viel aan brandende vlammen [2]. Ook het platteland kreeg
het hard te verduren. Rondtrekkende legers, ploegers die van hun
grond werden verjaagd, e.a. maakten de streek onveilig [3].
De vrede van Doornik, op 18 december 1385, betekende het
eindpunt van de Gentse oorlog. Eén der voorname struikelblokken
hierbij lag in de eis der Gentenaren van de bevestiging van alle vrijheden van de kleine steden, die tijdens de opstand met hen hadden
gesympathiseerd. Voor Geraardsbergen werden alvast op 29 maart
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LAMBIN, 1.-1. (ed.) Olivier van Dixmude: Merkwaerdige Gebeurtenissen, vooral in
Vlaenderen en Brabant en ook in de aengrenzende landstreken, van 1377 tot 1443. Ieper,
1835, pp.7-9.
VAN DER MEERSCH, P.C. (ed.) Memorieboek der stad Ghent van 't jaer 1301 tot 1793.
Gent, 1852-1861, dU, pp.109-11O. DE PORTEMONT, A. Recherches historiques SUl'
la ville de Grammont en Flandre. Gent, 1870, dl.I, pp.22-23. VAN BOCKSTAELE, G.,
VANDEN HERREWEGEN, A.-M. en DE COCK, L. Krakelingen en Tonnekensbrand in
Geraardsbergen: een eeuwenoud verhaal. Geraardsbergen,
1994, pp.102-119. ANNELAURE VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewustzijn (l4de 101 16de eeuw), in: Verhandelingen van de Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, xxn, 1998, 390p.
KERVIJN DE LETTENHOVE, J. Histoire de Flandre. Brussel, 1849, dl.IV, p.7.

Het Land van Aalst, jaargang Ll, 1999, nr. 4

242

1386 de privileges door hertog Filips de Stoute bevestigd [4].
De gevolgen van deze opstand bleven evenwel nog jarenlang
voelbaar, vooral daar waar kapitaalgoederen werden vernietigd of
geplunderd.
De steden hebben trouwens steeds het argument van de armoede
als gevolg van de oorlogsjaren 1379-1385 aangewend, als voorwendsel
tot afdingen aan de hertogelijke beden [5]. Bij de bede van 1394 bijvoorbeeld wees de stad Geraardsbergen op haar talrijke herstellingskosten, waardoor ze haar aandeel in de bede vooralsnog niet kon betalen.
Geraardsbergen werd in zijn welstand diep getroffen en het herstel
zelf oefende een zware druk uit op de bevolking.
De eerste decennia van de vijftiende eeuw verliepen vervolgens
rustig. Met Filips de Goede en voornamelijk rond de jaren 1430 was
de opstandige geest dan opnieuw overrijp. De groeiende economische
malaisen lieten zich voelen, het eerst in Ieper. In oktober 1428 riepen
de Ieperse wevers en volders, uit protest tegen de uitbreiding van de
plattelandsnijverheid, een staking uit om hun eisen kracht bij te zetten. De centrale macht en de Leden van Vlaanderen hebben zich
samen onmiddellijk over dit probleem gebogen, om een verdere verspreiding van de beroering te voorkomen [6].
Ondertussen waren er rustverstoringen gerezen in Casselambacht. Reeds in 1427 ontstonden aldaar moeilijkheden met de baljuw,
Colard de Commines, die de plaatselijke gewoonten met de voeten
trad [7]. Het geschil heeft 4 jaar aangesleept (tot 1431).
In 1430 hebben we vervolgens de opstand te Geraardsbergen. In
augustus 1432 braken dan weer te Gent onlusten uit tegen het beleid
van de magistraat, in hoofdzaak omwille van de economische gevolgen van de monetaire politiek van Filips de Goede en omwille van de
crisis in de lakennijverheid[8]. Het was de start van een reeks ernstige revolten, zowel in Gent als in Brugge [9], die het "Bourgondische
rijk" in nieuwe crisissen zouden storten.
[4]
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DE LTMBURG-STIRUM, T. Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartiel' de Gand.
tome troisième. Coutumes des deux villes el pays d'Alost (Alost er Grammont), Brussel,
1878, pp. 558-559. Tevens: Rijksarchief Ronse, Oud Archief Geraardsbergen, nrs.187,
188 en 193.
PREVENIER, W. De beden in het Graafschap Vlaanderen onder Filips de Stoute (13841404). Iri Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XXXVIII., p.341.
BLOCKMANS, W.P. De Volksvertegenwoordiging
in VLaanderen in de overgang val!
Middeleeuwen naar Nieuwe Tijden (1384-1506). Brussel, 1978, p.34S en NlCHOLAS,
D. Medieval Flanders. LondenlNew York, 1992, pp.326-327.
DESPLANQUE, A. Troubles de la chatellenie de Cassel sous Philippe-le-Bosi (14271431). In Annoles du Comité Flamand de France, VlIJ. 1864-1865, p.221 e.v ..
FRIS, V. De Onlusten te Gent in 1432-/435.
In Bulletijn der Maatschappij van
Geschied- en Oudheidkunde te Gent, VIII. Gent, 1900, pp.163-173 en VAUGHA ,R.
Philip the Good. The Apogee of Burgundy. London, 1970, p.85.
Voor Brugge: DUMOLYN, J. De Brugse opstand van 1436-1438. Gent, 1994-1995.
(RUG, onuitgegeven licenuaarsverhandeling).
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De sociaal-economische moeilijkheden bij al deze conflicthaarden zijn niet te onderschatten. Zij verklaren waarom juist in deze jaren
1430 een simultane of opeenvolgende uitbreiding van de opstandige
beweging tot verschillende steden en gewesten mogelijk was.
Hoedanook, al deze conflicten werden uiteindelijk steeds in het voordeel van de vorst beslecht.
2. De opstand te Geraardsbergen in 1430
Voor de reconstructie van de opstand van 1430 gingen we zowel
te rade bij de verhalende bronnen (kronieken) als bij de officiële bronnen (voornamelijk rekeningen). De opvatting dat de verhalende bronnen per definitie een onbetrouwbaar karakter hebben, terwijl de rekeningen onbetwistbaar zouden zijn, kunnen we niet a priori aannemen.
Beide types van bronnen hebben immers hun eigen kwaliteiten en
gebreken, en zijn onmisbaar voor het brengen van het relaas van de
opstand. In wat volgt worden beide types bewust apart besproken.
2.1. De opstand te Geraardsbergen volgens kronieken
Verschillende kroniekschrijvers hebben hun mening over de
opstand te Geraardsbergen neergeschreven. Wat hier volgt, is een overzicht van deze weergaven, beginnend bij Jan VAN DIX1v1UDE [10].
Als "tijdgenoot" werd door deze VAN DIXMUDE duidelijk de aandacht gevestigd op de last die de renteverkoop teweeggebracht heeft
bij de gemeenschap van Geraardsbergen. Hij spreekt in dit verband
over arrestaties van Geraardsbergse burgers te Aalst, Dendermonde en
andere steden, voorafgaand aan het oproer. Namen van opstande-lingen worden in zijn kroniek niet vermeld, wel het aantal ter dood veroordeelden: 5 à 6.
In de Kronyk van Vlaenderen, uitgegeven door SERRURE en
BLOMMAERT, wordt -net als bij Jan VAN DIXMUDE- melding
gemaakt van de problematiek van de lijfrenteverkoop (en het stads zegel als symbool voor deze verkoop). Onder de veroordeelden zien we
Jan Ganschoere die als droogscheerder omschreven en verbannen
werd, alsook Jan van den Bouchoute en Colaert de Barbier, die werden onthoofd [11]. De repressie van het oproer werd voornamelijk
[lOl Te lezen in: LAMBIN, J.-J. (ed.) Dits de Cronike ende genealogie van den prinsen ende
graven van den Foreeste van Buc, dat heet Ylaendcrlaru. van 863 tot 1436, gevolgd naer
het oorspronkelylc handschrift van Jan van Dixm.ude. Ieper, 1839, p.31O. En: Laetste deel
der Kronyk van Jan van Dixmude. In DE SMET, J.-J. Recueil des Chroniques de Flandre/
Corpus Chroni-corum Flandriae, Il!. Brussel, 1856, p.42.
[11] SERRURE, C.P. en BLOMMAERT, P. (ed.) Kronyk van Ylaenderen, van 580 tot 1467.
Gent, 1840, dl.II, p.33.
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verzorgd door de Raad van Vlaanderen, schepenen van Gent, en de
hoogbaljuw van het Land van Aalst.
Gelijkaardige informatie bieden de kroniek van Nicolaes
DES PARS [12] en de geschriften van Jacobus MEYERUS [13].
De anonieme kroniekschrijver van de Vlaamsche Kronyk van
Duinkerken [14] brengt weer andere namen van opstandelingen naar
voor. Naast de vertrouwde Colaert de Barbier vermeldt hij
Willem Bouchout, in de functie van handschoenmaker.
In een handschrift van het Memorieboek der stad Ghent [15]
lezen we als onthoofden Willem Bouchout, handschoenmaker, en
Colart de Backere.
Een ander handschrift in het Memorieboek vermeldt de lijfrenteproblematiek, de activiteit van Gent en de hoogbaljuw van het Land
van Aalst bij de repressie van het oproer, en Willem Bouchout,
Adriaen de Schoemakere en Relant de Burbuer als onthoofden.
Dit kort overzicht biedt reeds een eerste poging tot reconstructie,
maar toont meteen ook hoe uiteenlopend de namen der opstandelingen, het aantal bannelingen of aantal ter dood veroordeelden, werden
beschreven.
Speciale aandacht vestigen we op een document berustend in het
archief van het Land van Aalst. Dankzij de heer Van Isterdael en zijn
inventaris [16] werd dit archiefstuk ons bekendgemaakt. Ondanks
haar hiaten is dit document van uitzonderlijk belang voor de studie
van de opstand van 1430, en doet het zich voor als een kopie van een
contemporain ooggetuigenverslag. De informatie wordt gedetailleerd
weergegeven vanaf de bede die in 1430 werd ingevoerd naar aanleiding van het huwelijk van de hertog:
«De magistraat van Geraardsbergen vroeg zich ten zeerste af hoe het
aandeel van de stad aan deze bede zou kunnen worden opgebracht,
gezien de stad vele lijfrenten schuldig was. De schepenen en de
gezworen raden vergaderden hierover in de week van Pasen. Zij
ordonneerden dat het tarief van het bieraccijns, dat 2 ingelsen per

(12) DE .TONGHE, J. (ed.) Nicolaes Despars' Cronycke van den lande ende graefscepe van
vlaenderen. Brugge/Rotterdam,
1840, dUII, p.317.
(13) STEELSlUS, I. (ed) Commentarii Siue Annales rerum Flandricarum. Libri septendecim
Autore Iacobo Meyero Baliolano. Antwerpen, 1561, f"274ro.
(14) vlaomsche Kronyk van Duinkerken (1416-]598).
In PIOT, C. (ed.) Chroniques de
Brabant et de Flandre. Brussel, 1879, p.l85.
(15) VAN DER MEERSCH, P.C. (ed.) Memorieboek der stad Ghent- ... , dl.I, p.187.
[16] VAN ISTERDAEL, H. Archief van het Land van Aalst. 1342-1796 (1814). Brussel,
1994,2 din. In Stadsarchief Aalst, Fonds Land van Aalst (verder: FLvA) nr.863.
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stoop gold, gesteld zou worden op 18 miten [17]. Omgerekend betekent dit een verhoging van 8 penningen Parisis naar 9 penningen
Parisis.
De magistraat maakte hierop haar besluit kenbaar aan de ambachten
en aan hun advocaat Gillis V
DOINZE.
Binnen de kringen der ambachten kon een verhoging van het biertarief evenwel niet worden goedgekeurd. Ook reisvergoedingen, (bijkomstige) beroepsuitoefening door de stadsbestuurders, presenten,
kledij, enz. werden op de korrel genomen, en in het bijzonder de last
der lijfrenten.
Dit antwoord aanschouwend werd vervolgens door de wet van
Geraardsbergen en de hoogbaljuw van het Land van Aalst Ghislain
VAN HALEWIN, op Paasavond een vergaderingsverbod voor de
neringen uitgesproken.
De ontstemming bij het volk was enorm. Moordplannen werden
gesmeed. Onderhandelingspogingen kwamen er nog door de heer van
Boelare en zijn zoon Pieter, samen met de abt van de SintAdriaansabdij en de parochiepriester. Een ware volkstoeloop deed
deze pogingen evenwel afspringen. De schepenen vluchtten naar het
Schepenhuis. Zij wierpen het stadszegel naar buiten, om de volkswoede te bekoelen. Het zegel, in de ogen van de gemeenschap hét
symbool van de lijfrenteproblernatiek, werd terstond in stukken geslagen. Het verbod op vergadering werd door de menigte herroepen.
Ondertussen kwamen de onlusten in Geraardsbergen ter kennis van de
Raad van Vlaanderen en de schepenen van Gent. Zij trachten vrede en
rust te brengen en aanhoorden te Gent de klachten van de verschillende partijen. Naast Gillis VAN DOINZE waren tevens Gillis DE
PITS, Willem DE BAEC, Jan DE BRUNE en Pieter DE ROUC aanwezig.
De onrust bleef evenwel aanhouden. Harde repressie werd door Gent
nodig geacht. De kroniek verhaalt van een troepenbeweging bestaande uit gezellen van Aalst, Ninove, Ronse, e.a. die de opstand te
Geraardsbergen moesten onderdrukken.
Bij nacht werden volgende personen uit hun bed gehaald: Jan
BOCHOUT, handschoenmaker; Claus WATVENT, Herman GONCAPPLE, Colaere DE BAERBIER en Gillis VAN DOINZE. De eerste vier personen werden onder toezien van de raadsheren en schepenen van Gent op het schavot op de markt onthoofd, hun hoofden op
staken gestoken en hun lichamen langs de weg gelegd.

[17] 24 miten = I penning groot; I ingelse
ningen Parisis.

=

1/3de penning groot; I penning groot

=

12 pen-
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Naast deze vier onthoofden werden Gillis VAN DOINZE, advocaat,
en ene VAN MARKE naar Gent gevoerd. G. STEENBERCH, Jan DE
WENNE en ene VAN PIPERSELE werden gedagvaard te Gent. Zij
daagden niet op en werden voor 50 jaar uit het graafschap Vlaanderen
verbannen. Ook Gillis VAN DOINZE, die te Gent lang gevangen had
gezeten, Willem DE BAEC en andere poorters van Gent, werden op
dezelfde manier verbannen.»
Ondanks zijn hiaten in de overlevering biedt deze kroniek een
onschatbare reeks gegevens over het oproer. Oorzaken en verklaringen voor het ontstaan van het oproer (verhoging van het tarief der
bierassise, verbod op vergadering, de lijfrentenlast, ...) worden
treffend geschetst. Ook de rol der ambachten, het verloop van de
onrust en de repressie, alsmede de Gentse inbreng in het opstandsgebeuren zelf, blijken mooi uit dit document.
De informatie uit deze kroniek levert belangrijke aandachtspunten op, die we in wat volgt trachten uit te breiden met een relaas volgens stadsrekeningen, baljuwsrekeningen en rekeningen van de Raad
van Vlaanderen.
2.2. De opstand te Geraardsbergen volgens officiële bronnen
De informatie die deze bronnen bieden, heeft voornamelijk te maken
met de repressie van de opstand: onthoofdingen, confiscaties, ondervragingen en het sturen van troepen uit andere steden om het oproer
te verijdelen. De eigenlijke acties der ambachten, het verloop van de
onrust e.d. komen in de officiële rekeningen weinig aan bod. In die zin
zijn verhalende en officiële bronnen een ideale aanvulling op elkaar.
A. Het opstandsgebeuren, onderhandelingen,
Raad van Vlaanderen en de Gentse magistraat

onderzoek

door de

We starten het officiële relaas met Pasen en Paasmaandag
(respectievelijk 16 en 17 april) 1430, wanneer het oproer losbarstte.
De rebellen trokken gewapend naar de mal"kt met de bedoeling
het stadszegel te bemachtigen. Ze slaagden in hun opzet en sloegen
het zegel aan stukken op een aambeeld [18]. Tijdens dit belangrijk
wapenfeit werd de Geraardsbergse stadsbode naar Gent gestuurd om
de Raad van Vlaanderen en de beide schepenbanken van Gent over de
oplaaiende onrust te berichten.

[181 Lees: Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamers (verder: ARA Rk.) 35257 f'50vo;
ARA Rk. 14290 f'95vo; ARA Rk. 14359 f'93vo en ARA Rk. 13550 f'5vo
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De magistraat kon vrij vlug rekenen op hulp van buitenaf. Op 17
april 1430 werden reeds 4 kannen wijn geschonken aan de heer van
Boelare, zijn zoon Pieter, en de heer VaRZandbergen voor hun tussenkomst bij de OlULlst[19].
Maar ook de hulp van Gent liet niet lang op zich wachten. Op 18
april reisden schepenen van de keure te Gent Danneel RllM en Jacop
VAN MELLE, en schepen van gedele Pieter DE RIIKE voor 3 dagen
naar Geraardsbergen,
samen met meester Lievin VA
DEN
HUFFELE voor 2 dagen [20].
Ondertussen had ook de baljuw van Gent, Gautier MERCIAEN,
op bevel van de Raad van Vlaanderen zich richting Geraardsbergen
begeven. In zijn gezelschap bevonden zich Jan VAN POTELLES en
meester Symoen VAN FORMELIS, raadslieden van de Raad van
Vlaanderen. Gedurende 4 dagen zouden zij samen met de hoogbaljuw
van het Land van Aalst, Ghislain VAN HALEWIN, de rebellen om
rekenschap vragen [21].
Aan al deze lieden, werd uiteindelijk, om de onrust te bedaren en
,de vrede te herstellen, 14 kannen wijn geschonken door het bestuur
van Geraardsbergen[22].
Nog op dinsdag na Pasen stuurde de Raad van Vlaanderen brieven naar de hertog van Bourgondië (toen in Péronne verblijvend), verhalend over de recente gebeurtenissen te Geraardsbergen [23].
Ingelicht over hun snelle optreden te Geraardsbergen, toonde de hertog zich uiterst opgetogen over de Raad en de magistraat van Gent.
Hij spoorde hen aan hun taak op deze manier verder te zetten en zijn
graafschap Vlaanderen in vrede te behouden gedurende zijn afwezigheid.
Op 21 april werd aan de beide partijen te Geraardsbergen een
dag vastgelegd waarop de baljuw en de wet van Geraardsbergen aan
de ene kant, en de ambachten en de gemeenschap van Geraardsbergen aan de andere kant, elk hun afgevaardigden dienden te sturen naar
de Raadsheren en de schepenen van Gent: 28 april [24]. Vanaf 24 april
duiken belangrijke vertegenwoordigers
op van het bestuur van
Geraardsbergen, die voor 6 dagen naar Gent reisden: VAN DE
BERGHE Ector, REBBE Artuer en DE METS Ghiselbrecht als schepenen, VAN LIEDEKERKE Arnout en VAN HEYNE Janne als
gezworen raden en GHEILINC Janneals schepenklerk. Voor de Raad
(19) ARA Rk. 35257 f'58vo.
[20l Stadsarchief Gent, Oud Archief Stad Gent, stadsrekeningen, reeks 400, nr.14, f0143vo
(1429-1430). VAN DEN HUFFELE Lieven was de pensionaris: ARA Rk. 21804 r-iov.
[21) ARA Rk. 14113 f"8ro (januari-mei 1430).
[22) ARA Rk. 35257 f"58vo-59ro.
[23) ARA Rk. 21804 f"lOvo.
(24) ARA Rk. 21804 f"llro.
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van Vlaanderen en voor de schepenen van zowel de keure als ge dele
van Gent, dagvaardden zij de neringen van de stad Geraardsbergen
[25].
We kennen niet het precieze resultaat van die bewuste 28 april te
Gent. Maar tot een akkoord kwam het alleszins niet. De onrust bleef
aanhouden. Dinsdag 2 mei begaf notaris Medaert DAEL, ontvanger
van de Raad van Vlaanderen, zich van Gent naar Geraardsbergen, in
het gezelschap van meester Symoen VAN FORMELIS, meester Gillis
VAN DE WOESTIJNE en de baljuw van Gent, als hertogelijke ambtenaren. Wat de wethouders van Gent betrof, reisden schepenen van
de keure Danneel RIIM, Jacop VAN MELLE en Jan VAN DEN
DAMME af naar Geraardsbergen, samen met meester Heinric UTENHOVE [26].
Er heerste in die periode een constante aanwezigheid van hoge autoriteiten in de stad. De Gentse en hertogelijke machthebbers startten
diezelfde dinsdag nog hun onderzoek naar de rebellie te
Geraardsbergen. Daartoe dagvaardden ze al diegenen die verdacht
waren van of die informatie konden geven over de samenzwering. Zij
kregen op 8 mei nog de hulp van meester Jan DORE, raadslid van de
hertog, meester Gillis VAN DE LANNOTE, advocaat, en Jan
BOELE, stedekiezer te Gent [27], om recht te laten gelden tegenover
bepaalde samenzweerders [28].
Terzelfder tijd vertrok een bode van de Raad van Vlaanderen
naar de heer van Edingen. Men had immers vernomen dat volgende
twee samenzweerders zich schuil hielden in zijn stad: Janne GANSCHORE en Janne DE WENNE [29]. De Raadsheren verlangden de
arrestatie van beide opstandelingen. De heer van Edingen nam daarop
de nodige maatregelen opdat de twee zijn stad niet zouden kunnen
ontvluchten. Hij vreesde echter grote moeilijkheden indien de vermelde beschuldigden hun toevlucht hadden gezocht tot de refuge van
de Augustijnen van Edingen. Daar de refuge kon genieten van talrijke privileges, zou het arresteren van de twee desgevallend zeer moeilijk worden.
[25] ARA Rk. 35257 F50vo.
[26] ARA Rk. 21804 f' 11v", Tevens Stadsarchief Gent, stadsrekeningen. reeks 400, nr.14,
FI43vo (1429-1430). Meester Heinric UTENHOVE was advocaat: ARA Rk. 35258
f"53ro.
[27] Lees over de stedekiezers (van de neringen en van de weverij) te Gent en hun rol bij de
vernieuwing van de Gentse schepenbanken: BOONE, M. Cent en de Bourgondische
hertogen ca. 1384-1453. Een sociaal-politieke studie van een staatvormingproces. Brussel,
1990, p.169. Zie tevens VAN DER MEERSCH, P.C. (ed.) Memorieboek der stad
Ghent ..., dl. J, p.186.
[28] ARA Rk. 14113 f'8ro (januari-mei 1430).
[29] ARA Rk. 21804 f'12ro-vo.
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B. De repressie: enorme troepenmacht, onthoofdingen, verbanningen en confiscaties, Gentse poorters onder opstandelingen
Gentse instanties en de Raad van Vlaanderen
een enorme troepenmacht op de been te brengen
Geraardsbergen moest bewerkstelligen [30]. We
beeld van de aanwezige troepen, gebaseerd op de
officiële instanties.

besloten op 9 mei
die de repressie te
schetsen hier een
geschriften van de

De baljuw van Oudenaarde [31] zou op 9 mei, te acht uur, op zijn
tocht naar Geraardsbergen vergezeld zijn van 24 à 30 goed bewapende lieden.
De baljuw van Dendermonde, Jan UTENHOVE (f.Jans), nam 8
gezellen te paard en 28 te voet met zich mee naar Geraardsbergen [32].
De baljuwsrekening van Dendermonde meldt als enige officiële bron
trouwens iets aanvullends omtrent de (wan)daden der opstandelingen.
Zo zouden oproerkraaiers na het breken van het zegel nog bepaalde
moorden hebben beraamd op de magistraat van Geraardsbergen. We
merken op dat het smeden van moordplannen ook vermeld stond bij
de reeds hoger besproken kroniek. Toch wel een teken van de ernst
van de korte opstand te Geraard bergen!
De baljuw van Ninove, Jan VAN HOEME, trok naar
Geraardsbergen met niet minder dan 200 gezellen (waarvan 12 te
paard) [33].
De hoogbaljuw van het Land van Aalst haalt in zijn rekeningen[34] volgende troepen verschuivingen aan:
-Lieden van Dendermonde, Buggenhout [35], e.a.: ongeveer 29 gezellen te voet, zowel boogschutters, kruisboogschutters als anderen
gewapend met bijlen, lansen en ander wapentuig. Zij verbleven te
Geraardsbergen tot 22 mei. Gedurende die tijd hielden ze dag en nacht
de wacht aan de poorten en binnen de stad.
-6 andere compagnons,
allen te paard, uit Buggenhout
en
Dendermonde, die 4 dagen te Geraardsbergen verbleven.
-Alle baljuws [36] van het baljuwschap Aalst en andere gezellen, tot
het aantal van 45 personen, goed bewapend (tot 22 mei).
-108 gezellen te voet uit Aalst, kruisboogschutters, boogschutters e.a.
(100 van hen verbleven 4 dagen) [37].
(30]
(31]
(32]
(33]
(34]
(35]

ARA Rk. 21804 f"12vo.
Gilles DE DOUVRIN; zie ARA Rk. 13605 f"149ro (januari-mei 1430).
ARA Rk. 14359 f"93vo en ARA Rk. 38005 r-sov.
ARA Rk. 1-4290 f"95vo.
ARA Rk. 13550 f"5vo-6ro (september-januari
1430-1431).
De hoogbaljuw van het Land van Aalst, Ghislain VAN HALEWIN. was immers tevens
heer van Buggenhout!
(36] Ondermeer Olivier SALAERT, (onder)baljuw van Aalst.
(37] De enige ons gekende auteur die deze troepenbeweging bij zijn vermelding van het oproer
te Geraardsbergen aanschouwt, is: DE BARANTE. M. Histoire des Ducs de Bourgogne
de la maison de Valois, 1364-1477, IV. Brussel, 1838. p.504.
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De magistraat (met schepen Jan t'SONCKE) en de neringen van Aalst
bleven schijnbaar niet afwezig bij de repressie te Geraardsbergen
[38].
Deze opsomming bewijst duidelijk dat het neerslaan van het
oproer werd verricht door een vrij indrukwekkende troepenmacht, en
dit niet enkel vanwege het centrale gezag, maar tevens vanwege stedelijke autoriteiten.
De repressie resulteerde vrijwel meteen in een aantal veroordelingen. Daarvoor waren notaris Medaert DAEL, meester Gillis VAN
DE WOESTIJNE, meester Jan DORE, Gautier MERCIAEN en gedeputeerden van de Gentse magistraat [39] op 9 mei te Geraardsbergen.
De beul van Gent [40] verzorgde de ondervraging van volgende personen: Janne BOUCHOUT, Collaert VAN VIILBEKE, Herman
WANGHE en Claus WATERVENNE. Allen bekenden schuld.
De executie geschiedde vrijwel onmiddellijk door middel van
het zwaard op een schavot op de markt van Geraardsbergen. De hoofden der betrokkenen werden op staven gespietst en bij wijze van
afschrikkingsmiddel op vier poorten van de stad tentoongesteld. De
lichamen werden naderhand buiten de stad geworpen.
Inmiddels had de beul van Gent ook al (tweemaal [41]) ondervragingen uitgevoerd op Gillis VAN DOINZE en Collaert VAN MAERKE.
Beiden werden verdacht van de meute te Geraardsbergen. Maar kennelijk waren er niet genoeg bewijzen tegen hen. Van een bestraffing
was (voorlopig!) in de bronnen geen sprake.
Op 13 mei bracht notaris Medaert DAEL te Brugge verslag uit
bij de raadgevers van de hertog [42]. Belangrijk in zijn relaas is de
informatie dat burgers van Gent schuldig werden bevonden aan de rebellie te Geraardsbergen. Onder de opstandelingen te Geraardsbergen
bevonden zich dus duidelijk poorters van Gent [43]! Dezelfde
Medaert DAEL spreekt verder over het grote aantal personen die de
stad Geraardsbergen was ontvlucht, uit vrees voor de strengheid der
justitie.

[38] Zie ARA Rk. 31430 f"121 v".
[39] Ondermeer schepenen van de keure van Gent, Jacop VAN MELLE en Jan VAN DEN
DAMME. Zie Stadsarchief Gent, reeks 400, nL14, f"144ro (1429-1430) en ARA Rk. 21804 f"12yo-13ro.
[40] ARA Rk. 13550 f"5yo-6rO (mei-september 1430).
[41] ARARk. 14113 f"7vo (januari-mei 1430).
[42] ARARk. 21804 f"13ro.
[43] Dat Gentse poorters onder de aanstokers van het oproer van Geraard bergen werden
gevonden, werd reeds gesteld door BOONE, M. Gent en de Bourgondische hertogen ca.
1384-1453. Een sociaal-politieke studie van een staatvormingsproces. Brussel, 1990, p.195.
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Op 14 mei werd zelfs een bode van de Raad van Vlaanderen uitgezonden naar het land van Henegouwen met het verzoek volgende
poorter van Geraardsbergen aan te houden: Janne DE BRUNE.
Kennelijk werd deze persoon voor z'n aandeel in de rebellie en
samenzwering ook degelijk gestraft. Zo bleek hij veroordeeld tot verbanning, maar naderhand van zijn straf ontheven. Een duidelijke indicatie hiervan vinden we in de Gentse stadsrekening van 14301431[44]. Bij de inkomsten afkomstig van teruggeroepen bannelingen, dit zijn personen die van de Gentse schepenen gratie verleend
krijgen, stellen we vast dat Janne DE BRUNE 16 ponden groten[45]
betaalde.
De onderhandelingen en besprekingen omtrent het oproer en de
sanctionering van de opstandelingen liepen nog lang door [46]. Op
vrijdag 26 mei werden door de Raad van Vlaanderen straffen (als verbanning en confiscatie van goederen) uitgesproken tegenover volgende personen: DE BONTE Symoen, DE WENNE Janne, GANSCHORE Janne, STEENBERCH Janne en VAN PIPERZELE Gheraert [47].
DE WENNE, GANSCHORE, STEENBERCH en VAN PIPERZELE
zijn met zekerheid geboren te Geraardsbergen. Allen (ook DE
BONTE) werden omwille van hun samenzwering- door de Raad voor
eeuwig verbannen uit het graafschap Vlaanderen [48].
Pas op 11 september werd aan de hoogbaljuw van het Land van
Aalst opdracht gegeven alle goederen van de vijf voornoemde bannelingen aan te slaan. De hoogbaljuw Ghislain VAN HALEWIN voerde
zijn opdracht in snel tempo uit, en had reeds vóór 15 september een
gedeelte van de aangeslagen goederen verkocht.
Stilaan rees echter een soort machtsconflict tussen de hoogbaljuw van het Land van Aalst en de Raad van Vlaanderen. De hoogbaljuw bleek immers niet van plan de opbrengst zondermeer af te staan,
terwijl de Raad inspraak eiste in de confiscaties. Bodes van de Raad
van Vlaanderen
en ontvanger Medaert DAEL zouden naar
Geraardsbergen afreizen en de hoogbaljuw om rekenschap vragen.
Uiteindelijk, in januari-februari
1431, werd Ghislain VAN
HALEWIN op verzoek van de procureur generaal van Vlaanderen,
gedagvaard voor zijn ongehoorzaamheid [49].
[44] Stadsarchief Gent, reeks 400, nr. 14, f' 163vo (1430-1431).
[45] Of 192 ponden Parisis.
[46] Duidelijk te zien aan de uitgaven in de Geraardsbergse- stadsrekening. ARA Rk. 35258
f'53ro.
[47] Rijksarchief Gent, Fonds Raad van Vlaanderen, Acten en Sententien, nr.2349, :f'205vo.
[48] ARA Rk. 21804 :f'17vo-18ro, 22ro.
[49] ARA Rk. 21804 :f'23rO. Dit machtsconflict leidde geenszins tot het ontslag van Ghislain
VAN HALEWIN. Hij bleef hoogbaljuw van het Land van Aalst tot januari 1433 (zie baljuwsrekeningen).
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Het is daarbij opmerkelijk dat de hoogbaljuw van het Land van
Aalst in zijn rekeningen totaal niets liet weten over het verloop van de
voorbije confiscaties. De opbrengst van de verbeurdverklaarde goederen kwam dus zeker niet bij zijn inkomsten.
Enkel de rekeningen van de Raad van Vlaanderen hebben ons
goed ingelicht over deze verbanningen en confiscaties. Ze geven zelfs
een zicht op de verkoop van de goederen van Janne DE WENNE,
Janne GANSCHORE en Symoen DE BONTE. In totaal leverde deze
verkoop de Raad 168 ponden Parisis aan inkomsten op: voor de goederen van DE WENNE en DE BONTE elk 36 ponden, voor
GANSCHORE's bezit 96 ponden [50].
De baljuwsrekening van Ghislain VAN HALEWIN verhaalt ons
daarentegen wel over geconfisceerde goederen van twee geëxecuteerden: VAN VIILBEKE Collaert en WATERVENNE Claus.
VAN VIILBEKE Collaert wordt in de rekening duidelijk als barbier omschreven. Zijn goederen, die beladen waren met schulden,
werden in geheel geconfisceerd [51]. Het feit dat men de goederen
van Collaert noch kon aan laan, noch kon verkopen zonder het betalen van de schulden en de lasten, had tot gevolg dat de hele eigendom
(mét alle lasten) aan zijn vrouwen 3 kinderen werd "verleend" voor
de som van 5 ponden groten [52].
Hetzelfde geschiedde met het bezit van WATERVENNE Claus.
Claus wordt in de rekening als pelsmaker omschreven. Zijn goederen
waren slechts meubelen en zouden aan de meestbiedende op de markt
van de stad worden verkocht. Ook hier waren schulden en lasten, en
verleende men de eigendom aan de weduwe van de geëxecuteerde
voor de som van 15 ponden Parisis.
De officiële bronnen informeren ons in oktober 1432 nog over
Gillis VAN DOINZE, waarvan we hoger weliswaar zijn ondervraging door de beul van Gent opmerkten, maar bij wie we nog geen
bestraffing ontdekten [53]. Uit rekeningen blijkt nu dat Gillis door de
Gentse magistraat werd verbannen, maar uiteindelijk kwijtschelding
ontving vanwege de hertog. In 1432 was het verlenen van remissie
aan VAN DOINZE nog steeds het onderwerp van heel wat onderhandelingen, ondermeer tussen de Raad van Vlaanderen en de heer van
Edingen (graaf van SAINT-POL).

(50)
(51)
(52)
[53)

ARA Rk. 21804 f"2yo.
ARA Rk. 13550 f"4vo (januari-mei
Of 60 ponden Parisis.
ARARk:. 21805 f"2Iyo-22rO,

1431).
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Hiermee beëindigen we dit relaas op basis van de officiële bronnen. Het is duidelijk dat de meeste informatie handelt over de repressie van het oproer. Over het eigenlijke opstandsgebeuren vernemen
we enkel het stukslaan van het stadszegel en een aanwijzing in verband met het smeden van moordplannen.
Over de opstandelingen zelf zijn toch enkele gegevens voorhanden, inzake bezit, beroep, e.d .. We trachten in wat volgt een overzicht
te geven van de sociaal-economische situatie der oproerkraaiers.
2.3. Sociaal-economische

schets van de opstandelingen.

We maken hierbij onderscheid tussen de onthoofde en de verbande opstandelingen.
Op 9 mei 1430 werden volgende mannen onthoofd:
BOUCHOUT Janne, VAN VIILBEKE Collaert, WANGHE Herman
en WATERVENNE Claus. Hoogstwaarschijnlijk waren ze alle vier
inwoners van Geraardsbergen.
BOUCHOUT Janne, een veel voorkomende naam, bezit in 1427
een huis en erf in de Scolestraat te Geraardsbergen [54]. De kroniek
van 1430 bestempelt deze opstandeling als handschoen maker.
VAN VIILBEKE Collaert was volgens de rekeningen duidelijk
een barbier. Hij is tevens bekend als handelaar op de markt van
Geraardsbergen. In de jaren 1427-1430 huurde hij namelijk een stalletje voor lakenverkoop [55]. Baljuwsrekeningen vertellen ons verder
dat bij de confiscatie van zijn goederen veel schulden en lasten aanwezig waren. En dat Collaert in de periode mei-september 1429 nog
tot een boete werd veroordeeld voor een vuistslag op Janne BOUCHOUT [56].
Over Herman WANGHE, de derde onthoofde, konden we weinig gegevens terugvinden.
Claus WATERVENNE was dan weer duidelijk bont(be )werker of
pelsmaker. Zijn goederen bleken bij confiscatie overladen met schulden
en lasten.
Wat de onthoofden betreft, zien we dus personen met uiteenlopende beroepen, bijgevolg ook uit verschillende
ambachten.
Daarenboven lijkt de financiële toestand van enkele onder hen geheel
niet rooskleurig.

[54] Gegevens over bezit vonden we in het Fonds van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen, Rijksarchief Ronse, meer bepaald inventarisnummers 201-202.
[55] Over deze stalletjes: GIERTS, S. Geraardsbergen 1392-1443. In Het Land van Aalst,
XLIX. 1997, nr.I, pp.7-13.
[56] ARA Rl. 13550 f'3vo•
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Bij de bannelingen onderscheiden we: DE BONTE Symoen, DE
WENNE Janne, GANSCHORE Janne, STEENBERCH Janne, VAN
PIPERZELE Gheraert, DE BRUNE Janne en VAN DOINZE Gillis.
Gheraert VAN PIPERZELE, geboren Geraardsbergenaar, kennen we
in 1426 als metserdiender-handwerker, toen hij voor werken aan de
stad een loon uitbetaald kreeg [57]. Hij was de zoon van Janne [58]
en bezat evenals zijn vader een huis en en in de Scolestraat. Na de
opstand werd hij voor eeuwig (in de kroniek is dit voor vijftig jaar) uit
het graafschap Vlaanderen verbannen en werden z'n goederen geconfisceerd.
GANSCHORE Janne, eveneens geboren Geraardsbergenaar,
wordt in kronieken als droogscheerder omschreven. Ook hij werd in
1430 voor eeuwig verbannen uit het graafschap Vlaanderen. De verkoop van zijn geconfisceerd goed leverde daarbij 96 ponden Parisis op.
Over DE BONTE Symoen en DE WENNE Janne krijgen we
beroeps vermeldingen uit de stalletjes op de markt. Symoen had een
zevental jaren een huidevetters-kraam (1422-1430), en twee jaren een
lakensnijderskraam (1426-1428). In 1427 bezat hij een huis en erf in
de Scolestraat te Geraardsbergen, en een erf te Onkerzele. Voor eeuwig verbannen uit het graafschap Vlaanderen, bracht de verkoop van
z'n geconfisceerd goed 36 ponden Parisis op. DE WENNE Janne,
geboren te Geraardsbergen, verhandelde over de periode 1400-1430
heel wat leder. Zowel door Janne de Oude als Janne de Jonghe werd
vaak een huidevetterskraam gehuurd. Wie van beide handelaars
(vader of zoon) de verbande opstandeling ook moge zijn, de familie
DE WENNE komt in de periode 1430-1443 niet meer voor bij een
stalletje op de markt [59]. Janne DE WENNE kennen we daarenboven in 1406-1407 en 1415-1416 als pachter van de huidevettersassise
[60]. Hij bezat in 1427 een huis en erf in de Putsemeyn te
Geraardsbergen. Na de opstand werd hij voor eeuwig verbannen uit
het graafschap Vlaanderen, en leverde de verkoop van z'n geconfisceerd goed 36 ponden Parisis op.
Als laatste voor eeuwig verbande opstandeling, plaatsen we hier
STEENBERCH Janne. Geboren te Geraardsbergen, bezat hij aldaar in
1427 een huis en erf in de Beghinenstraat. Ook zijn bezit werd geconfisceerd.
Een andere banneling is DE BRUNE Janne. Volgens verscheidene
bronnen was deze DE BRUNE in 1430 inwoner van Geraardsbergen, eh
[57] In de stadsrekening staal hij vermeld als handwerker, metserdiender en caulsieder-diender, in
juni, juli en augustus 1426. Per dag verdient hij ongeveer 4 schellingen Parisis.
[581 ARA Rk. 45285 F31 r".
[59] Mogen we dit interpreteren als een uitsluiting uit het handelsleven te Geraardsbergen, omwille van deelname aan het oproer?
[60] Over de pachters van assisen: GIERTS, S. Geraardsbergen 1392-1443. In Hel Land van
Aalst, XLIX. 1997, nr.l , pp.38-50.

255

bezat hij aldaar huizen en erven in de Gheetstraat en de Scolestraat. Deze
persoonsnaam komt evenwel veelvuldig voor in de bronnen. In 1426
wordt een Janne DE BRUNE, poorter van Gent, vermeld in een proces
tussen de wet van Geraardsbergen en Gentse pachters van assisen [61].
Het vonnis benadrukte de eis van de magistraat van Geraardsbergen dat
poorters van Gent niet langer enige accijnzen zouden hebben te
Geraardsbergen. Besliste deze Janne naderhand, naar aanleiding van dit
proces, poorter van Geraardsbergen te worden? We weten het niet. Of
deze opstandeling dan ook brouwer en pachter van wijn- en bierassise
was, kunnen we bijgevolg niet met zekerheid stellen. Evenmin als de
stelling dat hij jarenlang een vleeshouwerskraam op de markt van
Geraardsbergen zou hebben gehad. Vast staat in elk geval dat de opstandeling Janne DE BRUNE vanwege de schepenen van Gent gratie verkreeg voor zijn verbanning. Dat hij hiervoor 16 ponden groten betaalde,
mag toch een blijk zijn van een zekere financiële slagkracht.
Ook Gillis VAN DOINZE kreeg als straf verbanning. Volgens een
kroniek was hij advocaat der Geraardsbergse ambachten. Uit stads- en
baljuwsrekeningen bleek hij advocaat van zowat allen die een proces
hadden aangespannen tegen de magistraat van Geraardsbergen of tegen
de hoogbaljuw van het Land van Aalst [62]. Hij was blijkbaar ook baljuw van Viane, althans in 1427. Volgens de kroniek van 1430 trad hij tijdens het oproer op als verdediger van de "verdrukten" en bracht hij de
eisen van ambachten en de gemeenschap te schrift. Die kroniek bestempelt hem schijnbaar ook als een poorter van Gent [63]. Uiteindelijk werd
Gillis door de beul van Gent ondervraagd en door de Gentse magistraat
verbannen, doch rekende hij hierbij op remissie vanwege de hertog.
Afzonderlijk vermelden we nog VAN MAERKE Collaert. Hoewel
verdacht van het oproer te Geraardsbergen en tweemaal door de beul
ondervraagd, hebben we geen gegevens over een eventuele bestraffmg
van deze persoon. VAN MAERKE bezat in 1427 nog een huis en erf in
de Nieustraat te Geraardsbergen. Hij was ook pachter van de viewarienassise in 1420-1421.

[61] Ons gesignaleerd door Prof. DI. M. BOONE. Zie Rijksarchief Gent, algemeen familie
fonds, nr.5331bis. Zie tevens ARA Rk. 35253 F49ro.
[62] Zo was hij in 1423-1424 advokaat van VAN DER VASTRAETHAGHE Clause, baljuw
van Nieuwenhove en poorter van Geraardsbergen, omdat z'n dochter door de hoogbaljuw
van hel Land van Aalst werd gevangen genomen (ARA Rk. 35251 F46rO). In 1426-1427
deed hij de schepenen van Geraardsbergen dagvaarden voor de raadkamer te Gent (naar
aanleiding van de dood van DE BRAS Janne) (ARA Rk. 35254 F47rO).
[63] Poorter of buitenpoorter van Gent? Men kan immers een onderscheid maken tussen poorters (dit werd men door geboorte, huwelijk of na een langdurig verblijf in de stad (meest
al Ijaar en I dag» én buitenpoorters (of verblijvende poorters en hagepoorters).
In elk geval was een Gillis VAN DOlNSE in 1361 schepen van Gent; lees DEMUYNCK,
R. De Gentse Oorlog (1379-1385). Oorzaken en karakter. In Handelingen van de
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, V. Gent, 195J, pp.307-308.
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Tot hier de 12 opstandelingen die we met zekerheid konden
weerhouden. Een verscheidenheid aan beroepen valt op, ook het
belangrijk aantal handelaars en de enkele pachters van accijnzen.
De kroniek met betrekking tot het oproer van 1430 geeft ons
naast deze 12 nog een andere belangrijke naam: Willem DE BAEC.
Deze staat duidelijk als poorter van Gent beschreven en wordt verbannen voor 50 jaar uit het graafschap Vlaanderen (samen met nog
andere poorters van Gent).
De deelname van Gentse poorters aan de opstand te
Geraardsbergen komt in de kroniek duidelijk naar voor, en wordt
gestaafd door officiële bronnen als de rekeningen van de Raad van
Vlaanderen. Diepgaand onderzoek in de Gentse archieven kan in de
toekomst meer duidelijkheid opleveren aangaande de Gentse inbreng
in het oproer te Geraardsbergen en uitsluitsel bieden in verband met
de opstandelingen die poorter waren te Gent.
3. Mogelijke oorzaken van de opstand
Met betrekking tot het oproer van 1430 zijn we ten zeerste geïnteresseerd in alle mogelijke financiële kortsluitingen die zich in de
stad Geraardsbergen voordeden. Hete hangijzers als de accijnzen, de
renteverkopen en de vorstelijke beden worden daarbij het meest benadrukt. We zullen besluiten dat rond 1430 daadwerkelijk een aantal
financiële en fiscale (cri is)factoren aanwezig waren die verzet
opwierpen bij een belangrijk deel van de bevolking. De uitbarsting
van een oproer is evenwel meestal het gevolg van een samenloop van
omstandigheden. Daarom kan een uitbreiding naar de studie van handel en nijverheid bijkomende nuttige wenken opleveren omtrent de
aanleidingen tot opstandigheid.
3.]. De stadsfinanciën
A. De accijnzen
Deze indirecte belastingen kwamen reeds aan bod in het kader
van de pachters van assisen. Hier wordt vooral de nadruk gelegd op
de sociale last der accijnzen en hun rol in de aanleiding tot de opstand.
Het pachten van accijnzen betekende een belangrijke bron van
inkomsten voor de stedelijke financiën. De accijnzen raakten VOOlTIamelijk producten van primaire behoeften [64] en bijgevolg in feite het
[64] Zij hadden betrekking op vitale verbruiksgoederen, voor geen enkele consument onrnisbaar (behalve misschien wijn, waar de kwaliteitswijnen vaak als een drank voor de berere klassen worden beschouwd).
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geheel van de stedelijke bevolking op eenzelfde niveau [65]. Toch
betekenden ze een sociale last en hebben ze bij het brede publiek nooit
echt op enige populariteit kunnen rekenen. Daar de indirecte belastingen alle belastingbetalers op eenzelfde wijze (ongeacht hun rijkdom)
raakten, wogen zij relatief zwaarder op lagere inkomensgroepen, want
vertegenwoordigden ze daar een hoger percentage van het loon [66].
De indirecte belastingen kregen dan ook weinig vleiende bijnamen,
zoals "ongeld" e.d.
Belangrijk bij deze accijnzen zijn de tarieven die gehanteerd
werden. Uit de kroniek in het Fonds Land van Aalst [67] vernemen we
dat in de week van Pasen 1430 het bestuur van Geraardsbergen besliste het tarief van het bier te verhogen van 8 penningen Parisis nam' 9
penningen Parisis. Als men aanneemt dat bier op dat ogenblik de
drank bij uitstek was van de gewone man, kan men bedenken dat een
hogere fiscale aanslag op heel wat tegenstand moet hebben gestuit.
Op basis van deze gegevens kan de stijging van het biertarief makkelijk als een directe aanleiding tot de opstand worden aanzien. De
dagelijkse lavenis van de gewone man aan een verhoogde belasting
onderwerpen, is immers menig Middeleeuwse overheid zuur opgebroken.

B. Lijfrenten
Het rentecontract was een verkoopovereenkomst. De prestatie
van de koper bestond in het afstaan van een kapitaal (=hoofdsom), die
van de verkoper in het toekennen van een vorderingsrecht op een
(half-) jaarlijkse rente. Deze overeenkomst werd naderhand in een
met het stadszegel bezegelde renteblief vastgelegd.
De rentevoet, of verhouding tussen hoofdsom en rente, werd in
de stadsrekeningen van Geraardsbergen steeds in penningen Parisis
aangegeven. Op het einde van de veertiende eeuw schommelde dit
nog tussen de "penning om 8" en de "penning tien", enkele decennia
later zou dit vrij constant tegen "de penning tien (en een half)" en "de
penning elf (en een half)" hangen [68].

[65] Let wel: de meier was van accijnzen Vlijgesteld (lees: Oud Archief Geraardsbergen,
Rijksarchief Ronse, mAO f"56-rO).
[66] PREVENIER, W. Inzie/u van kritische tijdgenoten in de sociaie faceuen der fiscaliteit en
in sociaal-politiek onrecht in Vlaanderen (l Bde-Lbde eeuw). In Arbeid in veelvoud. Een
huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne SchoLLiers. Brussel, 1988, pp.51-54.
Zie hel motief van fiscaliteit bij revolten: HILTON, R. Révoltes rurales et révoltes urbaines au Moyen Age. In Révolte et Société. Acres du IVe Colloque d'histoire au présent, Il.
Parijs, 1989, pp.28-30.
[67] FLvA nr.863.
'.
[68] Zodus was de rentevoet minimum 8,7% en maximum 12,5%; een lijfrente verkocht tegen
"de penning acht" bijvoorbeeld werd dus verkocht tegen een jaarlijkse betaling die een
achtste van de totale verkoopsom bedroeg (of 12,5%).
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Het lijkt in elk geval dat de stad met de lijfrenten een geschikte
oplossing had gevonden om zich van de nodige inkomsten te voorzien, naast de indirecte en vaak onpopulaire belastingen. Niettemin
bracht de renteverkoop zware lasten met zich. Hoe meer men verkocht, hoe meer gekochte renten immers dienden worden afbetaald.
De stad raakte alzo in een spiraal van schulden, en de verkoop van
steeds meer nieuwe renten werd noodzakelijk om de verplichtingen
aangegaan via oude renten, te blijven nakomen.
Daarenboven hadden de renten een sociaal discriminerend
karakter: enkel bezittenden konden zelf renten kopen en aan het systeem deelnemen, terwijl de hele stedelijke gemeenschap toch voor de
afbetaling van de rentelast moest opdraaien. Alle poorters van de stad
stonden namelijk borg voor het naleven van de aangegane financiële
verplichting [69]. Zo hadden de rentehouders in geval van niet of laattijdige betaling het recht van tering en arrestatie.
Het recht van tering ging uit van de vaststelling dat bij staking
van betaling het levensonderhoud van de rentehouder in het gedrang
kwam, wat hem dan ook het recht gaf op kosten van de stad te teren. Een
rentecontract van 1410 licht ons perfect in over deze toestand [70].
Het recht van arrestatie gaf de rente-houders het recht om bij wanbetaling Geraardsbergse poorters te laten arresteren of hun goederen te
laten confisceren, totdat de stad de renten had uitbetaald.
Bij het verkopen van de renten engageerde de stad dus zowel haar collectief bezit als de bezittingen van elke poorter afzonderlijk. Beide
vermelde rechten wierpen ongetwijfeld heel wat verzet op bij de burgers van Geraardsbergen. Dat het stadszegel, symbool voor de bezegeling van rentebriven, in 1430 duidelijk werd geviseerd, wordt dan
ook begrijpelijk.
C. De beden
Voor het verwerven van nieuwe vorstendommen en de uitbouw
van een centraliserend ambtenarenapparaat, had de vorst tal van buitengewone inkomsten nodig. Een groot deel van die inkomsten zocht
hij in de beden.
De beden waren vrijwillige toelagen, op onregelmatige tijdstippen aan de vorst verleend (op zijn aanvraag), op (autonome) beslissing van de standen- of statenvergaderingen [71]. De inspanningen
[69] BOONE, M. Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming
(1384-1453). (Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te
Gent, XV). Gent, 1990, p.6S.
[70] Oud Archief Geraardsbergen, Rijksarchief Ronse, nr.S-05.
[71] Voor de problematiek rond de concrete organisatie, het omslaan en innen van deze belastingen: PREVENIER, W De beden in het Graafschap Vlaanderen ... ; BLOCKMANS, WP
De Volksvertegenwoordiging .... pp379-389; ZOETE, A. De organisatie en betekenis van
de beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan Zonder Vrees en Filips de
Goede (/405-1467). Brussel, 1990.
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die de steden hierbij moesten leveren, konden uitermate nefaste
gevolgen hebben voor het financiële evenwicht. Zij slorpten vaak een
belangrijk deel van de totale uitgaven op; uitgaven die praktisch
steeds gefinancierd moesten worden door de verkoop van renten.
In de periode 1392-1443 gaf Geraardsbergen gemiddeld circa
11,3% van zijn inkomsten aan beden uit.
Vooral bij Filips de Goede nam de bedeintensiteit beduidend toe, in
zijn politiek die vooral gericht was op de uitbreiding van de
Bourgondische Staat. De bede van 1430, ter gelegenheid van het
huwelijk van Filips de Goede met Isabella van Portugal, bedroeg
150.000 nobels, te betalen (in 4,5 jaar) op 3 paymente [72]. Volgens
de kroniek van 1430 was het aandeel van Geraardsbergen vastgelegd
op ongeveer 4.500 ponden Pari sis [73].
Voor de stad Geraardsbergen kwam de bede financieel wel heel
ongelegen. De afbetaling ervan noopte de magistraat tot maatregelen
die de opstand van april-mei 1430 tot gevolg hadden.
De afbetaling van de bede verliep overigens voor het geheel van
Vlaanderen allesbehalve vlot: de bedragen die binnen de overeengekomen betalingstermijnen onmiddellijk beschikbaar waren voor de
hertog, bedroegen immers slechts 55,4% van de totaal toegestane
150.000 nobels [74].
3.2. Handel en nijverheid
De stad Geraardsbergen kon destijds (vooral in de veertiende
eeuw) teren op een belangrijke lakenactiviteit[75] en relaties met de
kooplieden der Duitse Hanze [76]. De Geraardsbergse lakenproducten openbaarden zich tot ver over de Vlaamse grenzen. Hierbij was de
bevoorrading van de grondstof, de wol, steeds cruciaal. Algemeen
werd in Vlaanderen vooral een beroep gedaan op Engelse, Spaanse en
inlandse wol [77]. Bij onderbrekingen in de grondstoffenbevoorra[72] FLvA nr.863. In ruil eisten de Leden een verbetering van de economische situatie, onder
de vorm van afschaffing van tollen: ZOETE, A. De organisatie en betekenis van de
beden ..., pp.225-226.
[73) FLvA nr.863.
[74) ZOETE, A. De organisatie en betekenis van de beden ... , p.139.
[75] Zie voorbeelden van dergelijke activiteit: ESPTNAS, G., PIRENNE, H. e.a. Recueil de
documents relatifs à l'histoire de l'industrie drapière en Flandre. Première partie: Des origines à l'époque bourguignonne. Brussel, 1906-1924, dUI, p.652.
[76) HOHLBAUM, K.(ed.) Hansischeis) Urkundenbuch, dl.III, pp.208-209, pp.232-234. Zie
tevens HUYTTENS, J. Recherches sur les Corporations Gantoises. Gent, 1861, p.61.
[77) Het klassieke contrast van Henri Pirenne waarbij het gebruik van Engelse wol in de grote
stedelijke centra, en de Spaanse wol in de rurale draperie, tegenover elkaar werd gesteld,
is niet meer geldig voor de veertiende en vijftiende eeuw. Ook het grote belang van de
inlandse Vlaamse wol, zowel voor het platteland als voor de stad, is reeds voldoende aan
getoond. Lees: COORNAERT, E. Draperies rurales, draperies urbaines. L'évolution de
l'industrie flamande au Moyen Age el au XVle siècle. In Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis, XXVllI. Brussel, 1950, pp. 59-96 en VERHULST, A. La laine
indigène dans les anciens Pays-Bas entre ZeXJ/e el ZeXVIle siècle. In Revue. Historique,
CCXLVIIl. Parijs, 1972, pp.281-322.
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ding, door conflicten of gebrekkige politieke relaties, werd de werkgelegenheid in de textielindustrie dus massaal bedreigd. De kans op
sociale revoltes werd dan ook veel groter.
In 1429 merken we een belangrijke verstoring op van de Engelse
handel met Vlaanderen. De verkoop van Engelse wol verliep in principe langs de Engelse stapel te Calais. Vooral in 1429 verslechterde
aldaar de situatie voor de kopers van Engelse wol. In dat jaar werd een
ordonnantie, in het bijzonder ongunstig voor de Bourgondische belangen, gepubliceerd in de stapel van Calais. Het zou de wol enorm duur
maken voor lakenhandelaars uit de Lage Landen en bovendien de volledige betaling te Calais verzekeren. Betalingen op krediet werden.
verboden. Deze ordonnantie kreeg parlementaire goedkeuring vanaf
begin februari 1430. Het gevolg was een drastische vermindering van
de woluitvoer naar de Nederlanden [78], met werkloosheid als
gevolg.
Daarenboven lag in 1430 een alternatief voor de Engelse wol,
met name Spaanse wol, niet zomaar voor het grijpen. Reden hiervoor
was het conflict dat er heerstte tussen de Spanjaarden en de kooplieden der Duitse Hanze. Men kon de relaties met de Hanzeaten niet
zomaar ondermijnen. Daarom reisde in juli 1430 een Geraardsbergse
afgevaardigde naar Gent, om daar - samen met gedeputeerden van
Oudenaarde, Aalst en Ninove - te pogen het gebruik van de Spaanse
wol te verzoenen met de ordonnanties van de Hanze [79]. De middelgrote steden van het Gentse kwartier ondervonden zondermeer hinder
van de verslechterde handelsrelaties en allianties.
Dat merken we ook aan de strijd die rond 1430 tussen de stedelijke nijverheid en de plattelandsnijverheid
woedde. Ook te
Geraardsbergen was men er zich terdege van bewust dat de plattelandse lakenwevers en andere beroepsgroepen geduchte concurrenten
waren. Internationale handelaars als Hanzeaten zagen op het platteland een goedkoper arbeidspotentieel, dat niet in protectionistische
corporaties was ingedeeld en dat werkte tegen veel lagere lonen, zodat
een goedkoper eindproduct mogelijk werd.
Meestal ontstaat een opflakkering van het verzet der steden
tegen de plattelandsnijverheid op ogenblikken waarin zij zelf met
moeilijkheden te kampen hebben. 1428-1429 mogen we als zo'n
periode van depressie aanzien. We merken dan initatieven van
Geraardsbergen,
Aalst, Oudenaarde
en Ninove
(later ook
Dendermonde). Deze steden van het Gentse kwartier verzochten hun
[78J Over de daling van exportcijfers in de stapel: THIELEMANS,
M.-R. Bourgogne el
Angleterre. Relations politiques el économiques entre les PaysBas Bourguignonne el
l'Angleterre, 1435·1467. Brussel, [966, pp.[74-175 en LLOYD, T.H. The English. Wool
Trade in the Middle Ages. Cambridge, 1977, p.263.
[79J ARA Rk. 35258 F49vo, F59vo en ARA Rk. 31430 F123ro.
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hoofdstad om steun met het oog op een verbod tot uitoefening van een
aantal vitale ambachten (als weven, vollen, metselen en brouwen)
[80] buiten de vrije steden.
Vanaf augustus 1428 ziet men delegaties van Geraardsbergse
vooraanstaanden naar Gent trekken om de onderhandelingen hieromtrent op gang te brengen. Quasi ononderbroken werd de zaak dat jaar
behandeld, maar ook in latere jaren sleepte het protest tegen de plattelandsnijverheid aan [81]. Voor de magistraat van Geraardsbergen
betekende dit protest vooral een verdediging van de eigen belangen:
de assisen van de stad hadden immers sterk te lijden onder het optreden van de ambachtslieden op het platteland [82].
Uiteindelijk
moet het sociaal ongenoegen
in de stad
Geraardsbergen niet te miskennen zijn geweest. De crisis in de lakennijverheid kwam trouwens voornamelijk terecht op de rug van de stedelijke ambachtslieden. Komt daarbij dat de steun van Gent uitbleef.
De hoofdstad had de plaatselijke heren opgeroepen om hun bezwaren
te formuleren en nadien de steden opgedragen elk afzonderlijk hun
klachten voor te leggen. Verder ging het niet, en ondanks het vele aandringen boekten de middelgrote steden niet het minste resultaat.
4. De gevolgen van de opstanden voor het stadsbestuur
Boven bespraken we de gevolgen van het oproer voor de opstandelingen: onthoofdingen, banstraffen, confiscaties, e.d. Hier onderzoeken we of de gebeurtenissen van 1430 ook ingrijpende gevolgen
hadden voor het stadsbestuur.
In de eerste plaats liet het oproer sporen na bij de stadsfinanciën.
We weten dat de wijnassise in 1430-1431 onverpacht en dus in stedelijke handen bleef. Bij de lijfrenten is het opmerkelijk dat in het jaar
1430-1431 geen bijkomende renten werden verkocht. Nochtans verkreeg Geraardsbergen een octrooi van de vorst om dat jaar lijfrenten
te verkopen, doch door de onrust in april en mei 1430 werd deze overeenkomst niet bezegeld. Om de lijfrenteverkoop terug op te starten,
reisde Janne VAN HEYNE op 20 juli 1431 naar Brussel voor het
maken van het stukgeslagen stadszegel [83].
[80] ARA Rk. 21803 f"16vo.
[81] De stadsrekeningen lichten ons hierover in in de rubriek reisvergoedingen: ARA Rk.
f"48vo-55vo en latere rekeningen tot ARA Rk. 35258 f"53ro.
Voor meer informatie over de andere steden en uitgegeven documenten hierbij: BLOCK
MANS, W.P. Handelingen van de leden en van de staten van Vlaanderen. Regering van
Filips de Goede (10 september 1419 - 15 Juni 1467). Excerpten uit de rekeningen van de
Vlaamse steden en kasseirijen en van de vorstelijke ambtenaren. I: Tof de onderwerping
van Brugge (4 maart 1438)-. Brussel, 1990, pp.386-502: tot januari 1431 zien we gedeputeerden van de verschillende steden naar Gent reizen voor advies.
[82) ARA Rk. 35256 f"51vo en ARA Rk. 21803 f"16vo.
[83) ARA Rk. 35259 f"50rO-yo.
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In tweede instantie zochten we naar gevolgen van de crisis bij
het politiek personeel van Geraardsbergen, dat verantwoordelijk werd
geacht voor al wat fout liep rond 1430.
Veroorzaakte de opstand een versnelde personeelswisseling in de
schepenbank? Werd na de opstand een nieuwe groep aan de macht
gebracht?
Het antwoord is negatief. Na de opstand maken de stadsrekeningen immers slechts melding van één persoon die nieuw in de wet
kwam als schepen: MERKAERT Gillis [84]. 5 van de 6 bekende schepenen die tijdens de verwikkelingen van april 1430 actief waren, werden in latere jaren herverkozen.
Wel opmerkelijk is de situatie der stadsontvangers. Gewoonlijk
had Geraardsbergen namelijk 2 ontvangers in functie. Vanaf 1430 is
er echter maar 1 meer. In juni 1430 werd enkel DE METS
Ghiselbrecht als ontvanger voor het jaar 1430-1431 aangesteld.
Een degelijke verklaring voor deze plotse inkrimping kunnen we niet
geven. Als een besparing in de uitgaven, één van de eisen van de
ambachten in 1430, kan dit trouwens niet echt worden aanzien. De
ene ontvanger verkreeg immers na het oproer een fixe salarisverhoging. Bovendien duiken 10 jaar na het oproer plots opnieuw 2 ontvangers op. Kan deze gang van zaken gecorreleerd worden aan de
verwikkelingen van april-mei 1430? De situatie is op z'n minst
opmerkelijk.
5. Besluit
De achtergrond van de sociale troebelen in Geraardsbergen situeerden wij vooral bij financiële kortsluitingen. Het begon eigenlijk
allemaal met de bede van 1430. De afbetaling van deze bede betekende een bijkomende last op de reeds gebrekkige financiën. Om de
nodige gelden te kunnen verzamelen, besloot het Geraardsbergse bestuur uiteindelijk - volgens verhalende bronnen - de indirecte belastingen op het bier te verhogen.
De nieuwe lasten op de drank van de gewone man, kunnen als
directe uitlokking van de sociale rebellie worden aanzien.
Naast de indirecte belastingen richtte het stadsbestuur zich vaak tot de
verkoop van lijfrenten. Ook deze wordt als een voomame problematiek aanzien. In verhalende bronnen merken we zelfs arrestaties op
van Geraardsbergse poorters in de omliggende steden, een rechtstreeks gevolg van het feit dat de hele stedelijke gemeenschap borg
[84] Zie GIERTS, S. Geraardsbergen
pp.15 e.V ..

1392-1443.

In Hel Land van Aalst, XLIX, nr.l. 1997,
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stond voor het naleven van lijfrentecontracten. Zo dergelijke aanhoudingen kunnen gestaafd worden door de officiële rekeningen, kan
men bedenken dat voornamelijk de handelaars in hun activiteiten werden belemmerd en dus heftig protesteerden tegen bijkomende renteverkopen.
Het uitbreken van een opstand is echter veelal te wijten aan een
samenloop van omstandigheden. Niet alleen de financiële kortsluitingen, maar ook de toestand in de vitale ambachten, het prijs- en loonniveau en de tewerkstelling der loontrekkenden, kunnen als leidraad
dienen voor het probleem van verrijking of verarming en zodus vaak
een verklaring zijn voor revolten of plotse bewustwordingsmomenten
van bepaalde groepen. Tijdnood en gebrek aan uitgebreid
Geraardsbergs Middeleeuws ambachtsarchief, beperkten onze bevindingen tot de situatie in de lakennijverheid, en de ernstige concurrentie van de plattelandsnijverheid.
Het werd duidelijk
dat
Geraardsbergen rond 1430 belangrijke moeilijkheden ondervond in
z'n vitale nijverheden.
De gehele ontevredenheid rond al deze toestanden ontaardde in
april l-Bû in een eisenpakket dat door de ambachten en bij monde van
Gillis VAN DOINZE aan het stadsbestuur werd overhandigd. Het
pakket laat overduidelijk beredeneerd protest uitschijnen tegen alle
inkomstenbronnen en (volgens de ambachten onnodige) vergoedingen die de Geraardsbergse magistraat zich toeëigende. De stedelijke
elite realiseerde een voor haar eigen kring bijzonder voordelige besteding van de stedelijke middelen. Dit bleek ondermeer uit de tarieven
voor de wedden en de ambtskledij die op stadskosten verkregen werd,
of uit de reisvergoedingen voor de elite en haar vrienden.
De magistraat werd duidelijk geviseerd en ter verantwoording
geroepen omtrent de geldelijke beschikkingen die de kleine politieke
groep had over de goederen en gelden der gemeenschap.
a de ontstemming der ambachten over de negatieve reactie op
hun eisen, en het verbod op vergadering, evolueerde de onrust vrij
spoedig in een meer gewelddadige richting. Het meest treffende hierbij was de volkstoeloop op de markt. De schepenen wierpen aldaar, in
een poging hun eigen hagje te redden, het stadszegel uit het stadhuis.
Na de vernieling ervan bekoelde het sociale ongenoegen tenminste
voorlopig. Doch de mislukking van allerlei onderhandelingspogingen
maakte een "bloedige" repressie van het oproer noodzakelijk. Daarin
hadden de Raad van Vlaanderen en de Gentse magistraat een voortrekkersrol, gesteund door steden van het Gentse kwartier als Dendermonde,
Ninove, Aalst en Oudenaarde. Op 9 mei 1430 werden vier opstandelingen onthoofd. De onthoofdingen en vooral het plaatsen van de hoofden
op de stadspoorten golden daarbij als een teken van waarschuwing om
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elkeen de lust te ontnemen verder tegen de gevestigde orde in opstand te
komen. Zeker 7 andere gekende opstandelingen werden gestraft met verbanning, enkele daarvan verkregen gratie.
Traditioneel,
in navolging
van illustere Geraardsbergse
geschiedschrijvers als V. FRIS en A. DE PORTEMONT e.a., wordt de
Geraardsbergse opstand een opstand van ambachten en gemeen
[8S]genoemd. Welk beeld hebben wij nu van de opstandelingen [86]?
Onthoofde en verbande opstandelingen blijken uit onze studie inderdaad veelal ambachtelijk georganiseerd te Geraardsbergen.
Daarbij vervult niet één enkele ambacht een speciale voortrekkersrol.
Van de arbeiders uit de lakennijverheid treffen we daarenboven bijna
geen spoor aan.
Het belangrijkst en talrijkst zijn de Geraardsbergse handelaars.
In het bijzonder zijn enkele pachters van accijnzen en één enkele
advocaat te vermelden. Niet onbelangrijk daarbij is dat heel wat
opstandelingen
(onthoofden en bannelingen)
de "Scolestraat"
bewoonden: enige concentratie van het ontwaken der volkswoede?
Duidelijk is wel dat niemand van de politieke vertegenwoordigers
onder de opstandelingen te vinden is. Ambachtslieden die vertegenwoordigd waren in het Geraardsbergs bestuur, namen niet aan het
oproer deel. Opmerkelijk is bovendien de aanwezigheid van Gentse
poorters onder de opstandelingen te Geraardsbergen.
De opstand lijkt in eerste instantie een zuiver lokaalstedelijke
aangelegenheid. De nadelige gevolgen van de renteverkoop (recht van
tering en arrestatie) en de verhoging van bieraccijnzen vielen als een
donderslag op de schouders van de Geraardsbergse poorters.
Maar ook Gentse poorters (textielarbeiders of andere?) moeten
schijnbaar belang gehad hebben bij de evocatie van het sociale ongenoegen. Het locale karakter van het oproer dient dan ook wel degelijk
te worden genuanceerd.

[85] Algemeen maakt men bij de poorters een quasi-institutioneel
onderscheid tussen een
beperkte groep families (de patriciërs, geslachten die allerhande juridische en politieke
voorreeten bezaten, handel en nijverheid beheersten, en via hun lidmaatschap in de schepenbanken ook de stedelijke politiek domineerden) én de ambachten en het gemeen
(zowel ambachtslieden, ongeschoolden, marginalen als behoeftigen. Daarbij waren de
dekens der ambachten dikwijls even kapitaalkrachtig als sommige patriciërs. Door de
zogenaamde democratische revoluties konden ook ambachtslui carrière maken in de magistraat en deelname hebben aan het bestuur).
[86] Men kan zich afvragen of we wel al de voornaamste opstandelingen kennen. Vooraanstaande opstandelingen konden hun straf allicht ontlopen, terwijl de bezitslozen en rnarginalen die deelnamen aan het oproer slechts zelden in bronnen terug te vinden zijn, noch in
renteboeken, noch in confiscatielijsten.
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Ook de omvang van de opstand mag niet worden onderschat.
Officiële rekeningen spreken bij de repressie over het grote aantal
samenzweerders dat Geraardsbergen was ontvlucht. In werkelijkheid
had een belangrijk deel van de Geraardsbergse bevolking dus te vrezen bij de repressie, en vluchtten de verdachten naar verschillende uithoeken, veelal naar het land van Henegouwen.
Hoedanook, er blijven heel wat vragen omtrent het eigenlijke
op tandsgebeuren open. Hoe zat de volkstoeloop in elkaar? Wat
gebeurde er na het stukslaan van het zegel? Waarom werden er 4 onthoofdingen verricht? Op welk criterium baseerde men zich? Waren
deze geëxecuteerden de werkelijke aanstokers? Waarom waren ze de
stad dan niet ontvlucht? Wij hopen met dit artikel alvast een betere
kijk te hebben geleverd op de opstand te Geraardsbergen van 1430 en
een bijdrage te hebben geleverd tot de Geraardsbergse revolutionaire
voorgeschiedenis.
S. GIERTS
Ekkelberg 8
1540 Herne
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MERELBEEKSE KANTTEKENINGEN ROND DE
VROEGERE JAARLIJKSE BEDEVAART VAN GENT
NAAR SINT-LIEVENS-HOUTEM
K.G. VAN ACKER

Door de Bergwijk te Merelbeke liep destijds de nu aldaar verdwenen "Geeraardbergsevoetweg". Iets voor Ter Hand, waar die weg
eindigde op de Hundelgemsesteenweg, werd hij gedeeltelijk opgenomen in de huidige Ringvaartstraat. De autosnelweg en de Ringvaart
hebben een eind gemaakt aan het bestaan van die weg die langs de
hovingen van het kasteel van Rotsart de Hertaing en zo verder liep tot
aan de Roskamstraat. Het gedeelte tussen de Chrysantenstraat en de
Roskamstraat draagt nog steeds de naam van Geeraardbergsevoetweg.
Voorbij de Roskarnstraat liep weg verder door langs de westkant van
het "Hof ter Mijleke", waar in l782 Joannes De Doncker woonde
wiens kinderen de Stampkotmolen bezaten waarover De Potter en
Broeckaert in 1867 zo lovend schreven. Onze voetweg liep vandaar
verder over Lemberge naar Moortsele. Volgens het kadastraal plan
van Popp noemden de huidige Steenstraat en de Zonneveldstraat te
Lemberge in zijn tijd nog Geraardbergsevoetweg.
Ons interesseert het dat tijdens de Middeleeuwen elk jaar op 29
juli te Merelbeke deze weg gevolgd werd door de bedevaarders die
van Sint-Lievens-Houtem terugkwamen en langs Mijleke en Ter Hand
naar Gent gingen. Dit weten wij door een document van 1488 waarin
"Mileeke" vermeld staat als plaats waar zij aan voorbij kwamen [1].
Dit moet voor de omwonenden een hele gebeurtenis geweest
zijn. Vooreerst omdat de optocht aangekondigd werd met luid belgerinkel, waarna de bedevaarders aankwamen, voorafgegaan door het
kruis en de vlag, met in hun midden de fiertel met de relikwieën van
Sint Lieven.
Er was echter meer dat de aandacht van de omwonenden trok.
Dit vereist een woordje over de samenstelling van de stoet en over de
organisatie van de bedevaart. Deze stond onder de bescherming van
de stad Gent waarvan Sint Lieven de patroonheilige was. Eens buiten
de banrnijl van de stad gekomen en tot Sint-Lievens-Houtem, en
omgekeerd evenzo, waren het de gilden van de stad die de bedevaart
[I] W.L. BRAEKMA
,De bedevaart uit het St.-Baafsdorp bij Gent naar St.-Lievens-Houtem.
(L.v.A., 1998, p. 111-130. Zie p. 129) - Een kaart van de Bedevaartweg vindt men in OostVlaamse Zanten, 1996 bij het alt. van Frans DUQUET, Te voel van Gent naar Sint-LievensHoutem van 1040 LOt1540. Afschaffing. Hernieuwing in 1996. (O.Z, 1996, p. 275-277).
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leidden. Zij droegen met zich het Calfvel, een perkament waarop de
tekst stond van het Groot Privilegie van de stad Gent, en waarop dus
te lezen was dat de poorters (inwoners) van Gerit vrij waren van alle
karweien en feodale dienstbaarheden t.o.v. welke heer dan ook.
Een dergelijke voorzorgsmaatregel was in die tijd zeker niet
overbodig wegens het feit dat de bedevaart over domeinen en dorpen
ging die aan meerdere heren toebehoorden die allerminst konden
gedogen dat hun gezag aangetast zou worden, maar die hunnerzijds
ook niet dit van de stad Gent mochten hinderen.
Men begrijpt dat dit voor de stedelingen een unieke gelegenheid
was om hun onaantastbaarheid - beschermd door het Groot Privilegie,
en door de dienders (agenten) en de schepenen van de Keure die de
optocht vergezelden - duidelijk te tonen. Somrnigen onder hen hadden
misschien nog het jaar voordien, eer zij tot het poorterschap waren
toegelaten, karweien voor zulke heren moeten verrichten. Hun uitbundigheid, waarbij zij ongetwijfeld gebruik maakten van hun "muselen" (doedelzakken) en trompetten die zij volgens het document van
1488 bij zich hadden, leidde reeds in de 14de eeuw ertoe dat geklaagd
werd over baldadigheden door de bedevaarders bedreven.
Aan die bedevaart is een bevreemdende geschiedenis verbonden
waarover wij het nu verder zullen hebben.
In de armalen van de Sint-Pietersabdij leest men dat in 1007 de
Duitse keizer Hendrik II Gent belegerde op 19 augustus. Verder ook dat
toen de relikwieën van de heilige Livinus overgebracht werden [2]. Er
werd niet gezegd warmeer noch van waar die relikwieën kwamen.
Door een later document, de Translatio s. Livini et s. Brictii, geschreven
eind lldefbegin 12de eeuw weten wij dat die overbrenging geschiedde op 28 juni.
Door de studie van M. Coens [3] weten wij nu ook dat die
Translatio een gefantaseerd verhaal was, gebaseerd op de Vita s.
Lebuini een Schots benedictijn die bisschop werd van Overijsel en
aldaar de kerk van Deventer stichtte waarin hij in 780 begraven werd.
Met zijn Schotse naam noemde hij Liafwin.
Het is o.i. duidelijk dat er een verband bestond tussen die twee
afzonderlijke notities bij het jaar 1007, hoewel dit niet gezegd werd.
Het is immers zeer goed te begrijpen dat de keizer, alvorens op 8 juli
uit Aken te vertrekken met zijn leger [4], die relikwieën heeft laten
brengen naar de Sint-Baafsabdij als een geschenk om zich van haar
[2] PH. GRIERSON, Les Almales de Saint-Pierre de Gand et de Gaint-Amand. Brussel, 1937.
(C.R.H. - Recueil de textes pour serv ir à l'etude de l'histoire de Belgique).
[3] M. COENS, L'auteur de la Passio Livini s'est-il inspiré de la Vita Lebuini? (Analecta
Bollandiana, LXX, 1952, p. 285-305).
[4] L. VOET, De brief van abt Othelbold aan gravin Otgiva ... Brussel, 1949. (C.R.H., in 8°).
Zie p. 57, noot 2.
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medewerking te verzekeren bij zijn belegering. De abdij lag immers
op de rechteroever van de Schelde, in betwist grondgebied.
De lotgevallen van deze, voor de abdij toch wel vreemde relikwieën, zijn hoogst eigenaardig. Al direct werd de naam Liafwin in het
Latijn omgezet tot Livinus in plaats van Lebuinus. Ogenschijnlijk een
vrij onschuldig vermaak, maar zeer goed te begrijpen in het licht van
het politiek gebeuren van de tijd. De macht van de graaf van
Vlaanderen Boudewijn IV (988 - 1035) werd steeds maar groter, wat
tenslotte leidde tot de overmeestering van de burcht van Ename en in
1050 tot inpalming van het Brabantse tussen Dender en Schelde als
leen van de Duitse keizer. De abdij bezat heel wat domeinen in dat
gebied. Zaak was dus de graaf niet te misnoegen. Daarom werd de
identiteit van Lebuinus, ooit bisschop van een bisdom dat sinds
843/870 bij Duitsland hoorde, en wiens relikwieën gediend hadden
om medewerking te verlenen aan de keizer bij diens beleg van Gent,
nu verdoezeld en zijn naam omgezet in het onschuldige Livinus.
Ontving de abdij daar nu niet een verzoek van graaf Boudewijn,
via zijn gemalin Otgiva, om mede te delen welke relikwieën in de
abdij bewaard werden! De reden daartoe schijnt geweest te zijn de
door de graaf te Oudenaarde belegde vergadering voor het uitvaardigen van de Godsvrede. Om de ceremonie luister bij te zetten zou men
daar de relikwieën uit de voornaamste kloosters ten toon stelle [5].
Abt Othelbold 0019-1034) die het verzoek ontving, antwoordde aan
de gravin met een brief. Hij beperkte zich evenwel niet tot inlichtingen over de relikwieën maar hij profiteerde van de gelegenheid om
haar in te lichten over het groot verlies dat de abdij in het verleden had
geleden door ontvreemding van domeinen tijdens de gezagscrisis ten
tijde van de invallen der oormannen tijdens de 9de eeuw.
Wat schreef Othelbold over de relikwieën van de heilige
Livinus? Niet veel meer dan dat deze bisschop was geweest, uit
Schotland overgekomen om te prediken (causa orationis) en op een
domein van de abdij vermoord werd door boosdoeners. Deels waarheid, deels fantasie. Lebuinus werd aldus een soort Vlaamse heilige!
Handelend over de domeinen van de abdij vermeldde hij dat
door tussenkomst van keizer OUo 11de abdij de villa Holthem met de
kerk en de afhankelijkheden had bekomen. Dit was correct, want door
de bewaarde oorkonde van Otto 11 uit 976 weten wij dat een zekere
Folgbertus en diens vrouw Reginsuint hun bezit te Holthem en in
Veltem (bij Brugge) met de abdij ruilden voor wat deze bezat in
Noorderwijk en te Itegem in Taxandrie. Wat Othelbold betreft: hij
legde geen verband tussen Sint Livinus en Holthem.

[5] Id., p. 220-222.
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Ik kom nog even terug op het feit dat graaf Boudewijn de abdij
via Otgiva liet benaderen. Was dit niet omdat zij de dochter was van
Prederik I van Luxemburg en dus zuster van Prederik II die, zoals ik
elders heb gemeend aan te tonen, huwde met Ida van Ename [6], zuster ook van Gisla de echtgenote van Radulf van Aalst? Haar roots verzekerden een vlot contact met de Sint-Baafsabdij die de graaf wenste
te ontzien nu hij op het punt stond Ename en het Brabantse in te palmen. Een tactische benadering dus van zijn kant.
Doch keren wij terug tot de abdij die nu, ca 1050, in rep en roer
staat, en waar haastig een Vita Livini opgesteld wordt. Hierin vinden
wij heel wat nieuwe bijzonderheden over de h. Livinus, Deze is nu
bevorderd tot aartsbisschop, uit Schotland gekomen om het Brabantse
te kerstenen, en vennoord te Esca (Sint-Lievens-Esse). In 1007 zouden aan zijn relikwieën, bewaard in Holthem waar toen de keizer door
kwam op zijn terugtocht, heel wat mirakels toegeschreven zijn. De
relikwieën werden dan overgebracht naar de abdij.
Het kleine leugentje van Othelbold is nu aangezwollen tot een
grote leugen. Wat was de aanleiding daartoe? Laten wij eerst vaststellen dat ten tijde van Othelbold de abdij in het bezit was van Vlierzele,
Papegem, Bavegem, en dus ook van Holthem. Mooie vooruitzichten
om in die regio een groot domein complex te kunnen opbouwen.
Onvervulbare vooruitzichten, want plots bleek dat de abdij niet geheel
Houtem bezat.
Volgens een oorkonde voor de Sint-Pieters abdij , gedateerd op
1036 doch alleen bekend door een vervalsing van na 1049, werd ook
deze abdij begunstigd door een ruil waarbij een zekere Lambert en
diens vrouw Danburga en hun zoon hun bezit in de villa Holthem nl.
de kerk, grond, bos, weiden, molen enz ... ruilden voor wat de abdij
bezat in Wadelincourt, te Deftinge, te Aubechies (Albuinsezit) in
Henegouwen. De ruil werd voltrokken door de voogd Rodulf op bevel
van graaf Boudewijn V [7]. Het gebruik van steeds dezelfde terminologie villa Holthem in beide abdijen moet o.i. aldus verstaan worden dat de twee door ruil bekomen villae oorspronkelijk een geheel
vormden. Vermoedelijk was dit grote Houtem ooit bezit geweest van
de Sint-Baafsabdij.
Ten tijde van de gezagscrisis, toen beide abdijen gevlucht waren
voor de Noormannen, werd dit groot domein ovenneestercl door twee
machtigen uit de omgeving, of het werd geusurpeerd door de voogd
van de abdij en later gesplitst door erfdeling.

(6) K.G. VA ACKER. Ida Van Ename. (L.v.A., 1987, p. 281- 291).
(7) Diplomata Delgica... Ed. M. GYSSELlNG & A.C.F. KOCH.
Brussel 1950. (Bouwstoffen en Studiën ... I) Zie p. 195, nr 91. - De oorkonde van Otto 11
voor st.-Baafs van 976 vindt men op p. 232, nr 137.
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Men kan zich indenken dat men in de Sint-Baafsabdij geschrokken was door deze gang van zaken. Een gedroomd terugwinnen van
geheel het vroeger domein kon men vergeten. En nu de graaf van
Vlaanderen in 1050 meester was geworden van geheel het Brabantse
tussen Dender en Schelde was er bovendien reden tot verdere ongerustheid. Was het niet in zijn belang de Vlaamse aanwezigheid in die
regio te versterken door aldaar gelegen domeinen te schenken of te
doen schenken aan de in Kroonvlaanderen liggende Sint-Pietersabdij?
De Vlaamse graven hadden altijd al goede betrekkingen onderhouden
met deze abdij waar hun voorvaders begraven lagen. Die politiek leidde echter tot grote rivaliteit tussen de twee Gentse abdijen rond het
midden van de llde eeuw. Wat Houtem betreft: in de Sint-Baafsabdij
haaste men zich om dit bezit veilig te stellen. Daarom werd vóór 1058
die "Vita Livini" geschreven waarin voort geborduurd werd rond het
vroeger leugentje van Othelbold over een moord op de heilige, en
waarin nu voor het eerst de link gelegd werd met Houtem waar de
mirakels gebeurden.
Was Sint-Lievens-Esse, waar de Vita de moord op de heilige
situeerde, toen reeds bezit van de abdij? Tot nog toe houden de historici het bij de datering: tussen het midden van de llde eeuw (de Vita)
en 1125 (bezit van het altare van Esse). Prof. Verhuist neigde tot het
aanvaarden dat het gegeven in de Vita zou bewijzen dat Esse toen
inderdaad reeds bezit van de abdij zou geweest zijn [8]. Ik meen dat
wij dit als een zekerheid mogen aanvaarden: in de Vita liet men niet
na ware gegevens in te lassen in het gefantaseerde verhaal. Dit komt
daardoor als geloofwaardig over.
Aldus konden de relikwieën van Lebuinus, die vreemde heilige uit
het noorden, wiens identiteit men om politieke redenen had verborgen
gehouden, nu toch nog voor iets dienen, nl. de veiligs telling van hun
bezit in dat deel van Houtem dat wij kennen als Sint-Lievens-Houtem.
K. G. Van Acker
C. Buyssestraat 7
9820 Merelbeke

[8] A.E. VERHULST, De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit. .Brussel, 1958. (Verh.
K.VI. Acad. Letteren, nr 30). Zie p. 339, noot 81.
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DE CONGREGATIEKAPEL TE ZOTTEGEM
(1859-1999)
VERLEDEN EN TOEKOMST VAN EEN VROEG MEESTERWERK
VAN JEAN-BAPTISTE DE BETHUNE
Koenraad DE WOLF
In 1859 werd in de Kasteelstraat te Zottegem de bouw voltooid
van een nieuwe kapel in opdracht van de lokale meisjescongregatie.
Architect was de 38-jarige Jean-Baptiste de Bethune die voorheen
slechts twee bouwwerken op zijn actief had, maar zich kort daarop
ontpopte tot een van de invloedrijkste 19de-eeuwse architecten van
ons land. Hij was dé promotor van de neogotische beweging en lag
onder meer aan de basis van de oprichting van de Sint-Lucasscholen.
Jan Gotiek, zoals Guido Gezelle hem noemde, ontwierp te Zottegem
niet alleen het gebouw maar ook de gehele interieurinrichting waaronder alle glasramen. Zijn naaste medewerkers, de gebroeders
Blanchaert en Adrien Bressers, stonden in voor de realisatie van
respectievelijk het altaar en de muurschilderingen.
De centraal in het koor geplaatste vensterramen zijn op één na de
vroegste - en tot op vandaag de oudst bewaarde - ramen die in het glazeniersatelier van de Bethune tot stand kwamen. Aangezien de
Zottegemse congregatie de volgende jaren fasegewijs 12 nieuwe glasramen bijbestelde, biedt de kapel een voor België uniek overzicht van
de evolutie van diens atelier tussen 1858 en 1870. Bij deze artistiek
hoogstaande composities hanteerde de Bethune - 50 jaar voor Picasso
- een zuivere kubistische vormentaal. Naar aanleiding van de recente
restauratie werden ter hoogte van de straatzijde, waar zich oorspronkelijk géén glasramen bevonden, drie nieuwe ramen geplaatst van de
hand van de hedendaagse glaskunstenaar Jan Leenknegt.
In 1996 publiceerde kunsthistorica Aletta Rambaut in het tijdschrift Monumenten en Landschappen een uitvoerig artikel over de
restauratie van de glasramen van het koor [1]. Op 21 december 1999
organiseert de wetenschappelijke vereniging Bethunianum in samen[I] RAMBAUT, A., De koorramen uit de kapel van de meisjes-Congregatie
Onze-LieveVrouw te Zottegem, in Monumenten en Landschappen, IS, 6, 1996, pp. 4-17, Andere recen
te publicaties zijn : ROOX, G" Monnikenwerk
en grove borstels, in De Standaard
Magazine, 22-03-1996; Kapelletjesbaan. De Zottegemse Congregatiekapel, in Landleven,
23,2, 1996, p. 3; K.D,W., Congregatiekapel Zottegem. Glasramen geven geheimen prijs, in
De Beiaard, 07-02-1997. p. 12; WEYMEIS, C., Het glazeniersatelier van Jean-Baptiste
Bethune, in De Standaard, 21-03-1997 & S,D.G" Aletra Rambaut geeft oude glasramen
nieuw licht, in Het Volk, 19-06-1997,
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Archieffoto

buitenaanzicht

kapel

De Congregatiekapel te Zottegem was het derde project van architect Jean-Baptiste de Bethune
(°1821 / + 1894) . Als charismatisch leider van de neogotiek in België bracht hij de archeologisch-ideologische opvattingen van de Engelse architect A.w.E. Pugin in de praktijk en startte
in 1854 met de medewerking van de Engelse glazenier John Hardman - die hem vertrouwd
maakte met de middeleeuwse technieken - een glazeniersatelier te Brugge. In 1858 verhuisde
de Bethune naar Gent. Zoals Pugin beschouwde de Bethune de architectuur als "la mère des
arts", waaraan alle andere kunsttakken ondergeschikt waren. Kenmerkend voor zijn architectuur was de strenge en sobere vormgeving, met een grote aandacht voor een verzorgde aankJeding. Zijn belangrijkste realisaties waren het complex te Vyvekapelle (Damme) en de abdij van
Maredsous. Daarnaast maakte "Jan Gotiek" ontwerpen voor nagenoeg alle takken van de toegepaste kunst. Nadat zijn glas atelier op 1 mei 1876 overging in handen van Arthur Verhaegen
bleef hij instaan voor het ontwerp van de glasramen. Jean-Baptiste de Bethune, die een internationaal prestige genoot, was tot zijn dood voorzitter van de Gilde van Sint-Thomas en SintLucas.
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werking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Antwerpen, de Glaskunst Informatie- en Documentatiecentrum, de
VZW Vrienden van de Congregatiekapel en het stadsbestuur van
Zottegem, een colloqium over dit unieke gebouw. In deze bijdrage
gaan wij dieper in op het verleden van deze kapel en werpen een blik
op de toekomst van dit vroege meesterwerk van Jean-Baptiste de
Bethune.

1.

Broederschappen en congregaties

Vanaf het tweede kwart van de 17de eeuw kenden de congregaties, broederschappen en confrerieën als instrument van de contrareformatie een algemene verspreiding [2]. Deze kerkelijke verenigingen
beoogden in de eerste plaats de bevordering van de openbare eredienst en een verdieping van het geestelijk leven [3]. De statuten
bepaalden de manier waarop de leden via gebed en een devoot leven
de door de hogere geestelijke overheid toegekende aflaten en geestelijke voordelen konden verkrijgen [4]. De mariale Broederschappen
van de Heilige Rozenkrans, onder de leiding van de Dominikanen,
verspreidden zich in de l7de eeuw op grote schaal en in de tweede
helft van de 18de eeuw kenden de Broederschappen van het Heilig
Sacrament een groot succes [5].
In de aan Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
toegewijde parochiekerk van Zottegem nam de Mariaverering van oudsher een belangrijke plaats in. Naast het Broederschap van Onze-Lieve- Vrouw van de
Heilige Rozenkrans (met als oudste vermelding 1660) ontstond omtreeks het midden van de 17de eeuw rond de verering van het miraculeuze beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Affligem op het gehucht
Deinsbeke een bijzondere Mariadevotie. Op 5 februari 1753 kreeg de
Confrerie van de Heilige Onbevlekte Maagd Maria van Deynsbeke de
goedkeuring van Paus Benedictus XlV. Verder noteerden we de
oprichting van de Gilde van de H. Barbara (1658), de Confrerie van
de Gelovige Zielen (1705), het Broederschap van het Heilig
Sacrament (1731) en de Confrerie van St. Antonius (1740). Maar na
de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk werden bij
wet van 15 Fructidor van het jaar IV Cl september 1796) alle congregaties, broederschappen en confrerieën afgeschaft.
[2]
[3]
[4]

[5]

Met de term Contrareformatie wordt de Rooms-katholieke hervormingsbeweging
aangeduid die op het einde van de 16de en in de 17de eeuw tot ontplooiing kwam.
CLOET, M., Zondagsviering en sacramenteel leven, in Het bisdom Gent (1559-1991).
Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, p. 198.
DE BROUWER, J., Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het
godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, m & IV, Dendermonde,
1975, pp. 862-867.
CLOET, M., Het gelovige volk in de 18de eeuw, in Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, 9, Haarlem, 1980, pp. 401-402.
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Bij de langzame heropleving na de Belgische onafhankelijkheid
namen reguliere geestelijken, de Jezuïeten en de Redemptoristen, het
voortouw. De Gentse bisschop Mgr. Bracq (1864-1888), die zich als
eerste actief inliet met het verenigingsleven, vaardigde in 1867 en
1873 ontwerp-statuten
uit voor de broederschappen.
Op vele
parochies groeiden de Xaverianen, de Bonden van het Heilig Hart, de
Werkmanskringen, de Patronages voor jongens en meisjes, de
Mariacongregaties en de broederschappen van de Heilige Familie, de
Heilige Naam van Jezus, de Goede Dood enz ... uit tot pijlers van de
katholieke actie. Vaak situeerde de oprichting van deze organisaties
zich in het spoor van de succesrijke volksmissies of predicatiedagen.
Ook op de parochie Zottegem ontstond een netwerk van godsvruchtige verenigingen :
1822
1833
1850
1850
1856
1859
1880
1887
1895

De Godsvruchtige vereeniging voor
den weekelyksche Kruisweg
Het Broederschap van vurige aanbidding.
Het Broederschap van het Heilig Hart van Jezus
Het Broederschap van O.-L.- V van Bijstand
La société des dames de miséricorde
Het Genootschap der Armen
Het Genootschap van Sint-Jan Baptist
Het Broederschap van de Heilige Schapulier
Het Genootschap van de Heilige Familie

Op 29 juni 1861 keurde de Gentse bisschop Mgr. Delbecque de statuten van het heropgerichte Broederschap van Onze-Lieve- Vrouw van
Deinsbeke goed, waarna Paus Pius IX bij de bul van 10 september
1861 een reeks van aflaten herbevestigde [6].
2. De Mariacongregaties

[7]

De uit Luik afkomstige jezuïet Johannes Leunis, die leraar was
aan het Romeins College te Rome, stichtte in 1563 de eerste
Mariacongregatie. De goedkeuring door Paus Gregorius XIII op 5
[6J
[7]

COESSENS-DEBREZ,
0., Geschiedenis van bet wonderbaar beeldje van Onze Lieve
Vrouw van Deinsbeke, vereerd te Zottegem, in Jaarboek 1957-1958 van de Zottegemse
Culturele Kring, pp. 19-44.
In de bibliotheek van het KADOC te Leuven zijn volgende publicaties over de
Mariacongregaties terug te vinden: Algerneene regelen der Mariacongregaties bij de Prima
Primaria aangesloten, Brugge, 1927, 31 p.; Handboek van den raad in de Mariacongregaties van jonge docbters, Brugge, 1927,53 p.; MULLER, R., De echte mariacongrega
tie, Brugge s.d., 38 p. (uit het Duits vertaald door L. Craye); Nieuw leven in de Mariacongregaties van Jonge Dochters, Brugge, 1933,36 p.; Officieel handboek voor Mariacongregaties,
Brugge,
1942, 182 p. & PADBERG, H., De Mariacongregatie, 's Hertogenboseh, 1923, 15 p.
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december 1584 ging gepaard met de toekenning van een lijst van aflaten en geestelijke voordelen [8]. De Mariacongregaties voor mannen
vormden een onderdeel van het jezuïetenapostolaat en vanaf 1751 ontstonden in Europa de eerste vrouwelijke verenigingen. In België startten
de jezuïeten na 1830 met de uitbouw in scholen en parochies. De eerste
Mariacongregatie zag het levenslicht te Sint- iklaas op
16 juli 1831,
en in het bisdom Gent nam het aantal gestaag toe: 21 in 1838, 131 in
1864 en 285 in 1888 [9]. Vijf jaar later bedroeg het aantal voor België
2.134 [10].
De verenigingen gingen voorlopig van start onder het toezicht van
een plaatselijke geestelijke (de petita aggregatione) en genoten na de
erkenning door de hoofd congregatie te Rome en de aanvaarding van
de Romeinse statuten of de Prima Prima ria ten volle van de toegekende geestelijke voordelen. Als militante organisatie waren de
Mariacongregaties "een krachtig middel (om) onze jeugd te beschermen.
tegen de verleidingen van een bedorvene wereld, en ze aan te zetten tot
een eerlijk deugdzaam leven." Elke vereniging aanvaardde Maria onder
een van haar eretitels of met de toevoeging van een van haar geheimen
tot patrones, met daarnaast de facultatieve toevoeging van een tweede
patroonheilige. Onder de leiding van een geestelijke zetelden in het
dagelijks bestuur of de raad van elke afdeling een overste of prefecte,
twee assistenten, een secretaris, een schatbewaarder en enkele leden
[11]. De onderrichtingen bepaalden dat de toewijzing van de mandaten
diende te gebeuren zonder rekening te houden met "ouderdom, nochfortuin, noch voorspraak of vriendschap (...) maar alleen diepe godsvrucht,
echte deugd maar ook en evenveel : gezond oordeel, voldoende
bekwaamheid, warme ijver en welverdiende invloed." [12] In de praktijk
maakten vooral bemiddelde dames op leeftijd deel uit van het bestuur en
tot diep in de 19de eeuw maakte men een onderscheid tussen verschillende klassen van congreganisten naargelang van hun afkomst, burgerlijke stand en leeftijd. De toelatingsvoorwaarden van de aspirant-leden
waren: goed gedrag en zeden, een ongehuwde staat en een minimumleeftijd van 14 jaar. Na zes maanden legden zij de Acte van Opdracht af,
hetgeen een volwaardig lidmaatschap inhield. De leden engageerden
zich om driemaal per dag het angelus en drie weesgegroeten 's morgens
en 's avonds te bidden alsook stipt de vespers en het lof bij te wonen.
Tweewekelijks vond op zondagnarniddag een bijeenkomst plaats. De
congreganisten volgden jaarlijks een driedaagse retraite en hernieuwden
op het patroonfeest hun "opdracht aan Maria".
[8]
[9]

PADBERG, H., De Mariacongregatie, p. 8.
ART, J., Kerkelijke Structuur en Pastorale Werking in het Bisdom Gent tussen 1830 en
1914, Kortrijk-Heule, 1977, pp, 251 & 295.
[10] Catalogus Congregationum BMV ereetarum in Belgio, I (1831-1893).
[11] Algerneene Regelen der Mariacongregaties bij de Prima Primaria aangesloten, pp. 11-14.
[J2] Handboek van den Raad in de Mariacongregaties van jonge dochters, pp. 5-6.
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3. Mariacongregaties

in Zuid-Oost- Vlaanderen [13]

De oprichting van de eerste Mariacongregaties in Zuid-OostVlaanderen gebeurde in 1836, en in de daaropvolgende 25 jaar ontstonden in de regio een IS-tal nieuwe verenigingen. Naast de meisjesintematen die waren verbonden aan de kloosters van Roborst en
Michelbeke ontplooide de werking zich binnen enkele parochiegemeenschappen. Zij telden in de aanvangsfase een beperkt aantal leden
en de stichting van de jongensafdelingen situeerde zich later dan deze
van de meisjes. Het patroonsfeest ging meestal door op 8 december,
het feest van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Als tweede
patroonheilige noteerden we de namen van Sint-Aloysius (9x), SintJozef (5x) en de Heilige Stanislas (lx). Niet toevallig maakten de
Heilige Aloysius van Gonzaga C1568 - +1591) - de patroon van de
studerende jeugd - en de Heilige Stanislas (°1550 - + 1568) deel uit
van de orde van de Jezuïeten. De plechtigheden naar aanleiding van
het feest van de patroonheiligen vonden op de parochie Velzeke,
krachtens een toelating van de bisschop uit 1840, plaats op de eerstvolgende zondag [14].

[13] De gegevens in de hoofdstukken 3,4, 5 en 6 werden geput uit documenten die berusten in
het archief de Bethune, Marke-Kortrijk (nrs. 0622128 Zottegem en 06290 182/II Zottegem
- kapel), het archief van de Vlaamse Jezuïetenprovincie,
Heverlee (Catalogus
Congregationurn BMV ereetarum in Belgio, deel 11831-1893 & deel 11 1893-1958), het
Bisschoppelijk archief Gent (Bezoeken 24, enquête Broederschappen,
1859, parochie
Zottegem, nrs. 1-189 en de Acta Episcopatus Gandavensis, 1962-1865) en het archief van
de hoofdkerk in de Kasteelstraat 18 te Zottegem (Registrum Parochiale et memoriale, 264
F; Registrurn decanale nr. 1, 60 F; Zittingen en beslissingen van den Raed sedert de
opening der nieuwe Kapel 22 Mei 1859 (1859-1937),113
F; Ontfangene giften voor het
Bouwen eene Capelle ter eere van Maria (1857-1860),
3 F; Uytgaven voor de
Congregatiekapel te Sottegem (1858-1859), 15 F; Kasregister met de ontvangsten en uit
gaven (1837-1858), 60 F; Uitgaven en ontfangsten sedert de opening der nieuwe kapelle
Mei 1859 (1959-1895), 127 F; Kasregister met de ontvangsten en uitgaven (1896-1920),
81 F; Eigendom titels meisjes Congregatie (kapel), 11 notariële akten; een niet gekenmerkt
register over de werking van de Mariacongregatie
1836-1846,41 F waarvan de eerste vier
bladzijden werden verwijderd & vier gebundelde documenten Voor de annalen der
Congregatie).
[14] "consentiente Episcope festum titulare utrumque translaturn est ad Dominicam sequentem
festurn", in Catalogus Congregationum BMV ereetarum in Belgio, 1 (1831-1893), nr. 143.
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GEMEENTE

GESLACHT
meisjeschool

Nederbrakel

internaat

DATUM

DIPLOMA

STICHTING

ROME

24-03-1836

08-12-1839

1837 : 30

LEDEN

PATROON
O.-L.- V. Onbevl. Ontv.
& Sint-Aloysius

O.-L.- V. Onbevl. Ontv.

Nederbrakel

meisjesschool
externaat

02-06-1836

02-02-1842

1837 : 120

Zottegem

meisjes

08-12-1836

06-10-1837

1937: 35 O.-L.- V. Onbevl. Onrv.

Zottegem

jongens

09-02-1838

21-04-1840

1838: 38 O.-L.- V. Onbev!. Ontv.

1837

1841

1840 : 33

Roborst

meisjeschool
internaat

&

Sint-Stanislas

O.-L.-v. Onbevl. Onrv.
& Sint-Aloysius

O.-L.-v. Onbevl. Ontv.

Grotenberge

meisjes

1839

29-09-1843

1843: 84

Leeuwergem

meisjes

1840

15-08-1843

1843: 49

25-10-1840

27-11-1842

1842 : 65

12-1842

21-06-1845

1843 : 35
1845 : 40

1841

13-02-1846

1846 : 22 O.-L.- V. Onbevl. Onrv.
& Sint-Jozef
1860: 78

& Sint-Aloysius

O.-L.- V. Onbevl.

..

Velzeke

meisjes

Velzeke

jongens

..

&

Ontv.

Sint-A loysius

O.-L.- V. Onbevl. Ontv.

Michelbeke

meisjes

Michelbeke

jongens

11-1848

19-03-1849

1860 : 30

EIst

meisjes

12-1849

10-09-1.850

1849: 35

. EIst

jongens

10-1851

02-02-1852

1851 : 20

Leeuwergem

jongens

1852

01-10-1853

Michelbeke

kostschool
meisjes

11-1859

25-02-1860

Nederbrakel

jongens

11-1859

07-06-1860

meisjes

15-09-1861

02-02-1862

&

Sint-Jozef

O.-L.- V. Boodschap
& Sint-Aloysius

O.-L.- V. Onbevl. Ontv.
&

Sint-Jozef

O.-L.- V. Boodschap
& Sint-Aloysius

O.-L.- V. Onbevl. Ontv.
& Sint-Aloysius

O.-L.- V. Onbevl. Ontv.

Sint-MariaOudenhove

&

Sint-Jozef

O.-L.-V. Onbevl. Ontv.
& Sint-Aloysius

O.-L.- V. Onbevl. Ontv.
&

Sint-Aloysius

Onze-Lieve- Vrouw
Hemelvaart
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4.

De Zottegemse Mariacongregatie

voor "jonge dochters"

In 1836 richtten zeven "treffelijke en deugdzame jonge dochters,
onder het geleid van den eerw. Heer De Meyer, alsdan onderpastor
ter stede" te Zottegem een congregatie voor ''jonge dochters" op. Op
8 december, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
woonden 18 meisjes de stichtingsvergadering bij en tijdens de volgende zes maanden meldden zich 84 kandidaat-leden. Op 6 oktober
1837 deelde generaal Roothaan van de orde van de jezuïeten mede dat
de Zottegemse congregatie voortaan deel uitmaakte van de "Eerste
Roomsche Hoofd-Congregatie". Op 14 maart 1838 kreeg het reglement van inwendige orde vaste vorm:
1 "Den raed der Congregatie heeft besloten dat als de postulanten
hunnen act van opdragt gedaen hebben, zullen betalen aen de
tresorière te weten of wel 25 eentimen indien zy met de leegste
Claswillen betalen. Of wel 50 eentimen met de tweede Klas. Of
wel eenen frank met de eerste Klas of meer naer belief te.
2 Als de vergadering gedaen is, zal men met eene bozze rond gaen,
in welke een ieder naer beliefte iet zal geven bedekkende de onkosten.
3 Als iemand wilt van de vergadering afwezig zyn, moet zy het
laten weten aen de Overste; als zy de gelegentheyd niet heeft op
het te vooren te laten weten zal zy het zoo haest mogelyk naerdien
gaen zeggen.
4 Als wanneer een lidmaet eenen levens staet zal aenveerden [15]
zal ze dan wegens de Congrigatie een Solernneele Misse gezongen
worden ter eere van O.L.v., om voor haer te verkrygen de groote
gratie van met godvrugtigheyd in den zeIven te volherden.
Als ook imand noch Congrigonion zynde wude komen te sterven
zal er van de gelyk eene Misse gezongen worden voor de rust harer
ziel"[16].
De geestelijke leiding berustte bij de onderpastoors De Meyere (1836
- 1842), Beatse (1842 - 1847), Stocquart (1848 - 1850), Streckx (1851
- 1852) en De Smet (1852 - 1871). Vanaf 1 mei 1871 "heeft E.H.
Deken zich geweerdigd het bestuer onzer Congregatie aen te nemen".
De Raad telde vanaf 1838 negen bestuursleden. De jaarlijkse "generale kiezing", die voor het eerst plaatsvond op 30 augustus 1840,

[15] De levensstaat aanvaarden betekent in het klooster treden of huwen.
[16] Kerkarehief Zottegem.
iet geïnventariseerd register over de werking van de Mariacongregatie 1836-1846, fO 4-6.
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bleek een formaliteit. De bestuursleden bleven tot bij hun huwelijk,
vertrek uit Zottegem of overlijden in functie. In 1861 schonken de
stichtende leden Coleta Roémaet, Vincentia Goosens en Constance
Van Melckebeke "eenen schoonen lustre" ter gelegenheid van hun 25jarig bestuursmandaat bij het zilveren jubileum van de congregatie.
De raadsleden behoorden tot de hogere sociale kringen, en de redactie van de eerste verslagboeken gebeurde in het Frans. Prefecte waren
achtereenvolgens Coleta Roemaet (1836), Marie Droesbeque (1859),
Constance Droesbeque (1890-1899), Victorine Hulpiau (1899-1905),
Emilie Teirlinck (1905-1908), Marie Braeckman (1908-19l7), en
Pharaïlde Braeckman (1937).
Secretaresse Joanna Van Melckebeke (1836-80) werd opgevolgd
door "hare zuster" Eugenie (1880-90) en nicht Constance (18901905). Marie Ceuterick bekleedde vanaf de stichting tot bij haar overlijden in 1896 de functie van schatbewaarder, waarna Maria Van
Nieuwehove (1896-1908) en Bertha De Mulder (1937) de financiën
beheerden. De frequentie van de maandelijkse raadsvergaderingen
daalde vanaf 1875.
Een vast punt op de dagorde vormde de recrutering van nieuwe
leden. Op de in 1859 vastgestelde leeftijdsgrens van 15 jaar maakte
men een uitzondering voor "de kinderen die in het weezenhuis ter
franche school gaen." In een aantal gevallen weigerde men kandidaten om familiale redenen, gezondheidsproblemen of een te jonge leeftijd. De leden van naburige congregaties werden toegelaten mits het
voorleggen van een "bewys, in welke Congregatie zy hunnen opdracht
gedaan hebben." [17] Na een proefperiode van zes maanden ging het
afleggen van de Acte van opdracht gepaard met een "vermaning"
omtrent "hunne pligten", Tijdens deze plechtigheid, die plaats vond
op het feest van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Lichtmis
of in de loop van de Meimaand gebeurde de toewijding aan Maria en
de wijding en oplegging van de medailles; terwijl de prefecte de
diploma's uitreikte. De ledenlijsten vermelden voor de periode 183849 de namen van 315 personen. Het aantal nieuwkomers varieerde per
jaar tussen 42 (1842) tot 10 (1846). Het verlaten van de congregatie
hield verband met vrijwillig vertrek, huwelijk, overlijden, verhuis,
uitsluiting of het niet toelaten tot de Acte van Opdracht en intrede in
het klooster; wat onder meer voor vier van de zeven stichtende leden
het geval was. In 1882 telde Deken Rogiers "rond de 220
Congreganisten" [18].

[17] Kerkarchief Zottegem. Zittingen en beslissingen van den Raed sedert de opening der
nieuwe Kape122 Mei 1859 (1859-1937), f' 9,57 & 95.
[18] Kerkfabriek Zottegem. Registrum Parochgiale et mernoriale, 1'0 13.
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Uitzonderlijk kregen weggestuurde leden een tweede kans en na een
afwezigheid van 41 jaar, ingevolge het "gaan dienen", woonde Marie
Van Caenegem vanaf 1902 de vergaderingen opnieuw bij.
De hoeksteen van de werking vormde de tweewekelijkse bijeenkomst op zondagnamiddag in de kapel met op het programma de metten of de vespers van de kleine getijden van Onze-Lieve-Vrouwen
een "onderrigting" van de geestelijke bestuurder. De jezuïeten, die de
werking van de Mariacongregaties patroneerden, verspreidden maandelijks een aantal aangepaste teksten. De leden droegen als herkenningsteken een "zilver of geplatineerd kruis" en waren nauw betrokken bij de parochiale werking en de religieuze manifestaties in de
streek. Aldus was de vereniging op 10 october 1875 aanwezig op het
"wyden en instellen van de grotte" van het klooster te Grotenberge
[19] en nam men op 8 juli 1907 deel aan de bedevaart naar het graf
van de Heilige Livinus te Sint-Lievens-Houtem. De betaling op 28
december 1856 van 44,25 frank voor "eenige medehulp verleent aen
behoeftige Congreganisten" illustreert de onderlinge solidariteit [20].
Ter nagedachtenis van een overleden congreganiste droeg men een
namis op, terwijl in een kader achteraan in de kapel "haer kruis zal
gehangen en haeren naem zal geschreven worden." In de jaren 1840
vond eveneens een eucharistieviering plaats naar aanleiding van het
huwelijk van leden.
De feestdagen van Onze-Lieve-Vrouwen de vieringen tijdens de
meimaand kregen een feestelijk tintje, maar vooral de feestdag van
Onze-Lieve- Vrouw Onbevlekt Ontvangen op 8 december gebeurde
op "het luisterlykste". Veelvuldig afwezige leden werden niet toegelaten op de afsluitende feestmaaltijd, waarop men "ijdel praalvertoon"
vermeed opdat het "het doel der Congregatie (niet) in den geest zou
verzwakken" [21]. Het toezicht op het gedrag van de congreganisten
behoorde tot de permanente opdracht van de bestuurder en de raadsleden. Onderpastoor De Smet wist uit "ondervinding dat eene vermaning dikwils de gelukkigste uitwerkselen heeft" en herhaalde de
oproep om iemand "met liefde te vermanen als zy eene foute roude
begaen", Veelvuldig afwezigen kregen bezoek en op 2 februari 1866
informeerde E.H. De Smet op welke manier een aantal onder hen
"hunne vermaning hebben aengenomen". Op 13 juni 1859 oordeelde
men Marie Broeckaert door "hare ongeschikte handel-wijze" als zijnde "onweerdig geworden zynde van nog deel te maken van de

[19] Kerkarehief Zottegem. Zittingen en beslissingen van den Raed sedert de opening der nieu
we Kapel 22 Mei 1859 (1859"1937), F 78.
[20] Kerkarehief Zottegem. Uitgaven en ontfangsteu sedert de opening der nieuwe kapelle Mei
1859 (1959- I 895), F 35.
[21] Algemeene Reege1en der Mariacongregaties, O.C., p. 9.
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Congregatie", en Eulodie Veirinckx was ingevolge haar "ongeschikte
verkeering" niet langer welkom [22]. Een bijzonder aandachtspunt
vormde kermis-Zottegem. De leden dienden zich "wel te gedragen"
en uiterlijk om 22.00 uur thuis te komen. Het "slecht gedrag" van juffrouw Vandezande lag in 1859 aan de basis van haar definitieve uitsluiting, en ook Rosalie Labeeuw - in 1864 betrapt op dansen - moest
de congregatie verlaten. Diegenen die zich kwamen "vernederen" kregen na het aanhoren van "eene vermaning" vergiffenis, maar met het
aantreden van Deken Roegiers in 1870 gold een strenger regime.
Vooraan was het verboden "te dansen, zich in de dans vergaderingen
te begeven, in dergelyke herbergen te helpen tappen." In de jaren 1880
bepaalde men dat "degeene der leden die den Théater bywoonen de
Congregatie zullen ontzeid worden"[23]. Binnen de toenmalige maatschappelijke context stond een uitsluiting gelijk met een publieke
blaam.
5. Voorlopig onderdak
De Zottegemse meisjescongregatie vond bij de oprichting onderdak in de woning van de familie Van Melckebeke aan de "lange
munte"[24]. 'Ingevolge het groeiende ledenaantal verhuisde men weldra naar het Weezenhuis of de nieuw opgerichte kloostergemeenschap
van Sint-Barbara in de Nieuwstraat [25]. Maar ook hier was de plaats
beperkt aangezien de zusters nog niet over een eigen kapel beschikten. Na enkele bijeenkomsten in de hoofdkerk vond de congregatie in
september 1839 een onderkomen in een voormalige kapel van het
Egmontkasteel, die toebehoorde aan de familie De Poorter. De leden
"tapisseerden den fond van de capelle" en "schilderden den autaer".
In 1840 werd de gebedsruimte behangen en met een kachel uitgerust.
Verder noteerden we de aankoop van twintig zitbanken en een
gestoelte voor de directeur. Volgend op de vernieuwing van "het zilverwerk en zyde kleed voor het versieren van 0 L Vrouwe" plaatste
men "8 ruyten à dessin transparant en eenen wayer met geschilderde
glaezen", In 1855 kreeg het interieur een nieuwe verflaag en kwam
een harmonium het meubilair vervolledigen [26].

[22] Kerkarchief Zottegem. Zittingen en beslissingen van den Raed sedert de opening der
nieuwe Kapel 22 Mei 1859 (1859-1937), f' 5 & 4l.
[23] Idem, f' 84 & 92.
[24] De lange munte was het eerste gedeelte van de huidige Hoogstaat.
[25] De goedkeuring van de regel op 20 november 1837 door Mgr. Van De Velde inpliceerde
de oprichting van de kloostergemeenschap
van Sint-Barbara. De Zusters, die sinds 1818
reeds onderwijs verstrekten aan arme kinderen, gaven tevens onderdak aan wezen en verzorgden zieken en bejaarden. Zie COLLIN, L. & DE BOTH, L., 150 jaar St.-Barbareklooster te Zottegem, Zottegem, 1988, pp. 35-67.
[26] KerkarchiefZottegem.
Kasregister met alle ontvangsten en uitgaven (1837-1858), f' 1-27.
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6.

Bouwen uitrusting van de nieuwe kapel

Omdat door het "altyd aengroeyend getal der Congreganisten"
ook deze gebedsruimte uit haar voegen barstte besliste de raad een
nieuwbouw op te trekken. Vermoedelijk op aanwijzing van August De
Rouck verzocht onderpastoor De Smet op 16 oktober 1857 JeanBaptiste de Bethune de plannen te ontwerpen. Door de schenking van
twee erfpachten beschikte men over een terrein in de Kasteelstraat.
"Grondeigenares en koophandelaerster" Coleta De Cnijf stelde op 30
maalt 1858 "omtrent vier aren" ter beschikking, en op 14 juli 1859
deed Johan Livinus Stevens hetzelfde met de achterliggende "moeshof' (oppervlakte 6 a en 20 ca). Zoals gebruikelijk in de 19de eeuw
gebeurde de toekenning van deze erfpachten voor 99 jaar aan een tussenpersoon - in dit geval onderpastoor Karel De Smet - aangezien de
congregatie over geen rechtspersoonlijkheid beschikte en evenmin
legaten in ontvangst kon nemen. Coleta De Cnijf maakte bij testament
in 1885 haar stuk grond aan de kerkfabriek van Zottegem over waarna Karel De Smet, die inmiddels aangesteld was tot Deken van
Geraardsbergen, aan de erfpacht verzaakte. Later gebeurde hetzelfde
met het perceel van Johan Livinus Stevens. Op 7 oktober 1897 breidde de tuin van de Congregatiekapel uit met 3 are en 61 ca door een
schenking van de voormalige Zottegemse onderpastoor August De
Spiegeleer [27].
Na de uitbetaling van landbouwer Vanderlinden voor de "opzeg
van den grond" startte op 20 april 1858 de levering van de bouwmaterialen. Julien Labein bezorgde drie wagons kalk, 26.300 stenen en
voor een bedrag van 100 frank sparren; en Albert Wymaere 42 karren
zavel en 35 frank sparren. De bestelling van de resterende benodigdheden gebeurde bij de plaatselijke aannemers De Meyer, Van De
Weghe, Hulpiau, Keukelaere, Cantaert en Braekman [28]. De arbeiders Pier De Buyst en Francies Van De Wiele verrichtten op 1 mei
1858 de eerste spadesteek. Ploegbaas Karel Reygaert leidde de bouwwerken en kreeg volgens de noodwendigheden assistentie van een of
meer dagloners. Pier Bert stond in voor het "zagen van 1000 voet
hout" en Jules De Wandel voor het "kuysschen van 900 steen", lB.
Yvergneaux maakte "elfmoortel bakken" en hielp mee bij het "lossen"
en het "blusschen (van) een en wagon kalk". Hun dagloon varieerde
tussen 1,81 en 1,09 frank.
Het vergeefs aandringen van onderpastoor De Smet bij JeanBaptiste de Bethune voor het bekomen van de plannen voor de ramen,
[27) Kerkarehief Zottegem. Registrurn Parochiale et memoriaJe, F 12 & Eigendom titels
meisjes Congregatie (kapel), II notariële akten.
[28) Kerkarchief Zottegem. Uytgaven voor de Congregatiekapel te Sottegem (1858-1859), F 1-2.
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Foto glasraam
In de glasramen van Jean-Baptiste de Bethune situeren de figuren zich, omringd door baldakijnen, binnen een architecturaal kader. De anatomie en het perspectief werden doelbewust arehaïsch opgevat en naar middeleeuws voorbeeld beperkte hij zich inzake coloriet tot de hoofdkleuren. Jean-Baptiste de Bethune ontwierp te Zottegem naast de 13 glasramen in de
Congregatie kapel ook zeven ramen in het koor van de hoofdkerk.
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het oksaal en het altaar leidde in het najaar van 1858 tot het stilvallen
van de werkzaamheden. Na een weinig succesvolle tussenkomst bij
Florimond Van De Poele, een vriend van de Bethune en tevens een
van de pioniers van het neogotisch reveil, deed de Zottegemse onderpastoor op 29 oktober een beroep op de bemiddeling van een derde niet bij naam genoemde - persoon (naar wij vermoeden August De
Rouck). E.H. De Smet bekloeg er zich over "de devoir interrompre les
travaux" en vroeg nogmaals naar de plannen, "sans les quels il m'est
impossible de rien continuer" . Hoewel hij de Bethune bij herhaling
omschreef als "ce monsieur" hoedde de onderpastoor er zich voor om
al te veel "critiquer un ami, un bienfaiseur au quel notre chapelle doit
déjà tant"[29]. Waarschijnlijk omdat een reactie uitbleef kreeg (vermoedelijk August De Rouek) op 27 november 1958 een tweede
schrijven in de bus. Jean-Baptiste de Bethune talmde met het overmaken van de gevraagde plannen omdat onderpastoor De Smet zijn
eerste ontwerp op al te veel punten had gewijzigd. Na de hervatting
van de werkzaamheden in februari 1859, naderden deze vier maanden
later hun voltooiing. Julien Labein nam de plaatsing van de ramen
voor zijn rekening en leverde op 12 april een eerste hoeveelheid "vervwaren". In het Liber Memorialis schreef Deken Roegiers: "Het
gebouw vloog vlug van de hand, en welhaast mag men eene nieuwe
gothiesche kapel bewonderen, een waar pereitje met hare versieringen en geschilderde vensters" [30]. De financiering gebeurde met
vrijwillige bijdragen. "Door eene wondere schikking der voorzienigheid (...) bragten verscheidene Godminnende persoonen almoessen
by zoodaniglyk dat na verloop van korten tyd, de toegevloeide hulpmiddelen zyne hoop en verwagting verre overtroffen" [31].
De plaatsing van de vloer kwam klaar voor het feest van OnzeLieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen op 8 december 1859, en schrijnwerker Francies Cantaert maakte de "voor- en portael-deur", In de
plaats van de oude zitbanken kwamen stoelen "maer dezen zal anders
niet mogen zyn dan eenen ordinairen kerselaren kerkstoel en zal voor
altyd aen de kapel moeten blyven" [32]. August De Rouck schonk 100
frank voor het schilderen "van de voute", waarbij onder meer elf
boekjes bladgoud werden verwerkt. Onderpastoor De Smet toonde op
5 september 1861 "den dessin" voor het beschilderen van het koor.
Door de tussenkomst van een aantal weldoeners kwam een kruisweg
van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Weeën, met de Hemelvaart van
[29) Archief de Bethune, Ilf. 0622128, brief dd. 29·10-1858.
[30) Kerkarchief Zottegem. Registrum Parochiale en memoriale, F 12.
[31) Kerkarchief Zottegem. Voor de annalen der Congregatie, nota opgesteld bij de ingebruik
name van de nieuwe kapel op 22 mei 1859.
[32) Kerkarchief Zottegem. Zittingen en beslissingen van den Raed sedert de opening der
nieuwe Kapel 22 Mei 1859 (1859·1937),.F 3.
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Maria als achtste statie, het patrimonium verrijken. De gebroeders
Leopold en Leonard Blanchaert vervaardigden in 1861 het neogotische altaar waarvan initieel ook beelden van Maria en de Heilige
Jozef deel uitmaakten. Tot de basisuitrusting van de kapel behoorden
eveneens zes kandelaars, een koperen luster - vervaardigd naar een
12de eeuws model - alsook een gekleed beeld van Onze-LieveVrouw. Volgend op het verharden en kasseien van de toegangsweg in
oktober 1869 volgde in 1878 de plaatsing van een "grillage, of ijzerwerk, met muur, alles in gotischen trand" aan de straatzijde.
De unieke glasramen van de kapel werden op twee na tussen
1856 en 1870 vervaardigd in het atelier van Jean-Baptiste de Bethune,
en laten ons toe om zijn evolutie als glaskunstenaar vanuit stilistisch
oogpunt en op het vlak van de technische innovaties te volgen [33].
Jean Van Cleven omschreef dit ensemble als "één van de mooiste" uit
het gehele oeuvre van Bethune [34]. De twee centraal in het koor
geplaatste kleine vensterraampjes, rond het thema van de Annunciatie
of de boodschap van de engel Gabriël aan Maria, zijn op één na de
vroegste - en tot op vandaag het oudst bewaarde - glasramen die in het
glazeniersatelier
van de Bethune te Gent tot stand kwamen.
Florimond Van De Poele liet ze in 1856 vervaardigen en schonk ze
twee jaar later aan de kapel te Zottegem. De plaatsing van de twee
flankerende lancetvormige vensters, die eindigden in een driepas en
met een bekronende vier-pas, vond plaats in april 1861. Deze dubbelramen brengen aan de linkerzijde Maria die de draak verplettert en
Maria in het huis van Joachim en Anna in beeld. Met betrekking tot
de glasramen aan de rechterkant realiseerde de Bethune op een voorstel van onderpastoor De Smet op 4 september 1859 de onderwerpen
van de Hemelvaart en de Kroning van Maria [35]. Bovenop de kostprijs van 886 frank betaalde het bestuur 86 frank voor het "placeren
der zelve, yzerwerk enz" [36]. De bestelling van "twee grisals" achteraan in de kapel dateert van 3 maart 1863. Na een eerste aandringen
bij de echtgenote van de Bethune op 21 maart herhaalde onderpastoor
De Smet zijn verzoek voor een spoedige realisatie bij Jean-Baptiste
zelf: "je vous demande pardon de empressement qui j'ai manifesté; j'y
suis forcé, la personne qui veut bien se charger des frais, m'ayant
expressement dit qu'elle n'entendaitfaire cette largesse qu'a condition
que les verrières y viennent à l'époque indiquée" [37]. De levering

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

RAMBAUT, A., O.C., p. 7.
VAN CLEVE ,J. e.a., Neogotiek
Archief de Bethune, nr. 0622128,
Kerkarchief Zottegem. Uitgaven
Mei 1859 (1959-1895), f" 13.
(37) Archief de Bethune, JU', 0622128,

in België, Tielt, 1994, p. 175.
brief dd. 04-09-1859.
en ontfangsten sedert de opening der nieuwe kapelle
,
brief van 24-03-1863.
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Foto interieur met muurschilderingen
De uit Tilburg afkomstige Nederlander Adrien Bressers (01835 / + 1898) verzorgde de muurschilderingen in de Congregatiekapel. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven, en werd
vanaf 1860 de vaste uitvoerder van de schilderopdrachten
voor Jean-Baptiste de Bethune.
Tevens bracht hij figuratieve en decoratieve muurschiJderi ngen aan in de hoofdkerk van
Zottegem.
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vond plaats op 16 november. In het voorjaar van 1863 vroeg de
Gentse bisschop om in de kapel een beeltenis aan te brengen van de
heiligen Joachim en Anna. Vermoedelijk om financiële redenen kregen deze plannen pas anderhalf jaar later vaste vorm. Aanvankelijk
kreeg het huis Bressers de opdracht om muurschilderingen aan te
brengen, maar E.H. De Smet veranderde op 24 september 1864 van
mening en bestelde bij de Bethune twee glasramen rond deze thematiek. De plaatsing gebeurde voor het bezoek van Mgr. Bracq in de
zomer van 1965. Na de ontvangst van een belangrijke gift in februari
1866 opteerden de raadsleden "eenpariglyk" om "twee geschilderde
vensters" te bestellen "verbeeldende den heiligen Carolus en de heilige Barbara"[38]. In 1870 kwamen een beeltenis van "het H. Herte
van Jesus" (16 januari) en "het heylig hert van. Maria" (18 december)
de kapel vervoegen [39]. Nadat Jean-Baptist de Bethune zijn glazeniersatelier in 1876 had overgedragen aan Arthur Verhaegen gebeurde op 30 maart 1884 de plaatsing van de laatste twee glasramen eveneens naar een ontwerp van Jean-Baptiste de Bethune - die waren
toegewijd aan de Heilige Zacharias en de Heilige Elisabeth. In 1884
en 1890 ging men over tot de plaatsing van ijzeren "traillen aen de
vensters".
Op 22 mei 1859 vergaderde de congregatie voor het eerst in de
voltooide kapel. Men "zoude wel geern deze eerste vergadering met
groote plegtigheid hebben gevierd, maer daer (onderpastoor De
Smet) verhoopt binnen eenigen tyd eenen nieuwen autaer in zyne
kapelle te zien opregten en. inwyden denkt hy eenen gunstigeren
oogenblik daer toe te hebben, wanneer hy gelukkig genoeg zal zyn er
voor den eersten keer het heilig sacrificie der misse te zien opdragen"
[40]. Op 15 september 1862 vond in de kapel "eene buytengewoone
vergadering (plaats) waer Monseigneur heeft tegenwoordig geweest"
en op 11 december volgde de plechtige inhuldiging [41].

38
39
40
41

Kerkarcbief Zottegem. Zittingen en beslissingen van den Raed sedert de opening der
nieuwe Kapel 22 Mei 1859 (1859-1937), F 4l.
Kerkarchief Zottegem. Uitgaven en onrfangsten sedert de opening der nieuwe kapelle Mei
1859 (1959-1895), f' 52 & 55.
Kerkarehief Zottegem. Voor de annalen der Congregatie, nota opgesteld bij de ingebruik
name van de nieuwe kapel op 22 mei 1859.
KerkarchiefZottegem.
Uitgaven en ontfangsten sedert de opening der nieuwe kapelle Mei
1859 (1959-1895), f' 20 & Zittingen en beslissingen van den Raed sedert de opening der
nieuwe Kapel 22 Mei 1859 (1859-1937), F 19-20. In het bisschoppelijk archief te Gent
bleven hierover geen gegevens bewaard.
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Altaar Blanchaert
Het altaar dat de gebroeders Leopold (°1832/ + 1913) en Leonard C01834/ + 1905) Blanchaert
vervaardigden in de Zottegemse Congregatiekapel behoorde tot hun vroegste realisaties aangezien zij pas vanaf 1859 opdrachten uitvoerden voor Jean-Baptiste de Bethune. Op het retabel
flankeren de voorstellingen van de Annonciatie en de Aanbidding van de Wijzen het centraal
geplaatste kruisbeeld. De met een religieuze symboolwaarde beladen stenen sculpturen kwamen tot stand in de archaïserende neogotische stijl. Zoals gebruikelijk nam Leopold het figuratieve- en Leonard het decoratieve gedeelte voor zijn rekening.
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7.

Naar een nieuwe bestemming

De kapel fungeerde tot omstreeks 1950 als vergaderlokaal van
de Mariacongregatie, en tevens vond er de jaarlijkse retraite van de
plaatselijke afdeling van het Sint- Vincentius à Paulogenootschap
plaats. In 1865 trachtte men de vochtinsijpeling tegen te gaan door de
muur "van onder met zinck" te bezetten en uit 1902 dateerden herstellingswerken aan de ramen. In 1909 vond een ingrijpende renovatie
plaats met het gedeeltelijk heropmetselen van de muur aan de straatzijde, het vernieuwen van "de cornis", de plaatsing van "zinken schaliën" ter hoogte van het koor alsook de vernieuwing van het dak
omdat "de kepers en het scheergebinte, gansch versleten, dreigden in
te storten". De Zottegemse kunstenaar Louis Verstraeten kreeg de
opdracht de "autaer stukken" te overschilderen (1865) en "twee
troonen voor St. Joseph en Maria" aan te brengen (1869). In december 1879 werd aan het atelier Bressers-Blanchart het "vergulden en
schilderen der beelden" toevertrouwd [42]. Eén jaar later waardeerden de leden van de Zottegemse kerkfabriek "den kundigen Heer
Bressers" door wiens toedoen het "schoon altaar prachtig (werd)
geschilderd, het binnenste der kapel hersteld en vernieuwd" [43]. Een
volgende schilderbeurt vond plaats in 1898.
In de jaren 1960 bracht men in het interieur van de kapel een
houten lambrisering en een vals plafond aan en nadat het pand nog
een aantal jaren als bibliotheek fungeerde volgde opnieuw een periode van leegstand. In 1995 stelde de nieuw opgerichte VZW "Vrienden
van de Congregatiekapel" zich tot doel dit kunsthistorisch waardevol
pand te herstellen. De onder leiding van architect Willy Dieriek opgestartte restauratiewerkzaamheden
trachtte de eigenheid van het
gebouw zoveel mogelijk te bewaren. Aldus vond volgens de nieuwste
wetenschappelijke inzichten de restauratie plaats van drie glasramen
van het koor door de afdeling Conservatie Glaskunst van de
Antwerpse Academie onder de leiding van Joost Caen en kunsthistorica Aletta Rambaut. Ook het altaar werd hersteld, maar de neogotische muurschilderingen van het huis Bressers konden niet worden
geconserveerd omdat de muurbepleistering door de houten lambrisering onherroepelijk was beschadigd.

[42] Kerkarchief Zottegem. Uitgaven en ontfangsten sedert de opening der nieuw kapelle Mei
1859 (1959-1895), f" 31,47 & 55.
[43] Kerkarchief Zottegem. Liber Parochiale et memoriale, f" 12.
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Aangezien de gevel aan de straatzijde in de 19de eeuw niet werd
uitgerust met brandglas kreeg glazenier Jan Leenknegt uit Ronse naar
aanleiding van de restauratie de opdracht nieuwe ramen te ontwerpen
voor de twee lancetvormige vensters en de bekronende drielob.
"Hoewel de glasramen van de Bethune in de ogen van de mensen van
vandaag misschien oubollig en archaïsch overkomen, heb ik geprobeerd om in het verlengde hiervan mijn eigen beeldtaal aan het geheel
toe te voegen. Ik nam het gebruik van de dubbele omlijsting over, en
werkte ook verder op het abstract motief dat Jean-Baptiste de Bethune
hanteerde bij de twee ramen achteraan in de kapel. Tevenover de
blauw ingekleurde achtergrond dwarrelen op het glasraam speelse
elementen die zowat op lichtvlammetjes zouden kunnen gelijken.
Maar het betreft hier geenszins een figuratieve voorstelling, want
iedereen kan dit beeld op zijn eigen manier gaan interpreteren. Ikzelf
ervaar deze vormen als een mystiek licht. In mijn ogen zie ik de ramen
als een muziekstuk of een dichtstuk, waarbij ritmische klankkleuren
tot stand worden gebracht" [44]. Vanaf september 1999 zal de
Congregatiekapel gebruikt worden door het lokale Centrum voor
christelijke levensverdieping "Siloam" en de vormingsactiviteiten van
het dekenaat Zottegem en het bisdom Gent. Tevens wil men in de
kapel openstellen voor tentoonstellingen, muziekconcerten alsook
culturele activiteiten van verenigingen.
Koenraad De Wolf
Kauwstraat 58 A
9550 Herzele

[44] Het mystieke licht. De drie glasramen van Jan Leenknegt
kapel in De Beiaard, 16-07-1999, pp. 1&9.

in Zottegemse

Congregatie-

291

DE HEERLIJKHEID VOORDE
DE INSTELLINGEN EN ZIJN HEREN *
H. VAN ISTERDAEL
Voorde, sinds 1976 een deelgemeente van de stad Ninove, ontstond aan het kruispunt van twee min of meer belangrijke verkeerswegen in het Land van Aalst namelijk de wegen Aalst-Geraardsbergen
en Ninove-Oudenaarde. De naam Voorde met betekenis van "doorwaadbare plaats" verwijst zelf naar de belangrijke relatie van het dorp
met wegen.
Vóór 1796 behoorde Voorde administratief tot het Land van
Aalst. Het was een van de zogenaamde "diverse dorpen", dorpen die
niet ressorteerden onder een of andere roede, land of baronie. De
Gedeputeerden van de Twee Steden en het Land van Aalst waren de
toezichthoudende overheid. Uit dien hoofde bracht men alle betwistingen inzake belastingen vanaf 1720 voor de rechtbank van de
Gedeputeerden te Aalst Tevoren was dit de Raad van Vlaanderen.
Na 1759 werden de daders van misdrijven te Voorde vervolgd
vóór het Leenhof van Aalst waarvan de Gedeputeerden als leenmannen
tegelijkertijd ook rechters waren. Overtreders van de reglementen op de
jacht te Voorde daagde men sinds 1682 voor de rechtbank van het Siège
te Aalst waarin de Gedeputeerden als rechters zitting hadden.
Bij de opheffing van de Administratie van het Land van Aalst
vormde men nieuwe administratieve omschrijvingen. In augustus
1795 voegde men Voorde met verscheidene andere dorpen samen in
een kantonomschrijving met hoofdplaats Aspelare. Deze regeling veranderde reeds enkele maanden later, op 13 februari 1796 kwam
Voorde bij het kanton Nederboelare terecht. In december 1801 veranderde Voorde een derde maal van kanton, ditmaal, en tot de huidige dag, maakte Voorde deel uit van het kanton Geraardsbergen. Het
staat nu al vast dat, als gevolg van de hervorming van het gerecht,
Voorde in september van het jaar 2000 overgaat naar het kanton
Ninove.
De heerlijkheid Voorde was volgens de opmeting in 1665 442
bunder 357 roeden groot Dit is 544,68 ha. In 1976 was Voorde 504
ha groot. 1 bunder = 4 dagwand = 400 roeden; 1 vierkante roede =
30,7456 m-.
Voor de belasting werd de tiend gelijkgesteld met 30 bunder en
de molens met 1,5 bunder grond, er werd dus belasting geheven op
* De

tekst is een bewerking van de inleiding op de inventaris van hel archief van de heerlijkheid.

Het Land van Aalst, jaargang LI, 1999, nr. 4
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474 bunder 157 roeden. In 1658, naar aanleiding van de vernieuwing
van de t:ransportschaal, werd de totale belastbare oppervlakte, met
inbegrip van de tiend en de molens, berekend op 468 bunder [1].
De belasting werd geheven naar hemelse breedte. Houders van
schooflanden kregen belastingvermindering. Zo bijvoorbeeld werden
deze gronden in 1707 één zesde minder hoog aangeslagen in de belasting. Verwonderlijk is dit niet gezien de grond waarop schoofrechten
geheven werden een voorafname kenden van 16 à l7 % van de brutoopbrengst (5de schoof) ten voordele van de heer De procedure bij de
tiend was zo dat per 10 schoven er één bij geplaatst werd voor de
tiendheffer. Dit was een belasting van 9,1 % van de opbrengst.
Vermoedelijk verliep de inning van het schoofrecht op gelijkaardige
wijze. Naar analogie werden dus 6 schoven samengezet waarvan er
één voor de schoofheffer was.
Handel en industrie werden met uitzondering van de molens niet
belast. In 1665 was het grondgebruik volgens een opmeting verdeeld
als volgt: 386 bunder 166 roeden akkergrond, 55 bunder 249 roeden
weiden en 342 roeden bos [2].
In 1765 waren er 106 inwoners van Voorde die belasting betaalden voor hun landbouwbedrijf je en gebruikte grond. Niet minder dan
156 personen uit de dorpen rond Voorde bewerkten en gebruikten
grond te Voorde.
In 1763-1764 waren er volgens het verslag van de Patin 51
armen op 466 inwoners, dit is circa 1 op 10. De schepenen van Voorde
vertelden de Patin dat het aantal inwoners op 70 jaar tijd nagenoeg
verdubbeld was [3].
Dit komt vrij goed overeen met de berekeningen van J. De
Brouwer [4].
In 1566-1567 waren er 583 inwoners die gedecimeerd werden
door de opvolgende oorlogsjaren tot 133 inwoners in de periode
1586-1595. In 1696-l705 waren er 238 en in l766-l775 643 inwoners. De Brouwer baseerde zich op communicantencijfers voor de
berekening van de bevolking. Waarschijnlijk zijn de cijfers onderschat want de grenzen van de parochie vielen niet samen met de greI1zen van de heerlijkheid en dus ook niet met het rechtsgebied van de
schepenbank. Ten eerste was er een wijk genaamd "den paddepoel"
die op geestelijk gebied onder Steenhuize ressorteerde en waarvan de

[I] Algemeen Rijksarchief Brussel, Junta Besturen en Beden 1lJ. 604, tabellen R21-4;
Stadsarchief Aalst, archief Land van Aalst nrs. 4893, 4894, 4897.
[2] Algemeen Rijksarchief Brussel, Junta Besturen en Beden 1lJ. 605 tabel T2.
[3] Ibidem, tabel M3 en L3.
[4] DE BROUWER J., Demografische evolutie van het Land van Aalst 1570-1800, Brussel,
Pro Civitate, 1968, p. 97.
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inwoners er naar de kerk gingen. Op wereldlijk gebied ressorteerden
de inwoners van deze wijk onder de schepenbank van Voorde [5].
Ten tweede waren er een aantal inwoners van de heerlijkheid
Voorde die tot de parochie Vloerzegem behoorden [6]. Te Voorde was
de dorps schepenbank samengesteld uit 7 schepenen. Ze werden vanuit Aalst aangeschreven als "den bailliu of zinen stedehoudere, meyere ende scepenen" [7].
Hun bevoegdheden waren traditioneel administratief
(o.a.
omslaan van de belasting over de inwoners) en gerechtelijk (o.a. registreren van akten en contracten, rechters in geschillen). Ze hielden
ook toezicht op de wegen, op het beheer van de armentafel en van de
kerkfabriek.
In 1765 verklaarden de inwoners van Voorde dat ze meestal de
markten van Ninove en Geraardsbergen. De landbouwprodukten vervoerde men per schip langs de Dender onder andere naar Brussel. In dat
jaar was 19 bunder grond bezaaid met vlas. Het vlas werd ter plaatse verwerkt en gesponnen. De draad en de geweven lakens brachten de inwoners naar de markten van Aalst en Ninove [8].
Feodaal was Voorde, zoals het aangrenzende Steenhuize, een
leen van het Leenhof van de baanderij Silly in Henegouwen. In de
registers van lenen van Steenhuize wordt Voorde vernoemd als leen
van Steenhuize. Dit kwam omdat de baljuw van Silly op sorrunige
ogenblikken weigerde het leendenombrement van Voorde in ontvangst te nemen. De heerlijkheid Voorde werd dan maar verheven te
Steenhuize [9]. Het leenrecht van Silly werd er gevolgd. Dit recht verschilde aanzienlijk ten opzichte van de leenrechten in gebruik in het
Land van Aalst.
Uit het leendenombrement van de heerlijkheid Voorde, daterend
van het jaar 1573, opgemaakt door Adolf Van der Meere en gepresenteerd te Silly halen we volgende bepalingen [10].
Voorde was een "fief lige". De inhoud van dit begrip is nog niet
helemaal duidelijk. De meest gevolgde verklaring is dat de houder van
een leen gekwalificeerd "lige'' ten opzichte van zijn leenheer uitgebreider militaire verplichtingen had dan de leenman die een leen "ample" in
leen hield [11].
[5]

Rijksarchief Ronse, VAN ISTERDAEL Herman, Inventaris archief heerlijkheid Voorde,
nr. 211 anno 1792.
[6] Ibidem, inventarisnr. 226, aangifte nalatenschap 23.
[7] Stadsarchief Aalst, Boeck metten haire, nr. 4.
[8] Algemeen Rijksarchief Brussel, Junta Besturen en Beden nr. 604 tabel K3.
[9] VAN TWEMBEKE J., Lijst van de heerlijkheden van het Land van Aalst, Gent, s.d., p.
273.
[10] DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie
005t- Vlaanderen, 5de reeks, Gent, 1895-, Voorde, p. 4.
[11] SCUFFLAIRE A., Les fiefs directs des corntes de Hainaut de 1349 à 1504, Brussel,
Algemeen Rijksarchief, 1978,4 delen, p. 213-214.
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Het leen bestond uit de heerlijkheid Voorde (ville, terre et seigneurie) met alle graden van justitie namelijk hoge, middele en lage.
De leenmannen en schepenen hadden de macht, zoals te Steenhuize,
om de verbanning te wijzen voor de periode van één jaar. De banbreker werd gestraft met het verlies van een oor.
Aan het leen waren een omwald kasteel, een huis dat in cijns
gegeven was, weiden, tuinen en akkergrond verbonden. In totaal bezat
de heer uit hoofde van zijn leen 17 bunder grond, dit is ongeveer 21
ha, in eigendom [12].
Verder werden er volgende heerlijke renten geïnd: 18 pond in munten, 70 haantjes (kapoenen), 30 hoenderen, 40 razieren haver en 18,5
ganzen.
De heer had recht op de nalatenschap van bastaarden, op de roerende goederen van vreemdelingen die te Voorde overleden en op de
beste stukken uit de nalatenschap van inwoners (beste hoofd).
In 1502 werden er 53 achterlenen gehouden van het Leenhof, in
1624 was dit aantal toegenomen tot 60. Verscheidene van deze achterlenen waren rentelenen en schoofrechten. De heer van Voorde
kocht in de 17de eeuw een paar van deze achterlenen van zijn leenmannen terug onder andere de vijfde schoof op 22 bunder grond
genaamd de Stelantschoof.
De heer van Voorde had verder nog een paar specifieke rechten.
Via een overeenkomst met enkele inwoners, opgemaakt in 1602 om
een proces te beëindigen, verkreeg de heer van Voorde het recht om
een jaarlijkse taks te heffen op de brouwers en tappers te Voorde. Een
voorbeeld van dergelijke vergunning:
"Lieven van der biest fs. machiels woenende toppem op den herwech
van nyneve naer Audenarde heeft vercreghen consent van mynen
heere van Voorde omme te moghen brauwen, bier te vercoopen ende
te tappen voor den tyt van een jaar, innegaende den eersten novembris
1622 ende finerende den eersten novembris 1623 mits betaelende
voor tzelve consent XII lb pond parisis ofte bier daer vooren totter
weerde van dier ter obtie van mynen voornoemden heere" [13].
De heer van Voorde had recht op de tong van de runderen die te
Voorde geslacht werden en die per gewicht verkocht werden door slagers of particulieren. Uit de bewaarde lijsten van de inning van dit
recht blijkt dat ook slagers uit sommige dorpen in de buurt van Voorde
zoals Idegem en Steenhuize de tong stuurden naar de ontvanger van
de heer. Vermoedelijk omdat ze vlees verkochten aan de inwoners van
Voorde.
(12) VAN TWEMBEKE J., O.C., p. 282, geeft het cijfer van 18 bunder.
(13) VAN ISTERDAEL Herman, Inventaris archief heerlijkheid Voorde, nr. 7.
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In de 15de eeuw bezat de prins van Steenhuize ook de nabije
heerlijkheid Voorde dat toen gemiddeld één vijfde tot één vierde van
de gezamenlijke inkomsten leverde [14].
De oudste vermelding van een Heer van Voorde en tegelijkertijd
van de pastoor vonden we in het archief van de St.-Cornelis en.
Cyprianusabdij van inove. Deze abdij verkreeg alle rechten van de
abdij van Mont-Saint-Martin in Frankrijk.
In 1156 schonken Claricia van Rode echtgenote van Hendrik van
Rode, haar broer Amelricus van Steenhuize en haar zuster Gisela verscheidene gronden (1 bunder op de kouter bij de galg, 1/2 bunder) en
tienden aan de abdij van Ninove. Bij deze schenkingen treden als
getuigen op: Zeger (Sigerus), pastoor (clericus) van Voorde en
Geraard van Voorde [15].
Dezelfde Geraard, nu dominus of heer genoemd, gaf in 1179 nog
een bunder allodiale grond aan de abdij van Ninove voor zijn eigen
zieleheil en dat van zijn zonen [16].
In 1181 treedt ridder Zeger van Voorde als getuige op bij een
schenking aan de abdij. De vermeldingen van de heren van Voorde
volgen elkaar nu vlugger op [17].
Op het einde van de 14de en in het begin van de 15de eeuw was
de heerlijkheid in het bezit van Jan van Yedeghem, waarschijnlijk
identiek aan Jan van Voorde, vernoemd tussen 1398 en 1418 Jan van
Yedeghem, heer van Voorde, houdt 1 bunder 28 roeden weide te St.Martens-Lierde in leen van het Leenhof van Aalst. Zijn dochter dient
nadien een leendenombrement in [18]. "En voorde, seignorie de jehan
de voorde" [19].
Tussen 1422 en 1436 wordt Jan van Oostkerke als heer van
Voorde vernoemd [20].
Jan Blancquaert wordt als heer van Voorde geciteerd in 14421443 [21].
Nadien, in de jaren 1444-1451, treffen we in de rekeningen van
de baljuw van het Land van Aalst de naam van Joos Van der scave (ook
Schaghen) aan, vemoemd als heer van de heerlijkheid Voorde [22].

[14] SCHOLLIERS E., Prinsen en boeren in de vrijheerlijkheid Steenhuize, in: Het Land van
Aalst, 40, 1988, p. 16.
[IS) Rijksarchief Beveren, archief abdij Ninove nr. 5 F 27.
[16] Ibidem, F 76.
[17] Ibidem, F 87; zie De Potter en Broeckaert, O.C., p. 4-5.
[18] Stadsarehief Aalst, Archief Land van Aalst, nr. 12945 f" 13vO.
[19] Algemeen Rijksarchief, Archief van de Rekenkamer nr. 13547; Rijksarchief Ronse,
Stadsarchief Geraard bergen nr. 40 f' 46.
(20) Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamer nr. 13550.
[21] Ibidem, nr. 1355!.
[22] Ibidem, nr. 13551.
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In 1486 kwam de heerlijkheid in het bezit van Roeland van
Wedergraat, heer van Voorde, baljuw van Ninove en eerste schepen
van de Keure van Gent, gehuwd met Cathelijne Van der Cameren. Hij
stierf in 1519 en werd samen met zijn vrouw te Voorde begraven. Zijn
zoon Hendrik van Wedergraat trok met Filips de Schone in 1501 naar
Spanje. Hij werd als heer van Voorde vernoemd in 1521.
Waarschijnlijk stierf hij zonder nakomelingen. Hij werd opgevolgd
door zijn broer Karel van Wedergraat, hoogbaljuw van Ninove en heer
van Landegem en tenslotte door zijn zuster Margareta gehuwd met
Joris Van der Meere. Zo kwam de heerlijkheid in het bezit van de
familie Van der Meere van Oudenaarde die ze tot het einde van het
Ancien Régime in de familie zou behouden. Margareta van
Wedergraat overleed in 1531, haar echtgenoot Joris overleed in 1507.
Beide werden begraven te Oudenaarde. Hun zoon eveneens Joris van
der Meere genaamd, wordt in 1530 als heer van Voorde vernoemd
[23].
Jonkheer Adolf Van der Meere, zoon van Joos, heer van Voorde,
maakte enkele aantekeningen over zijn familie in de registers van
heerlijke renten van Voorde. Deze aantekeningen werden achteraf
mee gekopieerd in de volgende registers [24].
Zijn grootvader Joos Van der Meere zoon van Joris gehuwd met
Joanna van Mastaing overleed op 8 december 1571. Zijn vader Joos
overleed kort daarop op 19 oktober 1572. Het was zijn grootvader die
het kasteel te Voorde liet bouwen in het jaar 1540. In 1580 werd het
in brand gestoken door de Gentse opstandelingen. Hijzelf vertoefde
toen in Italië.
Zijn moeder Catharina Van der Beken hertrouwde met jonkheer
Jacques De Luu. Ze verlieten het kasteel te Voorde om binnen de
muren van Aalst bescherming te zoeken tegen het oorlogsgeweld. Bij
de inname van Aalst door kolonel Temple, gouverneur van Brussel, in
1582, gingen alle familiepapieren verloren. Eén register van heerlijke
renten kon gered worden. Een vriend kon het een jaar later in
Nederland recupereren en zond het terug naar Adolf.
Bij de inname van Aalst kon Jacques De Luu zich in veiligheid
brengen. Zijn vrouw werd gevangen naar Antwerpen gevoerd. Na betaling van een losgeld kwam ze vrij evenwel met achterlating van alle
boeken, meubelen en documenten.

[23] VAN DE PERRE Dirk en VAN HAUWE Rik, De geschiedenis van Denderwindeke,
I: de middeleeuwse heren (ca. 1100-1487), in: Het Land van Aalst, 44,1992, p. 51.
[24] VAN ISTERDAEL Herman, Inventaris archief heerlijkheid Voorde, nrs. 6-8.
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De familie Van der Meere kende een opmerkelijke groei in aanzien en vermogen. Filip orbert, graaf van der Meere, overleden in
1734, betitelde zichzelf als heer van Kruishoutem, baron van de baanderij Boutersem, heer van Butsel, Kerkem, Bijvoorde, Aishove,
Clessenaar, Rode, Voorde, Kachtem, Machelen, Grammene, ...
De aanhechting van de Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk
in 1795 maakte abrupt een einde aan de dorpsheren en aan de heerlijke verplichtingen van de inwoners ten opzichte van de plaatselijke
heer.
Herman Van Isterdael
ldevoordelaan 27
94000kegem

Kasteel van Voorde in 1696 (naar gekleurde tekening van Sr. de la Pointe).
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SIGNALEMENT

TWEE NIEUWE WERKINSTRUMENTEN VOOR DE
GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN AALST
De bruikbaarheid van een collectie hangt af de toegangen tot die
collectie. Daarom zijn we blij onze lezers twee belangrijke werkinstrumenten te kunnen voorstellen.
1. G. VANDE WINKELen W. VERNAEVE, Het Land van Aalst 19491998. Systematisch Register op de jaargangen 1-50 van het geschiedkundig tijdschrift met indices op auteurs-, persoons- en plaatsnamen,
Aalst, 1999, 157 pp.
De eerste vijftig jaargangen van ons tijdschrift omvatten 15.254 pp.
Er verschenen 1158 bijdragen van meer dan 150 verschillende auteurs.
Van die omvangrijke materie hebben onze bestuursleden Georges Vande
Winkel en Wilfried Vernaeve een 'Systematisch Register' opgesteld.
Ze volgden daarin de werkwijze van de u intussen al vertrouwde
jaarlijkse 'Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst', die
in nr. 3 van elke jaargang verschijnt. De artikels van de vijftijg jaargangen zijn dus volgens een inhoudelijk classement gerangschikt volgens de
negen grote rubrieken en de vele onderrubrieken die ook in de
'Bibliografie' gebruikt worden.
Daaraan zijn drie indices toegevoegd: die van de auteursnamen
(welke auteur schreef welk artikel?), die van de persoonsnamen (welke
personen komen in de artikels ter sprake?) en die van de plaatsnamen
(over welke lokaties wordt in de artikels gehandeld?). Via deze drie reeksen trefwoorden is er een drievoudige toegang tot de artikels. Daarnaast
is er de thematische rangschikking van de artikels, zodat men vlug een
inzicht heeft in wat bijvoorbeeld over Parochiële instellingen,
Landbouw, Demografie, Sport, enz. in Het Land van Aalst verschenen
is. Een zeer handig werkinstrurnent, ook voor wie slechts over enkele
jaargangen van ons tijdschrift beschikt en daarin graag iets wil terugvinden. Het 'Systematisch Register' is tevens van een korte inleiding voorzien.
Kostprijs: leden 200 BF; niet leden 250 BF (+ verzendingskosten). Te
bestellen bij de vereniging.
2. M. DECRITS

en H. VAN ISTERDAEL, Catalogus van de
Atlas (Rijksarchief te Ronse. Inventarissen 25),
Brussel, 1998,584 pp.
Topografisch-historische

Het Land van Aalst, jaargang LI, 1999, nr. 4
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Dit zeer lijvig document omvat de inventaris van alle figuratief
materiaal dat zich in het Rijksarchief te Ronse bevindt, maar ook van
kaartmateriaal dat elders aanwezig is. Het gaat niet alleen om oude kaarten, maar eveneens om 19de- en 20ste-eeuwse documentatie, waaronder
tekeningen, affiches en foto's.
Eerst komt de opsomming van de internationale, nationale en
regionale plannen en documenten die zich te Ronse bevinden, aan bod.
Daarna volgt de hoodbrok van het werk, een op plaatsnaam geordend
overzicht (p. 47 tot 584) van de kaarten.
Welk soort materiaal en welke plaatsen zijn opgenomen? Het
hoofdbestanddeel vormen al de gemeenten (vernoemd naar de gemeentenaam van vóór de fusie) die vallen onder het ressort van het
Rijksarchief te Ronse (de streek van Ronse, Oudenaarde, Zottegem,
Herzele, Geraardsbergen). Van deze gemeenten is niet alleen opgesomd
wat zich te Ronse bevindt, maar ook zijn heel wat kaarten vermeld die
zich in een ander fonds bevinden (bv. in het Rijksarchief te Gent,
Kaarten en Plannen of in een Gemeentelijk Archief). Daardoor is dit
overzicht uitermate volledig en heeft de gebruiker via deze Atlas per
gemeente toegang tot meerdere fondsen en archieven tegelijkertijd.
Daarnaast worden ook die gemeenten vermeld die niet onder het
ressort van het Archief te Ronse vallen, maar waarvan daar wel figuratief materiaal aanwezig is (bv. Ninove). En dat is meer dan men zou vermoeden, vooral inzake fotomateriaal. Dit komt omdat veel documenten
uit het gerechtelijk archief van Oudenaarde te Ronse zijn terechtgekomen en het ressort van het gerechtelijke arrondissement groter was dan
dat van het Archief.
Te Ronse kan men de inventaris ook op computer raadplegen,
zodat op namen van landmeters, instellingen enz. kan gezocht worden.
Nogmaals, de Altas verwijst niet alleen naar wat klassiek onder
'Kaarten en Plannen' terecht kwam, maar omvat ook een omvangrijk
gedeelte 'Iconografie' (foto's van straatbeelden en gebouwen). Daarin is
deze collectie nieuw en vernieuwend.
Voor dr. Herman Van Isterdael, archivaris te Ronse, die zopas
benoemd werd tot hoofd van het Rijksarchief te Kortrijk, betekent deze
inventaris het afscheid van Ronse. Hij liet ons enkele schitterende inventarissen na - denken we maar aan die van 'Het Land van Aalst'. Jammer
voor onze regio dat een werkkracht van zijn niveau naar elders verhuist.
Hij heeft van het Archief te Ronse een goed georganiseerde werkplaats
gemaakt. We wensen hem in zijn nieuwe functie nog een Vluchtbare carrière toe en hopelijk mag het Land van Aalst zijn van inventariserende
en historische belangstelling blijven genieten.
Kostprijs: 950 BF; te bekomen in de rijksarchieven.
Dirk Van de PeITe
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LIJST VAN DE BESCHERMENDE
LEDEN 1999
Beschermende leden (1200 BEF.)
Aalst, Ceasar Van Den Steen
Aalst, Cherreté - De Block
Denderleeuw, Georges Couck
Denderwindeke, A. Callebaut
Gent, Herman Vekeman
Geraardsbergen, Femand Imbo
Mariakerke, Sylvain De Lange
Meerbeke, Mattens - Duville
Ninove, De Clercq - De Roeck
Ninove, Jean Van Londerseele
Ophasselt, Noël De Vleeschauwer
Velzeke, Crombé Georges
Steunende leden ( 800 BEF.)
Aalst, Christian Van Ingelgem
Aalst, Danny D'Herdt
Aalst, Etienne De Ridder
Aalst, Felix Van Orshoven
Aalst, Gustave Gheeraerdts
Aalst, Leo Fosselle
Aalst, Luc Geeroms
Aalst, M.M. De Vos
Aalst, Rudolf Eeman
Aalst, Willy Temmerman
Appelterre, J.P. Lauwereys
Appelterre, Jozef De Vuyst
Berlare, V. Thibau
Brussel, Eliane Galle
Brussel, Elisabeth Van Lil
Brussel, Willy Courteaux
Deinze, Gentiel De Smet
Denderleeuw, Edese Meesens
Denderleeuw, F. De Vos
Denderleeuw, Marcel De Ridder
Denderleeuw, Raphaël Daneels
Denderleeuw, Wilfried Van Der Perre
Dendermonde, Antoon Cordemans
Dendermonde, Dom Omaar Vermeren
Drongen, Patriek Goethals
Erembodegem, Gilbert Claus
Erembodegem, Marc Van Bockstaele
Erpe-Mere, Albert D'Hoker
Galmaarden, André Nys
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Geraardsbergen, E. Van Rampelberg
Geraardsbergen, Freddy De Chou
Geraardsbergen, Herman François
Geraardsbergen, Jan Van De Pontseele
Geraardsbergen, P. Van Der Maelen
Geraardsbergen, Spitaels - Vanserven
Gijzegem, Joseph vander Haegen
Grimminge, Etienne Pauwels
Herdersem, Pierre Monfils
Herzele, Herman De Meyer
Herzele, Marc Van Den Berghe
Hoeilaart, Frank Boel
Hove, Paul Van Bockstaele
Idegem, Frans De Turck
Idegem, M.L. Haelterman
Kerksken, Willy Michiels
Kessel-Lo, Hans De Mont
Koksijde, Roger Uytendaele
Kortrijk, Dirk Hendrickx
Lede, Hilda Cool
Lede, M. D' Haese
Meldert, Luc Robijns
Merelbeke, 1. De Cocker
Merelbeke, K. G. Van Acker
Merelbeke, Leo Warmoes
Moerbeke, Pierre De Rijst
Moorsel, E.H. Hector De Pauw
Nieuwerkerken, Marcel De Sloover
Ninove, Arrnand Smet
Ninove, Eric De Saedeleer
Ninove, G. De Latte
Ninove, Hans Scheerlinck
Ninove, Pascal De Klerck
Ogy, Willy Van Der Poorten
Outer, J. Rollier
Pollare, Dirk Van de Perre
Schendelbeke, Felix De Quick
Schendelbeke, Peter Van Den Hove
Schendelbeke, Roger De Pelsemaeker
Schoonaarde, Hubert Willems
Torhout, Gaston Imbo
Voorde, William Prieels
Wichelen, Herman Haerens
Wieze, Luc Van Driessche
Zottegem, Frans Van De Meulebroucke
Zottegem, Jacques Van Steenberghe
Zulte, Daniël Sabbe
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VERNIEUWING
VAN DE ABONNEMENTEN VOOR 2000
Wij danken alle trouwe leden van 1999 en vragen onmiddellijk
via het ingevoegde formulier uw abonnement te vernieuwen.
Spaar ons administratieve rompslomp en verwittig ons schriftelijk
of telefonisch indien u het abonnement niet wenst te verlengen.
Onze lidgelden blijven andermaal ongewijzigd:
550 fr. gewoon lid
800 fr. steunend lid
1200 fr. beschermend lid
Te storten op rk. 000-0586911-61, Het Land van Aalst,
Bevegemstraat 14, 9620 Zottegem.
De lijst van de steunende en beschermende leden
wordt in nr. 4 van de jaargang afgedrukt.
Elk nieuw lid ontvangt gratis onze gekleurde Sanderuskaart.
Deze kan afgehaald worden bij de leden van het bestuur.
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