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WOUTER RONSIJN - ASPIRANT VAN HET FWO 

Een hopeloze onderneming 
De werkateliers van Vanderstraeten-Dumont en 
Boelaert, en hun poging de bevolking van het 

Oudenaardse een nieuwe stiel aan te leren 1 

De linnennijverheid was in de 18de en eerste helft van de 19de eeuw één 
van de belangrijkste pijlers waarop de Vlaamse rurale economie rustte. 
Vooral in het huidige Oost- en West-Vlaanderen was dat het geval. Het 
verbouwen van vlas, het spinnen van dat vlas tot garen en tenslotte het 
weven van lijnwaden was voor vele plattelandsbewoners een belangrijke 
bron van inkomsten. Voor gezinnen die weinig andere bestaansmiddelen 
hadden was het zelfs de belangrijkste activiteit geworden. De producten 
van de lijnwaadnijverheid werden op de stedelijke markten verhandeld. 
Een belangrijk deel van het Vlaamse linnen kwam zelfs op de internatio
nale markt terecht. 
Wanneer men echter in Engeland machines begon in te zetten die lijn
waad konden weven en garen spinnen van vlas, verloor de Vlaamse, arti
sanale, lijnwaadnijverheid snel terrein. De machines deden het algauw 
zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit beter dan de Vlaamse spinsters 
en wevers. 
Deze evolutie had voor Vlaanderen verregaande gevolgen. Vele platte
landsgezinnen verloren een belangrijk deel van hun inkomen zonder dat 
er alternatieven voorhanden waren. Om de ellende te verzachten trachtte 
de overheid voor dergelijke alternatieven te zorgen. Het werkatelier van 
Vanderstraeten-Dumont en Boelaert, opgericht in 1851, was één van de 

Grotendeel\ op ba~is van mijn scriptie: De moeilijke jaren 1840 in Oudenaarde. Sociaal
economi\Ch en politiek beeld van een stad tussen 1840 - 1850. Een historisch onderLoek 
naar het vcrloop van de crisis van 1845 - 1849 binnen de sociaal-economische context van 
Oudenaarde en de behandeling van die crisis binnen de politieke context van Oudenaarde 
IOnuitgegeven licentiaatwcrhandcling, UGent, Eric Vanhaute), Gent, UGcnt, 2004, pp. 
125-140 
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initiatieven die door de staat financieel werden gesteund. De bedoeling 
van het atelier was om mensen op te leiden en te perfectioneren in een 
nieuwe nijverheid, het weven van batist en linon (beide fijne weefsels 
van vlas). Degenen die in het atelier een opleiding hadden gekregen. zou
den nadien door de ondernemers thuis tewerkgesteld worden. Toen men 
tien jaar later, in 1861 nog steeds nauwelijks vooruitgang had geboekt. 
trok de staat zijn steun definitief in en hield het werkhuis op te bestaan. 
Over het werkatelier van Vanderstraeten-Dumont en Boelaert zijn we 
zeer goed ingelicht dankzij een dossier hierover dat zich momenteel in 
het stadsarchief van Oudenaarde bevindt2• Dat dossier komt duidelijk 
oorspronkelijk uit het provinciaal archief en het is niet bekend hoe het 
in het stadsarchief terechtkwam. Naast informatie over het atelier van 
Oudenaarde bevat het dossier, dat nagenoeg uitsluitend uit briefwisseling 
bestaat, ook gegevens over andere ateliers in handen van voornoemde 
industriëlen. Dit artikel gaat over de hopeloze poging van Vanderstraeten
Dumont en Boelaert. In deze case-study ga ik op zoek naar wat de inzet 
en resultaten van deze onderneming waren en tracht ik een indicatie te 
geven van wat het uiteindelijke mislukken van dit project veroorzaakte. 

DE OVEREENKOMST VAN 1851 

F. Vanderstraeten-Dumont was Je belangrijkste kracht achter het p(\)jt.~t 
om een weefatelier in Oudenaarde op te richten. Hij was op Jat moment 
gemeenteraadslid in Oudenaarde. Zijn hernep was koopman. ondt.•r mt.'l.'r 
in lijnwaad. Hij was de zoon was Vanderstraeten-Ve~missen. ~~n nm Je 
Oudenaardse lijnwaadhandelaars waar de nndertlll.'k.st.·ommissie voor de 
linnennijverheid tien jaar eerder nog mee had gesprnk.en. Samt•n met 1ijn 
zakenpartner H. Bochtcri kon Vanderstraett'n-Dumnnt dril' van de tes 
ateliers overnemen die Ch. Aug. Mucs na 1ijn dlw•d aan 1.ijn \Touw had 
nagelaten: twee spinateliers in 1\tatt'r t'n Zingt.•m t'n t't'll atelkr H)llr ht•t 
weven van hatist in Bevcre. 
In t'ehruari I K51 sloten ze t'en ovt'l'l.'t'nkomst 11\t'l dt• nwrheid "aarin dit' 
haar steun toa.egde om het a tel i er \'Uil lkwrt.' rumr Oudt·n:uu\k' nn.·r lt' 
brengen. De overheid vroeg te vöör het t•indt• van I X:" I minstt•ns t\\ m-
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tig getouwen, ondergebracht in een voldoende ruim gebouw, in werking 
stellen. Er moest een cantre-maître komen die voldoende wist over het 
maken van batisteen linon en die in staat was zijn vaardigheden over te 
dragen op leerlingen. Één van de belangrijkste zorgen was de kwaliteit 
van de producten. Alles moest in het werk worden gesteld opdat ze op dat 
vlak niet zouden onderdoen voor buitenlandse goederen. 
In hun spinateliers van Mater en Zingem zouden ze minstens honderd 
spinsters aan het werk moeten stellen voor het spinnen van mulquine
negaren of batist. Elk jaar kon de overheid de helft van de gevormde 
leerlingen in de verschillende ateliers vervangen door nieuwe leerlingen, 
tegen een kleine vergoeding. De lonen in de ateliers werden in de over
eenkomst vastgesteld op I ,00 fr. voor een gevormde wever en 0,35 fr. 
voor een spinster. De ondernemers werden echter vrij gelaten het loon 
van de spinsters en wevers aan te passen naargelang hun productiviteit, 
zolang ze ervoor zorgden dat het ongeveer gelijklopend was met de lonen 
van gelijkaardige producten in België. 
Een belangrijke bepaling was dat Vanderstraeten-Dumont en Boelaert 
de spinsters en wevers die in de ateliers hun opleiding hadden voltooid, 
nadien thuis aan het werk zouden stellen. Daarvoor zouden de onder
nemers de thuiswerkers van de nodige grondstoffen voorzien. Daarmee 
moesten ze voortdurend aan het werk blijven. Hun producten konden 
Vanderstraeten-Dumont en Boelaert daarna voor eigen rekening verko
pen. 

In ruil voor de werkgelegenheid waarvoor de ondernemers hiermee in 
Oudenaarde en omgeving zouden zorgen, kregen ze de werktuigen die 
door Maes in Bevere waren gebruikt als een lening. Na drie jaar zouden 
ze die kunnen overkopen van de staat. Verder zou de overheid hen jaar
lijks J.4(XJ fr. toekennen voor het loon van de contre-maître, de huur van 
gebouwen, verlichting, verwarming, enz. Om in de eerste oprichtings
kosten te voor.óen kregen ze daarbovenop nog eens éénrnalig 1.000 fr. 
Twee toeziehtscommissies werden opgericht om te waken over de nale
ving van het contract, één voor het atelier in Oudenaarde, en één voor de 
ateliers in Zingem en Mater. 
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DE SPINATELIERS IN ZINGEM EN MATER 

Het atelier in Zingem deelden Vanderstraeten-Dumont en Boelaert met E. 
Steenmeijer, een ondernemer uit Kortrijk (die samenwerkte met P. & A. 
Bertrand, koopmannen te Cambrai). Tussen beide uitbater~ ontstond er in 
1853 een twist over de lonen van spinsters. De associés Yanderstraeten
Dumont en Boelaert verboden Steenmeijer de spinsters nog langer voor 
zijn rekening of voor die van de heren Bertrand te doen werken. 
Steenmeijer begreep meteen waarom het ging: het loon van de spinsters. 
Aan het loon dat hij de spinsters betaalde konden Vanderstraeten-Dumont 
en Boelaert niet met hem concurreren. Steenmeijer en zijn kompanen 
stelden al vijf jaar spinsters tewerk in Zingem en hadden naar eigen zeg
gen hun lot heel wat verbeterd, net zoals ze in sommige gemeenten van 
de arrondissementen Kortrijk en Roeselare hadden gedaan. In reactie op 
het verbod van de associés liet Steenmeijer nagaan of de overheid niet 
tussenbeide kon komen om het atelier in Zingem af te staan aan de heren 
Bertrand, met wie Steenmeijer samenwerkte. 
Vanderstraeten van zijn kant klaagde erover de maîtresse van het ate
lier van Zingem het werk niet goed leidde: de spinsters produ~eerden er 
onvoldoende garen voor zijn weefatelier in Oudenaarde, de lonen waren 
er te hoog en het garen dat de spinsters er sponnen was te dun. 
Wat er van deze klachten aan was werd nagegaan door P. M. Amelot. die 
optrad als lid van de toezichtscommissie3• Dat er onvoldoende garen was 
kwam niet als een verassing: het vlas dat Vanderstraeten in I R5:! le\'erde 
was van zeer slechte kwaliteit en pas met Pasen 1 R53 werd heter vlns 
geleverd. De spinsters konden hiermee echter niet aan de slag omd;lt dt.' 
maîtresse geen geld had om hun loon uit te hetakn. terwijl 1e de spin
sters al vijf weken loon verschuldigd was. 
Wat dat loon betrof viel Steenmeijer volgt.·ns Amdot nit.•ts lt.' n·rwijtt.·n. 
Steenmeijer was slechts een commissionaris voor t.'t.'n Franse fabrikant 
en werd niet door de overhl'id gesubsidit.•t.•rd. Vanderstmett.·n daan.•ntl'· 
gen kreeg subsidies van de staat met de expliciete ht.·doding hienlll'l' ht.•t 
lot van de arme bevolking te verbeteren: waarom kon hij dan nok gl'l'll 

3 1'. M. Amelot wus hurgl'llll'estcr vun Zingcm l'n wcnlllp:! 1.0~.11{~ I :1:11\j:l."~teM al~ h,l '"" 
de toc;r.ichtsl·ommissie, in vcrvunging vun !Felix'lJI\In~sct (1\"\.'htcr \1111 .te 1\"\.'htl"m"- \:\U 

eerste utmlcg te Oulll'!HUII\le), die dt'/l' hml'tic Wl'lJI.l'l\11.". 1~ andere ll'<kn \\aren l·l,wcntl"' 
BleCl'kcre (schl'J'll'n tl' Oudl'll!lnrlll•) en <îil·t-Ddnjl.:ll'hl' \lll'j:.lld~llllle nu,kn:~al\11." l."ll 1\an,tt-
lnur in lijnwuudl, nnngl'stcld np I o.!).l.l N~ I. 
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hoger loon uitbetalen? Vanzelfsprekend wilden de spinsters niet langer 
voor Vanderstraeten werken als ze bij Steenmeijer hetzelfde konden doen 
voor een hoger loon. 
De laatste klacht van Vanderstraeten betrof de kwaliteit: hij vond dat de 
spinsters te dun garen maakten. Voor de oudere spinsters was dat volgens 
Amelot niet mogelijk. Bovendien was het nadelig voor de werksters: met 
dikker garen viel er minder te verdienen. De meesteres zei dat het fijne 
garen niet vrijwillig door Vanderstraeten werd meegenomen. Steenmeijer 
daarentegen kocht alle garen zonder onderscheid, betaalde het bijna 
altijd als eerste klasse garen zonder er opmerkingen over te maken, en 
liet bijna altijd 300 à 400 fr. achter als voorschot op de lonen. 
Steenmeijer had waarschijnlijk plannen om zich uit dit atelier terug te 
trekken. en zelf één op te richten in Zingem. Hij had daarvoor reeds een 
scheerder ("ourdisseur") uit Heurne aangenomen. Het lag voor de hand 
dat de meeste spinsters in dat geval het atelier van Vanderstraeten zouden 
verlaten om bij Steenmeijer te gaan werken 

De commissie die toezicht uitoefende op de spinateliers van Zingem en 
Mater wou de lonen van beide instellingen meer op elkaar afstemmen. 
Uit de vergelijking kwam naar voor dat er slechts een klein verschil tus
sen Mater en Zingem bestond. Het garen van Mater werd erkend als van 
betere kwaliteit, terwijl fijner garen in Mater goedkoper werd betaald. 
Bovendien was het zo dat de beste spinsters van Mater slechts 0,50 fr. 
per dag konden verdienen, terwijl men in de kantscholen in de buurt op 
dezelfde tijd 0,75 à I ,00 fr. kon verdienen. De toeziehtscommissie zou 
met Vanderstraeten en Boelaert gaan praten of het niet mogelijk was de 
lonen te verhogen. 
Ondank'> deze moeilijkheden beweerden de associés in gewone jaren 
80 à 90 spinsters aan het werk te hebben gesteld in Mater en 60 à 80 
in Zingem. Daardoor werd het voorgeschreven aantal van I 00 spinsters 
vaak overtroffen. Op bepaalde momenten was het echter onmogelijk te 
verhinderen dat de kinderen het etablissement verlieten, waarvan som
mige op het land gingen werken. Vanderstraeten zorgde voor een voort
durende afzet van hun producten, oefende daarmee een goede concur
rentie uit en zou zich volgens de toeziehtscommissie van het weefatelier 
zelf vert.etten tegen een monopolie, dat steeds een slechte invloed had 
op de Ionen. Aan dat laatste valt evenwel te twijfelen, gezien het conflict 
met Stccnmeijer. 
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HET WEEFATELIER IN OUDENAARDE 

De beide spinateliers hadden het dus niet gemakkelijk. maar deden het 
gezien het grote aantal spinsters dat er werkte, toch nog niet zo s.lecht. 

Met het weefatelier dat van Bevere naar Oudenaarde werd gehaald ging 
het aanvankelijk vrij goed. Van in het begin werden 21 getouwen en 36 
personen tussen 14 en 40 jaar aan het werk gesteld. endaannee overtrof
fen ze de verwachtingen in de overeenkomst met de overheid. Het eta
blissement zou een goede impuls hebben gegeven aan de inplanting van 
deze nieuwe nijverheid, het weven van batist. 
In het atelier werd "batiste allemande", ook "rollet" genaamd. geprodu
ceerd. Dit gebeurde met het vliegend schietspoel en met mechanisch of 
gemengd garen. De doeken en andere weefsels. die tussen 4 en 15 fr.per 
dozijn kostten, werden daarna gebleekt en afgewerkt zoals in Duitsland. 
Daarnaast werd ook "batiste française ·· gemaakt. met het garen van 
Mater en Zingem. Het atelier in Oudenaarde was het enige in België waar 
batiste française werd gemaakt en Vanderstraeten-Dumont en Boelaert 
deden dat naar eigen zeggen met een dusdanige perfectie dat ze met de 
meest geperfectioneerde en verfijnde weefsels van Fmnkrijk konden 
concurreren. De contre-maître van het atelier. Quiévreux. dte instond 
voor de opleiding van de andere wevers. was rond 1850 van Fmnkrijk 
naar België gekomen. Het bleken en afwerken was lang een prohleem 
geweest, maar na verschillende pogingen slaagde een hlek.er uit Kortrijk 
erin een even mooi wit te hekomen als in Camhmi. Indien de omst<mdig
heden het toelieten wou men met deze producten in 1855 1dfs nmlr tk 
wereldtentoonstelling van Parijs gaan, waar hun batistl'n znutkn vergde
ken worden met die van Camhrai en Valendennt'S. 

De verkoop van de producten was ed1tl'r minder SUl't·esn,J. Vasdlilkntk 
pogingen waren ondernomen om een g.ol·dt• at/t•tmarkt te vindt·n: reifl•n 
in België en Nederland. op1.etten van dl'pllts in wrsdlilkndt• g.n'tl' stt'
dcn en contact opnemen met commisskhui/t'n. Ik rt•sultutt'll daanan 
waren beperkt. In januari I 1'5-l had nll·n nog. 500 stuks in ht•t mag.:vijn 
liggen, ter waarde van 25 i'l JO.OOO fr. Voor delt' mndliikt• aflt'llllnl.!t'
lijkheden gaf men vcrschillende rt•tknt•n: er was in lkh!i~ \Winil.! vm:tl.! 
nm~r hun producten, er was de huitenlandsl' ~.·nnl'llll'l.'ntk: "k pr\~it;g.~,• :m;i~ 
nattonale qui pn51~rc les fahrkats c5tnlll~l·rs" t'n IL'nslnttl' ,k hx·~t;md 'an 
het spinatelier in Mat~.·r. waar th.• lnnl'll~ vnlg.~.·ns \'atllkr~tnwt~.·n ,krm:ttl' 
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hoog waren dat het eigenlijk goedkoper was garen te halen in Kortrijk of 
Soignies. 
Toen in 1853 het moment was aangebroken om na te gaan of het nuttig 
was het contract tussen Vanderstraeten-Dumont en Boelaert enerzijds, en 
de overheid anderzijds, te verlengen, stonden de zaken er niet zo goed 
voor. 
In november 1853 brachten de leden van de toeziehtscommissie een 
bezoek aan het weefatelier. Ze troffen de instelling in een slechte toe
stand aan. Slechts 12 getouwen werden gebruikt. Het personeel bestond, 
naast de contre-maitre, uit 8 à I 0 jongens van tussen 8 en 13 jaar. 
'Ernstige arbeiders', zoals bijvoorbeeld een vader die zijn gezin moest 
onderhouden. vond men er niet. Voor het gebrek aan voldoende getou
wen verwees Yanderstraeten naar zijn plannen een deel van de werkloze 
weefgetouwen in zijn ruime kelder te plaatsen, waar vóór het einde van 
de maand zes getouwen moesten werken. Als verklaring voor het gebrek 
aan arbeiders verwees Vanderstraeten naar de tijd van het jaar: verschil
lende arbeiders hadden de instelling verlaten om zich bezig te houden 
met zaaien en het werk op het land. Het was immers tijd om wintergraan 
te zaaien. Leerlingen die voldoende opgeleid waren om thuis verder te 
werken waren er niet: sommige arbeiders waren niet bekwaam genoeg, 
de anderen die dat wel waren, waren zonder uitzondering allemaal naar 
Frankrijk verhuisd. Het atelier had volgens de commissie niets van de 
oorspronkelijke doelstellingen verwezenlijkt en zou dat in de toekomst 
ook niet meer doen, zo dacht men. Men erkende wel dat de problemen 
niet altijd het gevolg waren van fouten die de ondernemers maakten, maar 
ook van de moeilijke omstandigheden die niet waren voorzien en die de 
werkzaamheden op bepaalde momenten tot stilstand dwongen. 

Deze informatie werd door de gouverneur overgemaakt aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken, die erover moest beslissen om de over
eenkomst al dan niet te verlengen. De gouverneur voegde eraan toe dat 
Vanderstraeten-Dumont en Boelaert de overeenkomst wel twee jaar lang 
hadden nageleefd, maar dat het atelier sinds enkele maanden ingekrom
pen was. Het probleem was de verkoop van de producten: in het binnen
land vonden ze geen regelmatige afzet, terwijl op buitenlandse markten 
de weefsels van Vanderstracten-Dumont en Boelaert concurrentie onder
vonden van Franse en Engelse producten wat de bleking en afwerking 
betreft. Dat was in België bovendien ook duurder. Hun ruwe weefsels 
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daarentegen waren onberispelijk en konden zelfs de vergelijking in kwa
liteit en prijs met de beste Franse producten doorstaan. alduf-. de gouver

neur. 

Naast de toeziehtscommissie gaven ook Yanderstraeten-Dumont en 
Boelaert hun versie van de feiten aan de gouverneur. Zij hadden in 
1851 op aandringen van de overheid het atelier in Bevere overgenomen. 
ondanks de slechte indruk die dit établissement en décadence hen gaf en 
de moeilijkheden waarin gelijkaardige initiatieven in Moerbeke. Aalst 
en Kortrijk zich bevonden. Toch had men met toewijding aan dit eta
blissement gewerkt, niet omwille van de geldelijke steun van de Maat. 
maar wel "la promesse de l'appui moral. de l'intervention biem·eillante 
du Gouvernement." Op basis hiervan werd de productie op grote schaal 
gebracht, en werd vaak het voorgeschreven aantal getouwen O\'erschre
den, omdat men ook wevers in de gevangenis van Oudenaarde aan het 
werk stelde. Op bepaalde momenten was het echter onmogelijk alle 
arbeiders in het atelier te behouden omdat ze door de eigenaars van hun 
huurhuisjes gevraagd werden landbouwarbeid te doen. Enkel de inwoner.
van de stad zelf bleven bij het weefgetouw. Ze waren er wel in geslaagd 
verschillende arbeiders te vormen die op dat moment zelfstandig hatist 
en linon van zeer goede kwaliteit weefden. 

EEN NIEUWE OVEREENKOMST IN 1854 

De overeenkomst met de overheid \V as afgesloten in tchruuri I ~51 t'll 
duurde drie jaar. In februari I ~54 kwam de1e dus te YerYalkn. Al in 
augustus 1853 wenJen Vanderstraeten-Dumont en Boeinert aangesdm.·
ven door de gouverneur over maatrcgek•n dit' men llllll'st nt•mcn ''111 lil' 
overeenkomst te verlengen indien 1.e dut nodig Yonden. Het eigenlijk(.' 
doel van de gouvernt•ur was vooral dat dt' att•lk-rs in t'Cll llX'st;md ~ ;m 

"industrie libre" 1.ouden kunnt•n opl'rert'll, waardnor stt'Ull Yan dt• stmlt 
niet meer nodig of minimaal wu 1.ijn. 
Yanderstracten ad11te overheidsstL'~IIl criHer nog stt•eds nodig. Ik gou

verneur vroeg daarom eerst uan de tot'lÎl'htsnHnmissie L'L'I\ n•l'l"'''1 lWt'r 
de toestand van het wed'utdil'r op tL' stl'lkn. DaarYnnr hradll lil' ç,,mmis
sie in november I X5J L'en hl':tod, aan lwt atdk·r. wat llll'll :mntf\,f ''~ll:-.. 
hierhoven hes~.:hrL'Vl'n. 
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Boelaert wou niet langer met Vanderstraeten samenwerken. Hij ging zon
der tussenkomst van de overheid verder werken voor eigen rekening. Al 
wat hij daarvoor nodig had was de toestemming van de overheid om 
enkele wevers uit het atelier thuis voor hem te laten werken, een aantal 
weefgetouwen die op dat moment aan de staat toebehoorden, en tenslotte 
de mogelijkheid om een deel van de spinsters in Mater te gebruiken om 
hem garen te leveren. 
Yanderstraeten-Dumont verwachte meer van de overheid. Hij wou het 
minimum aantal weefgetouwen verminderen tot 12, waarvan zes in het 
atelier en zes bij hem thuis. Om dat mogelijk te maken vroeg hij de over
heid hem nog drie jaar lang 1.400 fr. per jaar uit te betalen. Daarna zou 
hij de nijverheid op een betamelijk niveau zelfstandig dus zonder tussen
komst van de overheid verder kunnen zetten. 

Dergelijke voorwaarden vond de gouverneur onaanvaardbaar. Hij stelde 
een andere vorm van steun voor waarbij meer rekening zou gehouden 
worden met de resultaten die Vanderstraeten boekte. Voor het loon van 
de Franse cantre-maître zou Vanderstraeten-Dumont het eerste jaar 700 
fr. krijgen. Na dat jaar ging dan bekeken worden of het nog wel nut had 
dat loon verder uit te betalen. Los daarvan wou hij Vanderstraeten een 
toelage van 50 fr. geven per weefgetouw dat hij aan het werk stelde, 
voor maximum tien getouwen. Dat zou pas worden uitbetaald indien 
de wevers twee jaar lang op een regelmatige basis gewerkt hadden. De 
bedoeling van deze premie was Vanderstraeten aan te moedigen zoveel 
mogelijk wevers thuis aan het werk te zetten en op die manier een nieuwe 
huisnijverheid te introduceren. Ook Boelaert kon van een dergelijke 
aanmoediging genieten. Dit voorstel kreeg de steun van de minister van 
Binnenlandse Zaken. 
Op 4 januari 1854 werd een overeenkomst in deze zin voorgelegd aan 
Vanderstraeten maar door hem geweigerd. Er volgden nog een aantal 
aanpa~singen, onder andere op de bepaling van het loon van de spinsters 
in Mater, zoals de mogelijkheid het te laten afhangen van de hausse en 
haisse van de handel. De gouverneur ging hiermee akkoord, zolang het 
loon werd vastgesteld in overeenkomst met de commissie, en indien het 
slechts één keer per trimester kon worden aangepast aan de economische 
toestand. 
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De nieuwe overeenkomst kwam tot stand op 22 maan 1854 en werd 
daags erna door een koninklijk besluit goedgekeurd. Het minimum aan
tal weefgetouwen dat minstens in werkzaamheid moest worden gehou
den was intussen gereduceerd tot zes, maar de bedoeling was dat tegelijk 
zoveel mogelijk wevers thuis aan het werk waren. Enkel voor de wever.. 
die regelmatig thuis werkten kreeg Yanderstraeten een vergoeding \'an 
50 fr. en dat voor maximum vijf wevers. Het loon van de wever.. lag nu 
een stuk hoger: minstens 1,50 fr., dat Yanderstraeten wel kon aanpassen 
naargelang de verdienste en de inzet van de wever. In Mater moest hij 
voor werk zorgen voor de spinsters. Een goede spinsters moest er min
stens 0,50 fr. per dag kunnen verdienen. 
Deze bepalingen golden niet voor de spinsters in Zingem. Zij mochten 
ook worden gebruikt door andere industriëlen. De slechte ervaringen met 
Steenmeijer en de maîtresse van het spinatelier in Zingem zorgden ervoor 
dat in de nieuwe overeenkomst bepaald werd dat. indien de aanwezig
heid van andere fabrikanten in Zingem voor loonsproblemen zou zorgen. 
hun loon zou moeten worden bepaald in een overeenkomst met de toe
zichtscommissie. Verder kon Yanderstraeten de maÎtresses in Zingem en 
Mater laten vervangen als hij daar ernstige motieven voor had. 
De overheid zou zorgen voor het loon van de cc>mre-mtiÎtre Quiévreux 
(700 fr.) in 1854 en indien dit nuttig bleek ook voor I ~55. Eveneens ging 
de staat zorgen voor het loon van de mairn.•sst•s van Mater en Zingen1. 
Die gemeenten zouden de lokalen van de ateliers huren en llnderhuuden. 
Het contract gold voor twee jaar na het verlopen van de eerste lWt•reen
komst. d.w.z. tot februari I ~5ó. 

In februari I ~55 was een deel van het contnll·t wrlnpcn: dt• nwrht•id Jou 
nu evalucren of het nut had het loon van Quiévreu\ !t' blijven bet;1kn. In 
die maand vroeg Yanderstracten om de uitlx•tnling vnn ~Je twt·edt• helft 
van dat loon ( 350 fr.) en een verglK'ding van 50 fr. voor dt' t'llt' "t'\l'r 
die hij thuis tewerk had gesteld - hij st·hijnt nkt te lx•sctkn dat dt'/t' 
premie hem volgens de overeenkom~! pas. na twet' jaar kon h~gd,~.·nd 
worden. Hij moest op dat monH:nt geplaagd wordt•n door geldpn.,hk•mt'l\. 
Yandcrstracten vroeg het geld over tt' maken \'Öt'lr ht·t t'Îndt' van dt• mmmd. 
het moment waarop hij veel ht·tnlingen nllK'St dot'n. 
Tegelijk schetste hij een hcl'ld van 1.ijn tnt'stand. I kt \!anst' jaar h:1d hij 
zich strikt mm de nvcrel'nknmst gt•hn~llkll t'n hij had d~ kdt'l; ';m ~k hx: 
zkhtscommissic ml'enll'rt• kt•rt•n vcrtncht lwt at~·lkr lt' ht·t~x·i..l'l\. Sk-du, 
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één wever had hij thuis aan het werk gehouden, in Bevere; verschillende 
andere pogingen ondernomen in Bevere en Eine hadden geen resultaat 
opgeleverd omdat hij nergens een geschikt lokaal vond. Zijn atelier in 
Mater deed het nog altijd goed en de spinsters verdienden er volgens 
hem een goed loon. Het atelier van Zingem had hij echter opgegeven 
en dat was nu in handen van een vreemdeling die, aldus Vanderstraeten, 
de spinsters een arbitrair en onrechtvaardig loon gaf. De verkoop ging 
nog steeds moeizaam. Zijn producten waren niettemin van uitmuntende 
kwaliteit. want hij schreef dat ze klaar waren om naar de tentoonstelling 
in Parijs te worden gestuurd. 

De leden van de toeziehtscommissie dienden in augustus 1855 hun ont
slag in. Ze hadden in 1853 al aangegeven dat er geen reden meer was 
om het etablissement nog langer te steunen, maar toch werd een nieuwe 
overeenkomst gesloten. Ook deze overeenkomst had volgens de com
missie geen gunstig resultaat gehad. Vanderstraeten had ze volgens hen 
niet altijd even strikt nageleefd. Omdat het in die toestand volgens hen 
onmogelijk was hun taak met eer te vervullen, vroegen ze de gouver
neur hun ontslag te aanvaarden. De gouverneur, in zijn reactie hierop, 
betreurde het dat Vanderstraeten er niet in slaagde zijn verbintenissen na 
te komen en dat het atelier niet aan de verwachtingen- de introductie van 
een nieuwe nijverheid die goed was voor het algemeen welzijn- voldeed. 
De leden van de commissie gingen akkoord hun functie uit te oefenen tot 
februari 1856, wanneer het contract verviel. 

VERLENING VAN DE OVEREENKOMST TOT 1857 

In de loop van januari 1856 begonnen er opnieuw gesprekken over een 
eventuele verlenging van de overeenkomst. De gouverneur was niet erg 
enthousiast om het atelier nog langer door de staat te ondersteunen, maar 
kon de overheidssteun om twee redenen niet zomaar intrekken. Ten 
eerste waren er de economische moeilijkheden van dat moment (hoge 
graanprijzen) waardoor het opgeven van het atelier de toestand alleen 
zou verergeren. Ten tweede betekende het opgeven van het weefatelier 
in Oudenaarde tegelijk dat ook het spinatelier in Mater, dat volgens de 
gouverneur wel degelijk goed werkte, zou worden opgegeven. 
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In een brief aan Yanderstraeten in januari 1856 gaf de gouverneur dui
delijk te verstaan dat hij resultaten wou zien. De overeenkomst van 185 I 
had de intentie om met overheidssteun een nieuwe nijverheid te introdu
ceren. Dergelijke overeenkomsten hadden volgens de gouverneur elden. 
meestal succes gekend. De steun aan Yanderstraeten bleek echter een 
mislukking te worden: in 1854 was overheidssteun nog steeds nodig ter
wijl de nijverheid geen uitbreiding had genomen maar integendeel was 
ingekrompen. Om die reden waren er volgens de gouverneur geen rede
nen om een verlenging van de overeenkomst van 1854 voor te leggen 
aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hij had er geen vertrouwen in 
dat de nijverheid zich nog verder zou ontplooien. Indien hij de overeen
komst wou verlengen dan moest Vanderstraeten kunnen aantonen dat het 
mogelijk was meer getouwen aan het werk te stellen zonder een hogere 
toelage van de staat. 

De toeziehtscommissie bracht diezelfde maand aan het licht dat er in het 
atelier niet de vereiste zes, maar wel zeven getouwen in werkzaamheid 
waren. Op zich geen belangrijke verwezenlijking. maar voldoende om de 
gouverneur ervan te overtuigen dat de nijverheid doorheen al de moeilijk
heden wel standhield. De gouverneur zag hier vooruitgang in. Bovendien 
vond hij geen reden waarom de productie van batist in Frankrijk wel en 
in België niet zou kunnen. Naast de zeven getouwen in zijn atelier had 
Yanderstraeten twee wevers thuis aan het werk gezet. Auguste Holvoet 
in Bevere en Louis Dcmetter in Eine. In de overeenkomst was hem 50 
fr. toegekend per wever die hij thuis regelmatig werk hciorgde. m<~<tr 
Yanderstraeten erkende zelf dat het werk van de wever uit Eine sk"\.·hts 
onregelmatig en zelfs met langdurige intervallen had plaatsgenmden. 
Daarom kon hij in principe slechts beroep doen np een vergt~ding Hl4..1r 
één wever. 

De zeven getouwen lieten de gouwmeur weer c..·nigslins geltwen in de 
leefbaarheid van de nijverheid. Ook vond hij dat dtltlr de sb:hte nmstan
Jighcdcn van het moment het terugtrekken \·an nverhc..•idssteun miss~..·hic..•n 
nadelig kon zijn voor de arhl'idc..•rs van Oudc..·naardc..·. Hij H1.X'g de.· hurg(.'
mecster vun de stad om zijn mening over het hdang van dit atl'lh.·r c..·n 
of hij drie nieuwe leLlen voor een eventude nic..•uwc..· tt~lkhtsc..·t,mmissic..• 
kon vinden. De burgemeester antwoordde.• thlt nieuwe k·den vindc..·n \.!(.'1.'1\ 

gemakkelijke tauk wus omdat het atdier \Winig \'ll4..lrtkd hmdll aa~\ c..k 
stud. De vorige commissie.· wus daarvan nvc..•rtui~d c..•n had n\l.'(.'rtl\~mb , ;lsl· 
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gesteld dat aan de overeenkomst werd verzaakt. Indien de overeenkomst 
werd verlengd moest er een nieuwe commissie worden samengesteld 
die streng genoeg was om de naleving af te dwingen: "L' établissement 
devrait marcher régulièrement, ou il devrait être abandonné.". 
Vanderstraeten wou de overeenkomst verlengen. Opdat hij zonder ver
dere opofferingen zijn nijverheid wou blijven beoefenen na het vervallen 
van het contract. wou hij de bepaling toevoegen dat hij nadien de nodige 
werktuigen. die de staat toebehoorden, zonder vergoeding kon overne
men. De stukken die hij niet meer nodig had zou hij afstaan aan andere 
industriëlen of wevers die er gebruik van wensten te maken. Dit werd 
niet aanvaard door de gouverneur: na het verlopen van de overeenkomst 
kon hij de werktuigen van de staat aankopen, tenzij hij de hele onder
neming opgaf. Het ging enkel nog om het verlengen van de bestaande 
overeenkomst. Vanderstraeten bond in, zonder evenwel de hoop op de 
werktuigen op te geven. De nieuwe overeenkomst werd op I april 1856 
getekend door Vanderstraeten en op 22 mei goedgekeurd door de minis
ter van Binnenlandse Zaken. Ook een nieuwe toeziehtscommissie werd 
aangesteld. 

NA 1857 

Reeds in september 1856 vroeg de gouverneur de commissie om na te 
gaan of V anderstraeten de intentie had na februari 1857, wanneer de 
overeenkomst zou vervallen, om het atelier te behouden. Indien dat niet 
het geval wa<; konden bijtijds maatregelen worden genomen om de pro
ductie te behouden. Vanderstraeten wou nog steeds doorgaan, indien hij 
dezelfde steun van de overheid bleef ontvangen. 
In maart 1857, na het verlopen van de overeenkomst van 1856, was hij 
zelfs bereid het aantal getouwen te verdubbelen, van zes naar twaalf. Zes 
getouwen zouden worden gebruikt voor het weven van Franse batist, 
geweven met de hand en met handgesponnen garen. Op de zes andere 
zou men vrij zijn mechanisch garen te gebruiken. Wel wou hij in een 
nieuwe overeenkomst laten bepalen dat indien één van de eerste zes 
getouwen buiten zijn wil zonder werk zou staan van, deze werkloosheid 
enkel tijdelijk kon zijn en hem niet kwalijk genomen kon worden. Verder 
wou hij ook nog steeds de premie van 50 fr.voor elke wever die thuis aan 
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fr. in de bouwkosten. Dit contract zou drie jaar gelden. Rond dezelfde 
tijd maakte ook Yanderstraeten voorwaarden over waaraan hij zijn over
eenkomst wou verlengen. De overheid gaf er echter de voorkeur aan een 
nieuw contract te sluiten, deze keer met Yelghe en Rops. W~hijnlijk 
was het de gunstige toestand waarin deze laatsten zich bevonden die de 

doorslag gaf. 

Velgheen Rops waren namelijk op dat moment ook bezig met dergelijke 
initiatieven in Ruyen, Munkzwalm, Eine en Kruishoutem. Ze hadden een 
huis in Namen waar stalen van hun producten Jagen. en die lieten niets te 
wensen over wat betreft de afwerking of de borduren van de weefsels. In 
Eine had men twee wevers die voordien in Armentieres bij Lille werkten. 
Zij hadden twee houten weefgetouwen over de grens gebracht die werk
ten volgens een nieuw systeem dat sterkere lijnwaden opleverde. In maart 
1857 waren de arbeiders van Yanderstraeten aan Yelghe komen vragen of 
ze kettingdraden kregen, en dit werd hen toegestaan. Van de zes wevers 
uit het atelier van Vanderstraeten werkten er al vier thuis voor rekening 
van Yelghe. Één van de wevers had laten weten dat Yanderstraeten op 15 
maart zou stoppen, alhoewel hij toen nog steeds op een overeenkomst 
met de overheid hoopte. Wevers waren in de streek overv)(~dig aanwe
zig, maar er waren er volgens Yelghe veel slechte hij. De het.ioding van 
hun atelier was om de wevers op te leiden. dus dat kon gt."è'n probleem 
zijn. Men voorzag dat zes maanden moest volstaan voor een leerling. 
Yelghe en Rops waren ook al op zoek gegaan naar een af1etmarkt en 
hadden een Hongaars huis bereid gevonden hun producten te aanvo.mn.kn. 
Op die manier meende men grotendeels de dt.~lstellim! van de t.l\'erheid 
te kunnen bereiken. ~ ~ 

Velg he zou dus een poging ondernemen om batisten /akdt.x·h·n lt.' Wt.'\ en 
in Oudenaarde. Om goed te kunnen bcginnc.•n was hl'l wd nnodnlkelijk 
dat Yelghe de nodige middelen krc.'l'g. Daarvnl)r nllx'stmen in ~tater ht.'l 
nodige garen spinnen met het vlas dat Ydght.• 1nu kw~n. Hij J...on van 
Yanderstraeten de nodige Wl'rktuigl'n ovcrnc.'llll'll. t.'\'Cnals t.'t.'ll s~.·ht.'t.'r· 
raam dat zich werkloos nog in Zingc.•m hl'\'nnd. Vamkrstral'll'l\ 1df kllll 
ook nog de werktuigen gehruikl·n dil' hij lllals hoger l!t.'/el!d lllt.'t'lllk 
nodig te hebben. Ook stond VL'lghl' Int.' d:.ll <.)uil'vrt.';,, t.';tkdl: dagt.'ll JX'r 
maand voor Yanderstraetcn zou wcrkt.·n. 
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Wanneer de overeenkomst tussen de overheid en Velghe precies tot stand 
kwam en welke vorm van steun Velghekreeg heb ik niet teruggevonden. 
Wat de resultaten ervan waren heb ik evenmin kunnen achterhalen, maar 
het is wel zo dat in maart 1861 zowel Vanderstraeten-Dumont als Velghe 
hun poging om de productie van batist in Oudenaarde in te planten wil
den voortzetten. In mei 1861 stuurde Vanderstraeten naar de burgemees
ter van Oudenaarde een inventaris van de werktuigen van het oude leera
telier, samen met een lijst van de voorwerpen die zich op dat moment bij 
Velgheen Rops bevonden. Het is niet duidelijk of dit álle werktuigen zijn, 
of enkel degenen die niet meer door Vanderstraeten en Velghe werden 
gebruikt. Deze werktuigen werden in november 1861 verkocht. Indien 
het om alle werktuigen ging zou dat betekenen dat de poging ofwel zon
der steun van de staat werd verdergezet, ofwel werd opgegeven. Het is 
daarom niet duidelijk of men de werkzaamheden nog lang heeft kunnen 
in stand houden of dat 1861 het einde betekende. Dat laatste lijkt echter 
het meest waarschijnlijke, gezien de vele moeilijkheden die de nijverheid 
reeds ondervonden had en het gegeven dat deze nijverheid in tijden van 
industrialisering eigenlijk überhaupt weinig toekomst had. De andere 
ateliers van Velghe en Rops hielden het minstens nog enkele jaren verder 
vol, maar vanaf 1863 wordt ook hierover niet meer gesproken in de bron
nen, wellicht omdat ook hier de overheid zijn steun terugtrok. 
Het spinatelier van Mater hield rond 1859 op te bestaan. Virginie Holin, 
de maîtresse van dat atelier, was eind 1858 overleden en de overheid 
had weinig zin de nijverheid nog langer te ondersteunen tenzij het aantal 
arbeiders er werd verhoogd. De toeziehtscommissie op het spinatelier 
bracht Bertrand-Milcent, fabrikant uit Kortrijk, op de hoogte van deze 
situatie en vroeg hem welke maatregelen hij wou nemen om het atelier te 
behouden. Bertrand beloofde de spinsters een hoger Joon te geven en zou 
ook goed vlas aan het atelier leveren. De commissie betwijfelde echter 
of dit volstond. Het spinatelier had nog steeds te kampen met de concur
rentie van de kantschool, waar hogere Jonen te verdienen waren. Toch 
zou men het aanbod van Bertrand aannemen, omdat het etablissement 
hiermee nog enkele weken of misschien maanden zou kunnen doorgaan 
onder leiding van de nieuwe maîtresse. Het was volgens de commissie 
immers niet raadzaam alle arbeiders midden in de winter naar huis te stu
ren omdat ze daardoor hun bestaansmiddelen zouden verliezen. Terwijl 
het spinatelier voor mulquinerie-garen nog enkele weken of maanden 
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zou draaien, kon men maatregelen nemen om het atelier te vervangen 
door één waar lichtere stoffen werden geweven. Er was een atelier in 
Schorisse dat eveneens op het punt stond ten onder te gaan. De jongens 
die daar werkten konden dan onmiddellijk worden overgeplaat'it naar het 
nieuwe atelier van Mater, waardoor dit laatste een sterke ontwikkeling 
zou kennen. De gevormde spinsters konden thuis verder werken voor 
rekening van Bertrand, maar het zou moeilijk blijven hun een loon te 
betalen dat hen niet deed overlopen naar de kantschool. 

EVALUATIE: DE POGING OM EEN NIEl1WE 
NIJVERHEID TE INTRODUCEREN IN HET 
OUDENAARDSE 

Het probleem was heel eenvoudig. Het verlies van de linnennijver
heid betekende voor vele arme plattelandsbewoners het verlies ,-an een 
belangrijk inkomen. Voor vele handelaars gold hetzelfde. De oplossing 
die men voorstelde was eveneens eenvoudig. Via de handelaars zou men 
de bevolking nieuwe technieken en vaardigheiden aanleren. Nieuwe goe
deren konden daarmee geproduceerd worden waarvoor. zo meende men. 
wel een afzetmarkt bestond. Daarvoor zouden de handelaars zorgen. 
Met dat doel voor ogen gaf de overheid in 1851 steun aan een project 
van Vanderstraeten-Dumont en Boelaert. Zij wilden de hatistweverij als 
nieuwe nijverheid te introduceren. Als men daar in Fmnkrijk van kon 
leven, waarom dan niet in Vlaanderen? Men zou daarom een leeratelier 
opzetten, dat steeds meer arheiders zou afleveren. geoefend in ht.~t \W\'t.'n 
van batist. Na hun opleiding konden de wevers thuis verder werkt.•n. Als 
hun productie groter werd konden andere ondt.•mt.·mcrs die op de1dfde 
kar sprongen eveneens van hun diensten gehmik maken. 
Het ging echter niet zo vlot als verwa~:ht. Ht.•t vt.•rhaul van Vanderstmt'lt.'n
Dumont en Boclaert is om moeddoos van te worden. Het is t~t.·n wrha:tl 
van moeizame onderhandelingen om suhsidies tt· krijgt.•n. mlX'Îtt' lltl\ 
afzetmarkten te vinden. problemen met dt.• hogt.' lnonkllStt'n t'n P"'hk
men om de arbeiders het hele jaar lang aan het \Wil lt.' hnudt·n. lkt is 
achteraf hekeken zelfs verwonderlijk dat dt• lWcrht•id tÎt'll jaar lang in lk 
mogelijkheden van de hatistwcwrij hlct'f gdown. 
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Nochtans. na de nodige technische verbeteringen bij het bleken was men 
in staat batisten doeken te maken die niet onderdeden voor de geduchte 
Franse concurrentie. De kwaliteit van de producten liet niets te wensen 
over. De verkoop viel echter tegen, vermoedelijk omwille van de hoge 
kosten waaraan de doeken gemaakt werden. De hoge loonkosten vorm
den voor Yanderstraeten een probleem. Door de geringe afzet durfde hij 
het risico niet aan de productie verder uit te breiden. Bijgevolg waren de 
vaste kosten van het atelier vrij hoog ten opzichte van de productieop
brengst Die kosten werden verrekend in de prijs van de doeken. Wanneer 
deze activiteit werd overgenomen door Yelghe, nam deze contact op met 
een Hongaars handelshuis. Hoge transportkosten konden de prijs echter 
nog verder doen stijgen. 
De spinateliers verging het beter dan het weefatelier, althans wat de afzet 
betreft. Maar het moet toch duidelijk zijn dat ook deze activiteit niet in de 
lift zat. Loon was het voornaamste probleem: het was voor Yanderstraeten
Dumont zeer moeilijk een loon te betalen dat hoog genoeg was om de 
spinsters uit de kantschool in de buurt te houden. Maar eigenlijk bleek 
het goedkoper om het garen elders te halen. Bovendien is het moeilijk te 
begrijpen waarom men niet gewoon het goedkopere mechanisch garen 
gebruikte. Zelfs Yelghe, die zelf een vlasspinnerij had, bleef vlas leveren 
aan het spinatelier in Mater. De kwaliteit van het handgesponnen garen 
voldeed niet aan de verwachting, getuige de klachten van Yanderstraeten. 
Het gebruik van handgesponnen garen had meer te maken met prestige, 
en men hield hieraan vast wars van elke economische logica. 
Het is vreemd dat de overheid zijn steun bleef geven aan dit project, 
alhoewel reeds van in het begin duidelijk was dat het opzet niet lukte: 
ten eerste, batist leek geen goed product om het lijnwaad te vervan
gen, omdat men het al even moeilijk kon verkopen, en ten tweede, men 
slaagde er niet in een bekwaam arbeidsreservoir tot stand te brengen. In 
1851 moesten twintig getouwen werken, maar in 1857 waren er hoog
stens zo'n zes geoefende wevers. De meeste andere leerlingen die de 
nodige vaardigheden hadden verworven, hadden deze meegenomen naar 
Frankrijk. Ondanks al deze tegenslagen was het waarschijnlijk pas rond 
1861 dat de overheid haar steun terugtrok. 
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FREDERIK DHONDT 

De Spaanse Successieoorlog 
en de slag bij Oudenaarde 

(11 juli 1708) 

VOORWOORD 

De Slag bij Oudenaarde openbaarde zich voor het eerst een tiental jaar 
geleden toen ik bij toeval het eindwerk van Edwin De Lombaerde uit de 
jaren '70 in handen kreeg. Dat een gebeurtenis van dergelijke omvang 
zich had voorgedaan op nauwelijks vijf minuten met de fiets van bij mij 
thuis frappeerde me enorm, alsook het besef dat ik er bijna niets over 
wist. Alhoewel de Slag in een internationaal conflict met enige cnvergure 
kaderde, bleek de herinnering in de streek danig vervaagd. Sterker nog, 
je kon op het -nagenoeg intacte- slagveld bijna niets terugvinden over de 
clash tussen het leger van Ladewijk XIV en de Haagse Alliantie. 

Gefac;cineerd door het onderwerp wijdde ik er in het laatste jaar van mijn 
humaniora aan het Sint-Eernarduscollege mijn eindwerk aan, onder het 
promotorschap van dhr. Dirk Passchyn. Hierbij werd ik geholpen door de 
aanwijzingen van Dr. Martine Vermeiren-Vanwel den, die me mijn eerste 
stapjes in het stadsarchief en door de wirwar aan historische bibliothe
ken hielp zetten en daarin zeker voor een stuk wijlen mijn vader, Dr. 
Luc Dhondt, wist te vervangen. Op die manier kon ik mijn weg vinden 
naar de verborgen schatten in de literatuur en de talrijke bronnenuitgaven 
over de Slag bij Oudenaarde. Niet alleen geschreven, maar ook beeldend 
materiaal kwam boven. Zo ving ik in de collecties van kunstverzamelaars 
uit de streek en in catalogi en musea in het buitenland een glimp op van 
de ontzaglijke hoeveelheid I H<k-eeuwse propaganda rond de wapenfeiten 
van Marlborough en Eugenius. Genoeg materiaal voor een tentoonstel
ling ... Na een paar maanden intens maar zeer boeiend zoekwerk synthe
ti~rde ik het gevonden materiaal tot een eindwerk. 
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Toen ik daarna de steven wendde naar de Recht,faculteit van de 
Universiteit Gent dacht ik dat dit hoofdstuk hiermee afge!.loten w~. Het 
bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en "de slag .. kwam weer boven
drijven toen ik enkele jaren later een onderzoek~paper Nieuwe Tijden 
diende te schrijven voor het opleidingsonderdeel Historische Praktijk I 
dat ik in het academiejaar 2004-2005 volgde bij Prof. R. Vermeir. In 
tegenstelling tot mijn eindwerk, richtte deze onderzoekspaper zich meer 
op de academische en internationale literatuur. Her en der kon de voor
liggende tekst ook verrijkt worden met referenties uit werken die ik in de 
tussenliggende periode op het spoor gekomen was. 

Op een lezing in Mullem in 2004 en enkele blijken van interesse van 
lokale historici en amateur-archeologen na. kwam er geen verder con
creet gevolg aan "Een andere slag bij Oudenaarde"1, tot ik deze zomer 
gecontacteerd werd door de nieuwe stadsarchivaris. Dr. Pieter-Jan 
Lachaert. Hij stelde mij voor een herwerkte versie van mijn eindwerk 
in te sturen voor publicatie in de Handelingen van 2007. een ,·erzoek 
waar ik uiteraard geen nee kon op zeggen. Op deze manier hoop ik een 
bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan de herdenking van .~00 jaar 
Slag bij Oudenaarde in 2008, die misschien kan uitgroeien tot een cul
tuurproject met een permanent spoor in Oudenaarde en de aangren1endc: 
gemeenten die het strijdtoneel van 1708 vormden. Het zou zonde zijn om 
nog eens 300 jaar de boot te missen. 

P R 0 B LEEMSTEL L IN(; 

A. CoNTEXT 

De Slag hij Ouuenaanle moet llll'll als gegl'Wn kmkren hinnl'll dl' 
serie van oorlogen2 die in de 17''r en I X'"' eeuw genx·n.t WllNl'll tu~~l'll 
de Europese mogendhl·den en wuurhij tclh·ns hl'l mal:htsl'\'l'nwidll l'l' 
het continent Je in1.et vormt van het conllict. Een vaste tl'llUl'lls w•or 
de Zuidelijke Neucrlanden is een ll'kerl' Fransl' l'Xpanskdrift. Z...' hl>t'fl 

F. l>lloN lll, l:'r11 wrdt'IY IJ juli:' I >r .~lag /lij Ouolrllolllllk. I I juli /"'OS. I hun,unnnl-<'111\1· 
Wl'rk, Sint·lkrnnrdu~cnlll'~l' Oud,•nnnrdt•, ~00~. lit> p thum;~n•um-cm,I\\NI.. 1 

2 CrR J. Dllt lNil 1, //i.1Wil~' dr la lklgil/111', Pnri~. J'liF, I %li, I'· 7~· "hntHI , r;unlt'nl <'nun'l<' 
rcr lillill'S l't's )!Ul·rrcs, hl\ls Cl'S trnil~!., lou~ ~·t·~ snU\\'111ins''" 
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Lodewijk XIV bij de Devolutieoorlog3 (waarbij Frans-Vlaanderen en 
Rijsel werden toegevoegd aan het Franse grondgebied), over de inval in 
het Noorden in 1672-1 tot de negenjarige oorlog5 laten opmerken dat de 
Zuidelijke Nederlanden een adequaat sluitstuk zouden vormen voor de 
natuurlijke grenzen van Frankrijk{!. 

Net als de Franse Koning, hebben ook andere actoren aspiraties. Na 
de beëindiging van het eerste stadhouderloos tijdperk met de publieke 
lynching van de broeders De Witten de acclamatio van Willem lil, stelt de 
Republiek zich meer dan ooit tot doel om van de Zuidelijke Nederlanden 
een buffer te maken. Het houden van versterkte punten ("barrièreves
tingen") en het afsluiten van de economisch bedreigende haven van 

3 Volgens sommige historici onterecht "devolutieoorlog" genoemd. Loctewijk XIV, naar 
aanleiding van het verdrag van de Pyreneeën gehuwd met de Spaanse infante Maria 
Theresia. eist bij het overlijden van Filips IV de Zuidelijke Nederlanden op in naam van 
zijn echtgenote. Om dit te voorkomen, had men in het verdrag van 1659 geclausuleerd dat 
de infante verzaakte aan haar erf- en opvolgingsrecht voor de Spaanse bezittingen, in ruil 
voor de betaling van de som van 500 000 dukaten (F. LEBRUN, La Puissance et la Guerre 
/661-1715, in: Nouvelle Histoire de la France Moderne. Paris, Editions du Seuil, 1997, p. 
147). Aangezien deze betaling niet gebeurde, beschouwde Loctewijk XIV de clausule dan 
ook als ongeldig. Op basis van het algemene erfrecht van zijn vrouw op de bezittingen van 
haar vader had hij de oorlog dus "rechtsgeldig" (voor zover men deze term kan gebruiken) 
kunnen inzetten. Dit is echter niet gebeurd, aangezien Loctewijk zich voor de Nederlanden 
(en enkel voor de Nederlanden) beriep op het Devolutierecht Karel 11 stamde immers uit 
een later huwelijk van Filips IV, waar Maria Theresia uit het eerste huwelijk van de vorst 
wa~ geboren (M.-F. MAQUART, "Et Louis XIV fit main basse sur Ie tröne d'Espagne" in: 
L'Histoire, september 2001,257, p 63). Dit fenomeen (de kinderen uit een eerste huwelijk 
van de vorst erven voor die uit het tweede, dit om hen te bevoordelen ten opzichte van deze 
laatste) gold echter enkel voor Vlaanderen ten Oosten van de Schelde, en dus niet voor een 
belangrijk deel waar Loctewijk aanspraak op maakte (D. HEIRBAUT, Europese juristen en 
oud recht. Gent, Academia Press, 2000, p. 172., zie ook H. KAMEN, The War of Succession 
in Spain. London, Weidenfeld and Nicholson, pp. 379-383, die van mening is dat de 
betaling van de 500 fXXJ dukaten juridisch los stond van de traonsaanspraken van Maria 
Thcresia en dat afleidt uit de staten praktijk: Ladewijk vraagt immers slechts om betaling 
wanneer er een opvolger voor Filips IV -de bastaard Baltasar Carlos- wordt geboren in 
1661). 

4 D.J. RrJORIJA, Het rampjaar 1672, Bussum, Uniehoek B.V., 1981, 120 p. 

5 Die voor een grcxJt \tuk werd uitgevochten op Zuid-Nederland~ grondgebied, met onder 
andere de veld!>lagen van Steenkerke en Neerwinden (E. WANTY, L'art de la Guerre 1: de 
/'antiquité chinoi.ve aux f(Uerres napoléoniennes, Paris, Marahout Univcrsité, 1967, p. 286). 

6 H. KAMI-.N, op.cit., p. 383, vcrwijt hem in de strijd rond de erfenis van de stervende Karel 
11 dan ook een "threc-pranged attack" uit te voeren: omkoping van Spaanse notabelen, 
diplomatieke druk hij huitcnland!>c hoven en militaire agressie waar het Hahsburgse rijk 
zwak \taal. .. 
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Antwerpen zijn voor de heren regenten twee primaire doel~tellingen. die 
verwezenlijkt kunnen worden met eender welke bondgenoot. 

Het traditionele Britse buitenlandse beleid met de bezorgdheid om de 
controle over de riviermondingen en het zaaien van verdeeldheid op 
het continent om de hegemonie op zee te bewaren, is nog niet in zijn 
volle Pittiaanse glorie aanwezig ten tijde van de Successieoorlog. maar 
de kiemen lijken alvast gelegd. Wanneer na de Glorious Revolution de 

'katholieke' Jacobieten voorgoed worden verjaagd. de parlementaire 
democratie verankerd en de protestantse Willem 111 binnengehaald als 
de facto nieuwe koning, zal Engeland nog meer een voorstander worden 
van Europees machtsevenwicht. Hoever dit engagement gaat. zal blijken 
wanneer men overgaat tot een mini-'"renversement des alliances" naar 
het einde van de Successieoorlog. 

Habsburg komt dan weer zegevierend uit een lange strijd met de 
Osmaanse sultan en zijn grootvizieren. die in 168-l nog Wenen beleger
den en sinds de slag van Mohacs in 1526 een pem1anente bedreiging 
vormden voor het Oostenrijks-Hongaarse blok. Eugenius van Savoye. de 
door Ladewijk XIV eerst verstoten '"held" van de slag bij Zenta ( 1 ó97). 
zal ook in de Successieoorlog opduiken. 

De Zuidelijke Nederlanden belanden intussen in een on1ekere situatie. 
Geprangd als overblijfsel van de Spaanse bezittingen in het Noorden. 
tussen Frankrijk. de Verenigde Provinciën en het Duitse Rijk en l'Onstant 
onder de aandacht van Versailles, lijkt het maar een 1-.westie van tijd voor 
ook hun statuut verandert. 

H. p R 0 B L E E M ST E L L I N G EN R 0 N ll U E S LH; lH J 
OUDENAARDE 

De periode die hinnen het hesl'11eiden ht.•stek van dit ontkr/tx•l-. tx·han· 
deld wordt, vcrtoont vele facetten en is in haar l'nmplexitl'it nit.'t ,.t,llt.'di~ 
te vatten hitmen ét5n t•nkde prohkt.•mstdling. 

Wanneer men de slag hij Oudt•naardt.• \Wnst lt.' lx·hamkkn. bn nwn in lk 
eerste plaats niet vonrhij aan de inll•rnntionalc t·nntt.'\t, waarhinlll'll hl't 
gebeuren 1.ich afspeelt. I kt is moeit ijl-. ll' wtllan.·n hl X' 170 Ol.lll '" l'l'lh<.', 
Pruisisc.:he, Oostenrijkse, BritSl'. Fmnse, lkt'llSt.' t.'ll lhlllandsl' huurlin· 
gen en soldatl'll ondt•r ht•t ht·wl ,·nn Eumpa \ 11\t.'l'St wrnw~\1\k wldlw 
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ren plots opduiken in de Zuid-Nederlandse vlakte begin achttiende eeuw, 
zonder het politieke schaakbord van die tijd te analyseren. 

Binnen deze eerste zone lopen meerdere lijnen door elkaar. Het pro
bleem van de Spaanse erfopvolging is niet het enig determinerende in de 
Spaanse Successieoorlog. Het probleem van de opvolging van Karel II 
was nooit zo pregnant geweest, indien de voorgeschiedenis van de ver
dragen van Münster, Nijmegen en Rijswijk de grote mogendheden van 
dat ogenblik niet tegen elkaar in stelling hadden gebracht op een manier 
die reeds de kiemen van een volgend conflict in zich droeg. 

Een belangrijke determinant binnen de antagonismen tussen de Europese 
staten was de militaire politiek van Loclewijk XIV, die men niet kan 
begrijpen zonder enerzijds zijn binnenlands beleid, anderzijds de poli
tiek van zijn voorgangers in de analyse te betrekken. Hetzelfde geldt voor 
de Oostenrijkse Habsburgers, de Engelsen en de Verenigde Provinciën. 
Ook de Glorious Revolution, de Battle of the Boyne of het opheffen van 
het beleg van Wenen en de slag van Zenta bepalen wie aan zet is en met 
welke intern agerende facties en fracties machthebbers en hun generaals 
rekening zullen moeten houden. De belangen van elke mogendheid zul
len bepalen hoe men aan het conflict begint, hoe men het voert en -wat 
voor de uiteindelijke verdeling doorslaggevend zal zijn- hoe men eruit 
wil. 

Binnen dat internationale kader spelen de Zuidelijke Nederlanden de rol 
van slagveld met een eigenaardig bestuurlijk statuut. Landvoogd Max 
Emmanuel van Beieren voert onder Karel II een quasi-autonome politiek, 
die ingrijpend verandert wanneer, op aandringen van Parijs, zijn eerste 
dienaar, Graaf Bergeyck ten tonele verschijnt samen met het Anjouaanse 
bewind, en zelfs in die mate dat Bergeyck gedurende de hele achttiende 
eeuw een kwade herinnering zal blijven voor wie het land heeft aan cen
trali~atie en rationeel bestuur. 

Wanneer de hofhouding van Max Emmanuel door het krijgsverloop naar 
het Zuiden wordt gedwongen, installeert zich in het noorden een "Anglo
Bataafs condominium", dat als gedoogbewind probeert de rust in de door 
de Alliantie bezette gebieden te bewaren. 

Een derde zone op de warrige strijdkaart van 170X is tenslotte die van 
de plaatselijke bevolking. Waar de bronnen voor de eerste twee regionen 
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van de macht vrij omvangrijk beschikbaar zijn (verheerlijking van de 
"grootste krijgsdaden" -in vlugschriften, prenten. ooggetuigenve~lagen 
en zelfs muziekstukken-, diplomatieke correspondentie, tehten van ver
dragen en traktaten, historische werken, tekstuitgaven en literatuurover
zichten), is dat veel minder het geval voor de doortocht van de geallieerde 
en Franse legers door de Zuidelijke Nederlanden. Op de uitgegeven kro
nieken van Bartolomeus De Rantere en een ooggetuigenverslag uit het 
stadsarchief te Oudenaarde na, blijft de beeldvorming hier moeilijk. 

Een vierde zone is de traditioneel-militaire invalshoek op de gebeurtenis
sen van de dag. Hier belandt men in het rijk van de terreingesteldheid. 
bewapening en slagveldorganisatie, in de terminologie van doorbraken. 
aide-de-camps en Maison militaire du Roi. Oudenaarde is, om het met 
de woorden van David Chandler te zeggen. een .. 20th-century encounter
battle", die wordt uitgevochten tussen twee mastodontlegers. die op bijna 
toevallige wijze slaags raken met elkaar. De Slag bij Oudenaarde kon ook 
dertig kilometer verder gevochten zijn, of ook helemaal niet. Aanvang. 
incidenteel verloop en het forceren van de uiteindelijke beslissing heb
ben eerder te maken met persoonlijke beslissingen en de dynan1iek ,.an 
het gegeven moment, dan met uitgekiende militaire strategie. 

De verklaringen die men in de literatuur zoekt voor de overwinning van 
de geallieerden, moet men dan weer kaderen binnen de eerste breuklijn. 
Zoals men de "histoire bataille" maar al te vaak verwijt, is ook het his
torisch onderzoek over veldslagen en oorlogen vaak een1.ijdig en subje-~:
tief. Men neemt getuigenissen over van tijdgenoten om zkh een lx-eld te 
vormen over posities en bewegingen, maar men vergeet dat ook 1ij tot 
een van de strijdende partijen behoren. Of mt•n dot't dat nkt. maar loekt 
uiteindelijk toch een persoonlijke verklaring \'Otlr het falen of ht•t Slh.Yes 
van zijn geprefereerde veldheer. Uitdndelijk eindigt men met karikatu
ren van luie en ruziënde Fransen wrsus dt• triomfert•ndt' mtionalitt'Ît ,·:m 
de grote veldheren Marlhourough en Eugenius. Dit vmagstuk vonntt-en 
(vijfde) probleemstelling op zkh. omdat historid llllg slt't'ds positit' kit•
zen in dit vraagstuk. dat s!l:rk gen:lntt•erd is aan de Clll.lflllt' impa'-·t \1\1\ 

Je liguur Mmlhorough. 

Op 5 juni 1650, in volle Engelse Burgernnrltlg, wnrdt .J~.,hn <. 'hurdtill 
geboren als zoon van cavaleriecommandant \\ïnsllll\ Churdtill t'll 1ijn 
vrouw Elisabeth Drake. nu1nnt van ~.k illustt'l'l' sir Fmnds. Hii dl' f't's· 
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tauratie van de monarchie en de intrede van Karel 11 keren de Churchills 
terug aan het Hof. De hertog poogt te overleven en de juiste bondgenoten 
te kiezen in het Engeland van Jacobus 11, Willem III en Queen Anne. Hij 
treedt in dienst bij de Navy en raakt in de landmacht betrokken in de laat
ste campagnes van Turenne in de Palts. Intussen wisselt politiek Engeland 
van scène. De hertog begint zijn carrière als diplomaat en lagere bevel
hebber tijdens de opstanden onder James 11 ('The Sedgemoor Campaign" 
rond Bristol), maar het wordt hem vrij snel duidelijk dat er met de laatste 
katholieke Stuart geen eer meer te rapen valt, vooral wanneer blijkt dat 
de vorst de voorkeur geeft aan rooms georiënteerde officieren. 

De Glorious Revolution en Willem lil doen hun intrede en Jacobus 
vlucht naar Frankrijk. Hengelend tussen de gunsten van de nieuwe en die 
van de oude vorst, wordt John Churchill na de eerste succesvolle jaren, 
met onder andere het beleg van Cork in Ierland en een commando in de 
Nederlanden onder het bevel van Waldeck, uit de gratie van Willem lil 
gestoten. Hij wordt ervan verdacht clandestiene contacten te onderhou
den met Jacobus II in Parijs en kiest bovendien de verkeerde kant in de 
ruzie tussen Queen Mary en haar zus Anne. Van 1692 tot 1698 bevindt de 
carrière van John Churchill zich dan ook onder almast tata! eclipse. 

Dit verandert wanneer het probleem van de Spaanse Successie aan 
de oppervlakte komt. Willem 111 ziet zijn verdelingspogingen spaak 
lopen en zet een grootse alliantie op tegen de vermeende expansie
drift van Ladewijk XIV. Voor de echte vijandelijkheden begonnen zijn, 
overlijdt de koning-gemaal en stadhouder in de Verenigde Provinciën. 
Zijn schoonzus Anne neemt nu ook de facto de touwtjes in handen en 
benoemt Marlborough tot opperbevelhebber van het Britse leger. Samen 
met Robert Harley en Godolphin vormt Marlborough het "oorlogskabi
net" van Queen Anne. 

Wat volgt is een tot de verbeelding sprekende opeenvolging van I 0 cam
pagnes in de Nederlanden, Duitsland en Noord-Frankrijk. De hertog 
moet geen enkele keer in het zand bijten voor een tegenstander, maar 
moet steeds schipperen tussen de belangen van de coalitiepartners, de 
binnenlandse oppositie en de intenties van de Fransen. 

We zullen ons dan ook concentreren op het internationale aspect van de 
Slag bij Oudenaarde, en, bij uitbreiding, de hele Spaanse Successieoorlog. 
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Ratio hiervoor is dat men, wanneer de problemen van het concrete ro.lag
verloop worden geanalyseerd, bijna automatisch terugvalt op de per
soonlijke achtergrond van de legeraanvoerders CMarlborough. Eugeniuro., 
Yendöme, Bourgogne, Ouwerkerk .. . ) en de politieke situatie in hun 
thuisland. Ook militairen hebben hun politieke positie binnen de (absolu
tistische dan wel gemengd parlementaire) staat te verdedigen en hangen 
af van de gunsten van de monarch, de raadspensionaris en de Regenten. 
of het Parlement. 

Zoals O.G. Chandler in zijn "Marlborough as Military Commander""" 
ten overvloede aantoont, is de beslising in de Successieoorlog niet op 
het slagveld gevallen, maar in Den Haag, Wenen. Parijs en Londen. 
Sommige acteurs op het strijdtoneel vervullen zelfs een actieve rol in de 
binnenlandse politiek en zullen verplicht worden er het bijltje bij neer 
te gooien wanneer blijkt dat ze de verkeerde kant gekozen hebben. Ook 
voor het verdere verloop van de oorlog na de Slag bij Oudenaarde (die 
het strijdtoneel definitief naar Frankrijk verlegd heeti) blijven de rela
ties tussen de Europese mogendheden binnen een machtsevenwicht van 
doorslaggevend belang. 

ZOEKSTRATEGIE 

De Slag bij Oudenaarde is een onderwerp Jat \'Ül de traditionele biblil'l
grafische instrumenten moeilijk te benaderen is en waarbij b\wenJien ht.•t 
risico op een eng-militaire of onbewust "partijdige" henaJering vrij gn){ll 
is. Bovendien is zeer weinig van het onderzoeksmatt.•riaal mmwt.'/Îg in Je 
universiteitsbibliotheken van de L!Gent. wdat we wrplkht werdt.•n uit te 
wijken naar die van de andere VlmllllSt' en fedemk Wt.'tensdlappdijkt.' en 
universitaire instellingen. 

Onze zoekstrategie wijkt daarom onk af vun de met.•stt.' alllkrt•n. in dit.' tin 
dat wij onze zoektodll niet gt'start zijn via gesystt.·matist't.'nk· hihlil'gm
fieën. Zoals aangegewn in nagt.'lll't'g allt.' syllabi "Histnrisdlt.' Pmkti,ik" 
lopen de fases prohh~emstt•lling-litt'ratuurlijst-hnmnt'lll'lldt.'rllx·k d.ul 

7 D. (J, C'III\Nilll·ll, Mar/1)(1/llllgh 11.\' Military ( ·,.",",,",,".,,(,,n,kn. 11 r 1\nl\l,h\f\11 hl. 1~/.\. 
,q7p. 
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ook in een onontwarbaar kluwen door elkaar. Een groot stuk van de 
literatuurlijst komt uit onze persoonlijke bibliotheek en uit het selectief 
doornemen van in andere werken opgegeven bibliografieën. Daarnaast 
zijn de traditionele zoekinstrumenten (algemene bibliografieën, gespe
cialiseerde bibliografieën, internetdatabanken en catalogi) voornamelijk 
gebruikt om de lijst te vervolledigen. 

Uiteraard kon de "Marlborough. His Life and Times8" van Winston 
Churchill niet ontbreken in onze literatuurlijst. Churchill is een vaste ver
wijzing van alle latere historici. Hij heeft het voordeel van de volledig
heid. omdat hij alle invalshoeken op zijn personage uitgebreid behandelt 
(de politieke, de militaire en de biografische), maar draagt af en toe het 
nadeel van de subjectiviteit. 

Wij zijn op dit "Britse" spoor beland via een exemplaar van het humani
ora-eindwerk van Dhr. Erwin De Lombaerde, dat in 1976 werd uitgege
ven door de toeristische dienst bij de Stad Oudenaarde9. Al gauw bleek 
dit om een vertaling van Eversly Belfields "Oudenarde 1708" te gaan. Bij 
het opmaken van dit werk, werd Belfield geassisteerd door Prof. dr. David 
Chandler van de militaire academie te Sandhurst (V.K.). Chandler bleek 
heel wat publicaties over de diverse aspecten van de Successieoorlog 
op zijn naam te hebben 10, waarvan er enkele berusten in de Koninklijke 
Militaire School en anderen via het internet te verkrijgen zijn overzee. 
Een ander spoor naar Chandler, Belfield en Churchill was de licentiaats
verhandeling van Nicolas Coucke aan de Koninklijke Militaire School, 
die ook een aanzienlijk aantal Franse bronnen had geconsulteerd. 

8 W. CHURCHILL, Mar/borough, hü Life and Times, Londen, Charles Knight, 1936. 

9 E. OF. UJMBAI:.RlJE, De Slag van Oudenaarde 1708, V. V. V.M. Oudenaarde, 1977,54 p 

10 O.G. CHANlJLf.R, The Art of WarJare in the ARe of Marlbomugh, Londen, Spcllmount Ltd, 
199fJ, 317 p. (over.dcht van de bcwapeningsgcschicdcnis begin 18dc eeuw), Marlbomugli 
a.J Military Commander, Londen, BT Bractsford Ltd, 1973, 347 p. (Chandlcrs biogra-
fie van Marlborough, aan de hand van zijn krijgsverrichtingen), Military memairs of 
Marlborouxh1 Campaign.v 1702-1712 (Captain Robert Parker & the Count of Mérode
WeJterloo. Field Marshal ofthe l/oly Roman Empire), Londen, Greenhili B(Xlks!Lioncl 
Leventhal Ltd., 1991!, 276 p. lhct ooggetuigenverslag van de graaf van Mérodc-Wcstcrloo, 
die mwel in het Fran-.c al!. het Geallieerde leger nagenoeg de hele Successicoorlog heeft 
gediend). 



-32-

Algemene militaire Geschiedenis haalden we uit het vertaalde ''La Guerre 
au XVII. Siècle" van John Childs 11 en de ''Histoire Militaire de~ Belges12<· 

van Terlinden. 

Franse bronnen bleken moeilijk op te sporen via de zoeksy~temen van 
de universitaire bibliotheken of internationale bibliografieën. du~ heb
ben wij ons in deze categorie beperkt tot de standaardwerken van F. 
Lebrun en L. Bély, naast uiteraard ook de mémoires van Saint-Simonn. 
die een alweer subjectieve, maar toch relevante bron blijven \'OOr achter
grondinformatie rond de voornaamste Franse hoofdrolspelers. Voor de 
geschiedenis van Engeland baseerden wij ons op het werk van R.C. Van 
Caenegem1

\ voor de Oostenrijkse op de bibliografie van Eugenius van 
Savoye door Braubach15, voor de Spaanse op de .. Histoire des E.'pagnols .. 
onder leiding van B. Bennassar16• 

Binnen de algemene werken bestaan voor België en Nederland uiteraard 
de Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden onder leiding van P. 
Blok, W. Prevenier en J. Roorda17, de legendarische Histoire de Belgique 
van Henri Pirenne18

, de Geschiedenis van Vlaanderen onder leiding van 
H. Van Werveke19 (en de recentere. onder leiding van E. Witte:-o) en het 

11 J. CHILDS, La guerre 1111 XV/Ie sièc/e: Eumpe. Pari~. Autrement. ::!OO·t ~-lp. 

12 CH. 1ÈRLINDEN, Histoire militaire des Bt'lges. Brus~l, La Renai~~n~'t' du Li\f~. I~ 1~. 
2 V. 

13 Integraal gcpuhliccerd in de negentiende l't'UW t.\fcómoill"s. P..t.n~. 11\~ I-IQI.l7l en îm~mcn
larisch in de hcwcrkingen vun Yves C'nirault tG<Illimanl. IQQ.l) l'n N:m~·~ !\htt\ll\l tEI~\iC'f 
Pockets, 1%0). 

14 R.C'. VAN C'AENEGEM, Gc•sclrit•dc·llis l'clll 1:'11gela11d. \im Stclllf"hf"ll~f" lc>l hf"tli}<ll..-rt. cla mi.· 
bmrdc•11, Antwerpt•n-Dcn llaug. 1\lurtinus Nijhntl', IQ~:!. IX+ 50::! p. 

15 M. BRAUIIACII, Pri11: Eugc·11 1'1111 Scl\'0\'f"ll: f"ÏIIf" Hic>gmi>llif", l\hindtl'll. Ollkll~>tlfl:. IQt\.'i, 
469+4lJ6+4tl3+497+57h p. 

16 B. BENNASSAR (l'll.),/ii.l'/r>ÏI'f' dr.~ ~~·.,.fl{lgllc>l.~. Pum .. Rtl~·n ·~ttlilnl. lW~. I 1.'::! r 
17 1'. Bt OK, W. I'RI'VHNII'R, n.J. RnnRI\A l'.l\., A/.~('111('11(' (Ï('Jt'hit'<ll"lll~\ cln .\'t'<lf"fl(fltck", 

Bntsscl. Unil'i'llwk hv, dl·cliX. lllHO, 4HO p. 

lH 11. l'IRI'.NNH,/Ii.\IO/n· tlc•laJJ.-Igil/llt' clr•s ori,~:illf'.\ r) llc>.\jour.; (1i•mr 111: tiC" /,,_fin tllf ,~,_. 
t'.\f'llf(llol à la r~1t•o/wion /ll'igr).Bntssl'l, l.n Rl'lllÜ"lllWl' <Iu l.tYre, lll~ll. 5.\..lp 

llJ I'.E. VAt VU\FNS, 1{. VAN RooSIIROH'K en 11. \'.o~.N Wt R\ 1 "'· Cif"khinlrlli., '"'' \'l.~oJ"'kr'l'fl 
(clc·l'l V: i11 tlt• :t'l'c'll/inrtlc·c·n dc·adlltirlldr rru11·1. Bnt,,d, Stand;tal\l u,...,·kh;llhk-1. IOJ.4tl •. \?\l 
p. 

20 E. W~ r m (cd. J. <ic•Jchirtlrni.\ t'llll \ '/awltkrt•n. \ im tlr ,.,,,._,,,,.~,g '' ~ hnlr11. llm".-1. l.1 
Rl'lllll,,nn~o:l' du LiVI\'. JllH.,, .':'iH p. 
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beknopte maar bruikbare Histoire de la Belgigue door J. Dhondt21 . Veel 
infom1atie over het bestuur van de Zuidelijke Nederlanden troffen we 
aan in de doctoraarsverhandeling van L. Dhondt22 , die ons op het spoor 
heeft gezet van de Eugenius-biografie van Braubach23 en het werk van 
Gachard2~ over België in de vroege 18de eeuw. 

Een belangrijke bron voor de periodes van Anglo-Bataafs Condominium 
en Anjouaans bewind zijn de werken en bijdragen in verzamelwerken 
van R. De Schryvei5 en A.J. Veenendaal Jr26• 

Met contemporaine bronnen kwamen we in aanraking door een uitspeuren 
van de bibliografieën van bovenvermelde werken: het verslag van Dumont 
de Carelskroon27, de secretaris van Eugenius van Savoye, het verslag van 
John Campheli (helaas in particulier bezit) over de slag bij Oudenaarde 
en de kronieken van Bartolomeus de Rantere28

. Internationale verdragen
series die als bron kunnen worden gebruikt zijn dan weer de gerenom-

21 J. DHONDT, Histoire de la BelgiQJM:., Paris, PUF, 1968, 128 p. 

22 L. DHONDT, Verlichte monarchie, Ancien Regime en Revolutie: een institutionele en histori
sche procesanalyse van politiek, instellingen en ideologie in de Habsburgse, de Nederlandse 
en de Vlaamse politieke ruimte ( 170011755-1790) (doctoraatsverhandeling RUG), Brussel, 
Algemeen Rijksarchief, 2002, deel lil, 523 p. 

23 M. BRAUBACH, Prinz Eugen von Savoyen: eine Biographie, München, Oldenbourg. 1965, 
469+496+463+497+576 p. 

24 L.P. GACHARD, Histoire de la Belgique au cammencement du XVJ/le siècle, Brussel, 
Muquardt, 1880, Xl+607 p. 

25 R. DE ScHRYVER, "De Oo~tenrijkse aanspraken op de Spaans-Habsburgse erfenis", pp. 
I 1-36, in: H. HASQUJN (ed.), Oostenrijks België, Brussel, Gemeentekrediet, 1987, 537 p.; 

"Who had <;Overeignty in the Southem Netherlands during the War of the Spanish Succession 
( 1700-1715Jr', pp. 483-497 in: X, Liber amicorum Jan Buntinx. Recht en instellingen in de 
o/Uk Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Leuven, Universitaire Pers, 
1981, XXJ+627 p. 

26 Voor een uitgebreidere bespreking van bronnenmateriaal en historiografie verwijzen wij naar 
verder in de;r.c bijdrage. 

27 J. DUW!NT, en 1. RoussET Dfc MJsSY, Histoire militaire du prince Eugène de Savoye, du 
prince el duc de Marlhorough, et du prince de Nassau-Prise, Den Haag, lsaac van der Kloot, 
1729-1747,3 volume\. 

28 H. Df.. RANH.R~ .• !Je Ge.vchiedenis van Oudenaarde van 1701 tol 1786 (uit!(egeve/1 door 
Marc /Je Smet), Oudenaarde, Sandcrus, 1986, 112 p. 
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meerde CTS van Clive Parry29 en de Österreichische Staat~verträge van 
H. von Srbik30

• 

Aangezien we via de bovenstaande werken min of meer gericht konden 
zoeken op onderwerpen of auteurs, zijn de Aleph-catalogus van de UGent 
en (vooral) de Libis-cataloog van de KU Leuven31 en de Koninklijke 
Militaire School ons van groot nut geweest. 

Een aantal extra publicaties kwamen wij op het spoor via de ··Bibliografie 
van België" onder leiding van R. Van Eenoo32, jaarlijks gepubliceerd 
in het BTFG en de "Bibliografie van België", bijgehouden door de 
Koninklijke Bibliotheek33 • Zij behandelen meestal het optreden van 
Loclewijk XIV elders in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 
Spaanse Successieoorlog of in de 9-jarige oorlog <het beleg van Bergen. 
de slag bij Ramillies ... ). Voor de achttiende eeuw vonden we een gelijk
aardig overzicht in "België in de l8de eeuw. Kritische bibliografie .. van 
de NFWO-contactgroep uit de jaren '8Q-'"'. 

Extra buitenlandse bronnen vonden we via Historica) Ahstracl.s~. 

Daarnaast was de elektronische databank Gallica36 onze reddende engel 
voor de in de tekstuitgaven ontbrekende stukken van de mémoires van 
Saint-Simon. 

29 C. PARRY. Tlrt• Con.l'o/iclmrcl Trrary Srrirs. Ncw '\\\li,, lll.•h"-' N:orry. I%Q,14.' '· 

30 H. VON SRIIIK, Öslt'l'fY'irllisl'lrr swarwrrrrc1gr. Nirclalomol.-. Entf"l' R.mJ: l>ü 17::. Wcncn. 

A dol r l-lolt.huu!.cll Ycrln~. I I) 12. MH p. 

31 http://lih.u~cnt.hc: http://www.lihis.lx-. 

32 R. VAN EENoo (~·~u. lli/Jiiogrc(/ir 1'1111 clr gr.l'dri.-.lrni.l mn R..tgir. lim~'cl. tklt:•...,·h 
Tijdschrift voor Filuln~ic en Ül'Sl'hil·dcnis. (loJX'Illll. 

33 hllp://opnc.khr.hc. 

34 C. Kuninckx (l'll.l, lkl~ii! in lil' I Hdl• l'l'\1\\'. Krili~~o·h~· B•hlil>~mlh.•. Hm''l'l. \'l 11\t""''· 
19X3, pp. 37-31>. 

35 http://scriul~.nh~o··cliu.l'UIII. 

36 hl!p://visunlisl'Ur.hnf.fr/Cmlfl•~h.·nl'II'I.''?O=Nl 11\11\ I· 71)..11. 
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DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG EN DE SLAG 
BIJ OUDENAARDE 

A. ALGEMEEN KADER: INTERNATIONALE, ZUID

NEDERLANDSE EN MILITAIRE ACHTERGROND 

"La guerre est chose trop sérieuse pour être Iaissée aux militaires ... " 

Talleyrand 

I. De internationale context 

Wanneer Karel 11 van Spanje na een uitzichtloze en voor de meeste inter
nationale waarnemers tergend langzame fysieke lijdensweg37 de laatste 
adem uitblaast in 170 I, lijken de kaarten voor een nieuwe pan-Europese 
oorlog geschud. In zijn finale testament duidt Karel als erfgenaam van 
het héle Spaanse imperium (dat zowel de continentale bezittingen in de 
Nederlanden, Noord-Italië, het koninkrijk der beide Siciliën, Napels, 
de Balearen als de bezittingen overzee in Noord (Florida)-, Midden 
(Mexico)- en Zuid (Peru)-Amerika en de Filippijnen omvat) Filips van 
Anjou, de tweede kleinzoon van Ladewijk XIV aan. 

Gezien de omvang van de Spaanse bezittingen, maar vooral de dynastieke 
verwevenheid met zowel de Bourbons als de Oostenrijkse Habsburgers38

, 

was het duidelijk voor Willem III, stadhouder in de Verenigde Provinciën 
en koning van Engeland, dat het Europese machtsevenwicht gebaat was 
bij hetzij een "evenredige" verdeling van de erfenis tussen de twee blok
ken, hetzij de toewijzing van de Spaanse bezittingen aan een neutrale 
derde. Een eerste regeling werd bereikt in 1698. Jozef Ferdinand, de zoon 
van Max Emmanuel van Beieren, landvoogd in de Spaanse Nederlanden 
en verwant aan alle hoofdrolspelers, zou de opvolger van Karel 11 wor
den. Het overlijden van de 5-jarige Jozef Ferdinand aan de pokken in 
1699 stelde een einde aan dit plan. 

37 Minbred, childles~ and di~<;e-ravaged" (O.G. Chandler, Marlborough as Military ... , pp. 50-
60) 

38 cfr .. Tu, felix Austria, nube!" of de vaste politiek om de Habsburgse dynastie in te kapselen 
via huwelijken op het continent CR. De Schryver, Max 11. Emanuel von Bayern und das 
Spanische Erbe: Die Europäischen Ambitionen des Hauses Wittelsbach 1665-1715, Mainz, 
Verlag Philipp von Zabem, 1996, p. 7.) 
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Bij een volgende verdelingspoging in 1700 poogde men tot een rege
ling te komen tussen Ledewijk XIV en Leopold I van Hab'>burg, bei
den gehuwd met een Spaanse infante. Aartshertog Karel zou de Spaan..e 
bezittingen erven (en zo een nieuwe "tak .. binnen het Hab<,burgse huis 
starten, aangezien zijn oudere broer Jozef en niet hij de eerste in lijn was 
voor de opvolging van keizer Leopold3'1), in ruil waarvoor onder meer het 
hertogdom Milaan zou geruild worden voor Lotharingen. wat dan weer 
zou toekomen aan de Franse kroonprins. 

Beide verdelingen stootten op de gekrenkte eer van de stervende Spaanse 
vorst. De afzonderlijke devolutie van zijn bezittingen wa' Karel 11 een 
zeer onaangename gedachte. Hij boorde de eerste regeling de grond 
in door de compensaties voor beide antagonisten te schrappen in een 
testament dat Jozef Ferdinand als enige erfgenaam aanduidde en deed 
hetzelfde met de tweede, door, onder invloed van de Franse diplomatie. 
Filips van Anjou aan te duiden als opvolger0

• 

Dit bracht Ledewijk XIV in een situatie waarin vrijwel zeker de coa
litie van de negenjarige oorlog opnieuw tegen hem in het veld werd 
gebracht. Het aanvaarden van de Spaanse erfenis kwam immers voor 
Leopold I neer op een negeren van de rechten van aartshertog Karel en 
voor Willem lil op een bedreiging voor zowel de Zuidelijke Nederlanden 
als Engeland. De kansen op Franse gehiedswinst waren in deze omstan
digheden vrij klein. Frankrijk mocht dan al hesehikken over het grootste 
leger van Europa, het had niet meer de generJals van het kaliher Condc! 
ofTurenne en had geen schitterende financiële vooruitzichten. Trx·h ging 
Lodewijk41 in februari 170 I over tot de he1etting nm de ~0 harri~re-

39 Wat een vitaal clement 1.al hlijkcn in tk nfwikkdin~ '1111 tk su~ .... -c~-.i('l.lllrlo~. \\';tmlt'<'r J,vcf 
I overlijdt uan de pokken, h~o•tckt·nt dit h~o•t fcitl'lijkt' l'intlc ""'tic ~·nnhti~o·t~o'!!l'n L<lllc\\ '·'":XI\" 
Engeland znl een vcr1wnkt~o• R~o•puhlid. adll~o'rlull'n mm de rijde \1111 H:th~Nlf!!. :lnn!!cricn he-t 
evenmin is met een Oostenrijks nwrwkht np h~.·t,·,,ntm~o•nt uh llll'l l'Cn Fr.ms. 

40 Mede onder druk van d~o• Fruns~o• purtij nun h~o•t Spnun~c Hof, di~.· mcl !!t'llllt"jlt"n ,Ie ~1\'t"tt"tl\lc 
impopulariteit van d~o• llllhshur~t·rs 1111n111~. " ... In hnin~o• quc hllllt' la n;~ti,,n Ut'\IOÇllt" l'"'"r /I(~ 
Allt'IIWIItis; elle les 11 lnujnurs mt'prisc:'s. kur ,1\,minnlÎilll hu~o·~ttllltcu~~.·. l'l cllc tlt" l'lt""' "'"Î· 
frir Je les voir mnîtrt·~ tk toult' Iu fnvcur ct tlhlt•nir k~ l"'~tc~ (('~ l'lu~ •"'"~''ll'mhlc,l. _Jil ~ 
n lit·u d~o• croin: l!lll' l'Ctll.' huin~o• est k· prindpnl ct l"ll.'lll-l\tl\' l'lllll<!lll.' fnndt'nlt"nt ,Iu llt"l~ • .-h,uu 
qu'on décuuvrc pour Iu Frnnct•." (1\hll\tllis d'l htn"n\u1, ):cdlt"t"l\1 hiJ 1\t ·I' ~I \Q\ \111, .m ... ·tf ... 
p. b2). 

41 In Mndrid uoor 1ijn liltin Filips V lllltllltkrknninl! \'\~tlr tic Nt"llcrlml\kn )l\'111;1;11..1. 
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vestingen die Republiek m de Zuidelijke Nederlanden hield sinds het 
verdmg van Rijswijk. 

Op 7 september 170 I richtten Leopold I, Queen Anne42 en de afgevaar
digden van de Staten-Generaal bij verdrag de Grote alliantie op in een 
sfeer van constans, perpetua et inviolabilis amicitia en corresponden
tïa·0. Doel is de aanspraken van Karel van Habsburg te ondersteunen44. 

Voor wat betreft de Zuidelijke Nederlanden (het "pistool op het hart van 
Engeland"45 en de kortste weg naar het Noorden voor Ladewijk XIV), 
geldt duidelijk het volgende: 

" ... ut recuperent provincias Hispano-Belgicas, ut sint obex et repagulum, 

Galliam a Belgio Foederato removens atque separans pro securitate ... 46
" 

42 De zus van koningin Mary, (de vrouw van stadhouder-prins-gemaal Willem III, die pas op 
8 maart 1702 overlijdt). Sinds het overlijden van haar zus bezette Anne de jure de Britse 
troon. Bijgevolg was zij de enige in wiens naam een dergelijke overeenkomst afgesloten kon 
worden. 

43 Verdrag van 7 september 170 I, afgesloten tussen Z.M. keizer Leopold I van het Heilig 
Roomse Rijk der Duitse Natie, H.M. koningin Anna van Groot-Brittannië en de heren 
van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlandse Provinciën, art. I. Bron: H. voN 
SRBIK. Osterreichische Staatsverträge. Niederlande. Erster Band.: bis 1722, Wenen, Adolf 
Holzhauzen Verlag. 1912, XVIII, pp. 343-350. 

44 In ruil verwachtten Engeland en de Republiek de opening van de West-Indische bezittingen 
voor hun handelsvloot <Id., !oc.cit, preambule : "liberurn navigationis et commerciorum 
usum in mare mediterreaneum. in lndias et alibi funditus periturum "). 

45 ZieR. DE ScHRYVER, Jan van Brouchoven graafvan Bergeyck. Een halve eeuw staatkunde 
in de Spaanse Nederlanden en Europa. Brussel, Koninklijke Vlaamse academie voor weten
'>Chappen, letteren en schone kunsten van België, 1965, p. 229, die het opdoeken van de 
Barrièrevestingen als de rechtstreekse oorzaak van de nieuwe Europese oorlog ziet, eerder 
dan de opvolging door Filip~ van Anjou. 

46 ld .• loc.cit, art V. Hoe dierbaar deze doelstelling de Republiek was, blijkt uit de later overeen
gekomen in~panningsverdeling ("dénombrement"J tussen de Republiek en Engeland. Voor 
het landleger wa~ die 5/2 (voor elke 5 Hollandse soldaten, was Londen bereid er 2 Britse 
in het veld te brengen, wat hel Staatse landleger onder commando van Ouwerkerk in de 
Zuidelijke Nederlanden op 102 CXXJ man bracht), voor de vloot 8/5, (waarbij de Republiek 
er niet in slaagde haar engagement na te komen, A.J. VEENENDAAL Jr .• "De Republiek voor 
het laat't als grote mogendheid, 1702-1727" in: P. BLOK, W. PREVENIER, D.J. RooRDA 
e.a., Alf?emene Ge.Khiedeni.f der Nederlanden, Uniehoek hv, Brussel, deel IX, 1980, p. 17) 
en het i~ ook vanuit dit per!>peclicf eenvoudig te verklaren dat het leger van Marlborough 
voor het merendeel uit Hannoveranen, Pruisen. Hessen, Denen en troepen uit de Verenigde 
Provinciën be~taal (E. BEI.FIEI.D, Oudenarde 1708, Charles Knight, Londen, 1972, p. 18). 
Oe JXIliticke wil om een oorloginspanning te financieren is in Engeland vrij beperkt, wat 
zich 1.al laten voelen in I 7 I I, wanneer Marlborough uit de gratie raakt (ru infra). 
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2. De Zuidelijke Nederlanden in een '"interregnum" 

"l'äme de tout ce pays-cy, et sans Iequel on ne pourroit quasy rien faire" 

Maarschalk Bouffle~ over Bergeyck'" 

Dit internationale gebeuren heeft op de Zuidelijke Nederlanden een 
merkwaardige weerslag. Voor de machtsoverdracht aan Filips van Anjou. 
bestuurde Madrid de Nederlanden via landvoogd Max Emmanuel van 
Beieren, de Consejo de Flandes in Madrid en de collaterale raden van 
Karel V te Brussel. Wanneer Filips van Anjou naar Madrid vertrekt. laat 
hij te Versailles een akte opstellen buiten de Madrileense Consejo de 
Estado om, waarbij hij de feitelijke gezagsuitoefening in de Zuidelijke 
Nederlanden overdraagt aan de administratie van zijn grootvaders. 

De vraag is natuurlijk wat er dan met de landvoogd gebeurt. Ma' 
Emmanuel van Beieren zal in deze oorlog een van de enige bondgenoten 
van Loclewijk XIV worden49 (en volgens sommigen daannee ook tra
gisch op het verkeerde paard wedden50). In ruil voor zijn steun bedingt hij 
van Loclewijk de financiering van een op te richten Beiers leger ten la..-.te 
van de Zuidelijke Nederlanden en soevereiniteitsgaranties over de pro
vincies wanneer Beieren verloren zou gaan. Bovendien maakt Ltxlewijk 
XIV zich sterk dat Max Emmanuel de soevereiniteit over minstens twee 
Belgische provincies én het landvoogdambt zal toekomen. 

Waar het vrij eenvoudig is om prestaties van een ander ~de Zuidelijke 
Nederlanden) te beloven om zichzelf een bondgenoot tde keurvorst van 
Beieren) te betalen, is het dat minder wanneer men de woorden nnk in 
daden moet omzetten. Gelukkig voor Lodewijk krijgt hij daarhij de hulp 

47 Geciteerd hij R. DE SntRYVFR, "Dc Zuidl'lijkc Nl"'\ll'rlnnJcn nis Fmn~ e-n ~c-nlhccru 1"'.,. 
tectoruat", in: P. BtoK, W. I'RHVI'Nt~;R. D.J. Rll(lRilf\ c-.n .• . ~l,r.:rmt'llt' Ursdun/rrtu ,Ju 
Nec/erlanden, Brussel, Unkhol'k Iw, de-cl IX, 19!1\l, p .. '7 

4R R. Dr. SC'IIRYVF.R, op.cit., p. 39. 

49 Naust de hertog vun Suvoye (uitt•rnnnl nit•ttc wrwmTcn mct pnns Eu~cnius), dt" "''""~ '~" 
Portugul en dt• prinshissdtoppcn vun Luik t'll Kculcn (ht"idcn Vl'r\\:llltnan dl' \\'tlll'ls~·lh) 

50 :Een Frnns diplomuut. ~cl'ilet•nl hij R. DE Sn tRY\ ~R. M<ll //. 1-:mmmd 1w1 8.1w""' ""'' J."' 
Spani.~chf' Erl>f': !>ie Eumpäisc/Jt'/1 Amhitiollt'fl dt's lltmso ll'illf"isl>.wh IM5·1715. ~•~mt. 
Yerh1g l'hilipp von /'.uht·rn. lll'ló, p. I, drukt ht•t in lóll:'i :1lw uit: "l'f'ln·rt'ltl ,[,. /l.ll'tt'n> ,, 
dt'IL\' prflt'II/Ül/1,\' l'llii.IÜ/,Imh/t'.l' f'/1 J-.:\11flgllt'.' f'llllt' flt>llr 1>/llr"lll·l·/t' gt>lfl'f'ntf"fftr"HI/'f"IJ'<'tw/ 

clt•s Paisbas pour lui, l'cmrrr cl'assurt'r la ,l'lll'l'f'.\'.\'lcl/1 dr" 111 l't>un>ltllf' cl' I- '/'<t,:Hf" •• ·"'"_(iJ_, 11 
n'a pas l'emperl"ur.fcll•om/Jif' dcms l'rmt' t'l del/I.\ l'cmtrr ... " 
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van Jan van Brouchoven. graaf van Bergeyck. die als minister een blij
vende indruk heeft nagelaten in de Nederlanden. Niet alleen slaagde hij 
erin de zware financiële beloftes van Lodewijk waar te maken, hij zorgde 
ook voor de lichting van een eigen Zuid-Nederlandse legermacht van 30 
000 manschappen51 , (plannen voor) de verbetering van het wegennet, de 
hervorming van de krijgstucht en de inrichting van kazernes en militaire 
hospitalen. 

De financiering van deze sterk stijgende overheidsuitgaven haalde 
Bergeyck uit de verpachting van de koninklijke post, de douanerechten 
en de 'lopende middelen' 52 • Daarnaast voerde Bergeyck de zegelrech
ten in en richtte hij een officieel stelsel van koninklijke notarissen op. 
Bovendien zag een indirecte belasting op wijn, bier, het slachten van vee 
en het malen van graan het licht. 

Institutioneel was Bergeyck amper minder "revolutionair"53 • Met een 
pennentrek schafte hij de Collaterale Raden van 1531 af. Raad van 
State, Geheime Raad en Raad van Financiën werden vervangen door een 
Koninklijke Raad. voorgezeten door de landvoogd en gestoffeerd met 
zeven leden, van wie uiteraard Bergeyck de belangrijkste positie innam. 
De secretarie van staat en oorlog54, de pagadorie en de veedorie te Brussel 
werden formeel afgeschaft, hun diensten onder het gezag van Bergeyck 
gebracht. Op Madrileens niveau werd de Consejo de Flandes binnen de 
Consejo de Estado geëlimineerd. 

Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat dit alles de populariteit van Bergeyck 
bij de gevestigde machten in de Nederlanden weinig goed heeft gedaan. 

51 Bron: P.-F. DE NENY, Mémoires, (aangehaald bij R. DE ScHRYVER, "De Zuidelijke 
Nederlanden .... ", p. 36). Bergeyck maakte hier gebruik van een lotingsysteem, wat in 
de beroep!>leger\ van Europa eerder de uitzondering dan de regel was (O.G. CHANDLER, 
Marlhorough a.f Military .... , p. 65, The art of warfare ... , pp. 92-108). 

52 Waardoor de opbrengst op slag steeg van 5 tot 9 miljoen gulden (L. DHONDT, "Van het hoog
tij van het Ancien Regime tot de onwentelingstijd ", in E. WITTE (cd.), Geschiedenis van 
Vlaanderen. Van de oorsprong tot heden, Brussel, La Renaissance du Livre, 1983, p. 162). 

53 L. OHONOT situeert de figuur van Bergeyck eerder in een politiek van centralisatie en pro
tectioni\me, die al wa~ ingezet onder Karel 11, vandaar de aanhalingstekens bij "revolutio
nair". (Verlichte monarchie, Ancien l<egime en !<evolutie: een institutionele en historische 
procesanalyse van politiek, instellingen en ideologie in de Hahshurgse, de Nederlandse en 
de Vlaam.ft' politieke ruimte ( 170011755-1790), ( doctoraalsverhandeling RUG). Brus~el, 
Algemeen Rijk~archief, 2002, Deellil (Het Ancien Regime in Vlaanderen), pp. 60-66). 

54 L. DHONIJ'I, ibid., pp. 224-234. 
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Ondanks een stroom aan hem vijandig gezinde pamftenen en smaad
schriften55, behield Max Emmanuel na zijn terugkeer van de campag
nes in Duitsland (1703-1704) zijn vertrouwen in de hervonningen van 
Bergeyck. 

Zoals eerder aangehaald, verging het de landvoogd niet bijster goed in de 
Spaanse Successieoorlog. Na de tweede slag bij Höchstadt (de slag van 
Blenheim) moest hij Beieren opgeven. De door Lodewijk beloofde com
pensatie (de soevereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden) wou Filips 
van Anjou "the now landless Elector of Bamria" echter niet gunnen. De 
situatie gaat nog verder achteruit wanneer de hertog van Marlborough 
en de Hollandse maarschalk Ouwerkerk na de slag van Ramillies~ 
Vlaanderen en Brabant weten te bezetten en dus een aanzienlijk stuk 
van de belastingopbrengsten en verpachtingen van Bergeyck verloren 
gaat. Max Emmanuel trekt zich met Bergeyck en de restanten van de 
Koninklijke Raad terug op Bergen. 

Het regime dat door Marlborough en de gedeputeerden van de Staten
Generaal in de door de alliantie bezette gebieden in naam van de preten
dent Karel 111 gevoerd wordt. staat bekend als het Anglo-Bataafs condo
minium. De hervormingen van Bergeyck worden teruggeschroefd in het 
Noorden, tot grotere playsantie van de gevestigde machten in Vlaanderen 
en Brabant. De eigen rekenkamers keerden terug en een eigen kgertje van 
4 500 man zag het licht. Het resultaat van deze "revolutie" van Ramillies 
was een gedecentraliseerd beleid, dat in de eerste plaats de goede relaties 
met de lokale entiteiten niet in het gedrang wou brengen l'n terugh-enk 
naar het beleid uit de Spaanse tijd~7• 

55 llncwclmcn uit mn1.•t rt'lntiwr~.·n. m1n~ctkn lh•rgcyd. 11ijw•urlx'l.·ld in d~.· ,11.'\ldül..<' Nl()!l.'f\1 
up uunhung1.•rs kun hog~.·n. wut blijkt uit d1.• uwrguw \'Uil G!.'nl <'ll Hm~<' in ,k' \'<'1111\o~IM' '~" 
170H. 

56 Nu d1.· l.'crdcrc innunw vun Luik. Limburg 1.'11 Oppl.'r·llclfl.• m 17U.l. 

57 M1.•1 umk•r un~.kn• 1.!1.- lll'ropril'lllill!l \'Uil d1.• Ruud \'1111 Stal<' <'11 d1.• R:101d \ ;m hii:UI\'It'll 



-41-

3. De Zuidelijke Nederlanden als slagveld 

''1\t. de Marlborough has sent me a quantity of English liquors, palm 

wine and cider. I could not receive more courtesies. I am responding as 

best I can." 

Maarschalk Villars58 

Wanneer op 15 mei 1702 de leden van de Grote Alliantie tegen Ladewijk 
overgaan tot de oorlogsverklaring en even later de afkondiging van een 
handelsboycot tegen Frankrijk en de Spaanse bezittingen,59 brengen de 
pretendenten overal in Europa hun legers in stelling. Zoals dat ook in de 
achttiende eeuw het geval wordt60

, bevinden de voornaamste contactzo
nes tussen Fransen en geallieerden zich in Zuid-Duitsland, Noord-Italië 
en de Zuidelijke Nederlanden, "The Cockpit of Europe ". Als Karel van 
Habsburg met een expeditieleger landt in Lissabon, opent zich ook op 
het Iberisch schiereiland een -aan de 'Spaanse" Successieoorlog eigen
continentaal front. In de logica die door de Oostenrijkse Habsburgers 
wordt gevolgd, gaat het hier niet om een overname door een buitenlandse 
mogendheid, maar wel om het uitdrijven van Filips van Anjou, die als 
persoon geen aanspraak kan maken op de troon van Karel 11. De oorlog 
in Spanje en Portugal wordt gezien als een burgeroorlog tegen een usur
pator>•. 

58 JJ.G. PE.LET, F.E. LE VA ULT. Mémoires militaires relatifs à la Guerre de la Succession d'Es
pagne, Paris, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1836-1842, vol. 5, p. 415, 
geciteerd (in het Engels) bij D.G. CHANDLER, Marlhorough as Military ... , p. 156. 

59 zie: Konvention Uber die Kricgscrklärung 1702, april 18 en Konvention zwischen 
Kai'-Cf Leopold 1., Königin Anna von England und der Generaalstaaten Uber Vcrbot des 
Handclwerkehre\ und der Korrcspondenz ihrer Untertanen mit Frankreich und Spanien ddo. 
Haad 1703, april 11, in: H. voN SR BIK, Österreichische Staatsverträge. Niederlande. Erster 
Band.: bi.t 1722, Wenen, Adolf Holzhauzcn Verlag, 1912, pp. 351-.352. 

60 De eer\tc en tweede Oo~tcnrijhc Successieoorlog. de Zevenjarige Oorlog, de Oorlogen van 
de Rt.-volutionairc leger\ en die van Napoleon ... worden door de geografische omstandighe
den in net hct7.elfdc carcan gedwongen. 

61 R. DE Sc fiRYVER, "Who had sovercignty in the Southern Netherlands during the War of the 
SJYdOÎ\h Succes\ion ( 17CXJ-1715 )T', Recht en instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de 
Middeleeuwen en dr Nieuwe Tijd. Liber amicorum Jan /Juntinx, Leuven, Universitaire Pers, 
19~.p.4~. 
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Na een eerste fase met voorzichtige schermutselingen in de Zuidelijke 
Nederlanden62 en Frans-Beierse overwinningen bij LuZ7..arra63 en 
HöchstädtM, wordt in het jaar 170465 de eerste van de veldslagen van 
het "legendarische" duo Marlborough en Eugenius uitgevochten bij 
Blenheim. Frankrijk zal nooit meer zo diep kunnen doordringen op Duits 
grondgebied en Maarschalk Tallard loopt de blamage van zijn leven op~. 
Ondanks een gecoördineerde actie van door Ladewijk XIV gefinancierde 
Hongaarse opstandelingen, loopt het grootse Franse offensief op niet' 
uit. 

Het onmiddellijke gevolg van Blenheim67 was de verlegging van het 
strijdtoneel naar de Zuidelijke Nederlanden. Van 1705 tot 1708 zijn deze 
gebieden "het slagveld van Europa". Na een jaar van patstellingen in 
1705, waarbij maarschalk Villeroi en Marlborough een subtiel spel van 
doorbreken en terugtrekken opvoeren rond .. Les lignes du Brabanf't>S. zaJ 
de situatie van 1706 bepalend zijn voor het verdere verloop van de oor
log. 

62 Waarbij Marlborough (die pas naar het einde van de campagne van 170.::! in de ~(\jcrbndcn 
neerstrijkt) met Britse en Staatse troepen. zoals eerder aangehaald. Luik. Umbufl! en ()ppc:'r
Gelre wist binnen te rijven in een schimmenspel van kleine he legeringen en tnl<:~nverpl3at
singen. 

63 15 augustus 1702. waar Vendöme Eugenius vun Savoye in !lt.-dwang \\n'tte ~lüdt.-n. 

64 Eerste slug van Höchst!idt, 20 september 1703. Hoewel de Fransen met hun "'-'ndgcnolen 
het Habsburgse leger wisten te verslnun. bn:ekt nu afloop rutic uit tu~'iè'n \'illars. die WellC'n 
wil belegeren en Max Emmanuel vun Beieren, die op eig~·n initiatief TinllllmllC'n\alt. v,"_ .... 
cijfermateriual bij (alle) veldsingen verwijlen we mmr E. W"Nn, op.dt .• p . .::!S~ en D.G. 
CHANDLER, Tilt• art ofii'CU:(cm• ... , pp. 302-307. 

65 Waurin Karel vnn Hallsllurg landt in Portugal. dut dattdfde jmlf ~lillen met Sa'"~e Je alh:ln· 
tie van Lotlewijk XIV verluat en Max Emmnnud uls enig~· l"lllndg~·n'"''t aan d1en' 111\k ach· 
tcrlaut. Een belungrijk nspect vun dit tweed~· th,nt is d~· mnume 'un Gillmltar dt>o.-.r :~~.lnuraal 
Rookeen de ufsluiting \'1111 twee humklsvcnlm~~·n tu~~·n <k l\lr1UJ:lt'll."n en dl." En~el~n. d1c 
een belangrijke exportmnrktl'l'l'l:~·r,kn ,., ... ,r <k Brin~·n in de 1\,rtu~~·~t· kolom~·~. 

óó De voormulige Frunsl' nmbnssutk'ur tt• l.ondt•n tijd~·n, <k !\"~crin~ ,.:111 JmiK'' 11 "'\1"\h 11.1 

ufloop vun de slng gevungt•n gt•nonwn door dt• tnll.·~·n vnn Eu~~·n•u~. 

ó7 Vanduur owri~wns dt• sdwnkin~ \'1111 lwt land~\ll."tl \\\ll>o.hhll.'k a:m !\larlh<.,n•u~h en ,Ie ,-..lil· 
~tnll·tic vun "Bknheim Custil'". El•n \lll)!J.!~'tuigenv,•r-h•g Yan \1,· <'ll\:lkri~'\-h;ll).'t' ''m ,Ie 
Britten in Bll•nhl'im vindt mt•n in d~· h~·\\wking van P.G. l'tHNnt ttt in .\litu,"-,. ""'"'oir.<h . 
pp. I óh-17h. wnnrin dt• ~muf ,k· 1\-ll'nxk-Wt•,t,•rltlll \lt'll II.Jdl." ';m h~·t :\11~1,,. H:ll:t:th ,.,.,n,t.-.. 
minium voorg~·dru~t·n in dt• Raad \'1111 Stnt~·. L. DIHlNill, ••r•.dt .. 111. p. !\~I. hlCilll\l~ ''flCI'I" 
rcl1t.lnantll· Frnn'e lijtk• (vu11uf 17ll.'i nun dil• vn11 dt• g~·alli<'\'1\k·n :11~ ,cJ,IJn;J;u,,·h:\11.. \;tn het 
Room'e Rijk l. tijn r~·lnus thwt. 

6K Zie l>.G. t'IIANlllldt Murll•omuglr as Militoii'V .... pp. 1:'\ l-1!'1:'\ en "''""'' Ht<'lfto,.f':'l • 1'1' 
lK7-llJ4. 
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Op 23 mei 1706 moet Villeroi69 de duimen leggen voor de cavalerie 
van Marlborough in wat door Chandler Marlboroughs "annus mirabilis" 
wordt genoemd. Inderdaad, het geallieerde leger weet zowat de totaliteit 
van Brabant Vlaanderen en Mechelen op te rollen in minder dan een jaar 
tijd. Op I juni valt Gent in hun handen, de 3de zweert de Oudenaardse 
stadsmagistraat trouw aan Karel III in het tentenkamp van de hertog. 
Eerder had Brugge zich overgegeven, later volgen nog Antwerpen, 
Kortrijk en Oostende. 

Niet enkel in de Nederlanden, maar ook op het Iberische front lijkt alles 
voorspoedig te verlopen voor de coalitie. Filips V wordt uit Madrid ver
dreven door het leger van de Engelse commandant Lord Galway en Karel 
liL die feestelijk wordt ingehaald en geproclameerd op 28 juni, maar door 
bevoorradingsproblemen zich moet terugtrekken op Catalonië. Eugenius 
van Savoye palmt intussen het hertogdom Milaan in, na zijn overwinning 
bij Turijn70 op 7 september. 

In 1707 keert het momentum. Onder leiding van Berwick verslaat een 
Frans-Spaans leger in de slag bij Almanza de Anglo-Portugezen van Lord 
Galway, waardoor Karel lil verjaagd kan worden uit Madrid en Filips V 
terugkeert. De geallieerde belegering van Toulon71 door Eugenius en de 
hertog van Savoye wordt een flop. Nu de situatie lijkt te keren in zijn 
voordeel, probeert Loclewijk XIV de alliantie tot vrede en erkenning van 
Filips V te bewegen. Hij stelt zijn hoop op de Zweedse koning Karel 
XIL maar die wordt door Engelse gezanten bewerkt om de wapens op te 

69 Die na een jaar wnder confrontatie van Versailles het fiat kreeg om Marlborough dan 
toch in het open veld tegemoet te treden. Successen in Italië en een nijpende financiële 
\ituatie 7.etten Lodewijk XIV ertoe aan om Villeroi de confrontatie met de hertog te doen 
aangaan en vervolgenr.een vrede aan "redelijke" voorwaarden te verkrijgen. (J.J.G. PELET, 
F.E. LE VAULT, Mémnire.f militaires relatifs à la Guerre de la Succession d'Espagne, Paris, 
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1836-1842, vol. 6, p. 18, geciteerd bij O.G. 
CHANDLF.R, MarlbomuRh a.f Military ... , p. 170). Lodewijk XIV verving hem op 4 augustus 
door de in Italië succer.volle Vendóme (kfr SAINT-SJMON, Mémoires, ll, Paris. Gallimard, p. 
75-83: Kdi\gráce du Maréchal de Villeroi"). 

70 Die volgt op zijn eerdere nederlagen tegen Vendóme hij Cassano ( 1705) en Calcinato 
(1706). 

11 Na de \UCCC~!ien van Eugcnius in Italië was het idee om een vcrbinding te maken met 
Portugal en Catalonië via een zeehaven van waaruit de Britse vloot kon opereren, uiteraard 
legio. 



-44-

nemen tegen het Rusland van Peter De Grote, waardoor de oorlog verder 

aansleept72
• 

8. DE SLAG HIJ OUDENAARDE 

1. De Feiten: een beknopte schets van het slagnrloop13 

" ... zoo marcheerde het leger der geallieerden tot omtrent Synghem en 

heeft zich gesteld in schadronnen van Syngem-kouter. Heume. Eyoe. 

Bevere tot omtrent Moareghem met al de kouters vol volle .. -

( ooggetuigenver..lag "'l 

"Dès que nos troupes de cette droite en virent fondre sur elles de beau

coup plus nombreuses. et qui les preooient par leur flanc. elles ployb'ent 

vers leur gauche avec tant de promptitude. que les valets de la !>uite 

de tout ce qui accompagnoit les princes tombèrent sur eux. avec un 

effroi, une rapidité, une confusion qui les entrainèrent avec une e'\tre~ 

vitesse, et beaucoup d'indécence et de ha.o;ard, au gros de l':k."lion à 

gauche." 

\Saint-Simon ~ 

Waar de nieuwe Franse bevelhebber in de Nederlanden. de henog van 
Yend6me, in 1707 de confrontatie met Marlborough weet h: vem1ijden 
door net als Yilleroi in 1705 de tactiek van de constante troepenbewe
gingen toe te passen, zal dit in 170~ niet meer het gevut zijn. Yendóme 
maakt zich op voor een herovering van het Noorden. dat ~inds Rmnillies 
in geallieerde handen is. In het vontjaar van 170~ vallen Gent en Bmg,ge. 
dankzij steun van Bergeyck-gezinde fracties. in Franse handt•n. waannt--c 

72 Vot.TAIKE, lli.l'toil~· de· Charlc'.l' XII, Pnris. Onrni~·r Fhunmam,n. l')tool\,p.l\Q.tl7. 

73 Gct.icn tic hcp~·rktc up1c1 vnn 1\IIS utllkrll't'k ~mm wij ni~·t wnkr in ''I' nuhtml\' ,~am~IIC'. 
hcWUJll'tling en ln~·tick. wunr\'lll'f \W Wr\\ ijh·n n:mr E. Bt t 1-11-1 11. Ouc/r"'tollllf' I "fl8, t''"'k-n. 
Chnrlcs Knight, 11)72, p. 4-lll, E. lll' l.oMII·\I'IHll,, I><' Slc~g IWt < )11./r"ttohmir" I ~~'1. \" \- \' ~~ 

Outlcnnurdc, 1977, p. 7-IH. I Hl. t'IIANilll K • .\lctrll,.•n•ugh ''·' .\11/ltctn~ ... p. fl(.\l.' l."n llw' 
111'111/ 11'111'/llf'f' ... (inh:grnull. Onk in IIIIS humanillm·t'illd\\l'fk (1·."('11 clll•lr"l'f' IJ .11411 /)(- ,,,,~ 

/Jij Olltlt·llwmlt•, I I }11/i I 708, Sint-lkrnnnhts~·ulk~l.". t ludl."nmmll.". ~tll.l~. :-\~ I' I '"\!\kon ,k
vnnrnnumst~· u~pl'l'l~·n ~·knupl lx·~pr11k~·n. 

74 S.A.O., Vf'f'r"lllll An·lu'r:/: J.Kll.U I h. 

75 SA IN r-SIMIIN, M,lmoir.-s, l'uri~. I KK I -1•>07, ,.,,(. h, \\'1, p. 'I.\ 
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de geallieerde bevoorradingslijnen (die over Oostende en de zee naar 
Engeland en Holland liepen) emstig verstoord raakten. 

Marlborough komt hier in een lastig parket, want ook op het thuisfront 
troepen de onweerswolken samen boven zijn persoon. Waar de hertog en 
staatssecretaris Godolphin tot de Tory-partij werden gerekend, moesten 
zij voor hun oorlogspolitiek76 steun zoeken bij de Whigs in het parlement. 
De fractie binnen de Tory's die Marlborough steunde in zijn plannen, 
werd uitgedund door het ontslag van partijleider Robert Harley uit het 
kabinet in januari. Om zijn invloed in Engeland te kunnen laten gelden 77

, 

had de hertog een militair succes broodnodig. 

Nu het Franse leger de confrontatie in het open veld had weten te ont
wijken in 1707, was de kans dat het tot een treffen in open veld zou 
komen, groter. Bovendien was de Franse staf verdeeld tussen een beleg 
van Menen en een aanval op Oudenaarde78 • Uiteindelijk haalde, onder 
impuls van Vendöme, de strekking het die richting Oudenaarde wou trek
ken om het pas veroverde Gent via de Schelde af te dekken voor het leger 
van Marlborough, dat in Brabant verzameld zat79

• 

Terwijl Marlborough met hoge koorts het bed moet houden te Asse, 
maken zijn troepen contact met de cavalerie van Eugenius van Savoye, 

76 Onderhandelen is niet echt een optie, tenzij de eerste stap van de Fransen komt. Getuige 
daarvan de corre~pondentie tussen Godolphin en Marlborough: " ... it is her Majesty's apin
ion, that the only way of attaining such a peace is to expect the first ouvertures of it from 
France; and not to make them on the part ofthe Allys, which can have no otlzer effect, than 
to make the French persist in all the unreasonable offers which they have made of late ... " 
(Godolphin aan Marlbourough, 15 juni, zie H.L. SNYDER, The Marlborough-Godolphin cor
reJpondance, Oxford, Clarendon, 1975, pp. 1012-1013. 

77 Toen Marlborough in 1702 het commando over de geallieerde strijdkrachten toegekend 
kreeg. werd het kabinet van Queen Anne ("Anne, in het 38th year, was neither very intel
ligent nor dynamic ... ", D.G. CHANDI.ER, Marlhorough as Military ... , p. 60) quasi exclusief 
onder impuls van de hertog en zijn twee andere "triumviri" Godolphin en Harley gevormd. 
Vandaar het grote belang van het ont~lag van de figuur Harley. (W. CHURCHILL, Marlborough, 
zijn leven en zijn tijd (ven.), Antwerpen, Orion, 1 947-194!i, deel 3, p. 53-70.) 

78 Er werd beroep gedaan op de arbitrage van Versailles, maar die bereikte het Franse leger pas 
na IJ juli. Lodewijk XIV koo~ de oplossing van zijn kleinzoon, de hertog van Bourgondië, 
om Menen te belegeren ... 

79 B. D~:. RANH.Rf., DP Geschiedenis van Oudenaarde van 1701 tot 17H6 (uitgegeven door 
Marc De Smet), Oudenaarde, Sanderu~. 19!i6, p. 21l: "Ten zelfden dage [I juli I ten vijf uren 
nac:rmiddag bc'pcurde men de Fran~che patrouille op Edelare, Lcupeghem en op den weg 
van Melden ... " 
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die zich had weten los te rukken uit een kat-en-muisspel met het Franse 
leger van Berwick, dat opereerde vanuit de gebieden die trouw waren 
gebleven aan Max Emmanuel van Beieren80

• Het opzet voor het geal
lieerde leger was zo vlug mogelijk de Schelde over te raken en contact te 
maken met het Franse leger. Aangezien de te overbruggen af!.tand voor 
hen relatief groter was, betekende dit wel dat het leger van Marlborough 
pas laat in de namiddag integraal op het slagveld zou raken. Van meet 
af aan bestond de voornaamste opdracht van de Britse troepen. erin om. 
eenmaal over de Schelde, een bruggenhoofd uit te bouwen en zo lang 
mogelijk stand te houden. 

Na een nachtelijke tocht van 8 uur81 bereikt de voorhoede onder leiding 
van Cadogan Oudenaarde. De kwartiermeester-generaallaat prompt nood
bruggen over de Schelde slaan en stuurt het bericht naar Marlborough dat 
het Franse leger verderop, bij Gavere, gelegerd ligt. Rond de middag 
raken zijn troepen slaags met die van de Zwitserse generaal Biron in 
de dorpjes Eine en Heurne, die door Vendöme met een fourageopdracht 
was uitgestuurd. Biron vraagt en krijgt versterking. maar wanneer hij 
postvat op een hoger gelegen punt in het landschap. krijgt hij de opruk
kende troepen van Marlborough in de gaten. Hij alanneert onmidddlijk 
Yendöme, maar er zijn drie boodschappers nodig om de maarschalk (vol
gens bepaalde bronnen aan het dineren met de genemie stafl te twertui
gen van de ernst van de situatieN~. 

Om het verdere verloop van de situatie te vath~nll', hüudt men hest 
voor ogen dat het landschap van de veldslag hestaal uit een n~ttuurlijk 

80 Het Franse leger vcrkeert hier in ct•n gclijkaanligt• ~ÎIU•IIie mm die vun ,Ie ~~~ \Uil W.tterkll.l. 
waarhij hcil.k· legers in lwt•c 1ijn gesplitst. \\'nar ht•t lkrwkk en !\l~t\ Enun:mud tGnlU\.·hyl 
nietlukt um tijdig cuntm:tte mukt·n lllt'l Yt•nd<lmt• (N:Ipt\(1.'\\0 \, ~htagt men ,tmlr ;1.'\n de." anJcno 
7.ijdc (Eugcnius/BIUcht•r) Wt'l in. llitt•rnunl lll<\1.'1 llll'O dc1e j'ltmllcl nkt 1<\1 m het .lt'l.,unk" 
tloortrckkcn. Het i.~ nit•t 1.u dut dt• li'\X'(X'Il vnn Eugt•nius de hc~li~.;mg hchhcn geN-.t.:ht m 
Oudcnaardt• (ill infrn ). 

Hl Waurhij tic opdrnl'lll vnn <. 'mlogun vo<lrnnmclijk hc~tond 1111 hct '"Jm•tkcn \.til ,Ie "'():. 
"trnugh a hilly and Wt·ll-wo<xk•d <'ountrysi<k-" \dL. E. Hu 111-1 11. Ouclr-llcm/(' 17'1.1..'\. l.\'11'-kn. 
Chnrb Knight. l'l72, p. 42). 

K2 "Un troisiènw nvis l'llltflrmutif dl· Bil'\ lil lt• lil cmr<w1cr, ct po.\llrt:ml ~c IC\'-'f ,Ie t:~l'llc. '"' ,tc
cc qui en ~crvoit, 11\'Cl' dt•pit, <'t lll<Hllt'r il dwvnl. t'l m:untctMnl h\Ul<'ll~ <tU'illan.t.>ll. '"""' 
quc Ie~ dinhlc~ lt-s eus~t·nt pnrtés lil,l'l qut• ~-~·ut• diligcn,·c '"" "''l"'"'''lc" (S~tNI SIMo.''· 
Mr'moirt'J, l'uri~. l88l·l'l07. vol. tl. X V I. p .. \11) 

83 Wc wrwij1cn nnur dl· o\'t'rlkhtsl..nnrt in nppt'll<h\ (o.Wo.'!):t'nnmcn uit j) l1 l 'u '~1>11111. 
Mar//>omuglr as Mi/itan· ( 'm11mrmcla, Slllpldun..,.l. Spclhlll\11111 I hl. ~\lil.\ I' ~I"\ 
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amtitheater met een heuvelrug (rond de dorpjes Ooike, Lede, Huise en 
1\.tullem), die een grote, door beken84 doorsneden vlakte afsluit en west
oost is georiënteerd. Deze vlakte loopt tot aan een eerder drassig ter
rein aan de Schelde, waar Oudenaarde ligt. Als Cadogan 's ochtends de 
Fransen bij Gavere ( I 0 kilometer verderop) gelegerd ziet, dan komt dit 
omdat hij heeft postgevat op de hoogten van Edelare, ten zuid-oosten van 
Oudenaarde. De weg van Gent naar Oudenaarde tenslotte, loopt aan de 
rechterzijde van het strijdtoneel. 

De opties voor Vendame en Bourgogne zijn de volgende: ofwel trekt men 
zich terug op de heuvelrug (wat de plannen van Marlborough ernstig zou 
dwarsbomen, aangezien deze positie niet anders dan met een aanzienlijke 
troepenmacht te bestormen valt), ofwel opteert men ervoor het bruggen
hoofd van Cadogan zo vlug mogelijk te verwijderen. Vendame kiest voor 
de tweede mogelijkheid en zegt aan Biron alle mogelijke steun toe, om de 
Britten terug over de Schelde te jagen. Zijn bevelen worden echter geannu
leerd op gezag van maarschalk Matignon, die er door Puységur van over
tuigd wordt dat het terrein rond Eine en Heurne te drassig is voor een cava
leriecharge. Vendame wendt ziedend de steven naar de heuvelrug, waar 
Bourgogne zijn troepen ontplooit. Biron wordt intussen bij een aanval op 
Bevere door Cadogan met acht andere officieren gevangen genomen85

. 

Rond de middag worden Eugenius en Marlborough86 in Oudenaarde 
gesignaleerd. Zij sturen de Deen Rantzau met zijn cavalerie af op Eine 
en Heume, waar met de troepen van Biron wordt afgerekend. De Deen 
zet zijn charge verder en stort zich op de Franse ruiterij, die aan de over
zijde van de weg naar Gent zich nietsvermoedend aan het formeren is87

. 

Dit lokt de Fransen het slagveld op. Waar Bourgogne zijn troepen had 
geposteerd voor de heuvelrug, stuurt hij ze nu de vlakte op, achter de 

84 Waaronder de befaamde Diepenbeek of "Bloedheek", waar een groot deel van de actie tus
'>efl Vendi>me en Cadogan zich afspeelt na de middag. 

!S5 B. OF.. RANli:.IU:., op.cit., p. 29. 

86 De hertog laat overigen~ nooit na de rol van prins Eugenius in de slag te beklemtonen en 
beween dat dien' aanwezigheid I zonder troepen) alleen al van het grootste nut was wanneer 
hij niet in per'>OOn het bevel kon voeren (M. BRAUI!ACII, Prinz Eugen von Savoyen: eine 
Bîoffraphie, München, Oldenbourg, 1965, 11, p. 237). 

87 Waarhij naar vcrluidt het paard wordt weggeschoten onder de benen van keurvorst George 
van Hannover. de latere koning George 11. (Hron: de mémoire~ van Robert Parkcr, O.G. 
CHANIJJ.U, Military Memoir.J ... , p. 75). 
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Engelsen aan. In die zin is de charge van Rantzau het eigenlijke begin 
van de Slag bij Oudenaarde. 

De troepen die Bourgogne het dal instuurt, raken in verwoede vuurge
vechten verwikkeld met de bataljons van Argyll. die Marlborough over 
de Schelde heeft gebracht. Wanneer maarschalk Vendöme aan een van 
de brandhaarden88 voorbijkomt, trekt hij onmiddellijk andere bataljons 
ernaar toe. Voor het grootste deel van de slag zal Vendöme zich op die 
plaats in het strijdgewoel bevinden en niet aan het Franse hoofdkwartier. 
dat wordt ingericht bij de molen van Rooigem. 

Wanneer het tot een escalerend duel tussen Cadogan en Vendöme komt. 
stuurt deze laatste dan ook het bevel naar Bourgogne. dat hij de tot dan 
toe inactieve Franse linkervleugel (30 000 man sterki<Q) in actie moet 
brengen. Ook dit bevel wordt geannuleerd op aandringen van Pusyégur. 
Intussen is de druk van de Franse rechtervleugel. onder persoonlijk com
mando van Vendöme, op zich voldoende om de troepen ,.an Cadogan te 
doen bezwijken. De aankomst van Argyll en Lotturn verhinden echter 
een totale doorbraak van de Fransen90, die terug over de heken worden 
geworpen rond zes uur. 

De tijd speelt in deze context in het voordeel van 1\tarlhorough. die in 
staat is om steeds meer troepen over de rivier te brengen en in de strijd 
te werpen. Gebeurt dit tot zes uur voornamelijk om gaten in het front aan 
de beken te stoppen, dan kan de hertog gaundeweg zijn tat·tis('ht• plan 
ontplooien: de omsingeling van het Franse leger in een "mini-C..mn>le" 
via de heuvelrug van Ooike. Waar aan de rechtertijde van het strijdtllllt't.'l 
enkel de onbeschutte weg naar Gent ligt. is de linker1ijde YfH.lf!Îen Y~lll 

een holle weg, die tussen de heuvels door naar dt• hoogte van Lt•de- Huise 
loopt (achter de Frunsc linies). Om de veldslag lt' hl•slissen, stuurt lk' her
tog maarschalk Ouwcrkcrk (aanvot·nkr van het lt•gt•r vnn dt• Rt•puhlid,) 
met 25 000 manschappt•n door Outknuank rkhting Ot,ik.e. 1-kt WH.lf
naamstc risico voor de uitvoering van dit plan was lk <HillWt'Jight•id \an 
de nog steeds inactieve ~0 000 man van dt• Franse linkt·n·lt-ugl'l. dit' t'l'll 

KK Bij IK• I ~l·huchl "Gflll'lll'\\'llUd" ( 11.Ci. CII·\Nill Ht . . \larll>t•mu,t:h ''·' .\flllltln;,,. 1'- ~I l\).. 

KlJ N. Coun.h, l:'tudt• compw~IIÎI'r dr.\· mt'mnirrs do J>tlrliciJ'cllll.\ c) lel l>tltcullr ,/'( l..,.t.-.., .. ,,,k 
( 170X). Bru~~l·l. KI\ IS, IIJlJ!I tomtil~l'~l'WIIIk~·ntin;th\l'l"handdtn~\.1' .\7. 

'JO Die inlussl'll 1k '\·nhnrl'l" vun lwt !ll'l\\ldll Sdtal'fl..l'll h;ld,lc."n ul):c."lh'lll<'ll 
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emstig risico betekende voor de rechtervleugel van het geallieerde leger, 
die intussen werd gecoördineerd door Eugenius. 

Rond zes uur gaf Marlborough het signaal voor een algehele aanval van 
zijn intussen met extra bataljons versterkte front. Van de rechter- tot 
de linkervleugel schoof het geallieerde leger moeizaam over de beken. 
Om de aanval te ondersteunen, zond Eugenius de cavalerie van de Pruis 
Dubislaw Natzmer op de Fransen af. Waar deze troepen vrij eenvoudig 
door een eerste lijn van Franse troepen breken, stoten ze voor de molen 
van Rooigem op de Maison du Roi, die hen decimeren. 

Intussen had Ouwerkerk91 met zijn linkerflank de Boser Couter en de 
hoogte rond Ooike bezet, vanwaar onder leiding van een doldrieste 
negentienjarige prins van Oranje, twaalf eskadrons Denen en vier bri
gades Hollanders de vallei in stormden. Volgens Saint-Simon (aanwezig 
op het slagveld) werd de hele Franse rechterflank in verwarring naar de 
andere zijde van het slagveld gedreven. In de chaos die daarop volgde, 
slaagde ook Vendóme er niet meer in om de situatie recht te zetten vanuit 
de heksenketel aan de beken92

, waar de geallieerden nu pas goed terrein 
wonnen. Rond negen uur koos de hertog van Bourgogne met de hertog 
van Berry en de Engelse pretendent Jacobus 11193 het hazenpad richting 
Huise94• 

De geallieerden laten - naargelang de bron - 825 dan wel 940 doden en 
tussen de I 77395 en 2 147 gewonden achter. De Franse verliezen wor
den aanzienlijk hoger geschat en schommelen tussen de 4 200 en 6 000 
doden, 2 400 à 5 000 deserteurs en tussen de I 800 en 9 800 gevangenen. 
Op een geschat totaal van 80 en I 00 000 manschappen, geeft dit 3 à 4 
respectievelijk 6,4 tot 24% verliezen. 

91 Ondank.\ het in!>tortcn van een twee hulpbruggen te Oudenaarde, die de aanvoer van zijn 
troepen emstig hadden vertraagd IB. DE RANTERE, op.cit., p. 32). 

92 B. Df. RANTEilf., [oc.cit. 

93 De door Lodcwijk XIV als wettige vorst erkende zoon van de in I 701 overleden (verjaagde) 
katholieke Jacobu!l 11. m.G. CHANIJLER, Marlhorou~h as Military ...• p. 57). 

94 E. BF.HlEW, op.cit., p. 64. 

95 B. D1-. RANH.Rf., ihid., p. 33: "Den M:hrijver die men hier volgt, zegt van den adjudant van 
J.ijne excellentie den prinr. Eu genius vanSavoyen gehoort te hebben dat de geallieerde in den 
\lag verloren hebben een duijst zeven honderd en drijenzeventig mannen die buijtcn dienst 
gC\tcld wacren, wacrcmder verscheijdene grcx1te officieren." 
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2. De veldslag geanalyseerd 

" ... had it only been foliowed up as both should and could have been 

done, the destiny of not only the Spanish monarchy, but that of F~ 

and Europe, might well have been decided. For the enemy. in full fhght 

up the Ghent canal in all the customary disorder of French ddeat ( ... ) 

shut themselves away between that waterway, the Dutch f~s. an 

area of partially inundated countryside and the sea ( ... ] if we had only 

attacked them the next moming. they would have been faccd with no 

alternative but to retreat into the sea or to lay down their arms." 

Eugène-Jean-Philippe. graaf de Mérode-Westerloo96 

(over de eerste dagen na Ouden&al"del 

In hun analyse van de veldslag komen de meeste auteurs uit bij een ana
lyse van de persoonlijkheden van de aanvoerders. Vooral de tegenstel
ling tussen de efficiënte Marlborough en Eugenius en de ruziënde en 
incompetente Bourgogne en Yendöme is vrij populair. Dat laatste beeld 
valt te verklaren vanuit de posities van Frankrijk en Engeland in de suc
cessieoorlog, maar ook vanuit de situatie aan het hof te Yersailles. Waar 
Marlborough omzeggens de handen vrij had in de Nederlanden (hij was 
wel gehouden bij het begin van het jaar een overzicht van zijn plannen 
voor de zomer voor te leggen aan het parlement, maar kon deze de facto 
naar eigen goeddunken aanpassen tijdens te campagne), was dat ahsoluut 
niet het geval voor zijn Franse antipoden. Lotlewijk XI\' hesliste over 
wie maarschalk werd en waar hij zou worden ingezet. Zo heeft Vendöme 
de veldtochten in Italië, Spanje en de Nederlanden gevochten. en zo 
kent het Franse leger een merkwaardige opeenvolging nm hc:\·elhehhers 
in het Noorden (Bourgogne & Bouffters-Villars-Vilkmi-Vendl\me & 
Bourgogne-Yillars). 

De aanstelling van de oudste kleinzoon van Lndl·wijk als he\'elhl·htx·r 
van het leger in de Nederlanden bracht metl'l'll twee ri\'alisert•nd~:.• fr.tl'ties 
aan het Franse hof in stelling. Aan de zijde van Bourgogne st\'lld \'lllkr 
andere de scherpe pen van Saint-Simon. aan die van Yl'Illl6mt' dt• l\.nning. 
Bourgogne was voortbestemd voor de trnonsnpvolging t'll nhx'st :10m dt• 
zijde van Vendomc de nodige ervaring opdoen. maar kd. 1kh 1\tl't lt' 

l)() D.G. CIIANlll HK, Military lllf'IIIOil'.\',.., p. ~0.'·~0-l. 
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schikken in zijn rol. De vaak irrationele afkeer van de entourage van de 
prins voor de hertog kan blijken uit deze beschrijving uit Saint-Simons 
mémoires: 

"A mesure que son rang s'éleva et que sa faveur augmenta, son peu de 

ménagement, son opiniätreté jusqu' à I' entêtement, tout cela crût à pro

porti on, jusqu'à se rendre inacessible qu'à un très petit nombre de fami

Iiers, et à ses valets. La Iouange, puis l'admiration, enfin l'adoration, 

furent Ie canal unique par lequel on pût approcher ce demi-dieu, qui 

soutenait des thèses ineptes sans que personne n' osiit, non pas contre

dire, mais ne pas approuver. .. 97" 

Vendöme werd, ondanks zijn aan de kroon en het leger bewezen dien
sten, beschouwd als een onbehouwen parvenu, die zich op onbegrijpe
lijke wijze in de gunst van de koning had weten te werken. Saint-Simon 
schrikt niet terug voor de meest uiteenlopende grotbeden aan het adres 
van de veldmaarschalk98 • Uiteindelijk zal het ook zijn instabiele positie 
aan het hof zijn, die hem in ongenade doet vallen in 1709. Na een aan
varing met Puységur trekt deze laatste aan het langste eind en wordt de 
hertog verplicht zich enige tijd terug te trekken op het platteland99. 

Het is dan ook niet onlogisch dat Vendöme de prins met dédain behandelt 
en zelf de teugels in handen wil nemen. Aangezien we enkel op Britse 
bronnen zijn aangewezen voor de beschrijving van de veldtocht, kan het 
beeld vertekend zijn, maar uit de troepenbewegingen die voorafgaan aan 
de slag bij Oudenaarde, blijkt duidelijk dat beide fracties in de staf er 

97 SAINT-SIMON. Mémoires,l. Paris, Gallimard, 1994, p. 104. 

98 Zo wordt beschreven hoe de hertog met zijn honden het bed deelt, de hele dag door zit te 
schransen om 's avonds over te geven in de vergaarbak waar de kampbarbier gebruik van 
maakt, om dan aan nieuwe bra~partijen te beginnen. Een andere keer beschrijft Saint-Simon 
hoe Vendóme zijn persoonlijke secretaris, Alberoni, rekruteerde vanop zijn chaise-percée 
tijdens zijn Italiaanse campagnes (SAINT-SIMON, op.cit., I, pp. I 60- I 61 ), of hoe hij beschul
digd wordt van "bijzondere" omgang met zijn adjuncten en zelfs Lodewijk XIV (SAINT
SIMON, ibid., I, pp. 106-107: "ce qui est prodigieux à qui a connu Ie Roi galant aux dames 
une si longue période de sa vie ... "). Het is ons volstrekt onduidelijk hoe de maarschalk naast 
deze activiteiten ook nog zijn taken als militair daadwerkelijk ter harte kon nemen. Gezien 
de \trategische successen van Vendóme in de Successicoorlog en, daarmee gepaard gaande, 
zijn groeiende invloed aan het hof, lijkt de beschrijving van Saint-Simon dan ook eerder 
politieke doeleinden te dienen (vergelijk met SAINT-SIMON, ili.i.d... 11, p. 108: "Mort du duc 
de Vendóme. 11 est enfin "muraillé" dans Ie pourrissoir de I'Escurial"). 

99 N. MITFORIJ, Saim-Simon. Roddel in Versa i/les, Amsterdam, Elsevier Pockets, I 960, p. I 15-
1 IK. 
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tegenovergestelde ideeën op nahouden. De spontane overgave van Gent 
en Brugge komt in die context eerder als een ''god~ge~henk .. voor de 
Fransen dan als de vrucht van een uitgekiende strategie. 

Zoals hierboven aangehaald, was de coördinatie op het slagveld bij het 
Franse leger meermaals zoek. De afzonderlijke tactische keuze~ van 
Yendöme (het zo vlug mogelijk terugdringen van de geallieerden over 
de Schelde) en Bourgogne (de terugtocht tot op de Heiglrts of Huysschel 
waren best valabel, maar moeilijk te combineren. De standvastigheid 
van Vendöme en de eerder aarzelende instelling van Bourgogne 100 heb
ben bijgedragen tot de gelukkige samenloop van omstandigheden. die 
Marlborough in staat heeft gesteld onder continue. maar onvoldoende 
bedreiging zijn leger over de Schelde te transporteren en te formeren op 
de vlakte tussen Oudenaarde en Ooike. 

Nochtans valt ook dit te relativeren. Het citaat van Mérode-Westerloo 
geeft aan dat Oudenaarde niet de grote gevolgen heeft teweeggebracht 
die er hadden kunnen zijn. Dit heeft deels te maken met het afstop
pingswerk van Vendöme met de 30 000 ·verse· troepen van de Franse 
linkervleugel, maar waar de communicatie met Yersailles soms moeilijk 
verliep en de bevelhebbers het onderling oneens waren. gold dit even
goed voor het geallieerde leger. Marlborough was verplicht hondgeno
ten te zoeken tegen de grommende anti-oorlogs-Tory's in Engeland en 
de Staten-Generaal van de Verenigde Provindën (en hun waakhonden. 
zoals Sicco van Goslinga). Beiden wilden de oorlogsinspanning tot t.~n 
minimum beperken. De "nieuwe vleugel" bij de Tory's (in tegt.•nstdling 
tot de Whigs) wou de Britse aanwezigheid op het vasteland binnen dt.• 
alliantie tot een minimum beperken. en wees mt.'l ~schuldigt.•ndt.' vinger 
naar de Republiek. die haar maritieme engngementt.'ll nit.'t nak.wam. IX.· 
Republiek van haar kant hekJoeg zich enwcr 1o'n stt.•rk landkgt.•r te llltX'

ten onderhouden. terwijl haar dodstellingt.'ll tht.•t rt.'l'Upt.'fl'rt.'n van dt.• lxtr
rièrevestingen uit het verdrag van Rijswijk) lx•rt.•ik.t wart.•n sinds Ramillit.·~. 
De basis waarop Marlhnrnugh moest stt.'Uilt.'n om 1ijn hl'slissingt.'ll '\hll.'r 
te drukken" in een vaag juridisl'll statuut als oppt.•rslt' ht.•vdht.•htx·r \:U\ 

I 00 Di~: duurvoor dul'llli~t d1• mnntl·l 1\'l'rtluit!!l''"l'l'!!d ,1\'1\lr "C'\'11 ""'kr hl't ;1;11\)ld..•ll'ltl' '"'' 1.'1\ 

hlocd tittl'lllk•" Yl·ndllnlt'. Ik prin.~ \'1111 dt•n hllll'tk mnd\1 hl."t tntll'l't IM;U ( 1<-nt tt' 1'-'\.U\I 
ntlcgj:t'n in plnnt~ vnn in tijn j:l'hruil..clijkt• l..cm's (\\'. t'lll'll.llllll. "·'""''"'ft.t:À- :m• ,,..,..,.. 
,." :.ij11 tijd, Antwt•qwn, Orinn, lll47-l'l-l!l. dt'l'l \,p. Wtl\ 
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de alliantie, lag bij raadspensionaris Antonie Heinsius, Godolphin en de 
invloed van Sarah, Marlboroughs vrouw, op de koningin. 

Oudenaarde blijft vooral een slag, beslist door het toeval, die, zoals 
Chandler het treffend aanduidt 101 , vooral het initiatief terug aan de gealli
eerden heeft bezorgd102 . Maar ook met dat initiatief, moest Marlborough 
nog rekening houden met het Franse leger, dat zich had weten te refor
meren. Het resultaat van Oudenaarde was niet de onmiddellijke verleg
ging van het strijdtoneel naar Frankrijk, maar het begin van het opschui
ven van de frontlijn naar Henegouwen, Namen en Noord-Frankrijk voor 
de rest van de Successieoorlog. Geen enkele 'trend' of 'breuk' na een 
veldslag is in dit conflict overigens definitief gebleken. Meteen een van 
de redenen waarom de Successieoorlog wel op een onderhandelde oplos
sing moest uitdraaien. 

3. Europa na Oudenaarde ... 

"Présentement que toutes les sourees sont quasi épuisées, je viens à vous 

demander vos conseils et votre assistance en ce rencontre ou il ira de 

notre salut. Par les efforts que nous ferons, par notre union nos ennemis 

connaîtront que nous ne sommes pas en I'état qu'ils veulent faire croire, 

et nous pourrons par Ie secours que je vous de mande, Ie croyant indis

pensable, les obliger à faire une paix honorable pour tous, durable pour 

notre repos et convenabie à tous les princes de I'Europe." 

Lodewijk XIV aan de Fransen 

(na de mislukking van de conferentie van Geertruidenberg 103
) 

Na 11 juli had het geallieerde leger twee mogelijkheden, nu de weg 
naar Frankrijk zo goed als open lag omdat het leger van Yendame en 
Bourgogne zich terugtrok ten noorden van het kanaal Gent-Brugge. 
Ofwel stootte men door richting Parijs, de les van Turenne (steden wor
den veroverd in hun achterland) indachtig, ofwel sloeg men het beleg 
voor Rijsel. Marlborough verdedigde de eerste optie, maar uiteindelijk 

JOl D.G. ÜIANDI.I:R, Marlborouxh as Military ... , p. 335. 

102 Marll>orough op 12 juli aan Godolphin: " ... you know whcn llcft England, l was positivcly 
rewlved to endcavour l>y all mcan~ a battcl, thinking nothing clsc could make thc Quccn's 
bu\inc-.~ go on wcll ... " CH.L. SNYI>I:R, op.cit., p. 1024.). 

103 M. f>ÜJN, /..oui.f XIV par lui-méme, Paris, Jcan-Cyril Godcfroy, 19R3, p. 133-134. 
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kwam de coalitie (onder impuls van Eugenius) tot het besluit om de 
tweede te volgen. Eugenius zou Rijsel belegeren. terwijl het leger van 
Marlborough voor dekking zou zorgen tegen een mogelijke terugkeer 
van het Franse leger in de Nederlanden. 

Vendöme hergroepeerde echter zijn manschappen, heroverde de intus...en 
terug gevallen steden Gent en Brugge. en belemmerde zo de overgang 
van de Schelde en de bevoorrading van het vijandelijke leger. Na een paar 
schermutselingen te Kerkhove (ten zuiden van Oudenaarde) en Gavere 
(ten noorden) wist de coalitie te stroom te overbruggen en trokken de 
Fransen zich terug richting Doornik en Geraardsbergen. Na een beleg 
van 62 dagen viel het door Vauban versterkte Rijsel in handen van de 
geallieerden, in januari gaf de citadel (onder bevel van Bouftlers) zich 
over. Gent ging opnieuw over in geallieerde handen op 30 december. 

De uitzonderlijk strenge winter van 1708-1709 1~ droeg bij tot een ver
dere achteruitgang van de sociale en economische situatie in Frankrijk. 
Lodewijk XIV stuurde dan ook Torcy als gezant naar Den Haag om offi
ciële vredesonderhandelingen te beginnen met de geallieerden. Onder 
impuls van Marlborough en pensionaris Antonie Heinsius stelden de 
geallieerden exorbitante eisen: de overdracht van de volh.'tiige Spaanse 
erfenis naar Karel lil, de afstand van Rijsel. t-.tauheuge, Do1.'ntik. Condé 
en Valenciennes aan de Repuhliek en van Straatshu~ en de El1as aan het 
Keizerrijk. Loctewijk ging in eerste instantie akkoord met dele voorwuar
den, maar weigerde zijn medewerking te verlenen mm ht't mww milirari 
verdrijven van Filips V uit Madrid 10~. Hierop ridltte hij 1kh in t~n schrij
ven tot de hischoppen, rijksintendanten en gouwrnt•urs van Fr..mkrijk om 
zich te verzekeren van hun steun vnnr dt• knmc:nde t'ampagnt' t'n hen tt' 
overtuigen van zijn goede intenties en eerde~ inspanningen lllll 10 \lug 
mogelijk een eerhaar vredesakkoord te vt•rkrijgen. 

104 E. I.H RoY I.AllliiUE, 1/istoirr rlu dimtil r/('J'IIÎJ l'm1 .\111. l'lm~. Fl:unnumnn. lo.),'\,\,ll,p. ~ 

105 "Je pusse suus silcnce les insinuutions qu'ils m\101 !'uite~ .t~· J•'indrc 1111.'~ h\f\'CS ~ ~'Clk-s ,s.,.. 
Iu Ligue ct lil' wntrnimll'l.· k 111i, mnn JX'Iil·lib, i\ dl'Wl'll\lrc.· du tl\\nc, ~'il11<.' \'\\1\'t'nt;tiiJ~s 
volnnulircment i\ vivrc d~~ormnis snns Etnl~ ( ... ) (.)lhlt<jUC ma tl•ndrc.•'-'l' r•uur 111<.'' I"'" I'~<'' 11<.' 
soit pns moins vive lJUl' cl•lk- lJUl' j'ni jl\1\lr nw~ 1'"'1'1'1.'~ l'lll:mh, '!"'''''"".te 1\;1!1;~'<' h-.11 k-' 
mnux que In gueiTt.' fnit snull'rir i\ ~l'S sujcts uus~i lidl'lc~. l'l quc fmc l:ut ''''f ~ h'lll l'Fu"lf"' 
lJlll' je lil'sirnis sinl·l'n.•nwntlk' ll•s t'uin.• jnuir <k la pal\, il' Mils!"'''"'"'~"''"''" ~-.'1'1"'-<'r.Ul'tll 
l'UX·Ill~llll'S !\In rc.·~·l·voir 1'1 d1•s l'llnditinns é~nknwnt,·,,ntmil'l'' ;\In ju'"'~,., .lll'lllllul<.'m ''" 
nom t'rnnçnis." (!,tl'l'ill'l'fll hij F. 1.1 IIIHIN, ••t•.dt .. p . .:!44\. 
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De respons op de vorstelijke oproep was immens en verzoende de Fransen 
voor even met de oorlog. Intussen was maarschalk Villars aangesteld als 
bevelhebber in het Noorden. Hij bouwde opnieuw linies uit zoals in 1705 
in de Nederlanden, ditmaal van de kust tot Yalenciennes106 . Marlborough 
wou zijn tegenstander tot een treffen in open veld verleiden en kreeg 
hiertoe de kans toen hij het beleg sloeg voor Mons (nog steeds in handen 
van Max Emmanuel 107

). Yillars waagde een uitval vanuit de linies van 
Valenciennes en beide legers troffen elkaar in de buurt van Maubeuge, 
bij Malplaquet. De veldslag verliep als een bloedbad en eindigde met de 
ordelijke terugtocht van de Fransen. Marlborough dacht de dag gewon
nen te hebben. maar kwam bij het tellen van de verliezen tot een andere 
conclusie. Waar de tegenstander I 0 000 slachtoffers te betreuren had, 
liep dit voor het geallieerde leger op tot 15 000108 • 

In het parlement grepen de tegenstanders van de hertog deze cijfers 
aan om hem af te schilderen als een gewetenloos slager, die nodeloos 
Engelse soldaten opofferde als kanonnenvlees op de vlakten van Noord
Frankrijk. Wanneer in 1710 het ministerie-Godolphin moet aftreden na 
verkiezingen waarbij de Whigs aan het kortste eind trekken, treedt de 
Marlborough niet gunstig gezinde Tory-fractie aan en begint de binnen
landse ster van de hertog te tanen. Intussen starten nieuwe onderhande
lingen te Geertruidenberg. Net als bij de vorige ronde, bleef Heinsius de 
verdrijving van Filips V eisen en liepen de gesprekken spaak (cfr. citaat 
infra) 109• 

De situatie op het terrein evolueerde in ijltempo in de gunstige zin voor 
de Fransen. Yendóme versloeg op het Iberische strijdtoneel het leger 

106 wmalgré quc lui manquaicnt pain ct argcnt" (E. WANTY, op.cit., p. 285) 

107 Die, in strijd met de voorafgaande afspraken met Lodewijk XIV, nog steeds niet was erkend 
ah o;oevcrein over de Zuidelijke Nederlanden (R. DE ScHRYVER, "Who had sovereignty in 
!he Southcm Ncthcrland~ during thc War of the Spanish Succession ( 1700-1715 )?", in: X, 
Recht en in.rtellin!{en in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 
l.iher amicorum Jan lluntinx. Leuven, Universitaire Pers, llJS I, p. 492. 

108 Cijfer' van F. Lf..IIRUN, op.cit., p. 245. Chandlcr (The art ofwaifare in the af?et~{Marlhoroughl 
en Wanty (L'art de la f?Uerre) hanteren zwaardere vcrliezen voor de geallieerden. 

109 L. BF.J.Y, "Le~ larmc' de mon,icur de Torcy: Un cssai sur les pcrspectivcs de I'Histoirc 
diplomatique à propo' de\ conférem:e\ de Gertruydenherg (mars-juillct 171 0)" in: Histoire, 
f .. mnomie et .ffJciété, Paris, CDU-CEDES, llJS3 3(3), pp. 429-456. 
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van Karellil bij Yillaviciosa 110 en dreef de pretendent op de vlucht naar 
Catalonië. Bovendien begon onder impuls van de Tory's de Briu.e per.. 
en publieke opinie steeds meer te morren over de aan~lepende oorlog111 

en de gang van zaken op het continent. Jonathan Swift publiceerde zijn 
"on the conduct of the all i es" (november 1711 ). waarin hij de (in verge
lijking tot de Republiek of het Keizerrijk) te zware in-.panningen van 
Engeland aan de kaak stelde en de Whigs ervan beschuldigde de oorlog 
verder te zetten om hun persoonlijke en niet publieke belangen te dienen. 
De toon was gezet voor de definitieve ondergang van Marlborough. In 
1711 wordt de hertog voor het House of Commons gedaagd en na een 
spektakelproces uit zijn ambt ontzet op beschuldiging van misbruik van 
overheidsgelden. 

De hertog was verantwoordelijk voor een administratieve revolutie in 
het Britse leger. Bevoorrading, soldij en transport werden uitbesteed aan 
vaste contractanten, die op efficiënte wijze het Britse leger door Europa 
lieten trekken. Het zijn evenwel net deze constructies waar zijn \'al uit 
voortvloeide. Parlementaire tegenstanders grepen de fmuduleuze opem
ties van enkele leveranciers aan om hem te beschuldigen \'an conuptie. 
De oorzaak van Marlborough 's val ligt dan ook in zijn falen om onder
geschikten benoemd te krijgen op belangrijke posities aan het Hof en in 
het kabinet. Wanneer de ster van John Chun:hill \'anaf 1710 ta<mt om in 
1713 de dieperik in te duiken tnt de beperkte rehabilitatie hij de troons
bestijging van George I. is dat door een gehrek aan medestanders op het 
thuisfront. 

De sterkte van Marlborough. zoals de Chandlt·r in zijn hiogmtie 11 ~ o.i. 
terecht opmerkt, lag niet in de zwakte van zijn tc..•genstanders (uange1ien 
een Viiiars of een Yendömc hem wel liegdijk Wl'l'rwerk wistl'll te hit'
den), noch in de tactische achterstand van lk Fmnsen tdil- wddl·gdijl.. 
reëel was), als wel in zijn organisatorisdte t'll stmll'gisdtl' capadh.'Îtl'll 

110 "Jumuis hu taille n'u étt' si j.llnril·u.~~·uu\ nl'llll'~ du Roi. ni M l"\llllplNl" •llll'l't'lk .k \'til~' "''"''-1 

ccllc formiduhlc urmé~·. qui avuit pl'l'l'l' ju~qu'il ~ludrid l'l qui llll'll:t,·mt hlllll" n:'l"l.,t:.OC 
d'unc invusinn ):énérnk·. l'Sl lk'truill' l'lllil'l'l'llll'lll l'll .ku\ :ll'lll'll~." \Ma;tf"o,·h:tll.. \\'tl\1..\ct'k' 
mm l.oucwijk XIV. unnj.ll'huuld hij F. l.ttltWN./oc.dt.) 

111 Wunrhij de Frunsc l..UJ'l'l's tk• Brilsl' l'll llolluml~l' \'loot litHIIWtl"Cl 1\\ a:tr \\ "'l'" Ie." ln'lkn I· 
LhtiiWN lwdt lwt owr l'c.'ll gl·~·umuk'l't\1 n-rlit·~ \:111 I~() miiJill'll l"'lld \;UI rm~ 1\\( 171 ~ 
(up.cit., p. :!-lh). 

I 12 D.U. CIIANIII I· tt. Mar/l,omu.~h 1H Milittll"\' ( ·,,""",mda \~1."\.'IIC'Ct\ll. 
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en zijn leiderschap over de bonte verzameling nationaliteiten in het leger 
van de Haagse Alliantie. Marlborough wist Hessen, Denen, Hollanders, 
Pruisen. Oostenrijkers, Westfalen, Zuid-Nederlanders, Ieren en Britten 
meer te verenigen dan de maarschalken van Ladewijk XIV dat met de 
Fransen konden. Dat een dergelijke figuur de alliantie tegen Ladewijk 
XIV verliet. speelde dus vast en zeker in de kaarten van deze laatste. 

Derde gunstige evolutie voor de Fransen was het heengaan van keizer 
Jozef I in Wenen op 17 april 1711. Volgens het alliantieverdrag zou de 
Spaanse erfenis aan aartshertog Karel toevallen, aan wie nu door dynas
tiek toeval ook de Oostenrijkse erfenis te beurt viel. De geesten waren 
rijp voor een kleine "renversement des alliances". Op 8 oktober leid
den gesprekken tussen de Britse regering en Lodewijks gezant Mesnager 
tot de ondertekening van de Preliminaria van Londen. De vijandelijk
heden tussen Engeland en Frankrijk werden gestaakt in afwachting van 
een grotere vredesconferentie, die zou plaatsvinden te Utrecht in 1712. 
Bovendien stemde Loctewijk erin toe zijn hulp aan Jacobus III te sta
ken113, Queen Anne te erkennen als staatshoofd en verbond de tegenpartij 
zich ertoe Filips V als wettig vorst in Madrid te erkennen. 

De Oostenrijkers zetten de strijd desondanks verder. Eugenius van 
Savoye rukte met een leger van 130 000 man op naar de Oisevallei, nam 
Le Quesnoy 114 en sloeg het beleg voor Landrecies. Toch werd hij gestopt 
door maarschalk Villars, die, hoewel numeriek in de minderheid (70 000), 
Eugenius versloeg in de slag bij Denain op 24 juli. Het Oostenrijkse leger 
trok zich terug op Mons. Wanneer Viiiars het volgende jaar Landau en 
Freiburg op de Opper-Rijn innam, meldden de gezanten van de Keizer 
zich in Utrecht bij de anderen. 

Een serie akkoorden tussen 1712 en 1714 beëindigde de Spaanse suc
cessieoorlog. Bij de eerste overeenkomst na de preliminaria, kwamen 
Britten en Fransen overeen dat Filips V verzaakte aan zijn rechten op de 
Franse troon en zijn broers aan die op de Spaanse (en ditmaal onvoor
waardelijk). De pretendent Jacobus liJ werd het land uitgezet en de vrede 
tussen Frankrijk, Engeland, de Republiek, Savoye, Pruisen en Portugal 

I I 3 Wat overigen~ slcçht~ een herhaling van Lodewijks intenties van Rijswijk hetekende (J. 

CHII.JJ'l, La I(Uerre en 1-:umpe au XV/Ie Siède, Paris, Autrement, 2004, p. 205). 

I 14 A. HLANr HAI!IJ, Vauban, l'aris, Fa yard. I 996, pp. 2 I 9 c. v. 
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getekend op elf april 1713. Hetzelfde gebeurde tussen Spanje. Engeland 
en Savoye (6 juli). 

Het verdrag van Rastatt ( 6 maart 1714 ), gesloten door Vill~ en 
Eugenius 115 in de naam van hun beider broodheren. bezegelde de vrede 
tussen Frankrijk en Habsburg. Enkel Filips V en aartshertog Karel 
(inmiddels keizer Karel VI van het Heilig Roomse Rijk) bleven formeel 
in oorlog, aangezien de laatste weigerde de eerste te erkennen. 

De politieke gevolgen van Utrecht en Rastatt116 kwamen erop neer dat 
Filips V wettig koning van Spanje werd. de hertog van Savoye Sicilië 
kreeg toegewezen, de keurvorst van Brandenburg erkend werd als koning 
van Pruisen, de hertog van Hannover als keurvorst en Max Emmanuel 
zijn erftanden en keurvorsttitel recupereerde. De eenheid in de vererving 
van de landen van Karel II was ver te zoeken: Minorca en Gibraltar wer
den Brits, Napels, Sardinië, Noord-Italië en de Zuidelijke Nederlanden 
Oostenrijks. 

De voor de Republiek belangrijkste doelstellingen. de vestiging van de 
barrière, de Scheldetol en het 'schoonmoederregime' over de Zuidelijke 
Nederlanden, werden bereikt 117• Frankrijk verloor een aantal kolonies en 
de steden in de Nederlanden die nog in haar hezit waren. maar hehield 
alle veroveringen uit de verdragen van Münster. de Pyrenc.-eën. Nijmegen 
en Rijswijk. Engeland verkreeg commerciële voon.Jelen in Fmnkrijk 
(door een vermindering van de douanetarieven). Spanje en de koltlnies 
(door het toekennen van concessierechten en het verlenen van t:'('n ex~o:lu
siviteit in de haven van Cadiz). 

De verdragen van Utrecht en Rijswijk hmchten hc.·t mat.·htsen·nwkht 
terug in de Europese politiek. Het znu duren tot 17-Hl en de pmhlemen 
rond de Pragmatieke Sanctie van Knrt.•l VI. Vlltlr 11\lg t.•en \lllrl~.lg ~.k"lr 
de Nederlanden trekt. Ik Oostenrijkse Hnhshurgt.•rs \Wt.'fWllnnt.•n na dt.• 
externe dreiging van de 1\u·ken nok de /cn•n jaar ~mnslqx·ndc llpstand in 

115 "olim duo fulminn lx·lli. mm~· instrunwntn quktis ... " (l\t. Hlt.o.\'1\\tll, l'nlt: 1':--~ ""' 
Stll'll.\'1'11: t'ill<' Wogmplu'r, MUndwn. Uldt•nlx\UI):, I%:'\, 111. I'· ~~'ll. 

11 ó llt:l wrdru~ vnn Ru~lllll hud nunsl polilit'l..t•. t\\\1.. tliplom:lli~t..~ ):~\,\l):\'11 1\\'1 l'r:\11' '~u~ 
lwt Lutijn uts w~·rl..tunl. 

117 Opmerkelijk is dut Kurt• I VI in tijn nit·uw~ ~t•hil'tkn mt'lt'('ll ll. I~ 11ult'\('" ,,hul,k'n \~11 ~\\'« 
An~lo·Bntuufs Condominium dkntl~· u\'t'l' •~ m·m~n (I . PUI\NI\f, t'f~<'lt .. ,k-\'1111.1' ('1.\1 
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Hongarije, verkregen gebiedsuitbreiding in de Nederlanden en vestigden 
zich als grote mogendheid op het Europese schaakbord. 

Het sluimerende groeiproces van de Brandenburgse Hohenzollerns 
werd verder gezet met de proclamatie van keurvorst Frederik als koning 
Frederik I van Pruisen. Engeland had zijn maritieme positie gevestigd ten 
koste van de Republiek, die de oorlogsinspanningen met moeite verteerde 
en bekaaid van de onderhandelingstafel kwam, ondanks van het Zuiden 
afgedwongen jaarlijkse aflossingen ten belope van anderhalf miljoen 
gulden en de bepalingen van het in 1715 vastgelegde Barrièreverdrag118 • 

En Frankrijk? France emerged from the struggle far more advantage
ously than any statesman had even dreamed possible jive years earlier 
at Gertruidenburg/19. 

C. BRONNEN EN HISTORIOGRAFIE OVER DE SLAG BIJ 

ÛUDENAARDE 

"I can conceive of nothing greater than Marlborough at the head of an 

English Anny." 

Wellington 

"Marlborough absorbs the attention of the military historian as the giant 

of his times." 

1. Contemporaine Bronnen 

a. Internationale Bronnen 

Montgomery 120 

Van de zijde van de verschillende deelnemers aan de slag bij Oudenaarde 
is een verra~sende hoeveelheid aan ooggetuigenverslagen of kronieken 
voorhanden. Zo heeft Dumont de Carelskroon, de secretaris van Eugenius 
van Savoye, een res f?estae van de prins gepubliceerd in 1729, relatief 

118 H. VON SRBIK, op.cit., XXXIV, p. 430. 

119 D.G. ÜIANJJLF.R, Marlborough a.r Military ... , p. 307. 

I:UJ Net ah• Wellington aangehaald bij D.G. ÜIANOLER, Marlborough as Military ... , p. iii. 
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recent na de Spaanse Successieoorlog121 • Samen met de mémoires van 
Saint-Simon en de vertaling respectievelijk bewerking. door Chandler. 
van de mémoires van Mérode-Westerloo en de "Memoirs of the most 
remarkable military transactions" van Robert Parker (17-t 1 ). vormt dit 
naar alle waarschijnlijkheid een zeer waardevolle recht~treekse bron over 
de slag zelf122• In de loop van onze opzoekingen ontdekten wij ook het 
werk van De Yryer in Leuven, waar in onze bronnen niet naar verv.·ezen 
wordt, maar dat toch potentieel interessant kan zijn 123• Ook de mémoires 
van Le Comte de Gramont124 van Hamilton, die in nauw contact stond 
met Berwick, kunnen hun nut bewijzen als bron. 

Meer algemeen vallen de uitgaven van de diplomatieke en binnenlandse 
correspondentie van Marlborough met Godolphinm en Heinsius1:!t.. en de 
mémories van Goslinga127 op. 

Twee negentiende-eeuwse Franse publicaties van de geschriften van 
belangrijke hoofdrolspelers als maarschalk Villars 1211 of zijn tijdgenoten 
Peleten Le Yault 129 en het werk van Markies de Voguë00 lijken evenmin 
te verwaarlozen. 

121 1. DUMONT en J. ROUSSET OE MISSY, Histoirr mi/itairr du f>rinct' E11_~t-nt' dt' Sa\'t>.\~. Ju 
prince et duc de Mar/horrmglr. et du princl' dt' Nas.wm-Frist'. Den Haa~. 1~- \'30 der Klt'llll. 
1729-1747,3 volumes. 

122 Het in 1824 door A. CHRICHTON bewerkte en \'Uak ~wdt~"Cnk da~t>.x·k \1lfl Luth."n>tnt·kok.>
nel Blackaddcr wisten wij niet te truceren. 

123 A. DE VRYER, Hlstori wm Joan Cluurhi/1. lrutog 1'1111 .\larlt..•n'llgh t'n pritts 1~111 .\llttclt"iht'IHt, 
Amsterdam. By Jakohus Lovcringh en Jan Rom:m dt•n h1n~.:n. 17.'!1-1740. 4 ,., ~p. 

124 PH. DAUDY, Mémoin•s du C0/1111' dt• Grumrmt, Pari~. Julli:trd. 1%:'\, .'04 p. 

125 H.L. SNYOER. 71u· Marlhomugh-Godo/phin cr•rt'r'sf>c>llcltiii<Y. (hfllN, C'lan:ndl'"· IQ7:'\, :'\SQ 
+ 1185 p. 

12ó A.J. Jr. VtmNENDAAt m.m.v. M.T.i\. Scl!U\111'N, "1'1,.• Bril't\''~'l'ling \:lil :\nh'm~· tkuhm~ 
1702-1720", in: Rijhge'.\'cllit•rlkwlrligr l'ub/imtii'll, l'l,.-n tlaa~. ln~tlluut \\'1\lr :--o~'\k'rl~'"-l-.c" 
Gcschil·denis, :!OOI, XI+ lll4 p. 

127 S. VAN GosiiNOA. Mh11oin·.~ 1-élatif.,. t} la gurrrr ,/,- .mca.l.\lrl/1 cl.- /7(1()./:'ftV ,., 1711, 
l.ccuwnrdcn, Sodl!tc! d'llistuirc. d' An·héolugi~· l'tlk Lmgu•,ti\ju~· d~· Fn~. ll\:'i 7. \.I\'+ 174 
p. 

128 C.L.Il. l'vlnrechul d~· VIII. AR~. Máuoirr's, Pari~. S1l<.'lt'lé lk l'lh~h'li"C 1k l'r.uh.'1.', 1:\:\4 

129 J .J.<i. PH F I, F.E. Lli VA\11.1. Mémoirr•s militail't'.l' ,...lat(!.\,} ltl <tu.-r,.... tlr' /,, .\lf.y~''""' ,/'#-'· 
pagllt'. Pari~.l'umité dt·~ Truvaux llistoriqul·~ t't Sd~·ntlhqul',, IS.\!\ ll\42, 11 \. 

I ~0 Mun1uis tk• VnouH, /•1 batail/r• ri'Oucl.-u,mlr. l'an,, <iaull~·r. ~.ll .. \~ p. 
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b. Bromzen uit de Nederlanden 

Bij ons opzoekingswerk stootten wij op de bewerking door A.J. 
Veenendaal sr. 131 van de mémoires van Gispert Cuper132

, "gedeputeerde 
te velde" van de Verenigde Provinciën in de Zuidelijke Nederlanden ten 
tijde van het prille "Anglo-Bataafs Condominium". 

Daarnaast blijven er de kronieken van Bartolomeus de Rantere uit 
Oudenaarde133 als voorname bron om de reactie van de plaatselijke 
bevolking op de gebeurtenissen te meten, naast het eerder aangehaalde 
ooggetuigenverslag uit het Stadsarchief134 

2. Historiografie 

De Hertog van Marlborough heeft in Groot-Brittannië een vrij omvang
rijke schare biografen gekregen. Zowel in de negentiende als de twintig
ste eeuw bogen Alison 135

, Wolseleyl36 als zijn rechtstreekse nakomeling 
sir Winston Churchill en sir "Montgomery of Alamein 137

" zich over "the 
greatest British cammander of All Time". 

Vooral het imposante werk van Churchill is een vaste referentie gewor
den bij latere auteurs. Churchill beschrijft de levensloop van zijn illustere 
voorvader met veel oog voor de Britse binnenlandse politiek. Naarmate 
de talenten van de hertog van Marlborough zich op de internationale 
betrekkingen richten, besteedt sir Winston daar vanzelfsprekend ook 
aandacht aan. Opvallend is dat Churchill (onder andere over de invloed 

131 Die eerder zijn doctoraalsdissertatie over hel Anglo-Bataafs condominium publiceerde, A.J. 
VEENENDAAL sr., Het Enge/s-Nederlands condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens 
de Spaan.u successieoorlog 1706-1716, Utrecht, Kemink, 1945,299 p 

132 AJ. VEENENDAAL sr, Het dagboek van Gishert Cuper: gedeputeerde te Velde, gehouden in 
de Zuidelijke Nederlanden in 1706, Den Haag, Nijhoff, 1950, XXII+313 p. 

133 B. DE RANTERF.., De Geschiedenis van Oudenaarde van 1701 tot 1786 (uitgegeven door 
Marc De Smet), Oudenaarde. Sanderus, 1986, 112 p. 

134 S.A.O., Vreemd Archief, 3.!!0.2/16. Het wordt geciteerd in een publicatie van de Touring 
Club van België, maar valt voor het overige niet op authenticiteit of auteur te controleren 
We SlaR van Oudenaarde, Touring Club van België, XLIV, 15 juli 1938, s.p.). 

135 A. AI.I~ON, The life of John duke of Mar/horough: with .mme account of his comemporaries 
and of the war of hiJ succe.uion, Londen, Blackwood, 1852, 2 v. 

136 G.J. W(JL\F..LEY, The /ife of John Churchil/, duke of Marlhomugli to the accession of Queen 
Anne, Londen, Bcntley, I !!94, 2v. 

137 B. MoNlCJfJMERY, A llistory of Warfare, Londen, Collins, 196H 
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van Turenne op Marlborough) er beargumenteerd afwijkende meningen 
op nahoudt ten opzichte van zijn voorgangers uit de negentiende eeuw. 

Het grote voordeel aan het vierdelige magnum opus van Winston Churchill 
is zijn quasi-ongelimiteerde toegang tot bronnenmateriaal in Oxford. het 
British Museum of Blenheim Castle. De (weliswaar niet geheel onpar
tijdige) weergave ervan vormt dan ook een belangrijke bijdrage tot het 
onderzoek in vergelijking met de werken van zijn voorgangen.. 

Het is wachten tot 1972, wanneer sir David Chandler. tot 1994 docent 
aan diverse Amerikaanse universiteiten en de Militaire Academie te 
Sandhurst, zich aan de hertog en de Spaanse Successieoorlog wijdt om 
een wetenschappelijke synthese te krijgen van "de man en de m)the" 
Marlborough. "Marlborough as Military Commander"1JS en zijn bewer
king van de mémoires van Mérode-Westerloo zijn zeer overzichtelijke 
instrumenten om de oorlog politiek te kaderen. Zijn ··The Art of Warfare 
in the Age of Marlborough" geeft een exhaustief en wetenschappelijk 
overzicht van de manier waarop de verschillende wapens en tn1epen wor
den ingezet, vestingen gebouwd en belegerd, en legers gestructureerd 
werden bij het begin van de 18de eeuw. 

Waar de interesse aan Britse zijde voor de slag bij Oudenaarde bijna 
overweldigend te noemen is, kan men minder enthousiasme ontwaren 
bij Franse historici. Het recente doctoraat van M.-F. Maquart1:w vomll 
misschien een aanzet tot een heropleving in de studie van de Spaanse 
Successieoorlog. 

Bij de Belgische historici die wij bij ons ~sd1eiden ondl'f/tx.'k l'P hl·t 
spoor kwamen, vallen de studies van R. De Schrywr over de gnmf van 

13K D.G. C'IIANilli'.R. Marlhomugli as Military Cc•mmcm.lt"l; Stnpkhm,l. Spt•lht\\l\11\lll\l. :t•ll, 
.~6K p. 

139 M.-F. MMJlJARf, 1-<' ré.l'f"lllt./hmrais ,} lel n>llr dt' Cllctrln 11 ci'F'I"'':"t" _,..1<\ ,/qtl•-•h· 
lfllt's tlt• jin clt• 1i'gm· l(lWll/700, Yilknt'll\t'·ti'A"I· l'n'"t'' \ lni\\"l'ltmr<'' ,111 ~t'f'llt'lllnt'lll. 
2002, 7~(l p.: 1\1.-F MAl)! lAR r. 1.'/:'.(flti,LIIIt" tit' Cltllrlt".\ 11 f't lel fllllh't'\ IM.~·I~I!I n'"''"'>(', 
Pressl·~ llniwr~itnirt•s du Miruil( Am ph i 71. ~non. 11\~ I'· 
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Bergeyck140 en keurvorst Max Emmanuel van Beieren 141 op. Daarnaast 
kan de Spaanse Successieoorlog voornamelijk regionale historici beko
ren'"'1. 

Ondanks ruime buitenlandse belangstelling voor het onderwerp en enkele 
licentiaatsverhandelingen 143 of de doctoraalsthesis van R. Lesaffer144, ont
breekt vooralsnog een overzichtswerk voor de Spaanse Successieoorlog 
in de Zuidelijke Nederlanden. 
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HERMAN MEIRHAEGHE 

Genealogie Van Meirhaeghe 
Deel III 

Ook dit derde deel van de Genealogie Van Meirhaeghe is gebaseerd op 
zeer uiteenlopende bronnen, waarvan de renteboeken van de Gentse Sint
Pietersabdij, de Registers van de Wettelijke Passeringen van Wortegem, 
de Poortersboeken en de Staten van Goed van Oudenaarde, de Acten en 
Contracten die voor de stedelijke schepenbank werden verleden en de 
Parochieregisters van de dorpen uit het Oudenaardse de belangrijkste zijn. 
Binnen het bestek van deze publicatie is het uiteraard onmogelijk om de 
talloze archiefvermeldingen of de teksten van alle boedelbeschrijvingen 
integraal te citeren of zelfs maar beknopt samen te vatten. Een drastische 
selectie drong zich dus op. Voor de geïnteresseerde vorser rest er, alleen 
al in het rijke Stadsarchief Oudenaarde, beslist nog een half mensen
leven werk te verrichten om deze familiegeschiedenis op basis van de 

"Minuten van de Staten van Goed", de "Rekeningen en Liquidaties" etc. 
nog gedetailleerder uit te werken. 

Deel IJ van de Genealogie Van Meirhaeghe wees uit dat het de Van 
Meirhaeghes uit de xo en XI 0 generatie tijdens de eerste helft van de 16de 
eeuw, zowel binnen de stad Oudenaarde als in de bakermat Wortegem, 
opperbest verging 1• Tijdens de tweede helft van de 16de eeuw- de peri
ode waarin het leven van hen die tot de XII 0 generatie behoren zich gro
tendeels voltrok- raakten de streek en het land echter in een diepe crisis 
en dit ten gevolge van de godsdienstoorlogen die alhier uitgevochten 
werden tussen het katholieke Spanje en de hervormingsgezinde Geuzen. 
Dit conflict veroorzaakte uiteindelijk ook de definitieve scheiding van 
de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Enkele van de donkerste 
bladzijden uit Vlaanderens geschiedenis werden in deze tijd geschreven. 
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Keizer Karel V, zijn zoon Filips 11 en diens pitbull Hertog Alva. trokken 
een diep miseriespoor door de Nederlanden. Dit was de tijd van oorlo
gen en brandschattingen, van beeldenstormers, inquisitie en bran<btapels, 
van Watergeuzen, Bosgeuzen en Malcontenten, van economiM:he neer
gang, extra-belastingen en armoede. De bevolking werd uitgeplunderd. 
nu eens door de Spaanse bezetter en de Malcontenten. dan weer door de 
rebellen en er voltrok zich een massale vlucht van kapitaal en intelligent
sia naar de vrije Noordelijke Provincies. Wat het religieuze aspect betreft. 
vonden we nergens zwart op wit dat de Van Meirhaeghes ··her nieuu·e 
geloof' aanhingen en! of dat ze, zoals nogal wat tijdgenoten. omwille van 
hun calvinistische sympathieën uitgeweken waren naar veiliger oorden. 
Jan Van Meerhaghe (X.3.2) die omstreeks 1589 teFranekerin Groningen 
overleed, is de enige van wie we kunnen vermoeden dat hij gereformeerd 
was. In de archiefbronnen vonden we echter vooralsnog geen spoor van 
confiscaties door de overheid van bezittingen die aan protestantsgezinde 
Van Meirhaeghes zouden toebehoord hebben. Blijkbaar ble\'en de mees
ten het Roomse geloof toegedaan. Wanneer Oudenaarde in 1582 door de 
katholieke Farnese werd heroverd. werd een nieuw stadsbestuur geïn
stalleerd. Hij benoemde o.m. Thomas De Bie. schoonzoon \'an Anna 
Van Meerhaghe (X.4.4.f), Jacques Vande Woestijne. zoon van Marie 
Van Meerhaghe (X.1.2.f) en Jacop Delmeere. zoon van Joozijne Van 
Meerhaghe (X.2.l.b), als schepenen van de stad. Het ligt voor de hand 
dat deze openbare gezagsdragers katholiek waren. Wellicht hekenden 
de meeste doorsneeburgers geen kleur uit lijfshehoud en prolx•erden u: 
gewoon in dit precaire tijdsgewricht huiten schnt tt' blijven en simpdweg 
te overleven. 

Enkele belangrijke. plaatselijke geheurtt•nissen uit dt'/e ~risisperillde 
waren de Beeldenstorm die te Oudt•nuarde plaatsvnnd t'P IQ ~m~ustus 
1566, de inname van de stad in 1572 dnnr dt• Bl'SC.t'lllt'n tllldt•r kidinc. 'an 

~ ~ 

Oudenaardist Jacop Blommaert. het st.·hrikhc:wind Yan het Rl)\llllSt' tx·stuur 
te Oudenaarde. de nit:uwe bt.'/.t:ttinc. van stad dt)\lr de C.t'rt'ftlflllt'el\kn in 

~ ~ 

1576, de bdegering en de ll.·rugtmmc: van de stad dtlllf dt• Spanjaankn ''P 
5 juli 15H2. Wat Wortc:gt.•m hl·trdt : np 17 februari 15No\ 1nu dt• p~l~l\)\lr 
van Wortegem dnor de: Bosgcu1.en in 1.ijn past,,rij 'l'l'lllllllt\llijn -'. lk~in 
augustus en np I 0 sqHt.•mbt.•r 157Q \\'t'rd lll't dt'll' ~t·hmndsdl;\1 d')\'1 d~· 
Malcontenten ( Roomst.•n, kutlHll Îl'kl·n ). Op 17 Sl'ptl'mlx·r I 5 71.) krt't.'~ lwt 
dorp opnieuw ongt:Wl'nst hl'/,lK'k van 1\ taknntl'llll'll waarhq l'Cn l\l)\ln\· 
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blazer van Wortegem en enkele Roomsen gedood werden. Op 3 april 
1581 doken de Malcontenten weer op en op 2 juli 1581 werden door hen 
koeien en schapen gestolen 3. Sporen van deze troebelen vonden we uiter
aard terug in deze genealogie: hetfouragieren van soldaten door Loy De 
Coninck en Juliaene Van Meerhaghe (X1.5.2), de platgebrande pastorij 
van Loy Van Meerhaghe te Beveren-Leie (XI.3.3), het optreden van de 
Van Meerhaghes als pelotonchefs van de burgerwacht tijdens de onlusten 
in Oudenaarde (o.a. Gillis X.4, Jacop XII. I), het gedeeltelijk door brand 
verwoeste Hof van Walem dat door Franchoys Van Meerhaghe (XI1.2) 
gepacht werd. de donderpreek van Meester Jacob Tsantele (X.2.2.f) tegen 
de gehate de I ()de Penning, het oprichten te Wortegem van een burger
wacht en de vorming van pelotons van weerbare mannen waarover Van 
Meerhaghes als pelotonchef werden aangesteld etc. Wat vooral opvalt 
is de hoge sterfte van familieleden omstreeks 1580 en het kort na elkaar 
overlijden van verschillende gezinsleden, wat zeker op de rekening van 
dodelijke, besmettelijke ziekten kan geschreven worden. Zo overleden 
Joos Van Meerhaghe (XI.4.2), zijn echtgenote én zijn dochter heel kort 
na elkaar omstreeks 1582. Het alfabetisch register nr. 31, dat de staten 
van goed voor de periode 1578 - 1581 omvat, is met zijn 292 pagina's 
bijna tweemaal zo volumineus als register nr. 30 (1575-1578) met zijn 
146 pagina's en register nr. 32 (1581-1584) met zijn 205 pagina's. Dit is 
op zich reeds een aanwijzing van hoge mortaliteit tijdens die bedoelde 
periode, die inderdaad ten dele samenvalt met de pestjaren I 574-1580. 

Vlaanderen bereikte in deze periode op sociaal-economisch vlak een 
ongekend dieptepunt. Op demografisch gebied voltrok zich een specta
culaire daling van de bevolkingscijfers, zoals in het naburige Waregem, 
waar de bevolking met niet minder dan I /3 afnam. Eenmaal de crisis 
voorbij, lokte die ontvolking omstreeks de eeuwwende migranten uit 
Franstalige gebieden die zich op de vrijgekomen of verlaten hoeven ves
tigden. We zien ook te Wortegem omstreeks 1600 plots een aantal opval
lend Franse of Waalse familienamen opduiken : Ou Pon, Ghyquiere, 
Gallo, Prono, Marebier, Delay, Marrois, Le Fevere, Ou Pré, Dugardijn e.a. 
Walen worden vaak aangetroffen als pachters van grote hoeven: in 1586 
wao; Anthoine Ponte pachter van het goed Boschdriessche te Wortegem 
dat 20 bunder groot was en in 1589 baat ene Franchois de Mennoy het 
pachtgoed Wulfskerke te Anzegem uit 4

• 
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Een kwarteeuw eerder lag het platteland rond Oudenaarde er zo verlaten 
en desolaat bij dat men amper nog de wegen van de akker.. kon onder
scheiden. Dit betekent dat de landbouwproductie zwaar terugliep met 
alle gevolgen vandien. Een dorp als Wortegem was uiteraard niet een 
van de buitenwereld geïsoleerd eiland dat van rampspoed gespaard bleef. 
Zelfs de meest landelijke dorpen werden in de tweede helft van de 16« 
eeuw meegesleurd in deze negatieve spiraal. Het nabije Oudenaarde was 
een bastion van protestantisme en de streek had dan ook. zoals gezegd. 
zwaar te lijden onder de krijgsverrichtingen. Op 18 juli 1581 richtten 
de baljuw en de schepenen van buurdorp Anzegem een klaagschrift aan 
het stadsbestuur van Oudenaarde waarbij de deplorabele toestand waarin 
hun dorp verkeerde, beschreven wordt: van de duizend bunder land
bouwgrond was slechts "het thienste (deel) ghecultil'een. ghedreeclu 
ende zeere schamelijck bez.aeyt ende datte duer den tochten. leghers 
ende dagelicxsche py/asen (plunderingen) mnden rijam ons dagheliet 
ons broodt ende leeftocht ghenomen ende ghephmdert es. :o dar de in::.t'
tenen ende beweunders van vaere (angst) \'reese ende \'ersclwichecie 
vanden danseruese (gevaarlijke) :::.iekten gheston·en ende \'e~at•n ::.l}n. 
ja wel de twee dee/en mnden volcke" 5• Men laat in deze alam1erende 
nota dus weten dat slechts I 0 % van de landhouwgrond in gebruik is en 
dat 2/3 van de uitgeplunderde bevolking aan ontbering. angst en 1iekte 
gestorven is ... 

Te Wortegem was men er niet heter aan toe. Omstreeks 1580 werd ht•t 
Hofvan Walem. Je aloude ahdijhoeve. gedeeltelijk platgebrand en t"\.'ho's 
van de oorlog klinken ook op uit de hneddhesl'hrijYing die in 1581 wt·nl 
opgesteld na de dood van PieterVan 1\ kirhaeghe. Zijn 1non Joos krijgt 
een nieuw huis toebedeeld, dol'h de overige erfgt'namt•n ~aan akkc•ord 
met de volgende clausule: "nit•u H'Ot'11l11ms mt·t nmditit·n indienr \'t"r

lmmt Wt'l'rtle hU .lètyt \'cm or/oglw c?f toedoc·n \'cmdt· so/dat'ft'n. himren 
twee jaren e/cmull'r instalil ft' cloc·nc·" t~. Ik Wt't.'l"$lag nm dt• L'fisis is el)! 
duidelijk af te lezen uit de Wnrte~cmse bt.•vnlkin~sl'ijft'l"$ ': 

• In 1557. v6ör het uitbreken van de L'risis. tddt.' ht.'t dl''l' N7-' inwont.•rs. 
verdeeld over 196 huishoudens. 

• In november 1565, op de vnnravnnd van dt.• ht.·rudllt' Ht"t'ldt.•nsh'nll. 
wijst et.•n volkstelling uit dat "tt· \\i,rtc•ght•m ::(;11 cmdc·r .it'ttc'A r"ttdf'" 
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audt. cl een ende groet, neghen honderf ende vier ende twintich- 924 
- persoenen ". 

• Wortegem kwam in 1600 uit deze donkere periode te voorschijn met 
nog amper 131 gezinnen en in 1610 telde men nauwelijks 122 huis
houdens of zo'n 500 inwoners. 

Dit betekent dat de bevolking in een halve eeuw - sedert 1565 - met 42 
% was afgenomen! En Wortegem deed het dan' nog relatief goed, want 
andere dorpen verloren de helft tot 90% van hun inwoners ... Deze spec
taculaire ontvolking van het platteland was een algemeen gegeven en had 
vele gevolgen. Eén daarvan was de wolvenplaag. De wolven bleken vooral 
aktief te zijn in de groene boszone die zich toen uitstrekte over Huise, 
Kruishoutem. Nokere, Wortegem, Waregem en Anzegem tot in Heestert 8• 

Er is een duidelijk verband te leggen tussen deze wolvenplaag en de alge
mene crisis die Vlaanderen teisterde. Door de afwezigheid van de mens, 
die ofwel was omgekomen in ofwel gevlucht was voor het oorlogsgeweld, 
hadden de wolven zich tussen 1575 en 1585 redelijk ongestoord kunnen 
vermenigvuldigen. Daar moest dringend iets aan gedaan worden. Op 
13 september 1585 werd door het Oudenaards Kasseirijbestuur aan alle 
schepenbanken in de dorpen een rondschrijven gestuurd waarin bepaald 
werd dat al wie de rechter voorpoot van een volwassen wolf inleverde, 
een beloning van 6 pond parisis zou ontvangen 9• Deze losprijs werd, bij 
wijze van aanmoedigingspremie en wegens de hoogdringendheid, in de 
daarop volgende jaren opgetrokken tot 12 pond parisis en zelfs vervier
voudigd tot 24 pond parisis per dode wolf. Tussen 1586 en 1607 werden 
in alle dorpen van de kasseirij vijf massale klopjachten georganiseerd en 
in totaal werden 94 volwassen en 122 jonge wolven gedood! Deze cijfers 
spreken duidelijke taal: een ware wolvenplaag! De wolven richtten heel 
wat schade aan onder de veestapel. Koeien, kalveren, varkens en paarden 
waren een makkelijke prooi voor deze rondtrekkende horden, maar dat er 
ook zoveel menselijke slachtoffers vielen- vooral in de kwetsbare groep 
van vrouwen, kinderen en jonge koewachtertjes- is voor de 21 sre eeuwse 
Vlaming toch wel een redelijk hallucinante vaststelling. 

Op 24 oktober 15SS werd door de Hoogpointers van Oudenaarde nog
maals een rondschrijven verstuurd waarin aan de plaatselijke overheden 
gevraagd wordt om binnen de week gedetailleerde lijsten op te stellen 
met het aantal "mannen, vrauwen ende kinderen, perden, eoeyen ende 
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calfveren die tsedert 1582 vande wulfven verbeten ende te nieten (te niet 
=ter dood) ghebracht zijn" 10

• Jan Loket. schepen van Nokere-ter-Borcht 
(zie: Deel IV, XII1.4), schrijft in zijn rapport dat te Nokere 7 koeien en 
kalveren en 2 paarden werden doodgebeten. Maar wat erger w~ : niet 
minder dan 8 dorpelingen vonden de dood en twee werden zwaar toege
takeld! Te Wortegem werden 11 inwoners door de wolven verscheurd en 
10- o.m. het kind van Arent Van Meerhaghe CXII.6) - werden erg toe
getakeld. Verder werden 22 koeien en kalveren, 5 paarden en 3 zwijnen 
verslonden. Zo werd het paard van Franchoys Van Meirhaeghe "al de 
clijncke ut ghebeten ". Zes jaar later sloegen de wolven weer te Wortegem 
toe. In de staat van goed van Berthel Dierins, de zoon van Jan Dierens 
en Adriaene Willemets uit Wortegem, dd. 9 december 159-t. lezen we dat 
Berthel, samen met nog drie andere jonge koewachtertjes. doodgebeten 
werd door drie wolven 11 • Tussen 1589 en 1611 werden te Wortegem niet 
minder dan 18 wolven gevangen ... 

Binnen dit vrij perspectiefloze tijdskader moesten de Van Meemaghes uit 
XIIde generatie hun levensweg zien te vinden. Hierna volgen we de zes 
stamhouders tot op de drempel naar de 17<k eeuw. De Oudenaardse tak. 
die tijdens de eerste helft van de 16cte eeuw zo'n steile opgang maakte. 
sterft nagenoeg compleet uit en alleen de \\'ortegemse tak zorgt ,·oor hlij
vend nageslacht. dat in de Xllld~ generatie uitgehreid aan hod komt. 

+ 
Vil Wlllem Van Meerhaghe 

VIII Casin Joe$ 

I I 
IX Fransols l~ 

IX.1 IX3 

I I 
x Jacob lode\ltP 

X.1 x~ 

I r----
XI Franchoya Roegier Jan PoMot 

XI 1 Xl2 Xl3 xt• 

XII Jacop Franchoya Wiltem Fnmchoya a.-n-t "'-" 
Xll.1 Xll.2 Xll3 XII~ XII !I ~lll'l 

+ + + + 
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GENERATIE XII 

XII. I. JACOP VAN l\IEERHAGHE 

Jacob Van Meerhaghe werd omstreeks 1532 geboren als zoon van 
Franchoys Van Meerhaghe en Jonkvrouw Janen Vande Lannoete alias 
De Lannoy (XI. I). 

Jacob huwde omstreeks 1559 metMARGRIETEDE WULF dochter 
van Coo1aert De Wulf. "Coolaert De Wulf fs Adriaens, gheboren bin
nen deser stede van Audenaerde" werd poorter van verzitte in 1530 en 
mldeed in 1532 12. Op 3 oktober 1559 werd het huwelijkscontract tussen 
Jacopen Margriete geacteerd voor de schepenen van Oudenaarde 13 • Het 
aangaan van een huwelijkscontract wijst, zeker in die dagen, op het feit 
dat de partners uit een gegoede familie stamden. 

Het echtpaar vestigde zich te Oudenaarde waar hun vier kinderen gebo
ren werden. Van deze vier kinderen konden we er slechts één - Marie 

-op de voet volgen. De gegevens omtrent de drie overige kinderen bieden 
we dan ook met enig voorbehoud aan. Vestigden zij zich naderhand in 
de buurt van Berchem en Ronse, waar deze familietak al sedert een paar 
generaties bezittingen had? 

1. FRANSOIS VAN MEERHAGHE 

In de staat van goed van zijn vader Jacop Van Meerhaghe uit 1577, 
wordt van Fransais gezegd dat hij I 5 jaar oud is. Bijgevolg moet hij 
omstreeks I 562 te Oudenaarde geboren zijn. 

Wellicht is hij de Franciscus die omstreeks I 58 I huwde met MARIA 
VA~DE WOESTI.JNE die hem een dochter schonk: 

a. \-1ARIA VAN MEIRHAEGHE, gedoopt in de Walburgakerk 
te Oudenaarde op 9 april 1582. Peter van het kind was Willem 
Vande Woestijne. 

Misschien is hij de Franciscus Van Meerhaghe die betrokken werd 
in een proces dat in I 595 tegen hem werd aangepannen door het 
Kasseirijbestuur en de Hoogbaljuw van Oudenaarde i. v.m. het wacht
lopen aan de Leieforten 14• (Het kan hier ook gaan om Franchoys Van 
Meerhaghe Xl1.4). 
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2. MARIE VAN MEERHAGHE 

In de staat van goed van haar moeder Mergriete De Wulf uit 1581. 
wordt van Marie gezegd dat ze 19 jaar oud is. Bijgevolg moet zij 
omstreeks 1562 te Oudenaarde geboren zijn. 

Marie Van Meerhaghe huwde in 1584 met JOOS HEUVICK. Op 
27 augustus 1584 werd hun huwelijkscontract afgesloten. Tante 
Cathelyne Van Meerhaghe (weduwe van Jan Hendricx). Franchois 
Vande Woestijne fs Loys en Raes Vande Woestijne fs Raö .. luur cos
sins (kozijns)" waren daarbij present 15

• 

Joos Heuvick (Heuvijck, Heuvinc. Heudevick) was. samen met 
Jaspaert, Pieter (t 1570) en Jacop (t 1569). een van de kinderen 
van Joos Heuvick fs Pieter en Cateline Maroten. Hij stamde uit een 
geslacht van tapijtsiers en patroonschilders die sedert jaar en dag in 
Pamele en Oudenaarde woonden 16

• Zijn broer, de Oudenaardse kunst
schilder Jaspaert of Gaspar Heuvick (ca. 1550 - 1611) trok zoals 
zoveel collega's naar Italië om er een kunstschildersopleiding te vol
gen. Dat deed hij bij Lorenzo Costa jr. in Mantova. Hij Yertoefde ook 
in Rome en kon aan de slag bij de bisschop van Bari in Zuid-halië. 
Jaspaert was wellicht de dooppeter van het kind van zijn brt~r Joos 
dat naar hem genoemd werd. 

De kinderen Joos Heuvick en Marie Van Meerhaghe gebon:n tussen 
1585 en 1600: 

a. Tasschcin Heuvick c . Pictl'r HcuYick 
b. .Joos Heuvick f. .hu·nh Hl·m·ick 
c. Frans Hcuvick f. An·nt Hl·m·ick 
d. Hans Hcuvick h. .Jnspnl·rt Hl·m·ick 

In 159H hetaaide Joos lleuvick uun de hundbooggilde van Sint
Sehastiaan, over de erfgenamen van 1ijn s~:hnonvadl'r J"('l'b \'~lil 

Meerhughe, een juurlijkse rente van 20 schdlingen p~lrisis "/'1-(-st'll 

upt lwus t'IIÛt' t'l'\'e ilult· cattt•strrlt'lt' ". In ditll'lfdl' jaar \'l'l\ uldl' hij 
de functie vun "oll(/(mght•rt• \'tllldc·ll at'rmt'll l'clll cwclc>IWc"lllc>" 1":. 

Marie Van Mtx•rhaghe owrk·l·d in I h I h. Ik ~..·rfl·nis lll\\\'at ,,,m, drk 
huizen. waarvan één in dt.• Nc•c•rstrarc· ~n l'c:'n in lil' < 'cmrxtmlr" lt.' 
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Oudenaarde. Deze huizen stammen duidelijk uit de erfenis van haar 
vader Jacop Van Meerhaghe 18

• 

3. JACOP VAN MEERHAGHE 

In staat van goed van zijn oom Remeeux Van Meerhaghe die in 1585 
overleed. wordt van Jacop gezegd dat hij 17 jaar oud is. Bijgevolg 
moet hij omstreeks 1569 geboren zijn. Wat we zegden over Jacop Van 
Meerhaghe fs Arent (Xl.l.4.a) kan ook op hem van toepassing zijn. 
In 1616 fungeerde Jacob als toeziende voogd over de kinderen van 
zijn zuster Maria Van Meerhaghe, echtgenote Joos Heuvick. 

Misschien is hij de Jacobus Van Meerhaghe die op 22 september 1635 
te Berchem huwde met HERMINA NICAISE. Getuigen: Judocus 
De Clerck en Andrea Buysens. Hij zou dan minstens 70-plus geweest 
zijn ... 

Van dit echtpaar werden te Berchem twee kinderen geboren : 

a. JACOBA VAN MEERHAGHE, geboren op 24 september 1636. 

b. JACOBUS VAN MEERHAGHE, geboren op 22 november 
1639. 

We ontmoeten Jacop Van Meerhaghe nog een laatste keer in 1637 als 
getuige bij notaris Abraham Van Meldert te Berchem, waar van hem 
gezegd wordt dat hij 68 jaar oud is 19• 

~. ~ARGRIETE VAN MEERHAGHE 

Van deze dochter vonden we geen verdere sporen. 

Jacob Van Meerhaghe was ontvanger van de "quotidiaenen" van Sint
Walburga, zo genoemd naar de opdracht die zij dagelijks verrichtten 
ter opluistering van de kerkelijke diensten 20• In 1567 was hij ''frocke
nare" of bestuurslid van de Sint-Remeusschuttersgilde en één van de 
ze~tien gezworen schutters van Oudenaarde. Tijdens de troebelen werd 
aan de burgemeester en schepenen van de stad de volgende informatieve 
nota overgemaakt: "Pieter Vander Ghenst en Jacob Van Meerhaghe fs 
Francois, audt 34 jaeren, jeghenwoordelijckfrockenare van Ste Remeux 
ghulde, verciaren up huerlieder eedt wel te wetene dat zij upt ontbieden 
ende bevelfen vande Wet het zondaeghs den 25° OUf?Sl 1566 met hem/ie-
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der ander metghezellen, hemlieden ghevonden hebben up de mart der 
vors. stede omme Heere ende Wet bij te staene, alwaer zijghebleven :ijn 
totten avant, zegghende voorts dat zij tzelve van ghelijcken up dh•ersche 
andere daghen ende ooc zomtijds bij nachte ghedaen hebben wel acht of 
neghen daghen achtervolghende, 11.10.1567" 21 • Deze troebelen situeren 
zich in 1566, het jaar van de Beeldenstorm. en Jacob Van Meerhaghe en 
zijn gezellen van de schuttersgilde hadden op de markt van Oudenaarde 
bijstand moeten verlenen om de orde te handhaven. Ze hadden dit ander
halve week lang overdag en zelfs bij nacht moeten doen. 

Op 25 juli 1572 verwierf Jacop Van Meerhaghe "thuus ende erfi·e mn 
de hoyrye (erfgenamen) van Gabriel Hora ghenaempt daude ge:::woren 
huus" dat in de Bergstraat te Pamele gelegen was 22• In 1576 kocht Jacob 
Van Meerhaghe van Adriaen Vander Beken. zoon van Gillis en Margriete 
Van Meerhaghe (X.1.3), een "eif.felicke rente wm 12 pond parisis vlaem
sche munte" die Adriaen had "ver:ekert ende gheepotkiert (gehypothe
keerd) up zijn hofstede daer hij up want. liggilende inde .\leraclrstrolt'" 
te Wortegem 23

• Daaruit blijkt dat de banden met het voorvaderlijke 
Wortegem, waar zijn overgrootvader Fransois (IX. I) vandaan kwam. en 
met de Meerhage-bakermat nog altijd bestonden. 

) 
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1\'('t/('/ijkt• f'CISSI'fillgt'/1 \\(lrlr<gt'm /57fl 

Jacoh Van Mcerhaghe overleed up dt• m·dastratc- tl' Oudenaarde in 1577 
24

. Hij werd slechts 44 jaar oud. Het huis in de Nl·erstraat had Ja~.·nh in 
15ó3 voor de som van 119 pond grnot gd.od1t van Jn1ijnl' \'an Spil'l'l..', 
de weduwe van mct•sta chirurL:it•n Lvnen f\ tahieu ~\ Dl' inn-ntaris 'an . . 
het sterlllllis wijst uit dat hij te Berd1l'lll de herht.·t-g en lwfsll'lk l>r-
/)rie /)uil't'll en nog een onbehuisde stedl' l>c .\ltwdt• hl'lal l'll gl\ltllkn 
in Welden. Te < >udenaarde was hij eigenaar van l'l'n huis dat hij 1df 
hewoonde in de Ncclastrttft• en twel' huill'n in lil' CcltlrSIIHfc". dil- t'\'S· 
peelievelijk verhuurd Wl't'lkn mm Danl'l'l Van Ownad,l'l'-' l'n Jan \';11\dl' 
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Kerckhove. Verder bevat deze staat van goed een lange reeks renten en 
lijfrenten. We mogen dus besluiten dat 1acob Van Meerhaghe zeker een 
vermogend burger was. Als borg en voogd over de vier minderjarige kin
deren worden Remeeus Van Meerhaghe en 1 an Heyndrickx, ooms van de 
vaderlijke zijde, aangesteld. 

staat van goed Jacop Van Meerhaghe 

1acops weduweMargrieteDe Wulf overleed te Oudenaarde up de neer
straete in 1581 26• Oom Arent Van Meerhaghe werd samen met Raes 
Vande Woestijne fs Raes als borg aangesteld over Mayken Van Meerhaghe 
die nog ongehuwd was. In de staat van goed is nog steeds sprake van 
twee huizen in de Kattestraat, waarvan er een bewoond wordt door 1 an 
Vande Kerckhove, en één in de Neerstraat te Oudenaarde, van gronden 
te Berchem en te Welden en van een "slecht huis" te Berchem genaamd 
De Drie Duiven. 

XI1.2. FRANCHOYS VAN MEERHAGHE 

Franchoys Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1535 
als zoon van Roegier Van Meerhaghe en 1oozijne Tsammels (XI.2). Hij 
was nog een knaap toen hij en zijn zuster Agnees in 1547 hun moeder 
verloren. Vader Roegier zou weduwnaar blijven en niet zoals zoveel tijd
genoten een tweede huwelijk aangaan. 

Op 28 april I 556 treffen we Franchoys -hij is dan 20 jaar oud - voor het 
eerst - en zeker niet voor het laatst - aan in de registers van de Walemse 
schepenbank, waar de griffier een van zijn wapenfeiten geboekstaafd 
heeft. Op diezelfde dag deed baljuw Franchoys Vande Wiele "procedu
ere ende clachte up ende ten laste van Franchoys Van Meirhaeghe fs. 
Roegiers, ter eausen van twiste (omwille van de twist) die Franchoys 
ghehadt heeft jeghens Meer/en De Kimpe, alsdat dezelve Franchoys den 
voorseyden Meerle ghesteken hadde met eene pycke maer niet ghequets" 
1:1. Franchoys wa~ dus dorpsgenoot Meerle De Kimpe te lijf gegaan met 
een pycke of piek, gelukkig zonder hem noemenswaardige kwetsuren toe 
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te brengen. Over het slachtoffer Meerle De Kimpe weten we dat hij in 
1557 een halve bunder land pachtte die pastoor Symoen Van Meerhaghe 
indertijd aan de kerk van Wortegem geschonken had 28

• In 1572 "ghe
bruuct hij een woonhuuske staende up zijnen pacht vande kerr:ke" en 
in 1578 betaalde hij 50 schellingen kerkpacht "vander stede daer hij 
up wondt, groot 6 honderdlands" 29

• De Kimpe was dus een bescheiden 
boertje en was vermoedelijk een stuk ouder dan zijn vechtgenoot Wat 
de aanleiding was tot deze vechtpartij, wordt nergens vermeld. De kwes
tie werd voor de plaatselijke vierschaar afgehandeld en de baljuw stelde 
een boete voor van 10 pond pari sis. Franchoys Van Meerhaghe kwam er 
redelijk goedkoop vanaf en werd tenslotte veroordeeld tot het betalen 
van een boete van 3 pond parisis. 

Op 5 mei 1558 verscheen Fransoys van Meirhaeghenfs Rougiers, in het 
bijzijn van zijn vader Roegier en schoonbroer Philips Vande Wiele, voor 
de schepenen van Oudenaarde, waar hij "gheemancipeert en :ijns :e~(s 
man ghemaeckt (wordt) omme hem ende :ijn goer van 1111 \'OOrt arme re 
regierene (over zijn erfdeel te regeren of te beschikken) r:ijnen muste 
proffyte ende goetdynckene" 30• Franchoys werd dus, met het oog op zijn 
nakende huwelijk, geëmancipeerd of meerdeijarig verklaard om naar 
eigen goetdynckene of goeddunken zijn goederen te kunnen heheren. Dat 
betekent dat hij op dat moment nog geen 25 jaar wal\. 

Franchoys Van Meerhaghe trad omstreeks 155~ te Waregem in het 
huwelijk met ARIJNKE WAELKENS. Arijnke {Amnlda) Waelkens 
werd omstreeks 1535 te Waregem gehoren als dochter van Jan Waelkl·ns 
en Marie Vanden Hecke. De Waelkens tWaelkins) vorllll'n l'l'n aloud 
geslacht dat in de 14uc eeuw reeds zo talrijk te \\'art•gem aanwe1.ig was. 
dat we mogen veronderstellen dat ze er een eeuw \TI.lt'ger ook al \H"~Oil

den en er hun hakermat hadden. Aangl'lien Waregl'lll toentertijd dl·ds 
onder de kasseirij van Kortrijk en deds onder die van Oudenaank res
sorteerde, trefTen we de Waelkens dan nnk in ht·idc poortcrijen l'n "l'll'
rijcn aan. Een lijst van huitenpoorters van Kortrijk uit t.NS wnneldt tl' 
Waregcm niet minder dan vijftit'n Waclkl·ns- waaronder dcrtil·n manlll'· 
lijke naamdragcrs! -wat erop wijst dat lil' struik tnl'll al stl·vig !!l'Wnrtdd 
en redelijk vcrtakt was 11 

::..- Arijnkcs vader Jun Ww.·lkc.·llS ovcrk·l·d tl' Wart'!!l'tn np 10 ~.,kh,ht·r 15~ I 
en Joos Waclkt·ns, Anthl·unis lksdlil'tl'rl' t'll I kvijn (\,ttin \\l'l\kll 
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als voogden aangesteld over de twee minderjarige wezen, Arijnke en 
Grielkin Waelkens. Uit de staat van goed blijkt dat vader Jan Waelkens 
een hoeve uitbaatte "inde prochie van Wareghem" 32• Hij bezat er ver
der "een veldekin ghenaempt tvarekin, groot 011trent een vierendeel 
en twalf honderf lants daeraen /igghende, gaende upde steenbeke ". 
In het naburige Nokere bezat hij eveneens diverse eigendommen, o.m. 
de reingoetsbulc en tbysterveldt. Deze toponiemen treffen we later 
aan tussen de bezittingen van schoonzoon Franchoys Van Meerhaghe 
en nog later van diens zoon Roegier Van Meirhaeghe (XIII.4). Na 
het overlijden van Jan Waelkens, hertrouwde Marie Vanden Hecke 
met Jan De Groote fs Hendrick, een herenboer uit Wortegem die 
tussen 1547 en 1558 eveneens schepen van de Heerlijkheid van 
Walem was. Jan De Groote moest dus mee oordelen over het hiervoor 
genoemde piekmoment van zijn toekomstige schoonzoon Franchoys 
Van Meerhaghe met Meerle De Kimpe. 

,._ Arijnkes moeder Marie Vanden Hecke was, samen met priester 
Loy Vanden Hecke, Jan, Daneel, Pieter, Abseloen, Gayfeert, Lievin, 
Tanneken en Lysbette Vanden Hecke (huwde met Zegher Rombaut) 
één van de tien kinderen van Loy Vanden Hecke en Lysbette 
Bruu1mans (Vanden Brulle) uit Nokere. Loy Vanden Hecke overleed 
te Nokere in 1532 en Lysbette Bruulmans in 1533. In hun staten van 
goed is o.m. sprake van stuk land geheten het Hek te Nokere en een 
hofstede te Nokere met mote, wal, vijver en vijf bunder landerijen. 
Van hun zonen Abseloen en Pieter Vanden Hecke wordt gezegd dat 
ze op dat moment uitlands zijn of buiten Vlaanderen vertoeven 33

. 

Jan Waelkens en Marie Vanden Hecke hadden zoals gezegd twee 
dochters: 

a. Arijnke Waelkens, die huwde met Franchoys Van Meerhaghe. 
b. Mer~riete Waelkens, die huwde met Gillis Vullevens (Vullevins, 

Vullemins, Wullemins), zoon van Gillis Vullevens (11) en klein
zoon van Gillis Vullevens (1), die volgen: 

I. Gillis Vullevens werd omstreeks 1470 te Nevele geboren als 
zoon Gheeraert Vullevens. Hij werd poorter van verzitte van 
Oudenaarde op 5 mei 1499 34 . Gillis was mesmaker van beroep en 
overleed in 1513 in zijn huis in de Neerstraat te Oudenaarde, waar 
hij een tweewoonst bezat 3'. Hij had vier kinderen: 
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a. Isaac Vullevens, hij woonde bij het Vleeshuis en huwde met 
Catheline De Voghelaere met wie hij minstens 9 kinderen had: 
MeesterPieter Vullevens, Frans Vullevens. Adriaen Vullevens 
( t ), Raes Vullevens, Theun Vullevens, Isaac Vullevens. Cateline 
Vullevens (huwde Meester Gillis Arondeau fs Coolaert). Clara 
Vullevens (huwde Gheert Rasson fs Allardijn. woonden op 
de Markt, Clara overleed ca 1557 36). en Tanne Vullevens. 
Cateline De Voghelare en Isaac Vullevens overleden resp. in 
1542 en 1551 onder 't Vleeshuis te Oudenaarde 37• 

b. Magdaleene Vullevens, zij huwde met Adriaen De Voghelaere 
fs Loys. 

c. Catelijoe Vullevens. zij huwde met Jan Remes fs Jan. 
d. Gillis Vullevens, volgt onder II 

11. Gillis Vullevens, werd omstreeks 1500 geboren als zoon van 
Gillis. Hij had drie kinderen: 

a. Adriaen Vullevens. hij huwde met Marie Van Reçhem fa 
Dierick. Hun zoon Gillis Vullevins huwde in 1589 met 
Cateline De Handt 38 • We treffen hier nog maar eens een klu
wen van huwelijksbanden en onderlinge verwantschappen 
aan. Marie Van Reehem was nl. al eens eerder gehuwd en wel 
met Loy Vanden Hecke, de vader van Marie Vanden Heçke 
die met voornoemde Jan Waelkins huwde. l\1arie Van RC\.·hem 
overleed te Nokere in 1556 ·''~. 1\ tarie Vanden Hc.'\:"ke ,n,rdt 
overigens ook genoemd in deze hoeddhcst·hrijving waarin 
sprake is van gronden te Nokere, Kruishoutem c.•n Ooike. van 
een hofstede van haar eerste man Lny Vandt•n Hecke mwr 
het brouwhuis op staat en van een huis op de 1\ kilu1ert lt.' 
Oudenaarde, genaamd 't Stt't'flkt•. 

h. Mm~rictç Vulkvc.·ns. :r.ij hu\\'lk mt·t Ju~.·op Vanden Hmnc:. Hun 
zoon: Gillis Vand~.·n llmlll.'. 1\targriell.' Vullevens tWl'rkc."\.1 •. .-~t 
1545 in haar huis op de 1\teinaanltt.· Oudl·mmrdl· ~'. 

c. Gillis Yullc:vc:ns. hij huwdl' in 1555 llll't Mur1:riete \\'~~d.b.inl!. 
dochter van Jan 1.'n Marie Vand~.·n lkd,l'. l'l\ /Usll'r v;m 
Arijnkc Waclkcns l't'hlg. Frandtnys Van 1\ kl·rha~lw. \"\'l~l·n~ 
de C'ohicren van de 20'"' Pl•mlin~ hoatl'll tlilli~ \'ulkmin~ 

en Margriete Wadh·ns annn 157~ ll' \\'\,t'll'~l'llll'll ll' N\,kl't\' 
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tien hectaren grond, waarvan ze diverse percelen aan dertien 
verschillende inwoners verpachtten, o.m. aan schoonbroer 
Francboys Van Meerhaghe 41

• Gillis Vullemins en Margriete 
Waelkens woonden in De Spiegelboor in de Neerstraat te 
Oudenaarde. waar Gillis Vullemins in 1581 en Mergriete 
Waelkens in 1583 overleden 42

• Hun kinderen: Jacop Vullevens, 
Joanna Vullevens (huwde met Jacop De Cuypere), Mergriete 
Vullevens (huwde met Jooris Spileers), Tanne Vullevens en 
Callekin Vullevens. Hun staat van goed spreekt van 4 bunder 
leengrond. een hofstede te Waregem en gronden te Nokere, 
Wortegem en Kruishoutem. 

Op 9 september 1560 sloten Francboys Van Meerhaghe en zijn echtge
note Arijne Waelkens een "contract van huwelicke" af, waarin beschre
ven staat hoe Jan De Groote en Marie Vanden Hecke een aantal eigen
dommen - o.m. hun hoeve bij de Cley te Wortegem en één vierendeel 
land te Nokere-als bruidschat overmaken aan hun (stief)dochter Arijne 
Waelkens en haar man Francboys Van Meerhaghe 43

: 

"Eerst zogheeft Jan de Groote ende Maye vanden Hecke zijn wette/ie wijf, 
een behuusde hofstede daer zij up wonen, ligghende bijden Cley, alsoe 
deselve ghestaen ende gheleghen es, met alle den huussen ende wayende 
cattheylen daer up staende, groet in eeifven 9 honderf lans ofte daer ont
rent, ende dit voor de somme van sessendertich ponden groeten. Voert zo 
gheven de voorseyde Jan de Groote ende Maye boven desen een vieren
deel lands alsoe tselve ghestaen ende gheleghen es, ligghende inde pro
chie van Nokere up de Provijn ende ditte voor de somme van 6 ponden 
groeten. Item beloven (zij) Franchoys van Meirhaeghe over te ghevene 
alle de partijen van eeifven die zij tot nu in pachte ghehauden hebben 
ende voert ooc alle huerlieder drifelicke ende drachghelicke catheylen 
(roerende goederen)." 
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Franchoys Van Meerhaghe verbond er zich toe aan de donateurs-schoon
ouders "winteren ende zomeren twee coyen (koeien) ende alle jaerl'n 
een mudde coerns (mud koren)" te leveren. Over deze transactie moest 
Franchoys aan de abdij van Sint-Pieters 10 pond parisis wandelkoopgeld 
betalen voor "het ha(f bunder lants hem ghege1·en in \'Onne 1·an lrmn·
licke ghifte ". Na zijn huwelijk vestigde Fmnchoys Van Meirhaeghe zkh 
inderdaad "up zzjn stede bzj den Cley" en daarvoor hetaaide hij jaarlijks 
aan de "upperaelnwussenier ende provysuer \'mldt•n aenuengo(·de \'tlll 
Wortighem een ha(f mueke eoerijns (koren) c~f I-I scl~t•llingen" "". Hun 
echtverbintenis zal echter van korte duur zijn. want op 17 januari 1561 
vinden we reeds een staat van goed. opgemaakt na het O\'erlijden \'an 
Arijnke Waelkens 45 • Zij stierf heel zeker in het kinderbed van haar ~rst
geboren zoon: 

1. PIETERVAN MEIRHAEGHE n>lgt undt•r X 111.1. 

De staat van goed wijst uit wat het \\'Ct'skind l'rh.k \'Uil dl' lllll<:'tk•rlijkl' 
zijde, met name: "de Ct'llllighillnt'lmlck ligglu:nclt· in Noke1'r.', I I lwn
dercllands: noch I 0 hl. oe lick ( slt·cl!t) l>osch t•nclt' ht't'l ( ht'idd. /(l.!,ghellclc 
in Nokelï.', ghc·naempt her hi.\'f.\'t·n·dr: noch t't'll \'it·n·nclt•t•l /andts upclc· 
Provzjn in Nokert•; noch dn:it' \'Ït'rt'nclt•t"!t•n landts in \\(m'gl!cm cm.lc· 
Stec•nhckt•; noch t't'll hunda landt.\· ft' Nokt•n·, ligghc·ndc· l'c~,,. clr' .'ilc"dc" 
\'C/11 Gillis Vullemins l'llclt• cs ght•nat•mpt de \'cm·kin.'i; 11od1 (> Ir/ llfl.'iCII 
in Cmushcwtt•m Wielen l>osdr \'t/11 Gillis \ illlc·mills;llt~dr c'r'll l'ic'l't'ttclc"c'l 
landt.\' in Wortighc·m in c•c•n stic la11dt ghcllac·mpt Cahoc·tas stc·d(', l(t:.t:· 
hc•nclt' in ght'mc•c•nsac•mlwdc• mcttn hoirs \'111/ .lew Ik <ln~clfc' ", 
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Tussen de eigendommen die het echtpaar tijdens hun korte huwelijk 
verworven had. vinden we de hiervoor genoemde hoeve bij de Cley, 11 
honderdlands groot. Alles samen bezaten ze 5 hectaren land, grond die 
grotendeels afkomstig was uit de erfenis van Arijnes vader Jan Waelkens. 
Pieter Van Meerhaghe fs Lodewijck (XI.4 ), grootnonkel van het wees
kind, en oom Philips Vande Wiele die gehuwd was met vaders zuster 
Agnees Van Meerhaghe, stelden zich borg voor het sterfhuis en de som 
van 595 pond, 12 schellingen en 3 deniers die, na aftrek van de schulden, 
:::uu\·er toekwam aan het enige weeskind Pieterkin. De akte van erfverde
ling werd opgemaakt in aanwezigheid van Gillis Vullemins, schoonbroer 
van de overledene. 

In deze akte is er ook sprake van "den praeesse hanghende onghedeci
deert (onbeslist) jeghens de hoirs van Jan De Groote voor de scepenen 
deser stede". Blijkbaar was er omtrent de nalatenschap onenigheid ont
staan met de kinderen die Jan De Groote uit zijn vorig huwelijk had en 
hadden de partijen zich tot de schepenen van Oudenaarde gewend om uit
sluitsel te bekomen. Het is heel zeker dit proces dat vermeld wordt in het 
boek van Prof J. Monballyu "Costumen van de Stad en van de Kasseirij 
Kortrijk" 46

• Onder de "Turben afgenomen door de Kortrijkse schepen
bank ( 1485-1581)" is er nl. sprake van Gillis Vollenaere, verweerder voor 
de schepenen van Oudenaarde tegen Fransoys Van Meirhaeghe, in naam 
van zijn zoon Pierkin, eiser. Gillis Vollenacre is een foute lezing van de 
naam Gillis Vullemins, de schoonbroer van Franchoys Van Meerhaghe. 

Weduwnaar Franchoys Van Meirhaeghe hertrouwde al snel met 
WILLEMIJNE VANDE WOESTIJNE, een dochter uit de gefortu
neerde clan Vande Woestijne die gedurende eeuwen een eersterangsrol 
speelde in het openbaar leven van Wortegem en tot ver daarbuiten. [De 
Genealogie Vande Woestijne ( 1250-1600) is bij de auteur in voorberei
ding] 

Willemijne was de dochter van Heyndrick Vande Woestijne en Joozijne 
Vander Bauwheede. Toen haar vader Hendrick Vande Woestijne te 
Wortegem overleed in 1560, bezat hij o.m. twee hofsteden te Anzegem 
met ongeveer 17 hectaren grond en via zijn schoonfamilie verwierf hij 
ook nog een omwalde hoeve te Petegem-Deinze. Te Wortegem bezat hij 
de heerlijkheid Ter Plancke. Heyndricks broer, Joos Vande Woestijne, 
walidemeest welvarende van de clan. Hij verzamelde twee heerlijkheden, 
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twee herbergen, een brouwerij en omtrent 87 hectaren land. Willemijne'> 
moeder, Joozijne Vander Bauwheede, was de dochter van Joos Vander 
Bauwheede en Marie Tijtgat. Haar (half)broer Meerel Vander Bauwheede 
was eigenaar van meer dan 230 hectaren eigendommen! "7 

Uit het huwelijk van Hendrick Vande Woestijne en Joozijne Vander 
Bauwheede werden zeven kinderen geboren. waarvan er drie met een 
Van Meerhaghe huwden: Jan Vande Woestijne (huwde met Marie Van 
Meerhaghe- XI.3.2); Philips Vande Woestijne (huwde met Elisabelh Van 
Meerhaghe- XI.4.5); Willemijne Vande Woestijne (huwde Franchoys Van 
Meerhaghe - XI1.2); Joos Vande Woestijne; Fransais Vande Woestijne 
(huwde Anna Dierins en Gillijne Ketele ); Maria Vande Woestijne 
(huwde met PieterVanden Hecke) en Willem Vande Woestijne <huwde 
met Willemijne Cooremans). De drie Van l\1eerhaghe-partners zijn allen 
elkaars neef en nicht. Dit is alweer een treffend voorbeeld van sociale 
endogamie waarbij huwelijkspartners binnen een kleine. selecte kring 
van vermogende landbouwers gekozen werden (zie verder: schema). 

Willemijnes grootvader, Fransais Vande Woestijne. was in 1509 pach
ter van de belangrijke Wortegemse hoeve Nederhou\·e/oo te Wortegem. 
In 1515 was Fransais Vande Woestijne baljuw van de heerlijkheid Ten 
Bulcke te Anzegem en in 1516, 1522 en van 1536 tot 15·B was hij baljuw 
en ontvanger van de heerlijkheid van Walem te \Vortegem. Hij hewaarde 
bij zich thuis ook de renteboeken van de \'OI)nltlt:mde heerlijkheden. 
samen met die van Onike en Nederbnuvelon. Tijdens Iijn huwelijk met 
Margriete Vanden Dorpe. dochter van Pieter en Ysutx·de \'andt.•r Elkn. 
kocht hij 32 percelen grond en een hofstedt.• van 25 he,.:tan·n. Fransnis 
Vande Woestijne bezat in totaal zeker 50 he~.·tan·n eigt.'tllinm. Zijn kin
deren werden allen uitgehuwdUkt hillllt'll lum .\'land -'ll. Zijn 1nnen 
Wilkm Vandç Woestijnç en lkndrkk Yilmk \\\ll:stüne hmnkn alldx·i 
met een dochter Vander Bauwheedt.'. rt.•sp. nwt 1\tari~..· c.•n Jtll.l/i_jnc.• \'a~.kr 
Bauwheede: won Joos Yamk Wn!,,'stün!; hmnk nwt Philippinc.· Spik'l'r.\: 
dochter Joozüoe Vandç W~l!.'slÜil!.' met Philips lkschtl'll'rt'. t.'t.'ll ~.kr rijk
ste hoeren van Kruishoutcm: dochtc.•r Jpannu Vund!.· \\\)(,'stüru: huwdl' mc.·t 
Jan Van llcylhroerk. baljuw van tk ht.•c.•rlijkhl'id \'all \\'akm c.•n \lllt\an~c.·r 
van Sint-Pieters. en :won Jan Vamh: \\\l!,.'SIÜll!.' tl\lll\\lk nwt ~tl~d;tkna 
Vandc Wielc. lk1.e laatstc.· was t.•c.•n dndllt.'r van Dil·rlays \'andl· \\ ll'k l'l\ 
dus ccn/.ustcr van Arijm· Yandc.· \\ïl'lc.•cn \\ïlkm \'an~.k \\ïl·k dil' rt''l'"'.'l'· 
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tievelijk huwden met PieterVan Meerhaghe en Joanna Van Meerhaghe, 
kinderen van Ladewijk Van Meerhaghe (X.6). Overigens telde Franchoys 
Van Meerhaghe zelf ook Vande Woestijnes tussen zijn voorouders: zijn 
overgrootmoeder langs moederszijde was nl. Catcline Vande Woestijne 
die gehuwd was met Meester Joes Tsammels (zie Xl.2). 

Onderstaande verwantschapstafel toont aan hoe drie kinderen van 
Heyndrick Vande Woestijne hun huwelijkspartner tussen de Van 
Meerhaghes zochten: 

Jan 
x J.Vd.Dijcke 

I 
Marie 

V.Meerhaghe 

Lodewijck Van Meerhaghe 
x 1 Marie Dierins x 2 J. Vd Bossche 

..... 

Roegier 
x J.Tsammels 

I 
Franchoys 

V.Meerhaghe 

Pieter 
x A.Vd.Wiele 

I 
Elisabath 

V.Meerhaghe 

Franchoys Vande Woestijne 
x Margriete Vanden Dorpe 

I 
Heyndrick Vande Woestijne 
x J. Vander Bauwheede 

I 

I I I 
Jan Willemijne Philips 

Uit het huwelijk van Franchoys Van Meerhaghe en Willemijne Vande 
Woestijne werden tussen 1570 en I 576 te Wortegem nog vier kinderen 
geboren: 

2 . .JAN VAN MEIRHAEGHE 
3. FRANCHOYS VAN MEIRHAEGHE 
4. ROEGIER VAN MEIRHAEGHE 
5 . .Jt:DOCA VAN MEIRHAEGHE 

volgt onder XIII.2. 
volgt onder XIII.3. 
volgt onder XIII.4. 

Zij huwde omstreeks I 600 met VINCENT DESMET uit Olsene. 
Het echtpaar vestigde zich te Olsene, waar minstens drie kinderen 
geboren werden: 

a . .Jan Dcsmet, huwde met .Joanna Van Thuyne, dochter van 
Antoon Van Thuyne, griffier bij de plaatselijke schepenbank, en 
Passchijne Vander Biest. 

h . .Judoca Dcsmct, geboren in I 609. 
c. Wilhel ma Dcsmet, geboren in I 6 I 4. 

Naast zijn vijf wettige kinderen had Franchoys Van Meerhaghe ook nog 
een huitenechtelijke dochter, Arijne Van Meirhaeghe, bij STEVENI.JNE 
HE WACHTERE (Stephanie s'Wachters). Stevenijne was, samen 
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met Steven, Jan, Theun en Roelijne (huwde met Arent Roobrouck) 
en Proenkin, één van de zes kinderen van Jan De Wachtere fs Jan en 
Mergriete De Stoop fs Steven uit het naburige Anzegem. waar het 
geslacht De Wachtere reeds sedert de J4de eeuw woonde 4<1. 

6. ARIJNE VAN MEIRHAEGHE 

Arijne (Amolda) Van Meirhaeghe, die dus de familienaam van haar 
verwekker droeg, werd omstreeks 1575 te Wortegem geboren als 
buitenechtelijk kind van Franchoys Van Meirhaeghe en Stevenijne 
De Wachtere. Ze was nog een kleuter toen ze in 1579 haar moeder 
Stevenijne De Wachtere verloor die in het hospitaal van Oudenaarde 
aan de pest overleed. Zoals zoveel anderen was ze tijdens de epide
mie naar de stad gevlucht. Franchoys Van Meerhaghe werd als voogd 
aangesteld over zijn bastaarddochter, die 300 roeden akkerland en 
36 roeden meers erfde, die ressorteerden onder de heerlijkheid van 
Hemsrode te Anzegem. Oom Arent Roobrouck uit Anzegem neemt 
eveneens het voogdijschap waar 50. De kans is groot dat Arijne na 
de dood van haar moeder werd opgevoed binnen het gezin van haar 
verwekker Franchoys Van Meerhaghe, maar zekerheid daammtrent 
hebben we niet. Dat ze in Wortegem huwde. en niet in AnLegem. is 
een aanwijzing dat dit wellicht zo was. 

Arijne Van Meerhaghe huwde te Wortegem op 29 ~1pril 15% met 
OLIVIER VANDER HAEGHEN, geboren omstreeks 15tltl als zoon 
van Thomaes Vander Haeghen fs Gillis en Joanna Vander Erwn uit 
Petegem 51

• Te Wortegem werden o.m. dele twee kinderen gehon.·n: 

a. N. Vander Hal•ghl·n. geboren op 3 nmart J5l>7. 
h. .Judoca Vander lhll'J.!hl·n. geboren op 13 mei 1 N.N. 

De geboorteakte van hun eerste kind vamddt dt• \'l)c.'maam van lll't 
kind niet. Wel zien we dat grootvatkr Frr.mclwys \im Mc'irhc~t·giJc" .f.t 
Roegiers het peterschap waarnam van het kind nm 1ijn huill'llt'\.'htt'· 
lijke dochter. Dit toont aan dat er llK'lltt•rtijd op dat• buitt•nt'\.'htdijkl' 
fa mi I ierclat i es niet het tahoe rustte /llals dut vanaf lk 17.1c l'l'll\\ wd ht•t 
geval zou zijn. In wrgl'lijking mt•t untkrt• grolt' l:mdhnuwl·~~t·slndl· 
ten. verwekten de Van t\kerhught•s al hij al nit'lln vaak kindl·rt·n huitt•n 
de echte I ijke spondt•. Tijdt•ns dt• t't'rstt' 1.:! gt'llt'r:ll ks tn.,tli.•n "l' 1\\;lm 

drie natuurlijke kindt•rl'll aan :Wil km Van t\ kt•rhaglw { \ï\.1) had t'l'll 
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zoon Wouter. Joos Van Meerhaghe (X.3) had een zoon Hercules en 
onderhavige Franchoys had dus een dochter Arijne Van Meirhaeghe. 

In die dagen werd door de Spaanse bezetter aan de bevolking een speci
ale belasting opgelegd. teneinde hun oorlogsmachine die alhier alles plat
walste. draaiende te houden. Ook te Wortegem werd die door de bevolking 
gehate 20''c penning geïnd. Het betrof hier een belasting van 5 % op de 
geschatte pachtwaarde van alle onroerende goederen. Die Cohieren van 
de 20'u Penning uit 1571 en 1572, waarin alle onroerende goederen van 
iedere inwoner, zowel pachter als eigenaar, staan genoteerd, geven ons een 
goed beeld hoe het Franchoys de voorbije tien jaar vergaan was 52 

: 

• Als eigenaar "ghebruuckt Franchoys Van Meirhaeghe fs. Rogiers in 
erve zijn hofstede, JO honderdlands groot met woonhuus, schuere, 
poest, duujhuus, waghenhuus ende ovenbuer". Verder nog 7,5 
honderdlands "vijver ende meersch ende saylant ande stede; 2,5 
honderdlands boven zijn stede bij den Cley; 0,5 bunder saylant 
Cabooters stede ghenaempt; 2 bunder en JO honderdlands saylant te 
Audtmoorighem bij zijn stede; te Audtmoorighem den sloetmaeckre 
groot JO honderdlands en J,5 bunderboschende beweer, den merg
heldries in Moorighem ". 

• Hij verpachtte aan Stevin Inghelbeen "een behuusde hofstede, 5 
honderdlands groot, behuust met woonhuus, schuere, ovenbuer ende 
poortke". 

• Zelf "haudt Franchoys in pachte van Joos Verdebaut 2 bunder landts; 
van Joos De Steur 3 honderdlands boven den Cley; van schoonbroer 
Gillis Vullemins 3 vierendelen lants ghenaempt het winckelvelt in 
haustraten en van Willem Vande Wiele JO honderdlands bij baerts
bosch ter haustraten ". 

Franchoys Van Meirhaeghe bezat dus te Wortegem ongeveer I 0 hectaren 
en twee hofsteden en te Nokere anderhalve hectare die hem toekwam via 
zijn eer~te vrouw Arijne Waelkens. Daarenboven pachtte hij van diverse 
per~onen te Wortegem 5 hectaren grond. Met zijn 15 hectaren behoorde 
hij tot de middelgrote landbouwers van het dorp. Over de totaliteit van 
zijn bezittingen betaalde hij 9 pond belastinggeld. Om enig idee te heb
ben wat deze som voorstelde : kozijn Arent Van Meirhaeghe betaalde 
jaarlijks 9 pond pachtgeld voor het hofstedeke dat hij bewoonde, met 
inbegrip van het woonhuis, het schuurtje en de daarbij horende 3,5 hon-
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dereiland grond. In deze tijd van oorlog en economi cbe cri · za] die 9 
pond wel een redelijke aderlating geweest zijn. D h cri · of geen cri · • 
Francboys ploegde voort en niet bepaald achteruit . .. 

zijn 
di 

rellfeboek Heerlijkheid van \i nlem I 7 

I 

~I !t:: 
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een bepaald ogenblik verboden Je Vanden Dorpes hun buren "te ridene 
ofte voeme (rijden of voeren) deur zeker dreve ofvoetwich, ligghende up 
de oost:::.ijde vande voornoemde lwers hofstede ghenaempt de Cley, het 
en ware alleende/ie in den oust (oogst) om me de vruchten te verschuerne 
om (de oogst te verschuren)" 57• Aangezien ook Franchoys sedert jaar en 
dag gebruik maakte van deze uitweg of doorgang, kwam hij "in opositien 
(verzet)jeghens tvomoemde verbot". Het gaat hier dus om een klassiek 
geschil van erfdienstbaarheid. Op 28 mei 1576 verklaarde Franchoys Van 
Meerhaghe voor de schepenbank "dat hij ende zijn veursaten waren in 
goede ende deugdelick possessie van over xxxx ja er ( 40 jaar) ende tijts 
meer, te passeme met waghenen ende ploughen (wagens en ploegen) 
deur de varnoemde dreve omme te labeuren, messen (bemesten), hem
lieden lant ligghende up waelem eautere ende de vruchten daer up ghe
wassen tuus te voeme (naar huis te voeren) tallen tijden a/st hemlieden 
beliefden". Franchoys betoogde dat hij en zijn voorzaten sedert meer dan 
40 jaar van de dreef gebruik maakten om hun land op Walemkouter te 
bewerken en om de vruchten naar huis te voeren. Hij werd in het gelijk 
gesteld, zijn klacht werd aanvaard en de Vanden Dorpes moesten hem de 
voetweg tallen tijden laten gebruiken. 

In datzelfde jaar 1576 werd Franchoys, bij de vorming van de burger
wacht, aangesteld als hoofdman of tiendeman van een peloton van 10 
Wortegemse weerhare mannen die moesten instaan voor de veiligheid 
binnen het dorp 58• Hij blijkt "met busse en rapiere" of met geweer 
en degen gewapend te zijn. Franchoys Van Meerhaghe probeerde zijn 
gezin zonder kleerscheuren doorheen deze crisistijd te loodsen. Rond 
1590 noteren we een lichte economische relance en ook Franchoys Van 
Meerhaghe sloeg weer de hand aan de ploeg. In datzelfde jaar kocht 
hij van Gillis De Groote 50 roeden land 59• Op het Hof van Walem, de 
belangrijkste hoeve van het dorp, "rvoot int f?heheele onder lant, mersch, 
water ende hosch rmtrent de veertich bunderen (56 hectaren) metten wae
termuelen ende thiende dier van audts tijde medef?hegaen heeft", kwam 
in 1592 een nieuwe pachter: Franchoys Van Meerhaghe. 
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eindigen .. . In 1597 ontmoeten we Thomaes Vander Craeyen als nieuwe 
uitbater an Walem. Alle wijst erop dat de pachtwissel niet rimpelloos 
erlopen is. Tu en pachter Francboys en de eigenaar - de abdij van de 

Sint-Pietersabdij te Gent - waren een aantal geschillen gerezen die zou
den resulteren in een reeks processen . .. 

handtekeningen Franchoys en PieterVan Meerhaghe pachtcontract Walem 1590 

In zijn rekening van 1599 noteerde Jan Vanden Dijcke, als ontvanger 
van de Heerlijkheid van Walem, o.m. zijn onkosten omwille van de 

"drien diversche reysen ghecommen binnen deser stede (van Gent) omme 
instructie te gheven tot stellen vande reproehen (beschuldigingen), sal
vatien ende inventaris inde zaken gaende voor de schepenen van Walem, 
ter eausen vande heerlijcke rente, jeghens Franchoys Van Meirhaeghe " 
62

• Vanden Dijcke diende dus een onkostennota in voor de drie reizen 
naar Gent inzake de problemen die met Francboys Van Meerhaghe waren 
gerezen omtrent de heerlijke renten die deze laatste aan de abdij moest 
betalen. Een jaar later heeft Vanden Dijcke, op bevel van de abt, "ver
volcht voor de schepenen van Walem, zeker praeesse jeghens Franchoys 
Van Meirhaeghe, ter eausen vande differentie (geschil, conflict) van de 
evenrente haverrente) aldaer innecommende, van welck proces den 
voorn. Franchoys betreek ghedaen heeft voor mijn heer vande Rade in 
Vlaenderen " 63• Op 27 april 1600 leverde de ontvanger aan de abdij 10 
hal ter ruwe evene of haver die hij "up protestatien ontfaen heeft van 
Franchoys Van Meerhaghe". De jaarlijkse "spendemaete evene" die op 
het goed van Walem geheven werd, bedroeg 10 halster en Francboy 
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was blijkbaar niet zonder meer bereid die te leveren. Hij werd voor de 
plaatselijke vierschaar gedaagd, maar ging in beroep bij de Raad van 
Vlaanderen, de hoogste rechtsinstantie in het graafschap Vlaanderen. In 
1602 viel de definitieve uitspraak "up tdifferent van de spentevene" en 
Franchoys moest de aanzienlijke boete van 121 pond betalen 64

• 

Tijdens diezelfde periode, meer bepaald op 28 december 1598, kocht 
Franchoys Van Meerhaghe van de weduwe van Pieter Vande Wiele. de 
vorige pachter van Walem, een stuk land van 5 honderdlands. "/iggheruie 
bij twaetermueleken" te Walem, voor de som van 13 pond. 6 schellingen 
en 8 groten. De koopakte werd door Franchoys eigenhandig ondertekend 
65 • Een maand later echter had ontvanger Vanden Dijcke "t=:.ell·e goet \'Or 

hem zeiven den coop van dien ghecalangiert ende vemadert". Dit bete
kent dat hij, volgens de toenmalige costumen of gebruiken. zijn recht 
op vóórkoop wegens bloedverwantschap met de verkoopster liet gelden. 
Jan Vanden Dijcke was nl. verwant met Clara Vanden Dijcke. de moeder 
van de voornoemde Pieter Vande Wiele. Vanden Dijcke verkocht op zijn 
beurt dit stuk land "inder eeuwicheyt tot profytte van deser abdie" van 
Sint-Pieters! We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Fran(hoys 
hier bewust gedwarsboomd werd en dat Vanden Dijcke dus de grond 
waar Franchoys zijn oog op had laten vallen. niet voor eigen gebruik wou 
kopen, maar het enkel cal/engierde in opdmcht en als stromtm van de 
Sint-Pietersabdij, aan wie hij hem onmiddellijk doorverkocht. Fmn(hoys 
Van Meerhaghe was het niet eens met deze gang van 1aken. startte een 
zoveelste gerechtsprocedure en trok er ook dit keer me-e tot voor de Raad 
van Vlaanderen. Een uitspraak vonden we niet terug. maar in de boedel
beschrijving van 1606, vinden we dit stuk grond niet terug in de inven
taris van Franchoys' hezittingen, wat laat vennocdl'n dat hij ook in dit 
proces aan het kortste eind had getrokken. 

Maar het ergste moest nog komen. In lijn ~kening van het jaar ltlOO, 
noteerde Jan Vanden Dijcke: "tm{/èlt'll \'WI :\rt•llf \iwda Rt•kc> \'tllldc-u 
hattte bij' Fra11choys Vtm Mt•irhm•ght• 0\'t'r lll'c't' jat'll'll cifgllc·slfo.\'1 \'cm 

d'up~aendt• t't'cxki11s (jonge eikjes gesnol•id) stac·lldc' op tdc'l:\'t·!J,,c-n·dr. 
6 po11d parisis" M. Dit op het eerstl' gakht onsdmldig lillllt.'ljl', v~:.•r

hergt een zo vee Is te en vrij pijn! ijkt.· gt.•schkdenis ... Op '17 januari I oOO 
gaf Jonris Zoete, uht van Sint-Pieters te Gent. ht.•vcl lillil 1ijn \)tlki~:.•r J;ll\ 

Vandl:n Hcckc om Fram:hoys Van t\kcrhagh~:.· in 1ijn \n,ning lt.' sclisirYII 
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of te arresteren en hem "zonder delay ofte vuytstel (stante pede) met den 
bequamsten middele dat doendelick werdt, tzij te waghen ofte te perde, 
naer SentePieters te brynghen ". Jan Vanden Hecke moest dus Franchoys 
arresteren en met alle middelen, hetzij met een wagen, hetzij te paard, 
naar Gent over brengen, waar hij in de "vanghenesse" zal opgesloten 
worden om "justicie ende punitie te doen geschieden" 67

• 

Welke vreselijke misdaad had Franchoys dan wel op zijn kerfstok? In 
de acte van beschuldiging wordt gesteld dat het verboden is "eeneghe 
upgaende boamen staende up een anders grond af te doen cappen ende 
vellen ende tsynen profyte tappliquiren ". Nu heeft oud-pachter Van 
Meerhaghe, volgens de abt, "zijnen pacht gheexpirert zijnde (nadat zijn 
pachtcontract verlopen was), vuyt eene uprechte quaede affectie dat hij 
moet scheeden van denzeiven pacht (kwaad zijnde omdat zijn pacht
contract verbroken werd) als daernaer, een groot namher (groot aantal) 
van upgaende ende tronckeecken (tronk-eiken), sonder daerinne theb
bene eenich recht, cause ofte redene ". Boos omdat zijn pachtcontract 
niet verlengd werd, had Franchoys een aantal opgaande eikjes op het 
Vierschaarveld, die hij heel zeker nog zelf geplant had, afgehakt en voor 
eigen gebruik aangewend. Daardoor negeerde hij een bepaling uit zijn 
pachtcontract dat zei dat hij niet mocht "commen ofte hauwen (hakken) 
an eenighe upgaende boamen ". We kunnen ons moeilijk een precies 
idee vormen over de ernst van dit delict. Het was in ieder geval zo dat 
streng werd opgetreden, ook tegenover de dorpsnotabelen. Zo werd Jan 
Van Heylbrouck toen hij baljuw en ontvanger van Walem was (A o 1545), 
eveneens gevangen genomen omdat hij had "houdt ghecapt". Jan Van 
Heylbrouck was, zoals gezegd, getrouwd met Janneke Vande Woestijne, 
een tante van de echtgenote van Franchoys Van Meerhaghe. 

De proost van de Gentse Sint-Pietersabdij eiste dat Franchoys Van 
Meerhaghe voor de plaatselijke vierschaar zou gedaagd worden "in 
sijn lijnwade, blootsch hoofts, met een torse (kaars) ongebrant van vier 
ponden was in sijn handen, up heede zijn knien verclaren, hooghe ende 
overfuut (klaar en luid), daer hij tzelve ghedaen heeft met quaden cause 
(met kwaad opzet) ende dat hem tzelve /eet is (dat het hem spijt), ende 
de torse alzo te draghen tusschen twee dienaeren in Onze Vrauwe kercke 
up dese heerlichede, die aldaer laetende ten dienste vanden Heleghen 
Sacramente". Daarbij moest hij een boete van JO pond en de "costen 
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van de praeesse" betalen en de aangerichte boom~hade vergoeden. 
Franchoys zou dus enkel gekleed in zijn hemd. met een ~ van vier 
pond in zijn handen, op zijn blote knieën in de 0.-L.-Vrouwk.erk van 
Wortegem luid zijn misdaad moeten bekennen en zijn spijt betuigen ... 

Er viel echter op de handelwijze van heer proost juridisch gezien een en 
ander aan te merken. Franchoys Van Meerhaghe legde zich dan ook niet 
gewillig bij de situatie neer en deed een beroep op zijn poortersrecht 
Samen met de hoogbaljuw, burgemeester en schepenen van Oudenaarde. 
richtte hij op 21 februari 1600 een schrijven aan de Raad van Vlaanderen. 
In deze brief zegt Franchoys "dat hij begheert voor hemlieden te rechte 
te staen en niet voor de schepenen bij den heer Proost glzestelr". Hij 
wil dus dat zijn zaak behandeld wordt voor een minder bevooroordeelde. 
meer neutrale rechtbank. Het is overduidelijk dat Franchoys niet op een 
fair proces kan rekenen waar aanklager én rechter verenigd zijn in de ene 
persoon van de abt. de proost of de baljuw, met wie hij het al eerder aan 
de stok had. 

Vervolgens werd betoogd dat Franchoys Van Meerhaghe volgens de "cri
minele ordenantie niet vangiletiek en es in ::.ijnen persnon (niet ge,angen 
genomen mocht worden). ::.onder preeeden te infomwrit· endt• \'oorgac·lldt• 
acte van abandonnemellte (zonder voorafgaande infonnatie en zonder 
aanhoudingsbevel)". Desondanks had otncier Vanden Hecke "so11da 
cause te verciaren ", Jus zonder nadere uitleg te wrschatll:n en zonder 
arrestatiebevel, Je betichte "muit mem ::.ijndt•, ght•pact e11de ghe\'(mghell 
ende ghehrocht inde vanght'lll'Sse up Stt' Pit· ras (te Gent) a/ of Ir ij t>t'llt'll 
moordt gedaen hadde. ter groott'r schande endt• injurie \'On \'oomoemde 
poorter ende ::.ijne kinderen. die a/ft> ght't'llt' n·dt'llt:' noch oir::.aec/.:.e gt'H't"· 
ten en hebhen van ::.u lek extraordinain• t'll tt'11lt:'1'llÎrt' t voortYarend) mng
hen ende halen \'llfe (uit de) dt' \'oors. ht•t•r/ichedt· t'lldt• pmclliep/c~etst' 
van ::.ijne residentie (woonplaats)". 

Men argumenteert hier dus dat dt• abdij op 1ijn minst \'ll\lrtvarend is 
tcwerk gegaan en dat de drastischt• nu1atregd~n - ~~n llUd man in lk 
boeien slaan en opsluiten in e~n Cil'lltSl' ge\'angl·nis - nkt in wrlhlUdin~ 
staan tot het vergrijp: men hehanddd~ d~ rt'l'ds lx:ia:mk Fmndtnys ~1bnf 
hij een moord gepleegd had l'll dit tot sdtantk nm hl'lllldf l'll tijn ~l·tin. 
Nochtans had FnuH:hoys "instcmrl'lick \'t•r:.ocht t'lldc' gc'ins\'Sic'c'rl" ,,f l'f 

onmiddellijk op aangt·drongl'll dat 1ijn P'''ll'tl'l~rt·l'ht gl'I\'~JX'l'll'1.'1\l/l'U 
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worden. wat evenmin gebeurd was. Ook hier was de abt of de proost 
zijn wetboekje te buiten gegaan, aangezien Francboys als buitenpoorter 
van Oudenaarde onder de jurisdictie viel van de stad Oudenaarde, waar 
de abt van Gent niet bevoegd was. In dit verband verwijzen ze naar een 
aantal artikelen uit de "Constitutie Carolyne" uit 1540 "vande stede 
mn Audenaerde ". Tenslotte "supplieren oirmoedelick ende reverente
lick (verzoeken zij nederig en eerbiedig) dat Franchoys Van Meerhaghe, 
lwuslwudende, wel glzestaet ende glzegoet (welgesteld en begoed) man 
in gronden van erfven, bestiaelen (vee) ende anderssindts, glzeslaeckt 
(vrijgelaten) ofte glzerenvo.veert (teruggestuurd) te wordene up souffis
sallten :::ekere (voldoende borgtocht), midts dat tvm1ghen van Franchoys 
notoirlick quaet gheschiet es, zonder eenichfondament ter wei relt". Met 
andere woorden. men vraagt hier dat Francboys als gegoed man op borg
tocht zou vrijgelaten worden omdat hem, zonder enige grond, aanzienlijk 
kwaad is geschied. 

Is de bejaarde Francboys Van Meerhaghe in de kerk van Wortegem, ten 
aanschouwe van de goegemeente, de vernederende boetegang moeten 
gaan? Werd hij op borgtocht vrijgelaten? Hoe het pleit uiteindelijk werd 
beslecht. konden we niet achterhalen. Wel mogen we zeggen dat de tal
rijke processen die Francboys in de loop van zijn leven gevoerd heeft, 
hem wel een aardige stuiver zullen gekost hebben. 

Tijdens dit laatste decennium van de J6de eeuw was er ook op familiaal 
vlak een en ander veranderd. De kinderen hadden het nest verlaten en in 
1597 overleed echtgenote Willemijne Vande Woestijne 68

• De vier kinde
ren uit het tweede huwelijk erfden van moederszijde meer dan vier hec
taren eigendommen gelegen te Petegem en te Wortegem: "den langhen 
stieghele, 12 honderdlands groot, ligghende ter haustraten bij speelmans 
keer en 6 honderdlands upt heyke ". Daarenboven erfden zij vier hec
taren die Francboys en Willemijne tijdens hun huwelijk gekocht had
den en waarvan de diverse percelen lagen "up hetscautre anden groenen 
wich, up walem de cautre hoven den cleey, ter haustraten en deist" te 
Wortegem en "hij lans Vander Wostijnen leen" te Petegem. De inven
taris van het sterfhuis vermeldt verder nog aan onroerende goederen : 

"dwoenhuus ende schuere up shauders ht~{Hede ligghende te poryen, een 
cleen huuskin staende ter haustraten en doveniJUer staende up !pacht
goed te walem ". Francboys bezat dus het woonhuis en de schuur op zijn 
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hoeve die op het Wortegems gehucht te Poryen gelegen wa\, een huisje 
in de HclUstraat en het ovenbuur dat hij blijkbaar als pachter van de abdij
hoeve gebouwd had. In gemeenschap met zijn oudste zoon PieterVan 
Meirhaeghe, bezat Franchoys nog "dwoenhuus, schuere. waghenhuu.s. 
duufhuus, twee stallekins ende dovenbuer metten ovene, daer den haudre 
up woent, al tsamen ghepresen 366 pond". Ieder van de vier kinderen 
van het tweede bed kreeg de som van 808 pond toebedeeld. Vergelijken 
we deze twee laatste bedragen, dan zien we dat elk kind een bedrag erfde 
dat meer dan tweemaal de waarde van de ouderlijke hoeve vertegenwoor
digde. De boedelbeschrijving maakt verder nog gewag van een achnal 
leningen voor een totaal van 1296 pond. waarvoor Franchoys jaarlijks 81 
pond intrest moest betalen. Op het ogenblik van het overlijden van moe
der Willemijne Vande Woestijne, zijn de zonen Pieter. Jan en Roegier 
Van Meirhaeghe reeds gehuwd. Over de twee nog minderjarige kinderen 
Franskin, 21 jaar en Joozijnkin, 22 jaar. worden Jan Vande Woestijneen 
Philips Vande Woestijne als voogden aangesteld. 

stam 1'1111 got·d 11 ïllt'llll}llt' \imdt' \lilt'.\ll}llr' 

Tijdens zijn laatste, nic:t onht·wngt•n lcwnsjat'l'n \Hl\ltllk' Fnmclll') s \'an 
Meerhaghc in de llooghstrat•ft' nf llaustrat'lt' h.· \\\1rtt'gt•m. h·n h;lm\l
telling met de registratie: van "sdwull't'll, llc·c·nltstt"dc·ll t!/Tf' \'irntc-clf"ll f"ll 
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werdende ploughen met twee peerden" uit 1600 en 160 I wijst uit dat 
Franclwys d'aude in de Haustrate woonde en "binnen zijn huusse een 
dobbel heertstede (dubbel haardvuur)" bezat waarvoor hij 8 pond parisis 
betaalde 69

• Verder bezat hij "noch een huseken staende up de mote toe
behoorende de weduwe Jan DeStuerende staet ledich ende onbewoont, 
met een dobbel eerstede" waarover hij 2 pond parisis scaughelt betaalde. 
Over de "plough met twee peerden" moest hij eveneens 4 pond parisis 
betalen. Dertig jaar eerder pachtte hij reeds van dezelfde weduwe Jan De 
Steur 2.5 honderdlands "vijvers de wal ligghende rondomme huer huus 
ter haustraten ". 

Franchoys Van Meerhaghe was ongeveer 70 jaar, wanneer hij in 1606 te 
Wortegem overleed. Zijn vijf erfgenamen - Pieter, Jan, Roegier, Judoca 
en Franchoys Van Meirhaeghe - verdeelden onder elkaar de resterende 
zes hectaren en erfden ieder 472 pond en 10 schellingen 70• 

XII.3. WILLEM VAN MEERHAGHE 

Willem Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1544 als 
zoon van Jan en Juliaene Vanden Dijcke (XI.3). 

Willem huwde omstreeks 1570 met LOWIJSE VANDER BRUGGHEN, 
een van de vier kinderen van van Adriaen Vander Brugghen en Catheline 
Vanden Hecke uit het naburige Kruishoutem. Haar vader Adriaen Vander 
Brugghen was de zoon van Jan Vander Brugghen en Marie Vander Beken, 
de kleinzoon van Adriaen Vander Brugghen en Germaine Benoot, de 
achterkleinzoon van Arent Vander Brugghen en Agnees Van Beversluus 
en de betachterkleinzoon van Gillis Vander Brugghen (fs stamvader Jan) 
en BeatrijseDe Buck, allen geboren en getogen te Kruishoutem. 

De wortels van het notabele geslacht Vander Brugghen waar we hier 
op focussen liggen dus in Kruishoutem. Er waren immers, reeds in 
J5de eeuw, nog een tweetal struiken Vander Brugghen, die respectie
velijk op de Bindries (Oudenaarde) en in de streek van Waarmaarde
Kerkhove-Avelgem wortelden. Verwantschap tussen deze drie families 
werd vooralsnog niet gevonden 71 • De genealogie Vander Brugghen uit 
Kruishoutem neemt een aanvang met stamvader Jan Vander Brugghen, 
bijgenaamd "de smet van Authem" of de smid van Kruishoutem, die in 
I 345 het poorterschap van Oudenaarde kocht: "Jan Vander Hrugghen 
de smet van Hauthem cochte zijn poertersceep Int Jaer 1345 sater-
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daechs vor onser vrouwendach lichtmesse ende heeft vuldaen dauer toe 
behoert" 12• Volgens datzelfde poortersboek had hij vijf zonen : .. Jan. 
0/ivier, Stevin, Gillis, Pieter, Jans kindre vander brugghen de smet van 
Hauthem". Ditzelfde gezin wordt nog een tweede maal vermeld: .. Int 
vij 0 blat hier voren in Altthem staen overghescreven Jan mnder brug
ghe, 0/ivier, Stevin, Gillis, Pieter, alle Jans kindre, de smetmn Authem ". 
Het beroep van smid van de stamvader gaf aanleiding tot een aliasnaam 
die een eeuw later nog gebruikt werd. In de staat van goed uit l.W8 van 
Jonkvrouw Jhanen Hoefts, echtgenote van Gillis Vander Brugghen. wor
den als borgen genoemd : Gillis en Jan Vander Brugghen "gheseir de 
smet" 73 • 

Het gezin van Adriaen Vander Brugghen en Catheline Vanden Hecke was 
als volgt samengesteld: 

1. Arent Vander Brugghen, hij huwde met Cateline Vande Putte. doch
ter van Jacob en weduwe van Arent Vander Meulen. Arent Vander 
Brugghen overleed omstreeks 1577. Ze hadden vier kinderen. o.a. 
Frans Vander Brugghen. Als oudste zoon erfde Arent de lenen ,.an 
zijn vader Adriaen 74

• Er is sprake van brouwersgereedschap. van 
de molenstenen van de watermolen op het pachtgoed - het gaat hier 
wellicht om de watermolen van Herleghem - en van de dam aan 
molenvijver. Arent schonk bij testament een rente aan zijn tienjarige 
bastaarddochter Apolonie Vander Brugghen. also1.)k een stuk hos hij 
de Biest om een huisje op te bouwen. Bij testament begiftigde hij 
eveneens zijn knaap of dienstknecht en 1ijn jonkll'(if'nf dienstmeid. 
zijn koewachtertje én hovendien zijn stiefkindc.•rt•n. nl. de.• l..inderen 
van Arent Vander Meuten. 

2. Joos vander Bnlj~j;h!.'ll, hij werd in 15X5 wrmnon.t in de.· l.llllgeYing 
van "Wetteren". Zijn hc.'l.iltingc.•n wc.·rden gd:'rfd door 1ijn nc.•djc.' 
Olivierkin Van Mcirhaeghe. die.• hc.·t dc.·el ~,,nt\·ing dat 1ijn tmx·d~.·r 

Lowijse toekwmn. Jacop Vande Wnc.·stijne. die gdmwd was nwt 
Maykc De C'raene, dodllt.'l' van \Vil km t.'n Jonk \Touw .ln01ijnc.• \'mllkr 
Brugght.·n. een 1.ustcr van Adriaen ttic.• lkd 11. X.l . .:!.ll. gaf hx·lating 
om alles te vcrkopt.•n 7~. llit.•r mnet ÎL'ts wrl..c.'L't\l gdn!X'n 1ijn. want 
later zouden .Jaeop Van de Wnt.•st ijn~..· t.•n Olivh.·r \'an Ml'irhm:gh~.· \l'f· 
wikkeldraken in L't'n lang aanskp~..·ndt• t't't.'ht~laal.. lllllll't'lll dt• t•rft·m~ 
(:t.ie DL'L'l IV : Xll1.5). 
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3. Frans Vander Brugghen, hij overleed ongehuwd kort na zijn moeder. 
Broer Joos Vander Brugghen en neefje Olivier Van Meirhaeghe erf
den zijn bezittingen. 

4. Lowijse Vander Brugghen, zij huwde met Willem Van Meerhaeghe 
(XII.3). 

Adriaen Vander Brugghen overleed te Kruishoutem omstreeks I 560. 
Borgen voor het sterfhuis waren: Philips De Schietere en oom Antheunis 
Van Reehem 76

• In de staat van goed is sprake van een hofstede te 
Kruishoutem met 5 vierendelen grond bij de (water)molen en een onbe
huisde hofstede die verpacht werd aan ene Pijckaert. Beide hofsteden 
had Adriaen ooit geërfd van zijn ouders. Bovendien vermeldt de boe
delbeschrijving een woonhuis, een schuur en een poest op het pacht
goed van de prelaat van Sint-Baafs. In I 570 wordt een nieuwe staat van 
goed opgesteld waarin o.m. sprake is van 1 vierendeel en 12 roeden 
boven de smidse en een behuisde hofstede te Weedhage 77

• Zou Adriaen 
nog de voorouderlijke smidse van stamvader Jan uit de 14de eeuw in 
gebruik gehad hebben? Catcline Vanden Hecke overleed te Kruishoutem 
omstreeks 1 5 83 78

• In haar staat van goed is sprake van een toelating tot 
de verkoop van de helft van de geërfde goederen ten voordele van Olivier 
Van Meirhaeghe om zijn schulden te betalen. Aanwezig waren : oom 
Franchoys Van Meerhaghe en neef Jacop Vande Woestijne fs Loys. 

De kinderen van Willem Van Meerhaghe en Lowijse Vander Brugghen 
werden te Wortegem geboren omstreeks 1 570-7 5: 

1. .JAN VAN MEIRHAEGHE 

Jan overleed als kind omstreeks I 582. 

2. OLIVIER VAN MEIRHAEGHE volgt onder XIII.S. 

In 1562 erfde Willem "de hof'itede daer (zijn vader) Jan plachte te 
woenene (wonen)", gelegen op het gehucht Cauborre. Volgens het 
Penningcahier uit 1572 bezat hij "een hof\·tede 75 men lans groot, met 
woenhuus, schuere, poes! ende ovenhuer te Cauhorre; JO honderdlands 
heweet (weide) heneden de stede; 9 honderdlands heweet hachten de 
schuere; I I honderdlands saylans (zaailand) hoven de stede en 7 lum
derdlands up cauhorre de eautere" 79 • Alles samen dus een bescheiden 
hoeve met 3,5 hectaren Jandhouwland. Daarenboven pachtte hij van zijn 
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broer Beernaert Van Meerhaghe nog 18 honderdlands te Cauborre. In 
datzelfde 1572 kocht Willem één vierendeelland "te Cauborre" van zijn 
broer Beernaert, voor de som van 12 pond groot "z.uuver ghelt ". In 1578 
kocht hij voor de som van 27 pond groot van Jan De Menere 10.5 hon
derdlands gelegen met de westzijde "ant aude heckstraete" 10

• Net als 
zijn kozijn Franchoys Van Meerhaghe, was Willem in 1576 te Wortegem 
tiendeman of hoofdman van een peloton van tien weerbare mannen die 
voor de veiligheid van het dorp instonden 81

• 

Willem Van Meerhaghe en Loyse Vander Brugghen overleden allebei 
kort na elkaar te Wortegem omstreeks 1581, wellicht ten gevolge van een 
epidemische ziekte. Geen van beiden werd 40 jaar oud. Bij hun overlij
den bezaten ze te Wortegem op de Cauborre een hoeve met 6.5 hectaren 
land, meers, weide en vijver en één bunder te Kruishoutem. afkomstig 
uit het patrimonium van de familie Vander Brugghen. Van zijn broer 
Beernaert Van Meerhaghe bleek Willem zo'n drie hectaren land gekocht 
te hebben 82• 

XII.4. FRANCHOYS VAN MEERHAGHE 

Franchoys Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omst.reeks 1545 
als zoon van Jan en Juliaene Vanden Dijcke (Xl.3). 

Franchoys huwde met WILLEMIJNE TSANTELE. dochter van Jal·oh 
Tsantele en Jacquemijne Windels. Willemijnes vader. J<Koh Tsantek. 
was de broer van Gillis Tsantele die gehuwd was met Cathelijnc.· Van 
Meerhaghe (zie Deel 11 - X.2.2). 

De kimleren van Francboys Van Mcerhaghe en \\ïlkmijne Tsantelt· wer
den te Wortegem geboren omstreeks 1570-l:m: 

I. .JOANNA VAN MEIRIIAE(;tll<: 

Zij huwde te Wortegem omstreeks I() 10 llll.'l JAN DE STOOP. \'an 
hen werden te Wortegem vil·r kindt•J-cn gc.·hort·n: 

u. Gillis Dl· Stnnp. gd1oren op I I januari I() 12. 
h. Frans Ik Stoop. gehort•n op IOjuli lhl5. 
c. Lnys Dl· St nop. gehnren op J ml'Î I h IS. 
d. Adriunu Dl· Stnnp. gehnrt•n op 17 mt•i I h20. Zij hll\\\k ll' 

Wortt•gem omstrL'L'kS 1640 1\ll'l Frnns \'nndt•n nurpl'. ,, \\ '" ':11\ 
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notaris en griffier Jan Vanden Dorpe en Joanna De Bosschere fa 
Jooris. De broer van de bruidegom, Jan Vanden Dorpe, huwde 
met Joanna Van Meirhaeghe, dochter van de hiernavermelde 
Lodewijck Van Meirhaeghe, de broer van zijn schoonmoeder 
Joanna Van Meerhaghe die gehuwd was met Jan De Stoop (zie: 
Xlll.6.4). 

2. LODEWUCK VAN MEIRHAEGHE volgt onder XIII.6. 

Het Penningcahier wijst uit dat Franchoys Van Meerhaghe in 1572 te 
Wortegem op het gehucht Bosbrouck woonde en eigenaar was van een 
hoeve met ruim drie bunder land. Daarnaast pachtte hij 15 honderdlands 

"beweer in bosbrouck" van de erfgenamen van Roegier Vander Beken en 
62 roeden "saylant up den kerccautere" van de erfgenamen van Lysbette 
Vander Straeten. Van laatstgenoemden kocht hij ook 6 honderdlands 
bosch. 

In 1578 betaalde Franchoys een stoop wijn of 5 schellingen wijnrente 
voor het gebruik van 2 honderdlands rentegrond en nog eens 2 schellin
gen "up zijn stede te Steenberghe". Van Joozijne Hermans, weduwe van 
Martin Craye, kocht Frans in 1592 zes honderdlands "int cleyn heyke" 
voor de som van 9 pond. Bij de verdeling van de nalatenschap van zijn 
schoonouders Jacob Tsantele en Jacquelijne Windels, erfde Franchoys 
Van Meerhaghe in 1580 anderhalve hectare land te Elsegem en ongeveer 
één hectare te Gijzelbrechtegem 86 • 

Franchoys' echtgenote, Willemijne Tsantele, overleed te Wortegem 
omstreeks 1583 87 • Ze werd ongeveer 40 jaar oud. De weduwnaar hertrouwde 
met ROELANDI.JNE DE CRUYCKE (Cruuckx, Ruucx, De Ruuck). Uit 
dit tweede huwelijk werd minstens nog één dochter geboren 88: 

3. .JACOBA VAN MEIRHAEGH.E 

Zij huwde te Wortegem op 13 november 1621 metGILLIS MAEHE, 
zoon van Goofaert (Godefroot, Goesaert). Zijn broer Frans Maebe 
trouwde met Anna Van Meirhaeghe (zie Deel V - XIII.6.2). De kin
deren van Gillis Maebe en Jacoba Van Meirhaeghe die te Wortegem 
geboren werden: 

a. .Joos Machc, geboren op 2Y september 1622. 
h. Frans Machc, geboren op 15 januari 1626. 
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c. Adriana Maebe, geboren op 7 no ember 162 
d. Jacoba Maebe, geboren op 19 no ember 163 I. 
e. Joanna Maebe, geboren op 10 mei 1634. 
f. GiUis Maebe, geboren op 28 juli 1636. 

Jacoba of Jacquernijne Van Meirhaeghe o erleed te enegem p 0 
april 1637, amper 35 jaar oud 89• Het zat Gilli Maebe in die dagen 
niet mee, want meteen na het overlijden an zijn echtgen te, deed 

"Leyoen Van Merhaeghe op 2 mei 1637 clachte up alle de gronden 
van erfven soo leenen als cheynsgoederen met alle de canh . ·/ n 
daerup staende ende alle de landen ende mer. ellen toebehoorend 
Gillis Maebe fs Goefaerts, woonachtich tot WoHe hem h houd n 
ende sorterende onder de Barronn e van okere". L n be d 
zich bij de Nokerse schepenbank omwille an de ··,er t ' en nt 11 

ende lasten van 9 ponden groot" waarmee de gr nd di L ' n an 
Meirhaeghe van Maebe gekocht had bel t bleek te zijn. Op 1 m i 
1637 deed Lyoen Van Meirhaeghe (zie erder XIII.l. • in naam' 
de weduwe van Joos Mehuij uit Oudenaard , n n ·· l Iu .. 
al het bezit van dezelfde Gilli Ma b en dar m 
pond pari i te verhalen over een g I end m 
Maebe wa ook zij n belofte om aan d duv 
leveren niet nagekomen 90• 

( 

""' -• 

h(lll itt•k ning Frtm hm• \ 111 I rlr /1 

/ 
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Woestijne in zijn administratieve activiteiten als vertegenwoordiger van 
het dorp 92• In 1595 was Franchoys ook kerkmeester en tussen 1591 en 
1608 zetelde hij als schepen in de Walemse schepenbank. In deze functie 
hielp hij mee aan de "haardstedentelling" die in 1602 te Wortegem werd 
gehouden 93• Franchoys Van Meerhaghe overleed te Wortegem op vrij 
hoge leeftijd na 1626. 

XII.5. BEERl'iAERT VAN MEERHAGHE 

Beemaert Van Meerhaghe werd omstreeks 1545 te Wortegem geboren 
als zoon van Jan en Juliaene Vanden Dijcke (XI.3). 

Beemaert ( Bemard) huwde met LIJSBETTE DIERINS, dochter van 
Pieter Dierins en Joanna Ardoise fa Lioen. Het gezin Dierins-Ardoise 
woonde in IJselmoregem of Moregem waar moeder Joanna Ardoise 
omstreeks 1555 overleed 94

• Pieter Dierins hertrouwde met NN (Vander 
Straeten?) en uit dit tweede huwelijk werd nog een kind geboren: lnghel 
Dierins. Pieter Dierins overleed ca 1558. Zijn staat van goed vermeldt 
gronden te Moregem in de Roneeneer en op Manninsveld, plus enkele 
huizen 95• Lijsbetles oom, Lioen Ardoise, was gehuwd met Joanna Van 
Meirhaeghe (zie Deel 11 XI.4.3; lees Lioen ipv Lieven). De overgrootva
der van Lysbette, nl. Hendrick Dierins, was de broer van de grootmoeder 
van Beemaert Van Meerhaghe, m.n. Marie Dierins die gehuwd was met 
Lodewijck Van Meerhaghe (zie Deel 11- X.6). Beide families waren dus 
al eerder door huwelijksbanden met elkaar verbonden. 

Volgens F. De Brabandere is de familienaam Dierins (Dierens) ontstaan 
uit een vleivorm van de voornaam Diederik. Bijgevolg moet deze doop
naam ooit door de stamvader van dit geslacht gedragen zijn. Dit blijkt 
inderdaad het geval te zijn. We zien deze familienaam in de bakermat 
Ooike omstreeks 1280 a.h.w. onder onze ogen geboren worden. Onder 
de rubriek Oedeke treffen we op folio I 0 nl. de poorterlijke inschrij
ving aan van de stamvader van dit geslacht, Tassijn (Stassijn) of Eustaes 
Diederik: "Tassijn Dyederic cochte sijn poeterscap Int Jaer mcc.lxx:äj 
( 1282) tSondages vor onser vrauwen dach lichtmesse" - onmiddellijk 
gevolgd door de inschrijvingen van zijn zoon en dochter- "Jan, Tassinch 
.wne versochte sijn poerterscap a/se hi huwede" en "Aiise, Tassin Dierins 
dochter heeft versocht haere poerterscheep naer huweleec". De doop
naam van de stamvader Tassin/Eustaes, die omstreeks 1230 moet gebo-
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ren zijn, werd gedurende enkele 14dc:- eeuwse generaties doorgegeven. 
zowel aan de echtelijke als aan de buitenechtelijke kinderen: f=' 189v : 

"Tassin Dierin, Wouters zone; Tassin en Wouter, Wouter Dierins ba,tarde 
kindre bi Callen Slip; Jan Dierin, Eustaes bastarde zone bij Trissien 
Cloets; Calle, Wouter Dierins bastarde dochter bi Catelinen Nobels .. _ Het 
geslacht Dierins vormde in het Oudenaardse een wijd vertakte boom_ In 
het Oud Poortersboek van Oudenaarde staan ze dan ook uitgebreid ver
meld- de meesten onder de rubriek "Oedeke", maar ook enkelen onder 

"Moeregem"- op volgende folio's: fl 10, F 62. F 189v, F 190. F 192. 
F 215, fl 221, 221 ven 223v %_ In het Struuckboek van Oudenaarde treft 
men de struik Dierins aan op fl98v, F 132 en F 1.34 97

• 

De kinderen van Beernaert Van Meerhaghe en Lijsbette Dierins. geboren 
omstreeks 1570 en alle drie omstreeks 1583 overleden : 

1. LODEWIJK VAN MEIRHAEGHE 
2. MARIA VAN MEIRHAEGHE 
3. FRANSIJNE VAN MEIRHAEGHE 

"Meester Beernaert", zoals hij ook soms genoemd werd. \'estigde zich 
na zijn huwelijk te !Jsse/mooreglzem, d.i. het huidige Moregem. waar 
zijn vrouw vandaan kwam. Hij wordt, gewapend met een busse. in 1576 
aldaar vermeld hij de weerhare numnen van het dorp Ql\. Beernaert pachtte 
er gronden van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw \<lil Sion te P..unele
Oudenaarde 99

• Op 23 juni 1575 verscheen hij. samen lllt.'t Jan Vande 
Woestijne fs Hendrik en Franchnis Vander Beken fs Rngier. HXlr dt.• s~.·he
penen van Oudenaarde i.v.m. de pacht van de TÎL'nlk·n \'an Wllrtt.'gt.'lll t.'ll 
Nokere 100

• In 1576 verkocht hij aan 1ijn hnx·r \\ïlkm ~.'én \'Ît.•rt.•ndt.'t.'l 
land te Cauhorre voor de som van 12 pond 1111 • 

Samen met zijn broers en zusters pnx·~.·Jt.•t.•J'lk hij hij dt.• Raad '"" 
Vlaanderen. Bij arrest van 20 nktoht.•r 1570 Wt.'t'lkn Jan \'andt.• Wlx·sti_ine. 
Frans Vander Beken en lk broers Wilkm. Fnmsnis t.'ll lkt.•rna~.·rt \'an 
Meirhaeghe veroordeeld om aan L'llt.' .Jun Stnppl'lat.•rt.• ')'aa/icx te· br·tadn(' 
tzijnder domicilit' hynnt'fl der sft•dt• \'WI Ut'ndr. -1 po11d gmt,ll.\itlas. dor 
pt'llllinck Zt'.\'lthit•llt', l'til!t•ndt• tl'!ckt•n l>amt·sxcn" t.'ll dit Yanaf 1.:'77 11

\:. 

Zij stonden dus hij Stopp~.·laL'I't.' \'lHll' h4 pnnd ~1'\lllt in lwt kriJt. Dit.• Sl'lll 

werd hczet of ght'Yf'Ott'll.il'rf np l.'l'n half hundt.•r hij "dcwdc- he·,·~ c-11 (') 
hom/t'rd/wuls int ghchudllt' \'1111 < 'auhorrr• ", tnd"<.'h''''-'1\d "'"' Wtlkm 
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wettelijke passeringen Wortegem 1577 

Beemaert Van Meerhaghe overleed te IJ sselmoreghem of Moregem 
omstreeks 158 I. Broer Franchoys Van Meerhaghe werd aangesteld 
als voogd over de drie kinderen. In de staat van goed is sprake van 48 
pond parisis per jaar, ten gunste van de al eerder genoemde Joos De 
Stoppeiaere, die het sterfhuis op zich nam omwille van tienden die de 
erfgenamen van broer Joos Van Meerhaghe in pacht hielden van de abdij 
van Mortaigne 103 • 

Beemaert., weduwe, Lijsbette Dierins, hertrouwde binnen het jaar met 
WILLE\1 VANDER STICHELEN. 

Op 7 juli I 583 vinden we een staat van goed die werd opgesteld na het 
overlijden van "Loinkin, Maikin en Fransijntkin van Merhaghe" 104

• Deze 
drie kinderen moeten allen kort na elkaar gestorven zijn aan een besmet
telijke ziekte. Verder lezen we dat hun moeder "gehuwd geweest was met 
Willem Vander Stichelen" die omschreven wordt als "hoir mobilair afwe
zig". Wa~ hij op dat moment misschien ook ziek en gehospitaliseerd? 
De hroers en zusters van Beernacrt Van Meerhaghe en/of hun kinderen 
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verzaakten aan de baten die hen toekwamen en die geM:hat werden op 94 
pond, I 0 schellingen pari sis. 

Moeder Lysbette Dierins overleed te Moregem in 1590. Haar ~taal van 
goed d.d. 13.12.1590 spreekt van erfgronden en aanwinst van 2 vierende
len en 900 roeden te Moregem 105

• Eén van de erfgenamen was Franskin 
Vande Woestijne, zoon van Franchois Vande Woestijneen Anna Dierin~. 
Laatstgenoemde was een dochter van Inghel Dierins ( t ca 1559 ). de 
broer van Lijsbettes vader Pieter Dierins 106• Beiden waren zonen van 
Jan Dierins en Wouborghe De Meulemeester uit Moregem. Dit echtpaar 
bezat eigendommen te Heuver-Eine, Petegem. Bevere. Kruishoutem 
en uiteraard te Moregem in de Ronsenere 101• De voormelde Franchois 
Vande Woestijne (x Anna Dierins) was een zoon van Hendrik Vande 
Woestijneen Joozijne Vander Bauwheede. Franchois' zuster Willemijne 
Vande Woestijne huwde met met Franchoys Van Meerhaghe (Xll.2). Ook 
hier treffen we dat kluwen van endogame familierelaties aan. 

XII.6. ARENT VAN MEERHAGHE 

Arent (Arnold) Van Meirhaeghe werd omstreeks 15~0~5 te Wonegem 
geboren als zoon vanPieteren Arijne Vande Wiele (XI.~). 

A rent huwde met AD RIAENE BLA UBLOMME. dochtervan Jan. In 1578 
was hij borg voor het sterfhuis van zijn schoon/uster Joanna Blauhlnmme 
die met Loy Vanden Heede fs Jan uit Nokere gehuwd was 1 ~. 

Hun kinderen te Wortegem geboren omstreeks 15t.5-70: 

l. .JULIAENE VAN MEIRI-1:\EGHE. 

Zij huwde met .JOORIS SPILEER won van Jnllris. en 1e o\Wk't.·d 
te Wortegem op 5 mei 1626. 

2. ELISABETH VAN 1\lEIRIJ..\E(;tU:. 

Van haar vonden wc gt't'n spnllr terug. \\'dlkht was 1ij lwt nil·t bij 
naam genoemde kind van Art·nt dut dnnr dt• Wllln·n gdx·tl'll \\l'l\i l'll 
naderhand aan zijn wrwnndingen ll\'l'rk·l·d. 

J . .JOANNA VAN 1\IEIRII:\E(;tll<:. 
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Zij huwde met JONAS BLAUBLOMME, zoon van Gillis. Merken 
we op dat de moeder van de bruid ook al een Blaublomme was. Te 
Wortegem werden minstens zes kinderen geboren: 

a. Miehiel Blaublomme 
b. Pierijne Blaublomme, huwde Lieven De Waele. 
c. Gillis Blaublomme, geboren op 8 december 1609. 
d. Joanna Blaublomme 
e. Godelie,·e Blaublomme 
f. Anna Blaublomme 

Joanna Van Meirhaeghe overleed te Wortegem omstreeks 1624. De 
staat van goed van Jonas Blaublomme dateert van 9.4.1629 en werd 
overgebracht door zoon Michie1 109

• 

-'· A~NA VAN MEIRHAEGHE, 

Zij huwde achtereenvolgens met JACOB VAN BRABANT fs Jan en 
FRA~S VANDER STRAETEN fs Lieven. Uit haar beide huwelij
ken werden te Wortegem de volgende kinderen geboren: 

a. Jan Van Brabant 
b. Jacob Van Brabant 
c. Frans Van Brabant 
d. :\lichiel Van Brabant, geboren op 25 september 1609. 
e. Pieter Van Brabant 
f. Arent Van Brabant, geboren op 5 maart 1612. 
g. Elisabeth Van Brabant, geboren op 18 april 1613. 

h. Gillis Vander Straeten 
i. :\iartijne Vander Straeten 

Anna Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 10 maart 1642. 

5. PIETERVAN MEIRHAEGH.E, volgt onder XIII.7 

Op 27 mei 1563 verschenen Jaspaert De Tollenaere, kannunik in Doornik, 
Arent Van Meerhaghe en Olivier Bette voor de schepenen van Oudenaarde 
om er de pacht van de Tienden van het kapittel van Wortegem te laten 
registreren. Zij pachtten deze tienden voor een periode van 6 jaar en een 
som van 13 ponden groot van Jaspaert De Tollenaere, priester, "archidia-
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ere" van Brugge en kannunik te Doornik. PieterVan Meerhaghe fs Loys 
en Arent Blaublomme stelden zich borg 110

• 

Arent Van Meerhaghe erfde van zijn vader 24 honderdlands. In 1572 
bezat hij te Wortegem op het gehucht Audtmooreghem, een hofstede met 
meer dan 3 bunder land. Hij pachtte van "mijnen heere mn Lucif' 12 
bunder land, van Jonkvrouw Florencie Van Reehem 5 bunder en van 
Jan Chiers één vierendeel meersch 111 • In totaal had Arent dus zo'n 30 
hectaren landbouwland in gebruik en daarmee behoorde hij zeker tot de 
topklasse binnen het dorp. In 1571 was hij dan ook schepen van Walem 
en in 1576 was hij, gewapend met zijn busse of geweer, ook tiendeman 
van een peloton weerbare mannen 112• Arent Van Meerhaghe overleed 

-nauwelijks 40 jaar oud- te Wortegem omstreeks 1583 m. 

SAMENVATTING: 

• Waren er in de IX-de generatie slechts twee stamhouders met manne
lijk nageslacht - Fransais en Lodewijck Van Meerhaghe - dan wordt 
dit aantal in de X-de generatie meer dan verdrievoudigd tot zeven. 
Dat cijfer wordt echter meteen gerelativeerd door het feit dat vier van 
hen geen mannelijk nageslacht hadden in de XI-de generatie. 

• De Xl-de generatie telde zes stamhouders waarvan er twee geen man
nelijke nakomelingen voorbij de XII-de generatie hadden. IX1e zc:s 
stamhouders brachten samen 23 (geregistreerde) kinderen voon: 1.$ 
jongens (waarvan een viertal ongehuwd of kinderloos overk'eti) en Q 

meisjes. 
• Ook de XII-de generatie telde zes stamhnudc:rs - waarvan er twt~ 

geen blijvend nageslacht hadden- die samen 22 ~ge~gistR't'rdel kin
deren hadden: 1 1 jongens ( wuurvan er twee als kind nwrledt•n) t'n 11 
meisjes. Uit deze I I jongens van de Xlll-dt• gt'lll'mtÎl' kwmnt'll 1ewn 
stamhouders voort die het gcsladll Van l\tl'irhat•ghe de 17..tt: t'l'UW 
binnenloodsten. 
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GENERATIE XIII 

Met deze dertiende generatie overschrijden we, zij het in omgekeerde 
richting, de voor de genealoog altijd moeilijk te nemen drempel van de 
17dt naar de 16de eeuw. Pas vanaf deze periode- eerste kwart/helft van de 
17dt eeuw - beschikken we immers over de parochieregisters waarin de 
dorpsgeestelijkheid de dopen, huwelijken en overlijdens van hun paro
chianen registreerde. Deze parochieregisters zijn uiteraard een onschat
baar werkinstrument. Ze vormen een goudmijn aan precieze informatie 
i.v.m. de plaats en de datum en soms zelfs het uur van geboorte, huwelijk 
en overlijden van onze voorouders, gegevens die we tot nu toe enkel bij 
benadering konden bepalen. Voor de periode 1600 - 1800 hebben we 
de parochieregisters van alle dorpen uit het Oudenaardse systematisch 
uitgekamd, er alle Van Meirhaeghes uitgeplukt, op gezinsfiches verza
meld en in kaart gebracht. Het gaat hier om zo'n 1050 Van Meirhaeghes 
waarvan er slechts een handvol, meestal vrouwelijke, naamgenoten 
vooralsnog niet konden geïdentificeerd worden. We consulteerden de 
parochieregisters van de hiernavolgende dorpen en meteen hebben we 
ook een overzicht van waar de Van Meirhaeghes tijdens de 17de en 18de 
eeuw woonden, nl. te Wortegem, Ooike, Petegem/Oudenaarde, Elsegem, 
Moregem, Nokere, Kruishoutem, Wannegem-Lede, Mullem, Zingem, 
Huise, Asper, Ouwegem, Oudenaarde, Ename, Eine, Bevere, Waregem, 
Anzegem, Tiegem, Kaster, Ingooigem, Zulzeke, Schorisse, Berchem, 
Ronse, Olsene, Machelen, Petegem/Deinze. 

De onderstaande tabel bevat, voorde periode 1600-1800, per gemeente, het 
totaal aantal geboorten, huwelijken en overlijdens van Van Meirhaeghes 
die in de parochieregisters van voormelde dorpen geregistreerd staan. 
Deze telling gebeurde aan de hand van de alfabetische klappers of naam
lijsten bij deze parochieregisters. De gemeenten zijn, op basis van het 
aantal geboorten, in dalende volgorde gerangschikt, zodat er een soort 
hitparade ontstaat van de dorpen waar de meeste Van Meirhaeghes leef
den. Het moet gezegd dat deze cijfers verre van compleet zijn en zeker 
niet volledig de realiteit weerspiegelen, aangezien de parochieregisters 
in het ene dorp bv. vanaf 16(XJ en in een ander dorp pas vanaf 1650 
bijgehouden werden of bewaard bleven. Ook zijn er in die registers vaak 
leemtes en ontbrekende (Nokere), zwaar beschadigde of onleesbare blad
zijden (Kruishoutem, Wannegem-Lede). Desondanks geeft onderstaande 
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tabel ons toch een idee omtrent de geografische spreiding en de nume
rieke aanwezigheid van de Van Meirhaeghes in het Oudenaard.-.e gedu
rende de 17de en de 18de eeuw. 

Geboorten Huwelijken Overlijdens: 1600- 1800 

Gemeente Doopsels Huwelijken Overlijdens 
Wortegem 234 91 159 
Huise 155 47 123 
Ooike 126 68 90 
Anzegem 95 23 55 
Petegem-Ouden 65 28 45 
Ouwegem 56 21 29 
Zingem 47 21 29 
Wanne_gem-Lede 46 22 29 
Nokere 38 37 20 
Kruishoutem 30 8 11 
Mullem 19 7 1~ 

Kaster 18 5 12 
Bevere 16 15 16 
Eine 15 8 1 1 
Oudenaarde 14 7 Q 

A sper 14 8 11 
Waregem 14 3 5 
Schorisse 10 4 6 
Berchem 8 4 5 
Elzegem 6 7 ""I -
Enamc 6 I 1 
Olsenc 5 I 3 
Pctcgcm-Ikinzc 3 3 I 
Moregcm ') l) 4 
Ticgcm ') 4 3 
Machelcn ., 0 I 
Ronse I ·' l) 

Zul ze kc () I I 
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Zoals gezegd leefden de Van Meirhaeghes uit eerste XII generaties 
( 1200-1600) op een handjevol uitzonderingen na - de tak Oudenaarde 

- allen binnen de dorpsgrenzen van Wortegem. Tijdens de I 7de en de J8de 
eeuw steekt Wortegem met 22 % van de geboorten nog steeds met kop 
en schouders boven de rest uit, doch vanaf de Xlllde generatie wordt het 
dorp echt te klein om iedereen een levenskans te garanderen. De Van 
Meirhaeghes verspreidden zich dan ook vanuit de bakermat over de dor
pen van de toenmalige kasseirij van Oudenaarde. In de top tien noteren 
we naast de buurdorpen van Wortegem- Ooike (12 %), Anzegem (9,7 
%), Petegem (6,2) en Nokere -ook een nieuwe, snel groeiende kern te 
Huise (14,8 %) die zal uitwaaieren over buurdorpen als Ouwegem (5,3 
% ), Zingem en As per. 

Zonder in detail te treden vestigen we de aandacht op de verhouding 
tussen geboorte- en sterftecijfers. Te Wortegem waren er 159 overlijdens 
op 234 geboortes. Dit betekent dat er voor elk sterfgeval slechts 1,33 
kinderen geboren werden. TeHuiseis het nog frappanter: op 155 geboor
tes waren 123 overlijdens, d.w.z. dat voor elk sterfgeval amper 1,2 kin
deren geboren werden. Die hoge sterftecijfers neutraliseerden bijna het 
aantal geboorten en de familie groeide dus slechts in beperkte mate aan. 
Hoewel deze cijfers vertekend zijn wegens de onvolledigheid (vb doop
en overlijdensregisters die niet over precies dezelfde periodes werden 
bijgehouden), geven ze toch een beeld van de erg hoge sterfteratio, en 
daar is vooral de kindersterfte voor verantwoordelijk. 

In de loop van de J7de eeuw ontstaat ook een nieuwe trend in de naam
geving waarvan het geven van de "dubbele voornaam" een van de opval
lendste is: Petrus Franciscus, Joannes Franciscus, Joanna Maria, Maria 
Anna, Maria Catharina, Dorothea Genoveva etc. De namen werden in de 
parochieregisters in hun Latijnse vorm genoteerd. Uiteraard werden, op 
een occa<;ionale uitzondering na, niet die Latijnse namen maar wél hun 
Vlaamse vorm door de betrokkenen gebruikt: Jan i.p.v. Joannes, Pieter 
(Pier) i.p.v. Petrus, Fransoois (Francies, Cies) i.p.v. Franciscus, Gillis 
i.p.v. Egidius, Joos (Joes) i.p.v. Judocus, Joozijne i.p.v. Judoca, Janneke 
i.p.v. Joanna, Arijne i.p.v. Arnolda etc. 

In dit derde deel van de Genealogie Van Meirhacghe behandelen we 
de eer~te van de zeven stamhouders uit de XJIIde generatie: PieterVan 
\1eirhacghe <XIII. I) en zijn nageslacht. Hoewel het perfect mogelijk is 
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om (sommige van) deze zeven stamlijnen via de J8dc:, I <)de en de 20* eeuw 
tot op vandaag door te trekken, is het binnen het bestek van deze publica
tie een onmogelijke taak om dit te doen, laat staan om het levensverhaal 
van elk stamhouderpaar net zo uitgebreid en gedetailleerd te recon\tru
eren zoals we dat voor Van Meirhaeghes van de eerste XII generatie.., 
gedaan hebben. Zo zou het alleen al ondoenbaar zijn om alle informatie 
die de economisch erg actieve Van Meirhaeghes in de Registers van de 

"Wettelijke Passeringen" van Wortegem (waarin alles en nog wat geregi
streerd staat inzake kopen en verkopen, leningen. erfverdelingen. testa
menten. bestuurlijke en justitiële zaken etc) achterlieten. hier in extenso 
te behandelen. Dat is werk voor de toekomst en een Familieboek lijkt ons 
een geschikter medium om dit te publiceren. Ons objectief was een gede
tailleerde geschiedenis te schrijven van het geslacht Van Meirhaeghe tus
sen 1200 en 1600 én van de Kanegemse tak - waartoe we zelf behoren 

-vanaf 1600 tot op vandaag. Om bovenvermelde redenen behandelen we 
de hiernavolgende generaties dan ook schematisch. 

We vragen enig voorbehoud voor sommige gegevens die hierna volgen. 
Er is nl. een aantal redenen aan te voeren waarom precieze identificatie 
van de betrokkenen vaak problematisch was. ondanks de databases die de 
parochieregisters toch wel vormen. Eerst en vooml gn:...:it de stamboom 
in de 17dc en vooral in de J8<~< hoe dan ook aan. Bovendien vindt die 
groei grotendeels plaats binnen de beperkte ruimte van één1elfde dllrp 
(Wortegem, Ooike. Huise). Een derde factor die identificatie benu""~eilijkt 
is het frekwent voorkomen van homoniemen. d.w.L. dat kindt.•rt•n uit al 
die Van Meirhaeghe-gezinnen vaak dezelfde voornaam dnll'gen. \ten 
koos al bij al uit een beperkte voomtad van dnopnamt.·n: 10 is het ~lantal 
kinderen dat Jan, Pieter, .loos, Arent. 1\taria. :\nna . .ltl:mna of Catharina 
heet, niet te tellen. Bovendien waren ht.•el wat huwdijkt.•n. t.'l..'lll\t.'rhin
tenissen tussen bloedverwanten t'n 1t'lfs tussen partnas dit.' alkbei dt• 
naam Van Meirhaeghe drnegt•n ... Et•n dotlr genealngen vaak gd,mikt 
hulpmiddel om een persoon nl' t•chtpaar ll' id~..·ntitic~..·n.·n. is het p~..·tt.•r- t.'n 
meterschap over de kindc:rt•n. Traditiont•t•l wart.·n ht.•t lk gnlotlllllkP.o van 
de dopl'l i ng die het peter- en mett.•rschap nn•r dt.• t'l..'rstgt•hnrt•nt.•n llp 1kh 
namen. De broers en zustt.•rs van dt• oudt.•rs wt·nkn dan \\'l't.'l' !X'tt.•r t.'n 
meter van de nvcrigt• kindert•n. Op basis van dt'/t.' ~l'!!t.'\'l'ns kan mt.•n 
vaak reeds hij henmlerin~ het goin rt'l'nnstnlt.'l\'n waaruit dt.• l'lllkr-. 'an 
de boreling voorik wamen. Dit is uitt•nmrd t.'l.'ll dt.•s lt.' lx·tnlll\\ b~l~U\It.•r 
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hulpmiddel naarmate de ouders geen bloedverwanten zijn en de familie
naam binnen de parochie niet al te vaak voorkomt. Nu is dit zeker niet het 
geval bij de Van Meirhaeghes die te Wortegem, te Ooike of te Huise leef
den : ze waren er erg talrijk aanwezig én ze huwden binnen een beperkt 
kringetje van families die op den duur allemaal bloedverwant waren. We 
vinden zelfs verschillende echtparen Van Meirhaeghe x Van Meirhaeghe, 
wiens Van Meirhaeghe-kinderen op hun beurt met een Van Meirhaeghe 
huwden! (zie: XIII.l.l.b.4 en XIII.2.2.b.l.d) Het spreekt vanzelf dat de 
combinatie van al deze factoren het soms extra moeilijk maakt om in 
dit familiekluwen, waarbij ouders, grootouders, nonkels en tantes vaak 
zowel dezelfde voornaam als dezelfde familienaam droegen, nog precies 
te weten wie nu in feite wie is. Op den duur was het allemaalfamilie en 
honkstronk. zoals de oude zegswijze luidt. Waar twijfel was, werd dat 
aangeduid door het volgende symbool: (?). 

Om het andere of latere zoekers makkelijk te maken, behandelen we dus 
de zeven stamhouders van de Xlllde generatie met inbegrip van hun kinde
ren en kleinkinderen uit de XIVdeen XVde generatie én hun nakomelingen 
uit de XVJde, XVJide, XV lilde en zelfs uit de XJXde generatie, waarbij de 
drempel van het jaar 1800 bereikt of overschreden wordt. Zo kan ieder
een die via de Registers van de Burgerlijke Stand (20ste en J9d" eeuw) en 
de Parochieregisters ( J8dc en J7deeeuw) zijn persoonlijke voorouderreeks 
kan uitbouwen tot omstreeks 1750-1800, probleemloos zijn tak op de 
Van Meirhaegheboom enten en krijgt hij/zij de generaties I tot en met 
XIII meteen cadeau. Iedere zoeker zal dus in principe zijn rechtstreekse 
Van Meirhaeghe-voorvader terugvinden tussen de Van Meirhaeghes van 
de XIIIde generatie. We zijn uiteraard altijd bereid om ons persoonlijk 
familiearchief ter beschikking te stellen en de geïnteresseerde verder 
te helpen. De zeven stamhouders van de XIIJd• generatie zijn overigens 
allen redelijk dichte familie van elkaar. Zoals onderstaande stamtafel uit
wijst zijn ze nl. allen achterkleinkinderen van Lodewijck Van Meerhaghe 
(X.6) en dus achterneven van elkaar: 
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Lodew•Jck 
X.6 

Roegier Jan Pteter 
Xl.2 Xl.3 Xl4 

I i 
Franchoys Willem Franchoys Aten! 

Xll.2 Xll.3 Xll4 Xll6 

J .. I 
orl ~ l I I I 

Jan Frans Roegier IV Ier Loys 
Xlll.1 X111.2 X111.3 Xll1.4 Xlll.5 X111.6 XIH 7 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Vier zonen van Roegier Van Meirhaeghe (zie Deel IV. XIII A) behoren hij 
de eersten in vier eeuwen familiegeschiedenis die de Kasseirij Oudenaarde 
(Oost-Vlaanderen) verlaten, om zich in de Kasseirij Kortrijk. meer 
bepaald in het Tieltse (Kanegem. Ruiselede, Tielt. Egem. Piuem) te ves
tigen en zo de West-Vlaamse tak van de stamboom te gmndw~ten. 
Aangezien de auteur zelf tot die Kanegemse tak behoort. he-eft hij de 
geschiedenis van deze tak gedetailleerd bestudeerd en in kaan gehral'ht 
tot op de drempel van de 21 Sle eeuw. Dit valt uitemard huiten het werkge
bied van de Geschiedkundige Kring van Oudenaarde en de re~ultaten 
zullen in een apart Familieboek gepuhlil'eerd worden. 

Verder noteren we nog twee Van Meirhaeghes die uitgeweken zijn naar 
Waarschoot in het Meetjesland en één Van Meirh~1eghe die in het Z(.--euws
VIaamse dorpje dorpje Groede gesignaleerd wnnh. \blgL·ns Dt.• Fh'll 
wordt er in I ó 17 ene Jan Van Meirhaeghe gelHX'Illd in dL' rt'lltrndisciJ \an 
het polder- en kustdorp Klemskerke 11 ~. Voor /ll\'L'r wij kondL'n nag:.l<lll 
missen wc in het Oudenaardse geen spnnrlll!L' Jan \'an l\ kirhaL·ghL' dit' 
in aanmerking zou kunnen komen \'llOr en·ntudL' L'migmtk naar dit l-ust
dorp. Wel ontdekten wc onlangs dat I krL'Uks Van ML'L'rhaghL' ( l'kd ll 

- X.6.5) uit Oudcnaank' die huwde met JonbTllllW :\nna De Hnm~.·. 1kh 
te Gent vestigde waar van hL·n minsiL'ns c515n kind gd'l'fl.'ll \Wrd: Jan \'an 
Mecrhaghe. Na de dood van I krl'ltks Van l\ tt-~.·rhaghL'. dk t~.· (l~.·tlt \k 

funl'tie van "vinder" uitoefende. hcrtrnmnlt- jnnl-\'nllt\\' .-\nna Pt• Hnmt• 
met Joos Van lleL·ke 11 \ In de r~.·gist~.·rs \'an (lt·lkk van (knl 'indl·n \\l' 
twee statl'n van gm·d tl'rug daiL'l'l.'l\d \'all I Sl\4 1.'1\ I :'1\S ""· In dl· laatsh' 
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staat van goed verklaart jonkvrouw Anna De Brune, weduwe van Joos 
Van Hecke en van Hercules Van Meerhaghe, de som van 50 pond groot 
onder haar te hebben, som die toebehoort aan "Hans Meerhaghe" haar 
zoon bij haar eerste echtgenoot Hercules. Van zoon Jan vonden we te 
Gent geen spoor terug. Het lijkt ons niet erg waarschijnlijk dat hij de Jan 
is die te Klemskerke vermeld wordt. 

Uit wat volgt zal blijken dat de meeste Van Meirhaeghes, qua status en 
vermogen. de rampzalige tweede helft van de J6de eeuw redelijk onge
schonden overleefd hebben. Ze bleven behoren tot de klasse der gegoede 
landbouwers en dorpsnotabelen en we treffen hen veelvuldig aan in de 
functie van baljuw, schepen, burgemeester, griffier, armenmeester en kos
ter of als priester, kloosterzuster, begijn etc. Ze huwden nog steeds met 
partners uit die andere gefortuneerde familieclans - De Schietere, Van 
Cauwenberghe, Vanden Dorpe, Vande Woestijne, Dhuyvettere, Vanden 
Dijcke, Van Quickelberghe, Vande Wiele, De Curte, Chiers e.a. - en we 
noteren voor het eerst ook een aantal huwelijken Van Meirhaeghe x Van 
Meirhaeghe, huwelijken waarvan de partners uiteraard bloedverwanten 
waren. Velen lieten zich ook, zoals de plaatselijke adel dat al eeuwen 
deed, in plaats van op het kerkhof in kerk zelf begraven ( sepultus in tem
plo, sepulta in ecclesia), wat eveneens een onbetwistbaar statussymbool 
was. Zij die verhuisden naarHuiseen Kanegem deden het sociaal-econo
misch minder goed en daalden een paar sporten van de maatschappelijke 
ladder af. Het zou enkele generaties duren voor we hun nazaten weer 
in de plaatselijke openbare ambten en besturen zullen aantreffen. Het 
lijkt erop dat hoe verder men zich van de bakermat (Wortegem-Ooike) 
verwijderde, des te minder welvarend men werd. Of beter gezegd: de 
minder gegoeden zochten andere oorden op om hun dagelijks brood te 
verdienen. Het is in ieder geval zo dat de Van Meirhaeghes die dicht bij 
de bakermat bleven wonen, de meest welvarenden waren en bleven en 
dat zeker tot het einde van de J9dc eeuw. Zo heette de burgemeester van 
Ooike van 1870 tot 1884 nog altijd François Van Merhaeghe, was Kamiel 
Van Meirhaeghe van 190 I tot 1918 burgemeester van M ullem, zetelde 
De'>iré Van Merhaeghe (t 1893) in de gemeenteraad van Elsegem etc. 
Wel tekent er zich vanaf het einde van de J8dc eeuw en zeker tijdens de 
I 9'k eeuw een algemene neerwaartse spiraal en sociale nivellering af en 
verdiende een meerderheid niet meer de kost als landbouwer (eigenaar 
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of pachter), maar als landwerkman, arbeider of dome~tique en/of in de 
huisweefnijverheid als wever of spinster. 
Wat de schrijfwijze van de familienaam betreft. kozen we voor de ee~te 
XII generaties ( 1200-1600) voorde uniforme schrijfwijze Van Meerhaghe 
omdat deze het dichtst de oorsponkelijke vorm benadert. Vanaf de XIII* 
generatie opteerden we voor de eenvormige schrijfwijze Van Meirhaeghe. 
omdat deze spellingsvorm vandaag de dag in Vlaanderen het meest voor
komt. 

XIII.l. PIETERVAN MEIRHAEGHE 

Pieter Van Meirhaeghe werd omstreeks 1560 te Wortegem geboren als 
oudste zoon van Franchoys Van Meerhaghe en Arijne Waelkens <XII.:!). 
Op 6 december 1586 verschenen Franchoys Van Meerhaghe fs Roegier 
en zijn oudste zoonPieteruit zijn eerste huwelijk. voor de schepenen van 
Oudenaarde. Franchoys verklaarde er de som van 73 pond. 6 schellingen 
en 8 deniers schuldig te zijn aan zijn zoon, som die voortkwan1 uit de 
erfenis van diens moeder Arijne Waelkens. Verder leverde Franchoys aan 
zijn zoon "twee coyen, een vue/en ende een verr:ken" voor de prijs van 
20 pond groot. Pieter ontving ook nog "in grane glu•dosschen t>nde ong
hedosschen, met ho.v, stroo ende alle meubelen binnen luwse" geschat 
op 30 pond groot. Pieter mocht vanaf dat ogenblik over dit goed hesehik
ken "tot zijnen gheliefen als :ijn eyghen en pmpn• got'l rw ende inder 
eeuwicheyt". Vader Francboys hlecf zijn zoon nog 23 pond 6 schellingen 
8 deniers schuldig 117• Op 22 november 1590 ondertekendt• Pietersamen 
met zijn vader het pachtcontract van het Hof van Walem. dat hij een tijd
lang samen met zijn vader uitbaatte. 
Pieter Van Mcirhacghe huwde te Wortegem in llktnht·r 1595 lllt't 
.JOOZI.JNE NAESSENS. dochter van Jan t'n Adriana Prindads. Zij was 
wellicht reeds de tweede ccht~t·notc van Pictt'r t'n t't'll stuk jonc.t•r Jan 

~ . ~ 

hem. Jonzijne Naessens owrkcd te Wm1t'gcm op 15 junuari 1665. 
De allervroegste parochicrcgistt•rs van Wnrtt•gt'lll wrmt'ldt•n tWt't' dnnp
sels van telkens een "pua" of kind van ht•n. nl. np 25 maart 1597cn ''P 
13 februari 160 I. waarhij gnmtvadt•r Frandwys t'll grtl\lttantt' :\gnt't's 
Van Meirhaeghc het prtrr- t•n mt'lt'rs~.:hap waarnt•mt•n 1111• lk pash'l\lf 
noteerde in die hcginpcrindt• nog nit•t dl' voornaam vnn dl' l"wl.'ling
dopeling. Uit andl'rc hrnnnt•n Wt'tt·n \\'l' dat Pit'll'l" t'n J\'1\l/ijnl' mm~tl·n~ 
vier k i ndrrcn haddt•n die t usst·n 15'>) t'll I h05 tt•r wt·rdd k watnl'l\: Fnm~. 
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Lyoen. Arijne en Anna Van Meirhaeghe. Deze kinderen verkochten 
op 7 mei 1642 aan Arendt Dhuyvettere een partij weideland gelegen 
inden Hoohouck te Nokere. 10 honderdlands groot, voor de som van 16 
pond groot : "onterft \'OOr bailliu ende schepen( en) vande prochie van 
Nokeren ter Borcht Franchs ende Lyoen Van Merhaeghe, Arijntgen Van 
Merhaeghe wede( we) van Anth( oniu)s De Schiettere geassysteert met 
Anths De Schiettere fs Anths haeren zone, P(iete)r Van Cauwenberghe 
thuwel(yck) hebbende Tanneken Van Merhaghe, alle filij Pieten/' 119

• 

wettelijke passeringen Nokere 1642 

1. FRANS VAN MEIRHAEGHE 

Franciscus of Frans Van Meirhaeghe werd geboren te Wortegem op 
25 maart 1597 en werd genoemd naar zijn grootvader. Hij huwde 
omstreeks 1624 met ELISABETH VAN QUICKELBERGHE, 
dochter van Arent en zijn eerste echtgenote Maria Heilebauts (zijn 
tweede echtgenote was Margriete Van Belleghem). Het echtpaar ves
tigde zich in het naburige Ooike, waar E1isabeth Van Quickelberghe 
overleed op 24 mei 1644. Frans Van Meirhaeghe overleed te Ooike 
op 30 oktober 1646. Geen van beiden werd 50 jaar oud. Frans' staat 
van goed, die 12 bladzijden beslaat, werd overgebracht door Lyoen 
Van Meirhaeghe, broer van de overledene. Die stond eveneens borg 
voor de wezen Pieter (23 jaar), Arent (21 jaar), Marie, Anna, Arijnke, 
Margrieteen Lisbette Van Meirhaeghe. Toeziende voogd was Jooris 
Van Quickelberghe, broer van moeder. [svgo dd. 13.12.1644, deel 61, 
f 19; svgo dd. 21.3.1647, deel 64 f 146 v; svgo dd. 20.7.1648] 120 

Hun kinderen werden te Ooike geboren : 
a. Pictcr Van Mcirhacghc, geboren te Ooike circa 1624. 
Hij huwde omstreeks 1645 met .Jannckc De Curtc geboren te Huise 
als dochter van Joos De Curte en Catharina De Vrieze, hercnboe-
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ren die te Huise op het gehucht Boeregem woonden en verder nog 
twee hofsteden bezaten en gronden te Ouwegem. Zingem. A"per 
en Mullem. Nog twee andere kinderen van Joos De Curte huwden 
met telkens een dochter van Frans Van Meirhaeghe en Eli!.abeth Van 
Quickelberghe : Gillis De Curte met Marie Van Meirhaeghe (zie ver
der: c) en Joos De Curte met Elisabeth Van Meirhaeghe !zie verder: 
h), zodat we hier van een triple alliance mogen spreken. De overige 
twee dochters Marie en Anna De Curte huwden respectie\'elijk met 
Frans Gijselinek en met Frans Vanden Dijcke. baljuw van Ooike en 
zoon van Jan Vanden Dijcke en Janneke Vande Weghe (zie XIII. 1.2. 
Lyoen Van Meirhaeghe). 
Pi eter Van Meirhaeghe overleed te Ooike omstreeks 16 71 en zijn 
weduwe brengt zijn staat van goed over op 1-U 0.16 71 [ svgo boek 
88 f 210v-215r]. JannekeDe Curte overleed te Ooike op 31.7.1706. 
Haar staat van goed werd overgebracht door oudste zoon Frans 
Van Meirhaeghe op 19.4.1707. [svgo boek 99 f 241 r-242r: s\'go dd. 
16.8.1652; svgo dd. 18.8.1698; svgo dd. 28.11.1713] 
De acht kinderen van PieterVan Meirhaeghe en Janneke De Curte 
werden te Ooike geboren: 
1. Petronilla Van Meirhaeghe. geboren ca.1 Mtl. 
2. Judoca Van Meirhaeghe. geboren ca. I M~. 
3. Joanna Van Meirhaeghe. geboren op 18.6.1650. 
4. Frans Van Meirhaet;he. geboren op 23.7 .1 t152. 

Sieur of Heer Frans Van Meirhaeghe was reeds 44 jaar oud tot.•n 
hij omstreeks 1696 huwde met Jonknouw Sut:mn;l W;mdds.·. Zij 
was de Jochter van Adriaen \Vandele l'll Livina Hl'Usse. Hmtr over
grootvader Joos Wandele was haljuw van Huisl' l'n hlll.lg(l\lÎllll'r 
van Je Kasseirij Oudl·naarde. Ülll-.. haar nldl·r Adrial'll Wandde
was haljuw van I luiseen ll'Vl'lls O(ll'llh:mr notaris hij lk Raad Yan 
Vlaanderen. !laar oom Joos Wandl'il' was pastllllf ll' Wan..·gl'lll m. 



-127-

De acht kinderen van Frans Van Meirhaeghe en Suzanna Wandele 
te Ooike geboren: 
a. Meester Ferdinand Van Meirhaeghe 0 ca 1697; in de staat van 

goed van zijn vader uit 1720 wordt hij omschreven als "the
ologant seminarist int collegie des bisdoms van Ghendt". Hij 
werd onderpastoor te Destelbergen waar hij overleed in 17 61 
[svgo: boek 131, f 36]. 

b. Adriana Van Meirhaeghe 0 30.1.1700; zij huwde te Ooike op 
10.5.1731 met Frans Domien DHuyvettere, o Huise 8.1.1709 
als zoon van Joos en Elisabeth Van Wonterghem. Zijn moe
der was de dochter van Joos Van Wonterghem en Judoca Van 
Meirhaeghe (zie ook: XIII.l.2.a). Bruid en bruidegom waren 
dus in de 4de graad verwant. Hun enig kind te Ooike gebo
ren: Ferdinandine Maria Theresia DHuyvettere (0 11.1 0.1734; 
huwde te Ooike op 13.6.1763 met Jan-Baptiste De Ruyck). 
Frans Domien DHhuyverttere overleed te Ooike op 22.8. I 766. 
Adriana Van Meirhaeghe overleed een jaar later te Ooike op 
28.11.1767 en werd er in de kerk begraven 122• 

c. Maria Magdalena Van Meirhaeghe 0 16. I .1702, t I 8.8.1702 
(7 maand). 

d. Pieter Jan Van Meirhaeghe 0 30.5.1703. 
e. Ferdinanda Van Meirhaeghe 0 24.6.1704, ongehuwd overle

den na 1761; ze wordt immers nog vermeld in de erfverdeling 
van haar broer-priester Ferdinand. 

f. Pieter Frans Van Meirhaeghe o 17 .4.1707; priester-kapelaan, 
op 34-jarige leeftijd overleden te Olsene op 9.8.1741 : "obijt 
rev. adm. dominus Petrus Van Merhaeghe sacerdos et cappei
lanus in castro praenobi/is domini de Welle ". 

g. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 0 29.6.1711; hij huwde te Huise 
op 20.5.1733 met Dorothea Genoveva Landrieu, geboren te 
Huise op 15.1.1707 als dochter van Olivier Landrieu en Maria 
Goeminne. Bruidegom en bruid waren in de 3d• en 4dc graad 
verwant. De bruid was al eens eerder gehuwd geweest met 
Pieter Jacob Thienpondt. Haar zuster Cecilia Landrieu huwde 
met Pieter-Jan Van Meirhaeghe (XIII.I.I.a.5.e). Jan-Baptiste 
Van Meirhaeghe was burgemeester van Huise. Dit zeer vermo-
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gend echtpaar vestigde zich te Huise waar hun vijf kinderen 
geboren werden, waarvan er drie als kind overleden: 
1. Frans Van Meirhaeghe 0 23.7.1735, t 13.12.1735 (5 m) 
2. Ferdinandina Van Meirhaeghe 0 22.2.1737, t Mullem. 

25.3.1784 (47j); zij huwde te Mullemop 17.10.1759 met 
Laurens De Winne fs Jan; zij overleed op 47-jarige leef
tijd te Mullem op 25.3.1784; hun kinderen : Charles. De 
Winne, notaris, burgemeester van Wortegem 1808-1825. x 
Barbara Theresia Van Meirhaeghe (fa Arnold x Barbarn 
Tavernier, zie Deel V Genealogie Van Meirhaeghe); Marie 
Christine De Winne x Joseph Van Kerckhove. Asper; 
Marie Sabine De Winne x Jan-Baptiste De Groote. Asper. 
Isabella Rosalia De Winne x Joos Van Lancker. Asper; 
Marie Française De Winneen Ferdinandine De Winne m. 

3. Ferdinand Van Meirhae~he 0 22.3.1739. ongehuwd t te 
Huise op 5.4.1788 (49 j). 

4. PieterFrans Van Meirhae~he 0 8.9.1741. t te Huise op 
9.11.1744 (3j 2 m). 

5. Philippe Jacob Van Meirhaeghe 0 17 .3.1744. t te! Hui se op 
30.10.1744 (8 111). 

Jan-Baptiste Van Meirhaeghe overleed op 34-jarige leeftijd te 
Huise op 30.11.1744. Zijn weduwe Dorothea Landrieu huwde 
een derde maal met Jacobus Van Damme. 

h. Anna Maria Van Meirhae~he 0 ca 1713. Lij werd ht·gijn. 
Heer Frans Van Meirhaeghe overlt·ed te Onike \lp 1.1U 719. 
Jonkvrouw Suzanna Wandele overleed te Ooike op 4.1 :!.1730. 
lsvgo dd. 5.1.1720: svgo dd. 29.7.1732). 

S. Piet er Vj.tn Mcirhm:~lw ge horen op 9.10.1 ()54 als zoon van Pit•ter 
en Joanna De C'urte. 
Picter Van Mcirhacghe huwde te Otlikt· op IX.().Jfl79 llll't hlari.ll 
De Ccunim:k. liet et.: hl paar wst igdt• 1kh tl' Nokt'l'l' waar hun kin
deren gchorcn werden: 
u. Pctronilla Van Mc.:irha~.:~lw 0 en I ()X I: 1ij hmnk omstl'l't'ks 

1702 met (kcruçrt Bt.lPIHlc.'rl· I kt l't'htpaar n·sti~dl' 1kh tl' 
lkvere waar hun /.even kindcn.·n \\'l'l'dt•n : .hl\lS Bll\lll:ll'r1 r· 
27.3.1703): .Jan Boonut•rt (0 tt>.4.170-n: \\ïlkm Hll\ll\ill'r1 r' 
2J.I2.1706); (tt'l'nll'l'l Bllt\llal'l'l (0 5 . .:!.17(N); .l~h.'l'h H,l\,1Wl'l'1 
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(
0 21.1.1711 ); Maria Ludovica Boonaert (0 18.8.1715) en 

Petronilla Francisca Boonae11 (0 20.1.1718 ). Petronilla Van 
Meirhaeghe overleed te Bevere op 1.11.1743. Haar echtge
noot was toen reeds overleden. 

b. Frans Van Meirhaeihe o 19.12.1683; hij huwde te Nokere op 
7.5.1709 met Elisabeth Vanden Abeele. Te Nokere werden 
vier kinderen geboren : 
1. Frans Van Meirhaeghe 0 13.9.171 0; hij huwde te Wannegem

Lede op 17.1.1742 met Maria Anna De Jaeghere; hun kin
deren te Wannegem-Lede geboren: 
a. Petrus Franciscus Van Meirhaeghe o 15.8.1743, t 

6.2.1744 (6 mnd). 
b. Petronilla Francisca Van Meirhaeghe o 24.1.1745. 
c. Maria Catharina Van Meirhaeghe o 24.9.1747. 
d. Petrus Franciscus Van Meirhaeghe o 12.2.1750; hij 

huwde te Kaster in 1788 met Rosalia Augustina 
Martroye uit Anseroeul; hun kinderen : 
1. Amalia Van Meirhaeghe o Nokere 13.3.1789 en 

t Nokere 21.2.1819; zij huwde Pieter Vanden 
Abeele. 

2. Petronilla Van Meirhaeghe o Nok ere 9.5.1791; zij 
huwde te Nokere op 18.11.1829 met Jan-Baptiste 
De Schampheleire 0 Ouwegem 21.3.1796. 

3. Rosalia Van Meirhaeghe o Ouwegem 5.11.1793; zij 
huwde te Nokere op 20.6.1832 met Charles-Louis 
Baert 0 Waregem 5.7.1799. 

4. Juliana Van Meirhaeghe, 0 Ouwegem 7.5.1796; zij 
huwde te Nokere op 9.11.1825 met Maximi1aen 
Notebaert 0 Heurne 12.9.1792. 

5. Lucie Van Meirhaeghe, 0 ca 1798. 
Rosalie Martroye overleed te Ouwegem op 18.7.1796. 
Pieter-Frans Van Meirhaeghe overleed te Nokere op 
30.12.1813. 

e. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 0 2.1.1752. 
f. Petrus Josephus Van Meirhaeghe 0 11.5.1754 en t 

Nokere 15.2.1815; hij huwde te Wannegem-Lede op 
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4.12.1787 met Re~ina Isabella De Clercq; hun kinde
ren: 
1. Pieter Frans Van Meirhaeghe 0 Wannegem-Lede 

4.4.1788; werkman; hij huwde te Nokere op 
22.5.1811 met Marie Sopbie De Ruijek 0 Wortegem 
10.11.1792. Nageslacht te Ooikeen te Nokere. 

2. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 0 Wannegem-Lede 
I 0.8.1789; werkman; hij huwde te Deerlijk 
24.9.1831 met Sopbie Baert 0 Anzegem 9.4.1808. 

3. Pieter Joseph Van Meirhaeghe 0 21.4.1793; en t 

Huise 13.12.1842; hij huwde te Huise op 24.9.1817 
met Maria Catharina De Clercq met wie hij in de 
3de graad verwant was; hun kinderen te Huise 
geboren. 

4. Victor Van Meirhaç~he 0 Wortegem 23.4.1796 
en t Wannegem-Lede 23.7.187-t.; landsman: hij 
huwde te Wannegem-Lede 3.5.1820 met Rosalk 
Dhondt. t Wannegem-Lede 27.1.18-t-8. Nageslacht 
te Wannegem -Lede. 

5. Maria Catharina Van Meirbae~he. ,, ca 1798: 
dienstmeid te Oudenaarde, zij huwde met Ser.1phin 
Standaert. 

6. Anna Catharina Van Meirbqbe. 0 ca 1800: zij 
huwde met Charles T;wk. kleermaker te Huise. 

7~ Amelie Van Meirhae~he. ,. ~,·u 1802 
g. Maria Francisca Van f\ tdrhue&he o 27.12.1756 en t 

Nokere 11 I 12. I ~23, ongdmwd. 
hl Fcn.limmda Vnn Meirhae&he 0 1-l .. l17M. 

21 Pctronjllu Vun Mdrha~"·~he 0 2216.1712. tong~"·huwd te 
Nokere op 51 1.17H6 (7-l j). 

3. Joos Vun Mcir1utc.:~ht.• 0 27 .lU 715, t nngdmwd te Noh·n· 
op 2~7~ 17lJO (75 j). 

4. Pictcr Jan Vun Mdrha~"·~h~o· o 2-l.6. 1726. 
E1isuheth Vanden Ah~"•~"•lt- ll\'Cl'kl·d op 60-jarig~"· k·l'ftijd tl' 
Nokere op 22.11 I 17-ll)l Frans Van f\kirhal·ghc;.• lWc;.•rk"(.'\1 tl' 
Nokere op 23.X.175-ll I lij \\'l'rd 71 jaar lHidl 
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c. Ferdinand Van Meirhae~he o te Nokere op 19.3.1686 en op 
26-jarige leeftijd te Bevere overleden op 2.11.1711. 

d. PieterFrans Van Meirhaeghe 0 te Nokere op 2. 10.1687. 
Maria De Ceuninck overleed te Nokere op 1.9.1688. [svgo dd. 
18.7.1698]. WeduwnaarPieterVan Meirhaeghe hertrouwde te Eine 
op 27. 10.1690 met Maria Verstraete. Te Eine werd minstens één kind 
geboren: 

e. Pieter Jan Van Meirhaeghe, 0 op 29.9.1691. Hij huwde te 
Huise op 1.2.1724 met Cecilia Francisca Landrieu, geboren 
te Huise op 30.1.1703 als dochter van Olivier Landrieu en 
Maria Goeminne, kleindochter van Heer Jacques Landrieu 
(zie: XIII.l.l.a.4.g). (Pieter-) Jan Van Meirhaeghe was burge
meester van Eine. Hun tien kinderen werden te Eine geboren: 
I Pieter Jan Frans Van Meirhaeghe o 4.12.1724 en te Eine 

overleden op 17 .12.1792; hij huwde een eerste maal te 
Bevere op 29.4.1768 met Joanna Vander Stichelen en een 
tweede maal te Eine op 27.4.1776 met achternicht Anna 
Maria Carola Vander Straeten ° Eine 14.4.1737 als doch
ter van Joos en Joozijne Vijvens, kleindochter van Frans 
Vander Straeten en Anna Vander Haeghen uit Wortegem 
en achterkleindochter van Jacobus Vander Straeten en 
Joozijne Van Meirhaeghe uit Wortegem (zie : XIII.l.2.a). 
Pieter Jan Frans Van Meirhaeghe was burgemeester van 
Eine waar hij overleed op 17.12.1792. Zijn echtgenote 
overleed aldaar op 29.8.1811. Geen nageslacht uit beide 
huwelijken. 

2 Jan Frans Van Meirhae&he 0 7.11.1726 en er overleden op 
25.10.1751 (25 jaar). 

3 Jan Willem Frans Van Meirhaeghe 0 18.6.1729 en te Bevere 
overleden op 2.5.1786 (57 jaar); hij huwde te Bevere op 
13.9.1772 met Petronilla Vander Stichelen. Jan Willem 
Frans Van Meirhaeghe was burgemeester van Bevere. 

4 Anna Maóa Francisca Van Meirhae~he o 20.1.1731 en 
overleden te Ouwegem op 19.9.1761(30 jaar); zij huwde 
te Eine op 19.9.1757 met Pieter Jan Maebe fs Jan. [svgo 
dd. 22.6.1762]. 
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5 Joanna Catharina Van Meirhae~he 0 21.11.1733 en er top 
3.6.1734 (6 maand). 

6 Constantinus Van Meirhaeghe 0 22.5.1735 en aan een 
besmettelijke ziekte te Eine overleden op 1.11.1760 (25 
jaar). 

7 Frans Van Meirhaeghe 0 7 .3.1738. 
8 Maria Catharina Van Meirhaeghe 0 3.9.1740; zij huwde te 

Eine op 18.5.1764 met Pieter Jacob Verhaest. 
9 Ferdinandina Van Meirhaeghe 0 16.5.1743 en er t op 

20.3.1776 (33 jaar); zij huwde te Eine op 23.1.1773 met 
Jan Lieven Vander Schueren. 

10 Maria Philippina Van Meirhaeghe 0 10.1 0.17 46; zij huwde 
te Eine op 25.5.1771 met PieterFrans Steuperaert. 

Cecilia Landrieu overleed te Eine op 25.3.1775. Heer Pieter 
Jan Van Meirhaeghe overleed te Eine op 5.11.1779. 

Pieter Van Meirhaeghe overleed te Eine op 28.5.1712 (58 j). 
Zijn tweede echtgenote Maria Verstraete overleed te Eine op 
27.12.1744. 

6. Jan Van Meirhaeghe, geboren op 22.6.1656 als zo(m \'an Pieteren 
Joanna De Curte. 
Hij huwde te Waregem op 25.5.1692 met Jo;mna Phuyvettere. 
dochter van Steven en Magdalena Salens. Haar ouders waren 
pachters van de Sint-lanshoeve op de Spitaelweg te Waregem. Jan 
Van Meirhaeghe woonde als landhouwer in de Desselgemstmat 
te Waregem op het goed "Ter Hnogen Damme" dat hij omst~ks 
1698 geërfd en overgenomen had \'an zijn s..:hoonvuder Stt•ven 
Dhuyvettere 124 • Hij werd tot de ..:ategorie .. grolt' gehmikers" 
gerekend 1211• Hij was ontvanger van de wijk ''Dt• Sclwr·ghstnlc'l(' .. 
te Anzegem en legde in die funçtk· dt• purgatk·w rd .. ening 
voor dd. 18.1 1.1 ó98 i. v.m. de mm11t'Sft•lling van 12.5.1 (ll)4. Jan 
Van Meirhaeghe overleed te Waregt'lll op 25.3.1707. lsvgo dd. 
18.7.16981 
Hun kinderen werden, op het oudstt• na. lt' Wart'gt'lll gehnrt·n: 
a. Joaonn Vun Mdrbae~tw. 0 Anlegt•m, 2.8.1 ()l)_~: 1ij hu\hk 

achtereenvolgens met J.un Y\Ul.Ü«:_ ~ku.kbn.'ll.·..:k.~. \ln.·rkdt•n h.' 

Kerkhovc, en met Anloon Bltll.d. 
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b. Jan Van Meirhaeghe. 0 29.9.1695; als weduwnaar van res
pectievelijk Adriana Moriau fa Gerard, overleden te Kaster, 
en van Joanna Planckaert fa Willem, met wie hij te Kaster 
gehuwd was op 12.1.1726 [svgo dd. 30.4.1728], huwde 
Jan Van Meirhaeghe (?)te Avelgem op 1.7.1736 met Maria 
Catharina De Cock fa Jan-Baptiste; dit echtpaar vestigde zich 
te Kaster waar hun acht kinderen - waarvan er drie met een De 
Rijcke uit Elsegem huwden - geboren werden : 
1. Petrus Ignace Van Meirhaeghe o 2.6.1737; hij huwde te 

Elsegem op 31.5.1764 met Maria Theresia De Rijcke; 
het echtpaar vestigde zich te Elsegem - en vanaf 1775 te 
Berchem - waar hun kinderen geboren werden: 
a. Maria Anna Van Meirhaeghe 0 20.5.1765, t 20.5.1765. 
b. Isabella Rosa Van Meirhaeghe o 26.7.1766; zij huwde 

te Berchem op 7.2.1792 Petrus Van de Castee1e. 
c. Frans Ignace Van Meirhaeghe o 17.11.1768; t Moen 

11.10.1834, ongehuwd. 
d. Maria Theresia Van Meirhaeghe o 5.6.1771; op 

11.6.1793 werd van haar te Berchem een buitenech
telijk kind geboren: Francisca Van Meirhaeghe, t 
15.4.1794. 

e. Maria Josepha Van Meirhae~he 0 21.7.1773; t Sint
Denijs 25.9.1843. 

f. Pieter Ignace Van Meirhae~he o 28.10.1775 en t Sint
Denijs 18.3.1846; landbouwer, koopman, herbergier; 
hij huwde te Sint-Denijs op 9.5.1810 met Rosalie 
Vromant o Sint-Denijs 3.7.1789; nageslacht te Sint
Denijs; Rosalie Vromant t te Sint-Denijs op 24.7.1822 
en Pieter Ignace Van Meirhaeghe hertrouwde te Sint
Denijs op 22.1.1828 met Barbara Theresia Lesecq; 
nageslacht te Sint-Denijs. 

g. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 0 16.2.1778; t Berchem 
20.4.1781 (3 jaar). 

h. Joanna Van Meirhae~he 0 31.3.1779. 
1. Antoon Van Meirhaeghe 0 13.9.1780. 
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J. Maria Van Meirhae~:he 0 31.7.1784; zij huwde te 

Moen op 7.10.1807 met Marin V roman ° Sint-Denijs 
17.12.1786. 

Petrus Ignace Van Meirhaeghe pachne in 1785 het goed Ter 
Donckt te Berchem. In 1793 was hij schepen te Berchem. 
Hij overleed te Moen op 4.1.1808 (70 j). Zijn weduwe 
Maria Theresia De Rijcke overleed te Moen op 16.1.1816. 

2. Emmanuel Joseph Van Meirhaeghe 0 6.10.1738. t 

7.11.1738 (1 mnd). 
3. Sirnon Petrus Van Meirhaeghe 0 31.10.1739: hij huwde te 

Elsegem op 7.5 .17 65 met Maria Anna De Rycke; zij over
leed te Berchem op 2.4.1781 (37 jaar); dit echtpaar ves
tigde zich achtereenvolgens te E1segem. Waregem en. net 
als zijn broer Pieter lgnace Van l\·1eirhaeghe. te Berchem. 
Hun kinderen: 
a. Sirnon Petrus Van Meirhae~he, 0 Elsegem 17.7.1765. 
b. Maria Theresia Van Meirhae~he 0 Waregem 25.8.1766 

en t 19.11.1766. 
c. Maria Rosa Van Meirhae~he. 0 Waregem QA.176Q. 
d. Jan-Baptiste Van Meirhae&he. o Waregem 5.1 2.1770. 
e. Maria Catharina Van Meirhae~he o Ben..· hem 2. Q.1776. 
f. Maria Anna Van MeirhaeKhe o Berchem 11.12.1779: t 

19.6.17li2 (2.5 jaar). 
g. lgnace Van Meirhae~he. tweelinghroer. 0 Ben..·hem 

11.12.1779: t 2.1.17HO (.3 weken). 
4. Isabella Joanna Van Meirhne~he 0 I 03.1741: 1ij huwde te 

Avelgem resp. in 176H en 1777 met Pis.·ts.·r h'sc,·ph 1\krlin 
en met Adriuc;n Bijttebit•r. 

5. Pçtrus Fmnds~.:us Van ~kirhac,·~h~ 0 2.1.17-B: hij hu,nk 
te Elsegem op 2.3.1770 met Muàa Cmharin;l lb.' Rijcke 
fa Jan; het erhtpaar wstigtk tkh ll' Kastl'r waar hun 1non 
geboren werd: 
u. Pctnis fnuwis<.'lls V.m 1\kirhac,·~bs.· o tl.tl. 1770. 

Petrus Francisnis Van t\ kirhae!-!hl' nwrkt.•d drit.' m~mn
den JHI dt• gd)ll\ll'tl' \'al\ 1ijn /nnnt.Îl' l'P 27-jari!-!t.' '"''f· 
tijd te Kaster np I (),l),l770. 
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6. Maria Josepha Van Meirhaeghe o 18.2.1744 ent 28.3.1746 
(2 j). 

7. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe o 20.7.1745 ent 18.7.1769 
(24 j). 

8. Emmanuel Joseph Van Meirhaeghe o 11.11.1746. 
Jan Van Meirhaeghe overleed te Kaster op 6.3.1746 (50 j) en 
werd er in de kerk begraven [svg: dd 12.3.1748]. Zijn weduwe 
Maria Catharina De Cock hertrouwde met Pieter-Jan De 
Poortere. Zij overleed te Berchem op 23.1.1794 (83 jaar). 

c. MariaAnna Van Meirhaeghe, o 13.9.1698 ent op 16.6.1710 
(11 j). 

d. Joos Van Meirhaeghe, 0 27.3.1701, hij(?) huwde te Wannegem
Lede op 4.4.1731 met Isabella Vergucht fa Arnold; het echt
paar vestigde zich te Kruishoutem waar hun kinderen geboren 
werden: 
1. Petrus Van Meirhaeghe o 22.2. I 732. 
2. Petrus Van Meirhaeghe 0 23.3. I 733. 
3. Frans Van Meirhaeghe o 9.8.1735. 
4. Maria Francisca Van Meirhaeghe o 9.2.1737. 
5. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 0 9.11.1739. 
Joos Van Meirhaeghe overleed op 40-jarige leeftijd te 
Kruishoutem op 5.9. I 741. [svgo dd. 12.6.1742]. Zijn weduwe 
hertrouwde met Pieter Craeye fs Antoon. 

e. Joanna Van Meirhaeghe, o 31.1.1703. 
f. Pieter-Frans Van Meirhaeghe, 0 26.12.1705 en t op 26.1.1706 

(I maand). 
g. Ferdinand Van Meirhaeghe 0 15.6.1707. 

7. Anna Van Meirhaeghe, geboren op 21.1.1658 als dochter van 
Pieteren Joanna De Curte. Zij huwde te Anzegem op 29.9.1680 
met Heer Ferdinand De Schietere, zoon van Antoon, Hoogpointer 
van de Kasseirij van Oudenaarde, baljuw van de Heerlijkheid van 
Hemsrode, baljuw van Groot Bulcke te Anzegem én baljuw van de 
heerlijkheid van Bellegem te Waregem. Ferdinand De Schietere 
volgde zijn vader op in de functie van hnopointer en als baljuw 
van Anzegem. Hij was de uitbater van het Goed ten Heede 126• 

Hun negen kinderen werden te Anzegem geboren: 
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a. Antonia De Schietere 0 25.10.1681; huwde Jean Benoit. ont
vanger, griffier. 

b. Antoon De Schietere 0 8.2.1683, luitenant-baljuw van 
Hemsrode. 

c. Ferdinand De Schietere 0 3.1.1685. 
d. Pieter-Frans De Schietere 0 4.4.1687. 
e. Nicasius De Schietere ca 1689. 
f. Joos De Schietere 0 13.3.1691. 
g. Jan Frans De Schietere 0 7.1 0.1693. 
h. Marie De Schietere 0 ca 1694. 
i. Alexander-Joseph De Schietere 0 4.2.1696. baljuw. 
Jonkvrouw Anna Van Meirhaeghe overleed te Anzegem op 
12.1.1737 (78 j) en werd in de kerk begraven. naast haar echtge
noot die dertigjaar eerder te Anzegem overleden was op 2.1 0.1706. 
[svgo dd 18.7.1698; svgo dd. 12.4.10.1713: svgo dd. 15.4.1738]. 

8. Elisabeth Van Meirhaeghe. geboren op 1.4.1661 als dochter ,.an 
PieterVan Meirhaeghe en Joanna De Curte en kleindochter van 
Joos De Curte en Catharina De Vrieze. Zij huwde met Fr.tns Van 
Cauwenberghe. geboren te Nokere op 8.2.1666 als zoon van 
Pieter Van Cauwenberghe en Joanna Vanden Dijckc. als klein
dochter van Frans Vanden Dijke en Anna De Cune en als açh
terkleindochter van Joos De C'urte en Cltharina De \"rieze (zie 
Xlll.l.l.a). Bruidegom en bruid waren dus blnedverwanten in de 
2'tc en 3.te graad. Te Wannegem-Lede werden drie kinden:n geho
ren: 
a. Pieter-Jan Van Cauwenberghe 0 I 69-l en t ..J.J.l 7'27. 
b. Frans Van C'auwenberghe 0 I ~.1 1.1696. 
c. Joanna-Catharina Van Camvenbt.·rghL' 0 11. I .I 699. 
d. Fcrdinand Van C'auwenhL•rghL' 0 ~.11. I 700. 
Frans Van CauwenhL•rglll' WO\llllie op de ho<..'Ye l>t> Ät'C'Ic' ll' 
Wannegem-Lede m_ !lij was h·rJ...mL'CSIL'r ~n burgL'llll'l'sta \an 
Wannegcm-l.cde. Het edllpaar hetut noJ... gronden IL' OoiJ...L·. Einc. 
Zingcm. lluise en Kruishoutem. Frans Van Cau\wnbt.·rghL' L'll 
Elisabeth Van Meirhaeghe O\'L'rbkn te \\'annL'!!L'lll-LL'dL· rt.'SIX"\.'· 

ticvelijk op 17.7.1719 L'n op ~h.5.17~5. llun grafsiL'L'Il is v:md:mg 
de dag nog altijd aanwelig in dL' J...L•rk \'!lil \\'ani\L'!!L'lll-LL'lk.ls'g'' 
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dd 28.7.1698; svgo dd 5.1.1720; svgo Frans boek 103 f 114v-
118r]. 

b. Arent Van l\leirhaeghe, geboren te Ooike circa 1626 als zoon 
van Frans en Elisabeth Van Quickelberghe. 
Arent (Amold) Van Meirhaeghe huwde te Ooike op 8.9.1650 met 
Willemijne De Vrieze, die te Ooike overleed op 10.1.1677. Hun 
kinderen te Ooike geboren : 
1. Amold Van Meirhaeghe, geboren op 5. 7.1652. Hij is het wel

licht die uitweek naar Waarschoot, waar hij op 22.11.1695 
huwde met 1 oanna De J aghere die aldaar op 1.12.1727 in 
de Weststraat op 57-jarige leeftijd overleed. Amold Van 
Meirhaeghe overleed na 1733. 

2. Joanna Van Meirhaeghe, geboren op 12.11.1654. Zij huwde te 
Ooike op 27.2.1691 metloos Keteleen overleed te Oudenaarde 
op 8.3.1713. 

3. Anna Van Meirhae~he, tweelingzuster van Joanna, geboren 
op 12.11.1654. Zij huwde te Wannegem-Lede op 14.2.1692 
met Ferdinand Dhuyvettere. Hij werd te Kruishoutem gebo
ren op 10.2.1664 als zoon van Joos Dhuyvetter en Margriete 
Wasteau. 

4. Frans Van Meirhaeghe, geboren op 26.2.1656. Heer Frans 
Van Meirhaeghe huwde te Bevere op 28.4.1703 met de 26 
jaar jongere Petronilla Van Meirhaeghe, geboren te Ooike op 
I 0.1 1.1682 als dochter van Frans Van Meirhaeghe en J udoca 
Van Meirhaeghe (XIII.2.6.c). Dit is dus een huwelijk van 
een Van Meirhaeghe met een Van Meirhaeghe, waarbij de 
ouders van de bruid eveneens een echtpaar Van Meirhaeghe 

- Van Meirhaeghe vormden... Zowel bruidegom als bruid 
waren betachterkleinkinderen van Francboys Van Meerhaghe 
(X 11.2 ): zie stamtafel. 



Pieter Xlll.1 

I 
Frans 

Arent 

l 
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Franchoys Van Meemaghe 
Xl1.2. 

Aren! 

Frans V Meirhaeghe 

Jan XIIL2 

Joos 

• Chnsbaen 

• Judoca V Meomaeghe 

Frans Van Meirhaeghe • oo • Petrondia Van Meutlaeghe 

Hun kinderen te Ooike geboren: 
a. PieterFrans Van Meirhae~he. 0 20.7.1704: hij hm.,·de te Ooike 

(ook te Petegem/Oudenaarde ingeschreven) op 15.1.1736 
met Petronilla Tollenaer fa Jacob. weduwe van Pieter De 
Meulemeester. Hun zeven kinderen werden duidelijk gespreid 
te Petegem/Oudenaarde geboren: 
1. MariaJoanna Van Meirhaeghe 0 8.10.1737 ent te Moregem 

op 13.3.1796 (58 j); zij huwde te Petegem/Oudenaarde 
(ook ingeschreven te Ooike) np 16.6.1762 met Jan De 
Ruijek en hertrouwde te Moregem op 19.1.1783 met Jan
Baptiste De Clerck fs Martin uit Moregem. Op 3.3.1777 
werd Jan De Ruyck als bediendelijk k"t:mnan aangestdd 
over een leen te Eine dat zijn e~:htgl'll\lte Marht Jo;mna 
Van Meirhaeghe toewam. Haar Yadc..•r PieterFrans Yerhief 
datzelfde leen op 23.2.1734 als audstt>IJ hoor feodal Yan 
zijn vader Frans Van r..·teirhaeghc..•. De1e had l'P 1.10.1720 
dit leen wrhewn als hoor feodal nm Jan Kt•tds fs Skur 
Joos Ketele die lll·t toekwam na tk dood Yan 1ijn moc..·
der .loanna Van Meirhaeght'. Dit ken was c..•c..·n t't.'UW c..'l'f
dcr op I H.l 0. 16 79 wrhc..•vc..·n door Frans Van 1\ kirhaeght.' 
over het sterlllllis van At't.'lll Van 1\kirhat.·ght·. 1ijn \a\kr. 
t•ndt• hy \'t•rclt·t'linght• tmgt•chm•t•lt at'll .hlllk \'1'\)U\\ .h~mm' 

Van Mcirhaeghc. cchtgt.'ttntc..· van Sit•ur .h)llS 1\.c..•tl'il' hlt 
Audcnacrdc 1 ~K. 
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., Petronilla Van Meirhae~he 0 25.12.1739 en t te Petegem 
op 15.9.1794 (54 j); zij huwde te Petegem op 9.2.1768 met 
Pieter Jan De Cock. 

3. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe o 25.3.1742 ent te Petegem 
op 4.5.1743 ( 1 j). 

4. E1isabeth Van Meirhaeghe o 24.8.1744. 
5. Joos Van Meirhaeghe 0 26.2.1747 en t als 16-jarige te 

Petegem op 23.2.1763 waar hij met de hoogste dienst 
begraven werd. 

6. Carolina Van Meirhaeghe o 20.1.1750 en t te Bevere op 
16.1.1794 (44 j); zij huwde te Petegem/Oudenaarde (ook te 
Bevere ingeschreven) op 9.9.1772 met Willem De Cock. 

7. MariaAnna Van Meirhaeghe o 18.9.1752. 
Pieter Frans Van Meirhaeghe overleed te Petegem op 
10.10.1775 (71 j). [svgo dd. 31.8.1736] 

b. Arent Van Meirhaeghe 0 14.9.1709 en er als kind overleden op 
27.5.1716 (6 j, 8m). 

c. Maria Anna Van Meirhae~he 0 13.8.1713. Zij huwde te Ooike 
op 11.2.1732 met Pi eter Jan Minnaert fs Jan, met wie ze in 
de 411e graad verwant was. Hij was schepen (1742-1748) en 
burgemeester van Moregem ( 1768-70). Hun 8 kinderen wer
den te Moregem geboren tussen 1734 en 1750. Maria Anna 
Van Meirhaeghe overleed op 38-jarige leeftijd te Moregem op 
5.7.1751 (38 j). Op 27.4.1753 werd haar staat van goed over
gebracht door weduwnaar Pieter Jan Minnaert, die naderhand 
hertrouwde met Maria Carolina De Moor. 

d. Joanna Francisca Van Meirhae~he 0 2.11.1718. Zij huwde te 
Ooike op 29.4.1735 met Pieter Jan De Schietere, met wie ze in 
de vierde graad verwant was. De bruidegom werd te Wortegem 
geboren op 2.2.1715 als zoon van Philippe De Schietere en 
Maria Anna Van Cauwenberghe en als kleinzoon van Antoon 
De Schietere en Joanna Van Meirhaeghe (zie.XIII.1.2.h.2.). 
Pieter Jan De Schietere was haljuw van de Heerlijkheid van 
Ba<iseye en van de Heerlijkheid van Wortcgem. Hun tien kin
deren werden te Ooike geboren: 
I. Josephus De Schietere 0 5.2. I 737 en er overleden op 

1.4.1737 (2 m). 
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2. Maria Anna De Schietere 0 24.1.1738; zij huwde met Fran~ 
Van Rechem. 

3. Josephus De Schietere 0 11.10.1739 en er overleden op 
28.1.1740 (3 m). 

4. Joanna Catharina De Schietere o 22.3.1741; zij huwde met 
Corneel Van Rechem. 

5. Anna Louise De Schietere 0 5.1.1743; zij huwde met 
Bartholomeus Goeminne. 

6. Pieter Joseph De Schietere 0 18.9.1744; hij huwde 1 c x 
met Ferdinandine Van Cauwenberghe fa Ferdinand en 
Maria Francisca Dhuyvettere; huwde 2° x met Maria 
Theresia De Wever en huwde een 3° x met Isabella Rosa 
De Coninck. 

7. Maria Franscisca De Schietere 0 26.2.1746 en overleden 
op 20.6.1746 (4 m). 

8. Jan-Baptiste De Schietere 0 3.8.1747 en als kind overle-
den. 

9. Jan-Baptiste De Schietere 0 9.5.1752. 
10. Pieter Antoon De Schietere 0 24.9.1756. 
Pieter Jan De Schietere overleed te Ooike op 12.3.1755 en 
werd er in de kerk begraven. Zijn weduwe Joanna Francisca 
Van Meirhaeghe hertrouwde zeven maanden later te Ooikc.- op 
14.10.1755 met Pieter Jan Van Ree hem. Joanna Francisca Van 
Meirhaeghe overleed te Ooike op 17. 7.17K::! (63 j). Zij betat 
een hoeve te Ooike en 22 hectaren dgendom te Wortegem. 
Moregem. Petegem en Noken:. [svgo dd 21.1.1757: svgo dd. 
7.10.17R3]. 

e. Joos Vun Mcirhae~he 0 17.3.1721. 
f. lsabcll:! Jud(l!.'il Van T\kirh;!c.'~he 0 24.1 0.172~. Zij huwde te 

Ooike op 19.7.1752 met et~.·t~"·r Frans 1\rt~. Ec:'n nm hun vijf 
kinderen. Malbii.'JJ K.l.:lcil:.. 0 Ooike 5.2.17tl5. \\'l'l\i adnxa~lt. 

notaris. stadsstxretaris van de stad t"'ll de kussl'lrij Oud(.'l\:1:11\k 
en voorzitter van de rechtbank van c.'t'I'St(.' aan k-g. Van I SOO tnt 
I H 11 - tijdc.•ns het Frans hc.·wind -was hij hurg(.'llll'c.'sl(.'f \an 
Oudenaarde. I lij huwde in I H03 mc.·t Sophit• Ra(.'I'S:I(.'I, d\ x·ht(.'f 
van Jan .lotef Racpsaet t•n 1\ taria Bauwt•ns 1 ,:.~. 
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Sieur of Heer Frans Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 
1.1.1734 (78 j). In de staat van goed van het sterfhuis, dd. 5 en 
6.4.1734 is er, naast de leengoederen te Aughem en te Eine en 
een reeks renten en obligaties, sprake van o.m. de volgende cijns
goederen: een hofstede te Ooike van 3 vierendelen en 50 roeden 
gelegen aan de Meirhaeghestraat, de Beirenbulck groot 3 vd te 
Ooike, gronden te Nokere op de Capelleeauter en bos te Nokere, 
gronden te Mullem en te Huise. Het echtpaar blijkt tijdens hun 
huwelijk 137 percelen grond gekocht te hebben. Na de dood 
van haar man. kocht de weduwe nog een hofstede, genaamd het 
Steenen Goed, te Moregem. Frans had overigens heel wat gron
den en renten gekocht van zijn zusters en broers, waarvan er twee 
uitgeweken waren naar een andere streek. Het mag duidelijk zijn 
dat het echtpaar Van Meirhaeghe - Van Meirhaeghe er warmpjes 
inzat. Hun staat van goed werd overgebracht door hun kinderen op 
19.4.1763. Weduwe Petronilla Van Meirhaeghe overleed te Ooike 
op 4.3.1763 en werd in de kerk begraven. [svgo dd. 6.4.1735, 
boek 110, f 285 ev.] 

5. Anna Maria Van Meirhaeghe, geboren op 3.2.1658. 
6. Gillis Van Meirhaeghe, geboren op 1.10.1659. Net als zijn broer 

Amold treffen we Heer Gillis Van Mherhaeghe te Waarschoot aan, 
waar hij griffier was. Hij volgde er Guillaume Ou Bois op die 
van 1687 tot 1699 griffier was geweest. Gillis verwierf de griffie, 
die Waarschoot en een gedeelte van Sleidinge en Lovendegem 
omvatte, op 14 december 1699 voor een termijn van 25 jaar. 
Daarvoor moest hij het eenmalig bedrag van 7200 gulden neertel
len, plus een jaarlijkse retributie van 300 gulden. In die functie 
maakte hij o.m. de rekening op van datgene wat in 1711 en 1712, 
ten tijde van de oorlog, aan de geallieerden geleverd werd. Op 23 
mei 1717 stuurde de amman van Waarschoot "de klerk van grif
fier Gillis Van Meirhaeghe" met een opdracht naar OostwinkeL 
Gillis Van Meirhaeghe oefende zijn griffiersfunctie uit tot aan zijn 
overlijden in 1724. Hij bleef ongehuwd 130• 
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staat van goed Gillis Van Meirlweghe Waarschoot 1725 

Zijn staat van goed werd op 27.4.1725 overgebracht voor de 
Oppervoogden van Oudenaarde door zijn schoonbroer Sr. 
Ferdinand Dhuyvetter. Daaruit blijkt dat Gillis woonde in "eene 
schoone en welgheleghen behuysde ende beplallle hofstede 
ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Uaerschoot by 
de kercke al waer den overledene gileston-en is". In deze boe
delbeschrijving wordt uitvoerig gesproken over de "bedienynghe 
vande officien vande greffie die Gillis op 23 maare 1699 ,·ercn-g
hen" had. 

7. Maria Catharina Van Meirhaeghe. geboren op 28.1.1662. 
c. Maria Van Meirhaeghe. geboren circa 1628 als dtx-hter van 

Frans en Elisabeth Van Quickelberghe. Zij huwde te Ooike op 
23.8.1648 met Gillis Decurte. zoon van Joos en Catharina De 
Vrieze. Hun dochter: Catharina De Curte 0 Huise op 31.7.1652. 
Marie Van Meirhaeghe overleed geen jaar later in april 1653. 
Gillis De Curte, griffier van Huise. hertrouwde na de dood van 
Marie Van Meirhaeghe te Wot1egem op 2.S.l tl5-t met Janneke 
Vanden Dijckc fa Gillis. 

d. Anna Van Meirhaeghe, geboren df\.·a l ti.'~O als do(.·hter nm Fr.ms 
en Elisabcth Van Quic:kclberght.'. Zij trad hinnt.•n in het klooster 
van Maagdendale te Paml'le-Oudenaan.k 

e . .Jud(H.'U Vun l\ll'irhm•ghl'. gehllf\.'n op IO.I.Ió32 als dndllt.'r van 
Frans en Elisabc:th Van Quickdht.•rghe. 

f. Arnnlda Vun l\ ll'irhul•glu.'. gehnrt.•n op 27 .I 0.1 tl.~.' als tk'l\.·htt'r 
van Frans en Elisnbt.·th Van ()uil:kdhcrglll'. 
Omstreeks I 651 ht.•taaldt.• de lHtdstt.• 1oon Pit•tt.•r \'an 1\ kiriMt'~ht• 
1563 pond parisis voor dt.• ddinitit•vt.• ~uuwmu\lin~ Yan 1ijn 1\l~o 
ter Arnoldu in ht.·t k loos lt.'!' van lil' Zwartt.' Zustl'rs l'l\ ~000 t"-'thl 
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aan de abdis van Maagdendale voor zijn andere zuster Anna 
Van Meirhaeghe. ledere intrede ging gepaard met een familie
feest. PieterVan Meirhaeghe betaalde 109 lb.p. voor rode wijn, 
Oosterse hammen en zes zilveren vorken, een geschenk voor het 
klooster ter gelegenheid van het intredefeest "Men moest dus wel 
degelijk rijk zijn om in het klooster van Petegem of Maagdendale 
de geloften van armoede te kunnen afleggen" 131

• 

g. :\largriete Van 1\leirhaeghe, geboren op 30.12.1634. 
Zij huwde te Ooike op 22.10.1655 met Heer Judocus Van 
Damme. zoon van Heer Jan. Zij schonken aan de kerk van Ooike 
een zilveren rococo-monstrans met vergulde ster becost heb
bende honderf ponden grooten vlaams en twee zilveren ampul
len met schaal. Op het voetstuk van de monstrans staat gegra
veerd : lek ben ghegeven aen de kercke van Oycke door H. Dr. 
Joos Van Damme Hr van Boterdaele mede over sijn huysvrawe 
Margriete Van Merhaghe fa Franc. bij de kercke aenghenomen 
over haer siele een gesonghen jaerghetijde met uytdeelen (van) 
een gulden a en den arm( en), anno 1702 132• Het echtpaar overleed 
te Wannegem-Lede, Margriete Van Meirhaeghe op 19.4.1701 (76 
j) en Joos Van Damme op 5.1 0.1703. 

h. Elisabeth Van Meirhaeghe, geboren op 9.8.1636 als dochter van 
Frans en Elisabeth Van Quicke1berghe . 

. Haat van xoed Elisaheth Van Meirhaeghe /663 

Zij huwde te Ooike op 6.2.1657 met .Judocus De Curte, zoon 
van Joos en Catharina De Vrieze. Ze vestigden zich te Huise waar 
op 31.7.1652 hun dochter Catharina De Curte geboren werd. Te 
Wannegem-Lede werd op 30.10.1657 nog een dochter geboren: 
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Francisca De Curte. Elisabeth Van Meirhaeghe overleed te Huise 
op 6.4.1663. De erfenis spreekt van een hele reeks renten. van 
gronden te Huise, o.a. één bunder land bij Huysse kercke. en van 
een hofstede en gronden te Wortegem. Over het wee~kind Gillekin 
De Curte worden twee ooms van de moederlijke zijde aange
steld: PieterVan Meirhaeghe en Joos Van Damme. Nageslacht te 
Wannegem-Lede. [svgo dd 14.9.1663. reg 81 f 156r-159r] 

2. LYOEN VAN MEIRHAEGHE 

Lyoen (Leon, Lioen) Van Meirhaeghe werd geboren te Wortegem 
omstreeks 1600 als zoon vanPieteren Joozijne Naessens. 
Hij huwde te Wannegem-Lede op 4 oktober 1636 met 'IAGDALE~A 
VANDEN DIJCKE, geboren te Wannegem-Lede op 21 juni 1618 
als dochter van Jan Vanden Dijcke en Janneke Vande Weghe. stam
mend uit een zeer gefortuneerd geslacht waar we het eerder al over 
hadden (zie Deel 11 - Xl.3. pag 336). In de verdeling van de goe
deren tussen de zeven kinderen van Jan Vanden Dijcke en Janneke 
Vande Weghe dd. 28.4.1640 er is sprake van een viertal hofsteden en 
gronden te Wannegem, Ooike. Zingem. Maria-Latem. Nt.-derzwalm. 
Kruishoutem en Waregem. Lyoen erfde via zijn echtgenote een 
behuisde hofstede van 5 hunder te Ooike geheten dt·n Caes. Bij zijn 
huwelijk had hij een hruidschat van 570 pond groot ontvangen. Zijn 
schoonzusters Elisaheth en Passchijntje Vanden Dijckt.' wart.•n rdigi
euze int cleyn haghinlu~f'te Gent m. Zijn schoonhroer Gillis Vanden 
Dijcke was anno 1659 grifHer van de heerlijkhl'id van Wakm. 
Lyoen Van Meirhaeghc was erg actief in1ake ht't kopt•n t.'n wrk.open 
van onroerend goed. Getuigen daar\'an nit•t alken 1.k talln~e vennd
dingcn in de registers van de Wortt'gt•mst' sdlt'penhank. maar 'l4-'k 
in het Fonds Rekenhof Brussel : w koopt hij ''P 4.4.1 M:' t't'll par
tij grond van Jan Van Ass1.:he: op 2.l3.1MX grond \'an .hl\lS \'an1.kr 
Schelden en op 30.10.1651 grond van Joc.vijne tKint 1

". nat' dri1.· 
stukken land ressmte~.·nkn onder de ht•t•rlijkht•id \'all Finnis. 
Lyoen en zijn echtgenote owrkdt•n alldx·i tt' in dt'l't'mlx·r I Cl:'S. 
Lyoen op 5 deccmher t'll Ma~dakt'llt' ~.·nk.t·k da~1.'11 t't't\kr ,,f latt•r. 
Op basis van hun staat van got•d mo~t'll Wt' hl'n ~t·f,,t"tllllt't't\1 thx'
llll'n. Ik erft•nis omvatte nl.. naast t't'nlan~t' lijst \:llll't'll hO-tal rc.·n~ 
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ten en bligatie ijf behui de hofsteden en meer dan 40 hectaren 
land dat hoofdzakelijk gelegen wa te Wortegem op Walemkouter en 
Cauborrekouter, in Wi ken veld en Eesterbeke, maar ook te Nokere, 
Petegem, Ooikeen Anzegem. [svgo dd 9.4.1659; svgo dd. 9.4.1660; 

4 6ó0 

v~~y~~~~~~~~~ 
t ['' ~T' t-Jl f!0t ~L k',~ff.rut1~{'-(k CL~~ awiJv@ 

- l\l <1(.c.C\-~~ i{±~ (f~d- ~~ ~·~\9-- ~. 
' ;,~!!i .}«<-Cc;r«<J \,;;...:: '6-h.A<P/ill, 1 
J{"'''1h,j ;,, j< ~; l><1ccfJ ) IJ-9fifkÇ> Jvdj" ({tJ,J . 
(~1 ti-lot~~ t~t~ rouf~~ 1 · 

,__ (\ (), -
staat van goed Lyoen Van Meirhaeghe en Magdalena Vanden Dijcke 1658 

Lyoen Van Meirhaeghe en Magdalena Vanden Dijcke vestigden zich 
op een hoeve op tquartier ghenaempt de Cley te Wortegem waar min
ten elf kinderen geboren werden : 

a. Joozijne Van Meirhaeghe, geboren op 6.1.1638. 
Joezijne (Judoca) Van Meirhaeghe huwde een eer te maal te 
Wortegem op 23.2.1659 met Sieur of Heer Jacobus of Jaecques 
Vander traeten geboren te Eine op 4.2.1637 als zoon van Sr. 
Fran Vander Straeten, baljuw van de heerlijkheid van Walem, en 
Joanna De Pourcq. Jaecque Vander Straeten was in 1661 chepen 
van Walem. 
Hun acht kinderen werden te Wortegem geboren: Joanna Vander 
Straeten ° 15.1.1660 ; Joezijne Vander Straeten co 19.10.1661); 
PieterVander traeten (0 7.2.1663, baljuw van Walem en Ooike, 
huwde met Jacoba Vander Haeghen die na de dood van haar eer-
te echtgenoot hertrouwde met Arnold Van Meirhaeghe); Ar:ijne 

Vander Straeten (0 2.6.1664, huwde met Lieven Van Cauwenberghe 
en Karel Trowaen ; Fran Vander Straeten Co 10.1.1666; huwde te 
Wo.rtegem op 24.4.1694 met Anna Vander Haeghen); Jan Vander 
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Straeten (0 II.II.I669); Anna Vander Straeten C0 18.4.1671. zij 
huwde Jan Minnaert) en Joanna Vander Straeten C0 28.9.1672). 
Na het overlijden van Jaecques Vander Straeten te Wortegem op 
30.10.1674, hertrouwde Judoca Van Meirhaeghe te Wortegem op 
6.9.1675 met Sieur/Heer Joos Van Wonterghem. burgemees
ter van Wortegem in 170 I, zoon van Pieter Van Wonterghem en 
Joanna Du Gardijn, weduwe van Jan Van Cauwenberghe. 
Te Wortegem werden nog vier kinderen geboren : Judocus 
Van Wonterghem (0 22.6.1676); Elisabeth Van Wonterghem 
(

0 24.8.1677, huwde pte x Pi eter De Craeye: hun dochter Anna 
Maria Craeye huwde in 1731 te Wannegem-Lede met Joseph Van 
Cauwenberghe; huwde 2de x Joos Dhuyvetter: hun zoon Frans 
Domien Dhuyvetter huwde Adriana Van Meirhaeghe): Antoon 
Van Wonterghem (0 3.6.1679) en Judocus Van Wonterghem (0 

30.4.1681 ). 
Sr. Joos Van Wonterghem overleed te Wortegem op 15.3.171.3. 
Joozijne Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 16.5.1715 (77 
j). [svgodd 17.Il.l713;svgoboek lOl f235-2~2:dd.13.10.1715: 
svgo boek 102 f 10] 

h. PieterFrans Van Meirhaeghe. geboren op 1~ . .3.1640. 
Pi eter Frans Van Meirhaeghe huwde te \Vortegem op 18.2.1 662 
met .Joanna Vande Woestijne. dochter van Heer Joos \'ande 
Woestijne. Pieter Frans Van Meirhaeghe overked te Wnrtegem op 
7.7.170 I (61 j). Joanm\ Vande Woestijne overleed er l)p 27.2.171 0. 
Beiden werden, net als hun kinderen. in de kerk ht:gmven. (svgo 
dd 11.4.171 O: svgo dd. I ~.5.171 0: svgo dd. 15.1.1712). Hun acht 
kinderen werden te Wortcgcm geboren: 
1. Picter Van Mt:irlutcjjh<.' gt•bon.·n l.'a. I tltlJ. 
2. Joozünç Van Mt:irhuc~:hs: gchon.·n op 2~.7.1tlóó. 
3. Frans Van Mcjrhucjjhc: gchort.•n op 25.7.lflól), Hij hu,nk h.' 

Wortcgem op 2H.4.1 ()l)l) met PhiliJ)Im Dhubt tn<.'l wk hij in dt.• 
yc gruad verwant was. 11un vier dodllers dit.· I<.' Worlt.'!!t.'lll tl'r 
werc:ld kwamen: 
a. Murht Anna Vun Mt.•irhue~:be 0 I X.5.1700: 1ij huwdt.• tl' 

Ooikc op 21.2.1725 ml't Sr. Anl'-'''ll Dtuu:_\~ll~t~. ll\l't Wtl' 

ze in de ] 0 l'll ~o graad wrwant was: :\1\h'l\lll Dhu~ \l'lll'rt'. 

o 12.6.16H4 als mon van Oillis Dhuywttl·r l'll Jnmma 1')(: 
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Schietere, was toen reeds weduwnaar van Maria Theresia 
Ketele (t 1719) en van Maria Francisca De Vrieze (t 
1724 ); hun acht kinderen werden te Ooike geboren. 

b. Anna Van Meirhaeghe o 25.9.1702; zij huwde te Wortegem 
op 5. 7.1724 met Gillis Delrue. Anna Van Meirhaeghe 
overleed te Wortegem op 8.4.1747. 

c. Petronilla Van Meirhaeghe o 23.2.1705. 
d. Theresia Van Meirhaeghe o 23.2.1708. 
Frans Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 30.12.1709 en 
werd in de kerk begraven. Na zijn dood hertrouwde Philippa 
Dhulst met Jan (De) Tavemier. 

4. Maria Van Meirhaeghe, geboren op 12.10.1671 en te Wortegem 
overleden op 17.10.1711 en er in de kerk begraven. 

5. Anna Van Meirhaeghe, geboren op 20.5.1673. Zij huwde 
te Wortegem op 14.11.1705 met Jan Van Hulle fs Jan, met 
wie ze in de 3de graad verwant was. Hun kinderen wer
den te Petegem/Oudenaarde geboren : Joanna Van Hulle (0 

11.12.1706); Judocus Van Hulle co 8.7.1708); Elisabeth Van 
Hulle C0 15.10.1712) en Carolina Van Hulle (0 16.2.1716). 

6. Joanna Van Meirhaeghe, geboren op 7.4.1675. 
7. Gillis Van Meirhaeghe, geboren op 13.4.1677. Hij huwde te 

Wortegem op 20.6.1705 met Judoca Van Meirhaeghe, gebo
ren te Wortegem op 14.3.1681 als dochter van Arent Van 
Meirhaeghe en Jacoba Vander Haeghen. Alweer een huwelijk 
tussen naamgenoten. Gillis Van Meirhaeghe overleed op 34-
jarige leeftijd te Wortegem op 22.7.1710 en werd in de kerk 
begraven. Judoca Van Meirhaeghe hertrouwde te Wortegem 
op 19.11.1710 met Frans Minnaert fs Loys en overleed te 
Wortegem op 6.5.1745. [svg: dd 10/20.5.1747; 13.2.1711] 
(Zie Genealogie Van Meirhaeghe Deel V -XII1.7.1.10.c.3). 
De vijf kinderen van Gillis Van Meirhaeghe en Judoca Van 
Meirhaeghe te Wortegem geboren : 
a. Jan Van Meirhaeghe 0 3.11.1705 en als kind overleden. 
b. Pieter Jan Van Meirhae~he 0 30.9.1706. Hij (?) huwde op 

1.10.1737 te Wortegem met Joozijne Vanden Houtte fa 
Jan. Pieter Jan Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 
25.3.1740 en werd in de kerk begraven. De weduwe her-
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trouwde met Jacob De Langhe. [svgo dd 20.1 0.1740] De 
twee kinderen van Pieter Jan Van Meirhaeghe en Joozijne 
Vanden Houtte te Wortegem geboren : 
1. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 0 29.1.1739 en overleden 

te Wortegem op 27 .12.1792; hij huwde te Wortegem 
op 2.5.1771 met Joanna Catharina De Pourcq met wie 
hij twee kinderen had die te Wortegem geboren wer
den: 
a. Coleta Van Meirhae&he 0 24.1.1773 en t op 

9.10.1793 (20 jaar). 
b. Pieter Joseph Van Meirhae&he 0 13.4.177-t en t 

op 18.2.1853; hij huwde te Wortegem met zijn 
achternicht Joanna Theresia Van Meirhae~he 0 

Wortegem 16.2.1777 als dochter van Pieter Frans 
Van Meirhaeghe en Joanna Catharina Tavemier 
(zie: Xlll.l.2.b.7.e.4.a). De overgrootouders van de 
bruidegom waren overigens ook al naamgenoten : 
Gillis Van Meirhaeghe x Judoca Van Meirhaeghe. 

Joanna Catharina De Pourcq overleed aan de gevolgen 
van de bevalling van haar tweede kind te Wortegem op 
29.4.1774. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe hertn1uwde 
eenjaar laterte Ooike op4.7.1775 met JoaonaCatharina 
Dhuyvetter fa Joos en Catharina De Tavemier. Uit dit 
tweede huwelijk werden te Wnrtegcm nog minstens 
vijf kinderen geboren: 
c. Judm:us Ferdinilnd V;m M~irhaeahe o 14.~.177t-. 

en overleden te Dt.•t.•rlijk op 4.9.1 K~~: lnndl"'l.'uwer. 
geletterd: hij huwde tt.' Waregem op 2t-..1 t .I ~0(1 met 
Mariu/Jounnu Cntlmrina Tçerlynçk 0 lt.' Wart.·g~.·m 

op 16. 11.17t{5 als dndllt.'r \'an Jnseph T~.-erlyn~.·k 

en tsnhella Kint. Ze haddt.•n minstens tien kindt.•rt.•n 
die tussen I K07 en 1 ~C5 te Waregem en tc T'>l~·rlijk 
geboren werden. 

d. lsubella Rpsu Yun Mejrhaq:he 0 2~.12.1777. 
e. Sophk Yun Mdrhus.·~bs.· o 19.11.17~4: 1ij hu,\\k 

te Wnrtegem op I K.2.1 ~l)(1 nwt Clll.uit:.~ _fid .. J.cr\ 
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en overleed te Sint-Eloois-Vijve op 30.9.1832 als 
weduwe van Jacques Merlier 135• 

f. Frans Van Meirhaeghe 0 6.10.1788 en er t op 
16.12.1788 (2 maand). 

g. Maria Sabina Van Meirhaeghe o 15.12.1789 ent te 
Waregem op 28.1.1829 als bijzondere. 

Jan-Baptiste Van Meirhaeghe overleed te Wortegem 
op 17.12.1792. Zijn weduwe Joanna Catharina 
DHuyvettere hertrouwde te Wortegem op 29.10.1793 
met Charles Louis Lombaert. 

2. Joozijne Van Meirhaeghe 0 16.4.1740. 
c. Frans Van Meirhaeghe 0 2.2.1709 en zijn tweelingbroer: 
d. Jan Van Meirhaeghe o 2.2.1709, beiden als boreling over

leden. 
e. Jan Van Meirhaeghe o 28.8.1710. Hij huwde te Wannegem

Lede op 13.2.1747 met Anna Maria Vanden Bogaerde fa 
Jan. Anna-Maria Vanden Bogaerde en Jan Van Meirhaeghe 
overleden te Wortegem respectievelijk op 26.12.17 54 en 
op 23.10.1755 (45 jaar). Hun staat van goed werd door 
Frans Minnaert fs Frans overgebracht op 7.9.1756. Hun 
vier kinderen te Wortegem geboren : 
1. Maria-Catharina Van Meirhae~he 0 24.2.1748, t voor 

1772. 
2. Jan-Baptiste Van Meirhae~he o 2.5.1750 en overleden 

te Bevere op 15.11.1810 (60 jaar), brouwer; hij huwde 
te Bevere op 5.5.1776 met de twaalf jaar oudere Joanna 
Catharina Van Cauwenber~he, 0 te Ooike 26.12.1738, 
weduwe van Christoffel Van Damme, 0 Wambrechies 
8.8.1704 en te Bevere overleden op 17 .1.1776. Uit haar 
eerste huwelijk werden te Bevere 7 kinderen gebo
ren. Joanna Catharina was de dochter van Ferdinand 
Van Cauwenberghe en Maria-Francisca Dhuyvetter 
en de kleindochter van Frans Van Cauwenberghe en 
Elisabeth Van Meirhaeghe. Hun enig- naamloos- kind 
kwam te Bevere ter wereld op 19.10.1779 en over
leed de volgende dag. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 
overleed te Bevere op 15.11.18 JO. Joanna Catharina 
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Van Cauwenberghe overleed te Wannegem-Lede op 
20.1.1817. 

3. Joanna Catharina Van Meirhaeghe '" 1 0.2. I 752 en over
leden te Wortegem op 17.10.1795 ( 43 j); zij huwde te 
Nokere op 29.5.1770 met Joseph De Pourcg met wie 
ze in de 3cte graad verwant wa~. Hun zes kinderen 
werden tussen 1773 en 1787 te Nokere geboren : Jan
Joseph (0 15.10.1773); Ferdinanda (0 9.1.1775): Jan
Baptiste (0 18.4.1778); Maria Sabina (0 31.1.178 I t; 
Joanna Theresia (0 28.3.1784) en Frans De Pourcq (0 

17.9.1787). 
4. Pieter Frans Van Meirhaeghe 0 2.12.1753 en overleden 

te Nokere op 8.10.1791; hij huwde te Wortegem op 
23.4.1776 met Joanna Catharina Tavemier. bijzondere. 
met wie hij in de 3° graad verwant was: de bruid was nl. 
de dochter van FransTavemier en Elisabeth Van Hulk 
en de kleindochter van Jan Van Hulle en Anna Van 
Meirhaeghe. Hun tien kinderen v.·erden te Wonegem 
en te Nokere geboren: 
a. Joanna Theresia Van Meirh3eibe o Wonegem 

16.2.1777; huwde met haar achterneef en naamge
noot Pieter Joseph Van t\kirhae~he {z.ie hiervoor : 
Xlll.l.2.h.7.h.l.b). 

b. Jan Frans Van Meirhae&he o Wonegt•m .:!S.8.1778. 
c. Jan Baptiste Van Mdrhae~hs.· ·' Wont•gt•m 

ó.K 1779. 
d. Joanna J udoq1 Van t\ kirhm:~he 0 31.12.17S I: t 

Waregem op 2.1.1850: 1ij huwde tlll.'t Domkn 
Daman. 

c. Pkh:r Jps~,;l)h Vnn Ms:irhac.:~hs: 0 Won~.·gt·m 

2H.J.I7H4: sodaat Napnk,,tl'?: t An/t'gt'lll l'P 
27 .1.1 H62; hij hll\nk met Amdk lk StQl.'~\ t 
Ant.egem op .:!5.4.1 854. 

r. Philippe Van l\h.·irlm~ ·· N''h't'l' ~.5.17~(): t 
Nokert• op I 8.5.17~6. 

g. Er~d~riL~L l\kirhac..·~ o N''"l't'l' 12 . .'.17~7: t 

Kortrijk op J 1.1.1854: lll·rhl't1!Îl'l', \Wrknmn. gdt•t-
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terd; hij huwde te Bissegem op 2.8.18 I 7 Coleta 
Coolsaet, o Bissegem 2.1 0. I 792. Nageslacht te 
Bissegem en te Kortrijk. 

h. Rosalia Van Meirhaeghe o Nokere 11. I I. I 789 en er 
t op I .2.1790. 

1. Jan Van Meirhaeghe 0 26.11. I 790. 
J. Pieter Frans Van Meirhaeghe o I l.I. I 792 een 

maand na het overlijden van zijn vader en t te 
Waregem op 30.7. I 848; herbergier, werkman, 
geletterd; hij huwde te Nokere op I 2.5.18 I 3 met 
Sophie Parmentier, o Nokere 3.10.1973 als dochter 
van Pieter Frans Parmentier en Fernande Balcaen. 
Nageslacht te Nokere, Waregem, Deerlijk en 
Ingooigem. 

8. Elisabeth Van Meirhaeghe, geboren op 31.8.1678. 

c. Olivier Van Meirhaeghe, geboren op 1.1.1642 en als kind over
leden vóór 1659. 

d. Jan Van Meirhaeghe, geboren op 25. I 1.1643. 
e. Arijne Van Meirhaeghe, geboren circa 1646. 

Arijne (Arnolda) Van Meirhaeghe huwde te Petegem op 
25.11.1663 met Franciscus Cnockaert. Hun zeven kinderen wer
den te Petegem geboren: Joanna Cnockaert (0 6.3.1665 ); Petronilla 
Cnockaert (0 3.9.1667); Pieter Cnockaert (0 14.6.1669); Maria 
Cnockaert (0 25.3.1672); Anna Cnockaert (0 12.3.1675 ); Joanna 
Cnockaert (0 23.3.1679) en Judoca Cnockaert (0 20.4.1680). 
Frans Cnockaert en Arijne Van Meirhaeghe overleden te Petegem 
respectievelijk op 28.11.1691 op 21.12.1722. 

f. Anna Van Meirhaeghe, geboren circa 1648. 
g. Willemijne Van Meirhacghe, geboren circa 1650. 
h . .Joanna Van Meirhaeghe, geboren op 7.1.1652. 

Joanna of Janneke Van Meirhaeghe huwde te Anzegem op 
19.5. I 675 met Antonn De Schietere, zoon van Antoon en Maria 
D' Hulst, schepen van de heerlijkheid van Hemsrode te Anzegem. 
Hun kinderen te Anzegem gehoren: 
I. Antoon De Schietere gehoren op 7.5.1676 en ongehuwd over

leden. 



-152-

2. Philippe De Schietere, geboren op 26.11.1680. Hij huwde 
te Nokere op 26.4.1704 met zijn nicht Maria Anna Van 
Cauwenberghe, dochter van Pieter Jan Van Cauwenberghe. 
burgemeester van Nokere, en van Catharina Van Meirhaeghe. 
Ze kregen dispensatie wegens bloedverwantschap in de 2* en 
3de graad. Te Wortegem werden hun zeven kinderen geboren. 
Hun zoon Pieter Jan De Schietere (0 1715) huwde met Joanna 
Francisca Van Meirhaeghe. Bij zijn overlijden te Wortegem 
op 16.7.1767 bezat Philippe De Schietere o.m. 15 hofsteden 
en 75 hectaren land. Hij werd in de kerk van Wortegem begra
ven. 

Antoon De Schietere overleed te Anzegem op 10.10.1693 ( svgo 
dd. 9. 7 .1694]. J anneke Van Meirhaeghe hertrouwde anderhalf 
jaar later te Wortegem op 6.4.1695 met naamgenoot en bloed
verwant Judocus Van 1\leirhaeghe fs Arent (zie Genealogie 
Van Meirhaeghe Deel V - XIII.7.10.e). koster van Wortegem en 
weduwnaar van Jonzijne Vander Haeghen. Beiden overleden 
binnen de maand te Wortegem : Joos Van l\1eirhaeghe op 7.5 en 
Janneke Van Meirhaeghe op g.6.1728. 

i. Maria Van Meirhaeghe. geboren op 26.3.1653. 
j. Leon Van Meirhaeghe, geboren op 5.3. 165~ en vöör 1659 als 

kind overleden. 
k. Elisaheth Van Meirhal•ghe. geboren op 3.9.1655. 

Zij huwde met .Jan Van Danum· die lt.' \\'annt•g~o.•m-Lede on~rk't.~ 
op 5.4.1706. Elisabeth Van t\kirhaeghe \Werk-ed te Be\~o.'f\.' llp 
21.3.1731. 

I. Magdall'IUt Van 1\ll•irluu•ghl'. geboren op 10.7.1657. 
Zij huwde met .Jan l>l' Cnnim·k. gritlier vun Wannegem in 1715. 
Hun kinderen werden IC N\lkere g~o.•h\lf\.'n : rr.ms l">t· Cnnind .. 
(

0 16H7): Jnscph D~o.• Cnninck t 0 16~~0: E1isulx·th D~..· Cnnind. ( 
l6l)2) en C'ntharina Dt• Cnninck t0 1695). 

3. ARI.INE VAN 1\IEIRII:\E(;IU: 

Arijne ( Arnolda) Van MeirlHtl'gh~o.• \\Wd ll' \\",ll1l'gl'lll gd"'n·n 
omstreeks I 600. Zij huwd~..· m~..·t ANTOON llE SCHIFTFRF. ''"'n 
van baljuw Antoon Ik Sdlit•t~o.·r~..· 1..'!1 :\rnnlda Vand~..· Wtd~o.'. kll·inl'"-'1\ 
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van Willem Vande Wieleen Joanna Van Meirhaeghe. Hun kinderen 
te Wortegem geboren : 
a. Antoon De Schietere. geboren ca 1620. Hij was baljuw van de 

heerlijkheid Basseye en Oud-Moregem. Hij huwde te Nokere 
op 27.9.1644 met Maria De Steur, dochter van Jan De Steur 
fs Andries en Anna Tjobbels fa Pieter wonende te Nokere. Hun 
dochter Joanna De Schietere huwde te Kruishoutem op 19.3.1669 
met Gillis Dhuyvettere met wie ze in de 4de graad verwant was; 
laatstgenoemden waren de ouders van Antoon Dhuyvetter die 
huwde met Maria Anna Van Meirhaeghe (zie: XIII.l.2.b.3.a). 

b. Arijne De Schietere, geboren op 4.1 0.1622. Zij huwde achter
eenvolgens met Laurent Vilet en met Pieter Cabilliau. 

c. Philippe De Schietere, geboren op 29.3.1626. Hij studeerde 
theologie aan de Universiteit Leuven en werd in 1649 te Gent 
priester gewijd. Hij werd pastoor van Waregem en de Sint
Michielsparochie te Gent. Philippe De Schietere overleed op 
14.3.1684. 

d. Joozijne De Schietere, geboren op 15.4.1629. Zij huwde achter
eenvolgens met Gillis Cnockaert en met Jan De Meu1emeester. 

e. Joanna De Schietere, geboren op 23.2.1633. Zij huwde met 
Christiaen DHu1st. 

f. Pieter De Schietere, geboren op 27.6.1637, schepen van 
Oudenaarde. Hij huwde met Anna Van Coppenolle, weduwe van 
Thomas De Bie, schepen van Oudenaarde (zie Deel II, X.4.4). 

g. Arnold De Schietere, geboren op 5.5.1641. Hij huwde te Gent in 
de Sint-Baafskerk op 21.1.1663 met Willemijne Van Meirhaeghe, 
dochter van Joos. Bruidegom en bruid kregen dispensatie wegens 
bloedverwantschap in de 3dc graad. Ze vestigden zich te Eine. 
Hun zoon Antoon De Schietere (0 12.5.1664) huwde met Marie 
Van Cauwenberghe. Na de dood van Arnold De Schietere in 1668 
hertrouwde Willemijne Van Meirhaeghe met Gillis De Vrieze. 

Antc>On De Schietere, schepen van Walem anno 1638-40, overleed 
te Wortegem op 16.8.1641 kort na de geboorte van zijn laatste kind. 
Arijne Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 13.2.1655. Hun 
erfenis omvatte o.m. 34 hectaren land te Anzegem, Wortegem en 
Ingooigem. I svgo dd 20.12.1641; svgo dd. 30.4.1655 I 
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4. ANNA VAN MEIRHAEGHE 

Zij werd geboren omstreeks 1605 en huwde te Wortegem op 27.9.1631 
metPIETERVAN CAUWENBERGHE. schepen van Nokere ter 
Borcht. Hij was de zoon van Jan Van Cauwenberghe en Joozijne 
De Meester, de kleinzoon van Gillis Van Cauwenberghe, baljuw te 
Wannegem, en 1 anneken Vanden Dijcke (dochter van Jan Vanden 
Dijcke en Lisbette Vande Wie1e), de achterkleinzoon van Willem Van 
Cauwenberghe en Lisbette Vander Ponten en de betachterkleinzoon 
van Daneel Van Cauwenberghe en Passchijne Dierins 136• 

Het echtpaar vestigde zich te Nokere op de Tjoenshoek op een hoeve 
van 28 hectaren, waar hun kinderen geboren werden: 
1. Judoca Van Cauwenberghe. geboren op 19.4.1632 en overleden 

te Nokere op 10.7.1676. 
Zij huwde te Nokere op 7.2.1651 met Gillis Dam man. 

2. Pieter Frans Van Cauwenberghe, geboren op 8.10.1635 en 
overleden op 26.10.1635 (3 w). 

3. Jan Van Cauwenherghe, geboren op 13.2.1637 en overleden op 
15.8.1650 ( 13 j). 

4. Pieter Van Cauwenherghe. geboren op 23.12.1639. Hij huwde 
te Wannegem-Lede op 31.12.1662 met Joannu \"andt•n Dijcke. 
dochter van Frans Vanden Dijcke en Anna De Curte en kleindoch
ter van Joos De Curte en Catharina De Vrieze (Zie Xlll.l.l.a + 
Xlll.1.1.a.8). Het echtpaar vestigde zich op de voonndde hoeve 
te Nokere. Zij hadden drie zonen: 
a. Pi eter 1 an Van Cauwcnbeq;hc 0 30.R.1663, t 2-t5.172-t land

houwer op het Dammanshof gekgen op de Lindcnhlx·\... te 
Nokcrc; hij huwde achtereenvolgens ml't Cutharin;l Van 
Mcirh<te~hç ("j" 1696) en met r\driana Wan~,kh.· tzk oo\... 
x 111.3.2.d ). 

h. Frans Viln Cauwçnbl.'l)~hc 0 1666, t 1719; hij huwdc..• mc..•t 
Elisabdh Van Mejrhue~hç c..•n wsligdc..· 1ich l)p de..· hl X'\ c..· Ik 
1\t't'ft' Ie Wanncgem-Lc..·de. 

c. Fc;rdi nand V;111 Cituwc;nbc..·r:,:hc 0 ::!0.4.161\5. 
5. Jeuanna Van ('auwt•nlwq~hl'. gehm~n op }(U\.1 M2. Z~i lnm dc..• 

te Nokere mc..•t Jm·uhus Ht• \'rit'lt'. Ze m·~.·rkc..•d lt.' Hubt' in l()ll1. 
(,, 1\lkhm•l Vun Cum,·c.·nht·r~ht'. ~c..·hnn.·n np 1l>.7.1M6. 
7. Muriu Vun Cam\·t·nlwr~ht'. ~chnrt'll op .:!5. 10.1 h-t7. 
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De Van Cauwenberghes vormden te Nokere en buurdorpen een toon
aangevend geslacht dat er jarenlang de plaatselijke openbare functies 
uitoefende. In 1571 was ene Gillis Van Cauwenberghe baljuw van 
Wannegem-Lede. Jan Van Cauwenberghe was schepen van Nokere-ter
Borcht in 1615; PieterVan Cauwenberghe, echtgenoot van Anna Van 
Meirhaeghe, was er schepen in 1662; Pieter Jan Van Cauwenberghe, 
gehuwd met Catharina Van Meirhaeghe, was burgemeester vanNok ere 
in 1717. Zijn zoon Ferdinand Van Cauwenberghe werd er eveneens 
burgemeester en diens broer Frans Van Cauwenberghe, gehuwd met 
Elisabeth Van Meirhaeghe, was burgemeester van Wannegem-Lede. 

Wordt vervolgd. 
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PAUL VERGRACHT 

Het goed en de heerlijkheid 
Ter Bouverijen 

Bouverije werd ook als Bouverie, of soms ook als Bovereid of Boverie 
geschreven. Het is een benaming die in vroegere tijden vrij algemeen 
verspreid was. Volgens L. Van Durme betekent de naam bouverij , koei
enstal of boerderij waar veel koeien worden gehouden (1). Volgens A. 
Carnoy slaat boeverij eerder op een omheinde weide voor koeien (2). 

De naam Boeverie was waarschijnlijk oorspronkelijk de naam van het 
gehucht waar de heerlijkheid ter Bouverijen was gelegen. De naam van 
het gehucht zou daarna zijn overgegaan op het Goed en de Heerlijkheid 
ter Bouverijen. Het gehucht ter Bouverijen lag voor het grootste deel in 
het zuidwesten van Mullem, op de grens met Eine. 

De naam ter Bouverijen gaat terug tot 1360. In dat jaar kocht Pi eter van 
Rokeghem het "goet dat men heet ter Bouverijen, ghelegen inde prochie 
van Mullem" (3). 

Na de eerste vermelding van "ter Bouverijen" in 1360, komt de bena
ming "ter boverijen waert" voor in een document uit 1377 (4). In 1420 
is er sprake van "een stic Jants an tgoedt ter Bouverien" (5) en in het 
renteboek van 1473 staat "eenen buendre Jandts gheleghen boven der 
Bouverijen" (6). 

Het 'Goet ter Bouverijen', ook 'Leen ter Bouverijen' geheten, bestond 
uit twee lenen. Het grootste leen lag in het zuidwesten van Mullem, op de 
Rooigemkouter, en hing af van de heerlijkheid Boeregem in Ouwegem. 
Het kleinere leen lag op het grondgebied van Eine en werd gehouden van 
de baronie van Eine. Bij de Maroliebeek sloten beide lenen bij elkaar 
aan . 
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Daarnaast was er ook een 'Heerlijkheid Ter Bouverijen'. Deze bestond 
uit een "heerelijcke rente", die werd geheven op het Goed ter Bouverijen. 
Deze heerlijke rente werd in leen gehouden van de baronie van Eine. 

Naast voormelde goed en heerlijkheid Ter Bouverijen, is er in twee 
documenten, een van circa 1680 en een van 1735. nog sprake van .. een 
leentjen, groot 12 roen, ligghende in de prochie van Mullem. te Beke 
aenden driesch, daer de Bouverije op placht te staene ... ligghende opden 
suijtoosten vanden setven driesch ende de beke. beginnende van aende 
steenbrugghe". Er moet dus ooit nog een boeverij bestaan hebben. die te 
Mullem op de wijk Beke lag. Dit klein !eentje werd gehouden van .. de 
heerlijkckhede ende leenhave van Auweghem" (7). 

1 HET GOED TER BOUVERIJEN 

Zoals reeds gezegd bestond het Goed ter Bouverijen uit twee lenen. Het 
eerste leen, de grote Bouverij geheten, hing af van het leenhof Boeregem 
in Ouwegem. Het andere leen, genaamd de kleine Bouwrij. werd gehou
den van de baronie van Eine (7). 

I. I H ET G 0 E D TE R B 0 ll V E R 1.1 E N • G E 11 0 ll DE N \"A :'li DE 

HEERLIJKHEID BoEREGEM 

Het Goed ter Bouverijen dat gehouden werd van de ht-erlijkht•id 
Boeregem lag voor het grootste deel op de panx·hit• 1\tulkm. lllt>er 
bepaald, op de Rooigemkouter. Een kleiner tk•d van dit ken. met dt• 
hoeve, lag op Eine. 

1.1.1 Ik Gnt•dt•n•n 

Het landhouwland. het '\vinnt'lllk landt". van ht•t Gnt·d lt'r Bnu\·t·r~it'n. 
lag in Mullem op de Rooigt·mkoutt•r. lk/t' gmtt' kt,Utt•r lag/ligt tusst•n 
de Maroliebeek in llt't zuidoostt'n en de Loowt·g in het 1\t'Lm.l\\t'stt·n. 
Ten nomdoostcn van dit land lag het Got•d lt' 1\tidt•gt•m. Tt•n lllitk'"'slt'll 
lag een gebied dat de naum drneg \'an Kkin-lluist• tl'O. In ht'l Juid\\l':o.· 
ten lag het Glll'd lt' Rooigt'lll, t't'll uitgt•hrl'Ïd gpt•d. dat in de 17t• t'L'\1\\ 
eigendom was van de haronesst' \'Uil 1\·lkmht•J-g. Dit hmtslt' nnnallt' t'L'Il 
omwalde hol'slt•de, lllt't'rst·n. hos t'll landhouwlnnd, sanwn t\llgt'\t'L'r U 
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bunder groot. Aan de noordwe t zijde van de landerijen van het Goed 
ter Bou erijen tond, aan de overzijde van de Looweg, op het grondge
bied an Hui e de Rooigemrnolen. Deze windmolen speelde in 1708 een 
belangrijke rol in de Slag bij Oudenaarde. Hier was immers het hoofd
kwartier ge e tigd van het Franse leger. De molen was in gebruik tot in 
1924. Toen werd hij door een zware storm vernield. Hij werd vervangen 
door een mecbani che molen. Iets na 1940 werd hij volledig afgebroken 
(9). 

oo.J! 

Ter Bouverijen, circa 1735. Bron:RAR Baronie Eine. Film 8 395. 

Volgen het landboek van Mullem (1689-1694) was het Goed ter 
Boeverijen, op het grondgebied van Mullem, 15 bunder, 1 vierendeel en 
71 roeden groot. Het Jag in het eer te beloop, waar het wordt be chreven 
onder de nr . 3 en 14 tot 17. 
In een archief tuk van 1713, wordt het goed om chreven aJ "eenen 
bodem van leene, ghenaempt het Goet ter Bouverijen, gheleghen binnen 
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de prochien van Eijne, Huijse ende Mullem, groot int gheheele achtthien 
bunderen ofte daerontrent, consisterende in een pachtgoet mette huijsing
hen, schuere, stallijnghen, winnende landt. mote, wallen. singhels. grach
ten ende weeden, abouterende oost mijn heere de Raeck. suijt de beke 
(de Marollebeek), west sieur Joos de Looze ende noort den Loowegh ... ". 
Het Goed ter Bouverijen was "staende ter trauwen ende waerheden van
den heere deser heerelijchede van Boereghem" (I 0). 
De heerlijkheid Boeregem lag aan de Boeregemstraat. voor een deel 
op Ouwegem en voor een ander deel op het grondgebied van Huise. 
Boeregem zelf was een leen dat afhing van het Grafelijk Leenhof van 
de Stenen Man van Oudenaarde. Vanaf halfweg de 17e eeuw was de 
familie Tucscaep in het bezit van de heerlijkheden Boeregem. Maldegem. 
Hembiese en Maeneschijn ( 11 ). Deze vier heerlijkheden lagen in 
Ouwegem. Op het einde van de 18e eeuw, althans in 1790. beheerde 
Pieter-Louis de Berlare de heerlijkheden van Boeregem en Maldegem. 
als vader en voogd van zijn dochter Colette-Anne de Berlare ( 12). Pieter
Louis de Berlare was gehuwd geweest met ColetaVan Overwaele. erfge
name van Boeregem. 
De boerderij van het Goet ter Bouverijen stond, zoals gezegd. op het 
grondgebied van Eine, juist ten zuiden van de Man)lleheek. In het land
boek van Eine van 1683 wordt deze hoeve heschrewn onder nr. 5-14. 
sectie 3h. De hoeve stond toen op 1 vierendeel en 5~ roeden grond. Ze 
paalde ten zuiden aan het Goed ter Bouverijen dat gehouden werd van 
de Baronie Eine. Ten westen paalde ze aan de "stmete naer Huijse ofte 
Deijnschen Doschweg". Deze maakte destijds deel uit van de oude 
Deinze of Brugse Heerweg. Deze heerweg vertrnk hij de molen "Ot.• 
Spriet" in Bevere. De:t.e windmolen stond langs tk Gt.·ntse Heitwt.·g. op 
de hoek van de weg die vandaar al over dt.• Dnnm en de Elsakker. naar 
Huise-Lozer liep en :t.o verder naar lkinze ll3). 
In de periode dat het landhot.'k van Eine \\'t.'n.i opgestdd. I tl~3-l t't~7. 
woonde Gillis de Vric:t.e op dt• hnfstt.'lk. Dt.· Roun·rie was toen eigt.•ndnm 
van ".lonk vrouwe Marie Cicllinl'k, wt•duwt• van Sit•ur Gillis lChristiat.•tt'?) 
du Bois tot Ghendt". 
De hoeve staat thans ht•kend als ht.•t Hof Lammt·ns. Ze ligt aan lk 
Beekstraat. nr. 2. Het is een grnte, nagt•not•g volk·dig gt.•sh,tt•ni\\X'\e. lkt 
woonhuis ligt ten noordwesten. langs dt• Marnlkht.•t.·k. Ik Man.,llt•lx·d. 
is op deze plaats overwelfd. l kt woonhuis ht.•t•ft /t.'S tr:l\"t't'l'n. P:mrn:\:\st 
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nog twee traveeën waarvan de laatste is dichtgemetseld. Vroeger was 
bier de ingang oor de knechten. Er is geen verdieping. 

Het woonhuis van de hoeve Lammens. Links de toegangspoort. 

Een grote schuur staat in het zuidwesten. Destijds bevonden zich hier de 
dor vloer en de voorraadkelders. In het noordelijk deel van deze vleugel 
is er een grote poort die toegang verleent tot de binnenkoer. Boven deze 
poort i een sluitsteen ingemetseld met het jaartal 1801. daarboven een 
kleine ni met een beeldje van St. Antonius. Hetjaartal1801 komt even
eens terug in het anker bovenaan de zijgevel van de schuur en in het dak 
van de tallingen langs de straatkant. Nog andere stallingen begrenzen de 
hoeve aan de noordoostzijde. 
Het jaartal 1801 verwijst naar het jaar waarin de hoeve opnieuw werd 
opgebouwd, nadat ze door een brand was vernield. Daardoor staat de 
hoeve nu nog steeds bekend als '" t Verbrand Hof'. Ook wordt ze "'t 
Spook.hof' geheten, omdat het er destijds zou gespookt hebben, toen 
ze gedurende een zekere tijd onbewoond was gebleven. De paters van 
Ron e zouden toen peciaal zijn afgekomen om het spook uit te drijven. 
Met ucce , zo bHjkt. 
Het Leen ter Bouverijen tond "teenen vollen reliefve van thien ponden 
par ij ende twintigb cheel par ij van carnerlijngh ghelt telcker doodt". 
Deze som moe t bij overname door succe ie worden betaald aan de 
leenheer. "Ende al het verwandelt bij coope ofte andersin , oo heeft 
den vo r eijden heere van d'heerlichede van Boereghem den thienden 
pennîjnck van dat ghelt", wat betekent dat bij verkoop van het goed de 
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nieuwe eigenaar I 0% van de koopsom als successierecht aan de heer 
moest betalen ( 14 ). 

1.1.2 De Eigenaars 

Als oudste eigenaar van het Goed ter Bouverijen staat Loys van Mullem 
bekend (15). Hij leefde rond de eeuwwisseling van het jaar l.WO. Hij 
was de oudste zoon van Wouter vanMullemen van Jeanne van Poucke. 
dame van Willecomme. Hij was de achterkleinzoon van Jan van Mullem. 
die zelf de zoon was van Wouter 11, de laatste heer van die naam van de 
heerlijkheid Mullem. 

Loys van Mullem was heer van La Motte. Hij was gehuwd met Liesbeth 
van Welle, dame van Pumbeke en van Yarembeke. in het Land van 
Waas, en weduwe van Otho, heer van Steenhuijse en Avelgem .. Rond 
1396 werd Loys van Mullem eveneens heer van Diestveld in Ingooigem
Otegem, door successie verkregen van zijn oom. Pesteel van Mullem. 
gezegd Busteel (16). De echtgenote van Loys van Mullem stierfin 1422. 
Hijzelf is vermoedelijk in 1430 gestorven. Ze werden heiden begraven in 
de kerk te Sint-Niklaas (17). 
Hun oudste zoon Philippe van Mullem, erfde in l-BO Pumbeke en 
Yarembeke in het Land van Waes, Diestveld en de Bom·erie. Hij huwde 
een eerste maal met Elisaheth Boudins en een tweede maal met Anne 
Bette. 

Na het overlijden van Anne Bette huwde Philippe Yan Mullem. \"Oor c.."t.'n 
derde maal, met Jeanne van Steelant. danll' van het Hof van Belsek in 
het Land van Waas en dame van Hoghe C'nudatx·n.·h in Sint Nil-.htas 
(IR). 

Philippe van Mullem had slechts c..'c5n kind nis algemec..•n erfgc..·n;mm. c..-en 
dochter .losine, geboren uit tijnlaatstc..· huwelijl-.. In 144.2 huwdc..· lk/e mc..•t 
Jean de C'uinghit.•n of van Cooygc..·m. die.• hc..·c..·r was van Pc..•t·q. Zlxhx·ndc..· 
kwamen de heerlijkhc..·den Pumhekt·. Yan.·mhc..·l-.c..· en Dkstwld en hc..•t 
Goed ter Bouverijc..·n in hc..•t hc..•:tit van de.• familie.· van (\)()ygc..•m \ 19). 

Bij het overlijden van :t.ijn vwuw, Josinc..• \'an 1\tulkm, in 14:\.\, dc..·c..·d .hm 
van Cooygem de venkling van 1ijnc..•n haar gnt'lkn:n ondc..·r tijn 1-.indc..'f\'1\. 
liet Goed ter Bouwrijen werd toc..•gt'\\'l' /t'n nan :\rnnul kt t .-\n.·ndn ':m 
C'onyg1:m: "Item Arnnulkt. .. la tt'ITl' l't lid' dl' Hllll\c..'ri.ic..·. Sl'Îillt.'l' c..·n I•• 
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partye de Mullem, emprès d' Audenaerde et sy en aura sa part après Ie 
décès dudit Jehan, son père" (20). 

Door het huwelijk van Agnes van Coygem, filia Arendt, met Raes Van 
Brackel. 'gezeit' Van den Bossche, fs Gillis en Catherina Vander Meeren, 
heer van Outrijve, kwam de Bouverie in het bezit van de familie Van 
Brackel. Samen met o.a. de familie van Petegem en de familie van 
Cooigem, was de familie van Brackel een van de oudste families van 
de regio. Ze wordt vermeld sinds de lüe eeuw. Ze waren heren van de 
heerlijkheid Brakel, die Nederbrakel en Opbrakel omvatte. Het oudst 
bekende lid is Lietbertus van Bracket, die rond het jaar 1000 moet heb
ben geleefd. Een zoon van hem, eveneens Lietbertus geheten, geboren 
rond I 0 I 0, werd bisschop van Cambrai. In I 064 bekrachtigde hij de 
stichting van de abdij van Ename door graaf Boudewijn (21). 

De laatste telg van dit oude geslacht, Petronelia van Brackel, huwde op 
het einde van de I Ie eeuw, met Sigerus, burggraaf van Kortrijk. Drie 
generaties later nam de familie van Kortrijk, de naam van Brackel weer 
aan. In het begin van de I4e eeuw splitste deze familie van Bracket zich 
in twee afzonderlijke takken. Robertus, fs Daniël, werd heer van Ten 
Bossche in Opbrakel en kreeg de toevoeging 'gezeid ten Bossche' achter 
zijn naam (22). 

Raes van Brackel vervulde in Oudenaarde verschillende schepenambten. 
Hij werd, samen met zijn vrouw, begraven in de St. Walburgakerk. Bij 
het overlijden van Raes Van Bracket ging het goed in 1553 over op zijn 
zoon, Joos (23). 

In 1604 was Ter Bouverijen eigendom van Joos Van Bracket, fs Erasmus. 
In datzelfde jaar 1604 was Joos van Brackel eveneens eigenaar van het 
andere deel van ter Bouverijen, dat atbing van de baronie Eine. Hij had 
dit laatste goed verkregen "bij naerhede" van Joos Van Lake, fs Willems 
(24). 

Joos van Brackel werd opgevolgd door zijn zoon, Pieter Van Brackel, 
heer van Croix etc. 

In 1679 is het leen van Pieter Van Brackel overgegaan op jonkheer 
Ferdinandus De Voocht, fs. Raes, die ook het gedeelte van Ter Bouverijen, 
dat afhing van de baronie Eine, kreeg. In het leenboek van Eine van 1679 
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heet het dat zijn Goed ter Bouverijen, dat van de baronie Eine afhing, ten 
noorden grensde aan "sijn ander goet, wesende nu een huijsplecke ende 
pachthave met wallen ende bogaerden", i.e. de hoeve van ter Bouverijen 
(25). 

Verwantschap tussen de families van 1\lullem. "·an Co~·ghem en ,·an 
Braeckel 

Wouier 11, heer van Mullem (ca 1301-1319) 

Wou1er, heer van Mullem? 

Danee\ (ca 1378) 
Ridder, baljuw van Oudenaarde 
00 lsabelle Priems 

I 
I 

Jan. ridder 

Jan. heer van de 
meie~i v. G 'bergen 

Willem 

Nico1as 

Wouter van Mullem Pesteel. heer 
Schepen van het Land van Wro.s ( 1361) 

oo Johanna van Poucke 
Dame van Willecomme 

I 
Loys. heer van T cr Bouverie ( t 1431 '?) 

00 Elisabeth van Wdle (t 14:!:!) 
Dame van Yarembeke en Pumbeke 

v. Diest\ eldt 

Philippe van Mullem, ridder Wouter, ridder (t 1441) Loys 
Heer van Varcmbekc, Pumhcke. lloogba\ju\\ \an Oudemmrdc. 
Bouvcrie en Diestvcld dnanul van Kortrijk 
00 I. Elisabeth Boudins 00 Elisuhcth sT,,sh:rs 

2. Annc Bette 
3. Johanna van Steelandt 

I 
Josine ( t 14H3) 
00 Jan vnn Coyghem, heer van Pe~·q 

A rent vnn Coyghem Oemrd vun l\,yghem, h\-cr v:m l11cst\ dd 

I 
Annu van Coyghem, dume vun Bllllverl\• en Vurcmhd.e l t I :'iS :'i) 
00 Rucsvun Bracket. fsOillis(t 1554) 
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In 1680 kocht jonkvrouw Maria Ghellinck, weduwe van Christian du 
Bois. behalve het klein leen, ook het groot leen van het Goed ter Bouverije, 
van "Mher Ferdinand De Vooght, heere van Gheluwe, Poelcappelle etc. 
ende vrauwe Barbara lsabelle de Waudripont, sijne gheselnede" (26). 
De aankoop gebeurde, samen met nog een meers van "ontrent 18 hon
den (een bunder en 50 roeden) inde Eijne meerschen" voor de som van 

"thien hondert ponden grooten vlaemsch". Daarin waren begrepen "alle 
de huijsijnghen, schuere, stallijnghen, fruijt draeghende, opgaende ende 
tranekhoornen daerop staende". Voornoemde Ferdinand De Vooght en 
zijn echtgenote hadden tot de verkoop besloten "uijt puren noot ende 
omme daermede te suijveren de lasten die daerop gheaffecteerd sijn". 

Na het overlijden van jonkvrouw Maria Ghellinck ging de helft van 
het goed ter Bouverijen, in I 693, over op haar dochter, jonkvrouw 
Margriete du Bois, die gehuwd was met Anthone-Judocus Nissens en 
de andere helft op haar zoon, Franchoijs du Bois, advokaat bij de Raad 
van Vlaanderen te Gent. Bij het overlijden van Margriete du Bois ging 
haar deel van het Goed ter Bouverijen in 1713 naar haar nog minder
jarige zoon, François Nissens, die priester werd (27). In 1732 schonk 
François Nissens het goed aan zijn zuster Marie-Sabine Nissens, die op 
30 juli van dat jaar er het verhef van deed. Op haar beurt maakte zij 
het daarna over aan haar oom, Charles-Philippe Pattin, "raedt van zijne 
majesteits Princen Raedt tot Brussel". Deze was gehuwd met Thérèse
Waltrude du Bois, een zuster van haar moeder Margriete du Bois. Bij het 
overlijden van Charles-Philippe Pattin kwam het in handen van zijn zoon, 
jonkheer Char1es-Eugène de Pattin. Bij diens overlijden ging het in 1761 
over op zijn broeder, Jean-Baptiste en consorten. Jonkheer Jean-Baptiste 
de Pattin wa<> "chevalier, raedt ende auditeur van haere majesteits cae
mer van rekeninghe tot Brussel". Hij deed het verhef van het Goed ter 
Bouverijen op I 6 februari 1762, "soo over sijn selven als over sijne broe
ders ende susters pro indiviso". Hij was het goed "haudende in leene 
met manschepe van d'heer ende meesterPieter Van Overwaele, van sijne 
heerlickhede ende leenhove van Boereghem, t'welck leen gheleghen is 
binnen de prochie vanMullemende is ghenaemt 't Goed ter Bouverijen". 
Pachter wa<> toen Christiaen V anderstraeten (28 ). 
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Wat er rond de Franse Revolutie met Ter Bouverijen precies is gebeurd. 
is niet duidelijk. Aan wie de gronden werden verkocht of aan wie re zijn 
te beurt gevallen blijft voorlopig een vraagteken. 

In 1834 was Jozef Penneman, rentenier te Gent, eigenaar van de hoeve. 
In 1850 verkocht zijn zoon, Ambrosius Penneman, de hoeve. samen met 
de bijhorende landerijen, in totaal 32ha 5a groot. De verkoop ging door 

"ter afspanning in den Posthoorn in de Kromsleeg te Gent". Kopers waren 
Pieter-Antone Van Rechem, fs. Cornelis. landbouwer te Mullemen zijn 
zuster Anna-Louise Van Rechem, weduwe van Livinus De Meulemeester. 
wonende te Petegem. Ze betaalden daarvoor een bedrag van I M.250 
francs. De Bouverie, met alle bijhorende landerijen. was toen in pacht 
bij Leo De Ruijek (29). 
Pieter-Antone Van Rechem, die ongehuwd bleef, overleed op dezelfde 
dag als zijn voornoemde zuster, Anna-Louise, narnelijk op 25/0911859. 
Zijn en haar talrijke goederen werden verdeeld in vier kavels. een kavel 
voor ieder van haar kinderen. die ze had met Livinus Demeulemeester. 
Kavel A, met de Bouverie, werd bij lottrekking toegewezen aan Livinus 
Demeulemeester, fs Livinus. Kavel B met het Goed te Mielegem ging 
naar zijn zuster Marie-Sophie Demeulemeester. die gehuwd wa." met 
Charles-Louis Landrieu. Tot de eigendommen van Pieter-Anthone Van 
Reehem hoorde o.a. ook de molen, langs de Gentstmat te Bevere. I:Xze 
ging naar Francesca Demeulemeester. 
Na het overlijden van Livinus Demeulemeester. fs Livinus. die onge
huwd was gebleven, viel het Goed ter Bouverijen in l ~N5 ten ded mm 
Emiel Landrieu (0 14.06.1 ~66), zoon van Jean-Fmnçois en kleinwon van 
Charles-Louis Landrieu en Marie-Snphie Dt• Meukmeester c~O). 
Emicl Landrieu woonde te Eine, in de villa. Hcurnestnmt. nr .~0. <.~'k hij 
bleef ongehuwJ. Bij :r.ijn owrlijdt•n in ll)4l) ging dt• Bouwrk naar 1ijn 
nicht, Ghislaine Landril-u (0 30.1 0.19), do~.:htt•r van Ht•nri-Gustaaf. bur
gemeester van t kurne. en gehuwd l111.'t t knri Van lnnis. 
Na het overlijden van Ghislaint• Lamlricu in 199 I wad de lhx'\'l', sam~.·n 
met de vele andere got•dert'll, waaronder o.a. het Citx•d lt' Midt•gt•m. 
eigendom van haar t.oon, .los~ Van lnnis. 
De hoeve wordt thans uitgehaat donr Lu~.· Lmnm~.·ns 1.'n Martin~.· Van d~.· 

Pontsele. Luc Lanllnt•ns nam 1.e in 1979 tW1.'r \'Uil 1ijn \':tlkr .-\llx·rt. dk 
ze op t.ijn ht•urt in 1941\ had m•t•rgl'IHllllt'll van 1ijn Yndt•r. In ll)~:\ "a~ 
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deze laatste met zijn familie van uit Huise-Lozer op deze hoeve komen 
wonen. in opvolging van de familie Ceuterick, de vorige pachters. 

1.2 HET GOED TER 80UVERIJEN, GEHOUDEN VAN DE 

BARONIE EINE 

1.2.1 De Goederen 

Het leen, "gheheeten het Goet ter Bouverijen, gheleghen in de prochie 
van Eijne", was in 1604 gehouden "in leene ende manschepe van hooghe 
ende moghende heere, heer Jacques de Langlée, ridder, heer van Pecq, 
ber van Vlaenderen, baron van Eine etc., van sijnen hove ende heer
schepe van Eijne". Het was "groot drij bunderen en half lants ... daer
deure loopende sheeren straete". Het paalde ten westen "aen de straete" 
of .. Bruchschen Herwich". In 1608 heet het dat het ten noorden paalde 
aan "tleen van mijnheer Pieter Van Bracle, fs Raes, heer van Croix etc." 
(31). 
Het Goed ter Bouverijen, dat van Eine afhing, grensde ten noorden aan 

"sijn ander goet, wesende nu een huijsplecke ende pachthave met wallen 
ende bogaerden", dat deel uitmaakte van het Goed ter Bouverijen, dat 
gehouden werd van Boeregem (32). 
Van ditzelfde goed maakte ook een meers deel van uit, gelegen in de 
Scheldemeersen, een bunder en 50 roeden groot, "soo dit leen tsaemen 
groot vier bunder en thien hondert". 
Nagenoeg I bunder landbouwland lag op het grondgebied van Mullem 
(33). 
De oppervlakte van de landbouwgronden die deel uitmaakten van het 
Goed ter Bouverijen en op het grondgebied Eine lagen, bedroeg onge
veer 2 bunder en half. Hun ligging komt overeen met de beschrijving van 
drie percelen landbouwland, in de buurt van de hoeve ter Bouverijen, in 
het landboek van Eine van 1683. Ze worden er beschreven onder de nrs. 
542, 543 en 545, sectie 3h. Ze behoorden in die tijd toe aan "jonkvrouwe 
Marie Gellinck, weduwe van Sieur Gillis du Bois tot Ghendt". Volgens 
het landboek waren deze drie percelen samen 2 bunder, 2 vierendelen en 
31 roeden groot. 

Het leen stond "teenen vullen reliefve van tien pondt ende twintigh schel
lingen van camerlinckgheldt ter doot, ende alst verwandelt hij coope, den 
IOe pcnninck van dat geit" (34). Dit hetekent dat de nieuwe leenman, hij 
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overname door successie, I 0 pond en 20 schellingen moest betalen aan 
de leenheer, de baron van Eine. Bij verkoop wa~ de koper hem de tiende 
penning - I 0% van de koopsom - schuldig. 

1.2.2 De Eigenaars 

Het Goed of het Leen ter Bouverijen, dat afhing van de baronie van Eine. 
wordt in het Leenboek van de baronie Eine van 1604 tweemaal vermeld. 
namelijk onder art. 36 en onder art. 86. De eigenaars zijn echter verschil
lend en hetjaartal bij art. 86 is 1608 i.p.v. 1604. 
In 1604 werd het leen gehouden door Joos Van Braecle, fs Erasmus. heer 
van Outrijve. Hij had dit leen verkregen "bij naerhede", bij successie. van 
Joos Van Lake, fs Willems (35). 

Behalve het goed ter Bouverijen bezat de familie Van Braede in 16().l. in 
Eine en in Mullem, nog drie andere leengronden. die gehouden werden 
van de baronie Eine. Het waren: 

een leen dat bestond uit een stuk landbouwland. groot 3 hunder 
en half en een meers. groot 5 vierendelen. Het behoorde toe aan 
Joos Van Bracle, fs Joos. Het land was "ligghende bijden hospitae
len goede''. Vermoedelijk is dit land het leen dat in het landhoek 
beschreven wordt onder onder nrs. 671 en óT2 in sectie -la. Het werd 

"ghenoempt de Compaigne". Het paalde "westnoort de straete. voor 
d'heerbeerghe ghenoempt 't Schaerken". De meers was "gheleghen 
in Eijnemeersch ". Deze meers staat in het landhoek onder nr. 119. 
sectie I. 
In de zelfde voormelde sectie -ta. had het hospitaal van Oudemmrdt.• 9 
stukken grond liggen die samen 7 huntkr. 2 vien:ndelen en 5-t 1\x-den 
groot waren. 
een ander stuk meers van 75 ftlt'tkn lag "indt'll gansptx·l. .. at•n dt• 
Galgstraete". Eigenaar was Pielt'!' van Br.tt't'k. fs Joos. 
een derde leen dat t't'll hunder gront was, ht.'Staandt• uit IWt'l' stuk
ken land. gdegcn in Mui km. was cvenet•ns t'igt.•ndlllll van Pielt'r 'an 
Bract.·kel,. liet ene stuk werd "lll't vijvcrhnssdlt'lkl·n" gdlt'lt.'n, lwt 
ander '\Ie callijnterhergh". 

In 160X wus het goed ter Buuvt.·rijt·n. /lla\s \'t'l'llll'ld in '''''rn'x'nhlll'l'n
hock undcr nr. X6. t.•igt•ndom gt·wordt.•n van Pielt'!' van Bra~o:kl'l, fs J,'l\,s. 
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In 1679 hoorde het toe aan Erasmus of Raes De Voocht, fs jonkheer Jan, 
heer van Brakel. Er wordt niets gezegd over de manier waarop deze Raes 
De Voocht eigenaar is geworden van dit leen. Was hij gehuwd met een 
dochter van Pieter van Braede en is hij aldus door successie eigenaar 
geworden van het Goed ter Bouverijen? Of heeft hij het goed gekocht 
van Pieter van Braede? Voor deze laatste veronderstelling pleit het feit 
dat in de periode na 1604, nog andere gronden in Eine en Mullem, die 
eigendom waren van de familie van Braede, in handen kwamen van 
andere eigenaars. Zo werden de drie voornoemde lenen van de familie 
Van Braede zeker vóór 1679 verkocht. In de tijd dat het landboek van 
Eine werd opgesteld, was de "grond bijden hospitaeten goede", immers 
eigendom van Anthone Van Coye. De meers in Eijnemeers was toen 
eigendom van "Maria Gellinck, weduwe van sieur Gillis Du Bois". 

In 1679 is ook het gedeelte van Ter Bouverijen, dat leen was van 
Boeregem, overgegaan van PieterVan Braede op jonkheer Ferdinandus 
De Voocht, fs Raes. Deze verkocht het jaar daarop zowel het gedeelte 
dat afhing van de baronie Eine, "ghenaempt de deene Bouverije", als 
het grootste gedeelte dat van Boeregem afhing, aan jonkvrouw Maria 
Gellinck, weduwe van jonkheer Gillis-Christian du Bois. 
In 1693 ging het Goed ter Bouverijen in zijn geheel over op hun dochter, 
jonkvrouw Margriete du Bois, die gehuwd was met Anthone-Judocus 
Nyssens. Bij haar overlijden in 1713, ging het naar haar toen nog min
derjarige zoon, Franciscus Nyssens. Op 30 juli 1732 schonk deze het 
aan zijn zuster, jonkvrouw Marie-Sabine Nyssens, fa Anthone en op 18 
november van datzelfde jaar schonk zij het op haar beurt aan haar oom, 
Charles-Philippe Pattyn, "Raedt in zijne Majesteits Princen Raedt tot 
Brussel", die gehuwd was met Therese- Waltrude du Bois (36). 
In 1762 werd het "verheven over jonkheer Jean Baptiste Pattin, chevalier 
ende raedt auditeur tot Brussel, als over sijn broers ende susters", kinde
ren van Charles-Philippe Pattyn. 

2 DE HEERLIJKHEID TER BOUVERI.JEN 

De heerlijkheid Ter Bouverijen was een heerlijke rente, die in leen gehou
den werd van de baronie Eine. 
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Onder art. 21 van het leenboek van de baronie Eine uit 1604. wordt 
jonkheer Philippe de Ligny, heer van Gaemeval. Axpoele en Han~beke. 
genoemd als leenhouder van het leen "wesende eene heerlicke rente. 
haer bestreekende binnen de prochic van Eijne ter Bouverijen ... Hij hield 
dit leen "in rechten leene ende manschepe van hooghe ende moghende 
heere Jacques de Langlée, riddere, heere van Pecq, ber van Vlaenderen. 
baron van Eine, souveraio bailluij vande lande ende graefs.chepe \'an 
Vlaenderen, hoochbailluij van Ghent. Ditte van zijne heerlicheijt ende 
hove vande baronije van Eijne."(37). 
Ook in het leenboek van 1669, in de tijd dat Paui-François de Lalaing 
baron van Eine was, wordt onder art. 21 deze heerlijke rente vermeld. 

"Vrouwe Franchoise Helman, douairière van Nicolas du Jardin. riddere 
en heere van Hemsrode etc" was dan eigenaar van dit leen ... Ende is dit 
leen eene heerelilijcke rente (38). 
Deze heerlijkheid wordt eveneens uitvoerig omschreven in de .. heerlijc
ken renteboec ende incomen, van het leen ende heerlijckhede. ghenaempt 
Bouverije", die de jaren 1754 tot 1793 omsluit (39). 
Dit leen had het statuut van heerlijkheid. Behalve de heerlijke rente ,.an 
het Goed ter Bouverije, bezat de leenhouder ervan eveneens de heerlijke 
rechten. 

2.1 DE HEERLIJKE RENTE EN DE HEERLIJKE RECHTES 

De "heerelijcke rente" bestond uit "sesthkn schellinghen ende acht 
deniers parisis, twee cappoenen, twee hoenderen t.•nde in ewne t."en hlln
dert ende twaalf halsters, een meuken. ende eenen achterlijnd. tsj;.1ers 
spendemaete". Men was "ghecostumt.•ert tt.tid te nntfanghen op Sinte 
Maertcns avont ende elck jaer, op 't heerscip \'l){lrseijt" HOt 

De leenman mocht een baljuw nanstdlen "dit.- Wt.'t doen ma~..·h met de 
Jacten alst noot is", Ik baljuw mndlt "mnnnt.•n ontkt.'llt.'n van mijn H'\\lf
seijden heen: van Eijnc". in geval dt.• pnchtt.'f'S, die aangt.•duid waren HXlr 
de schepenbank. niet voldot.•nde in aantal waren lllll te tt.•tdt.•n H I). 

Vanaf 16XlJ hadden "de baljuw. lneten ende grdlier vandt.' ht.'t.'rdijd,ht.•it 
van Bourwat.·ns ende Bouvcrijt.•n" Ct.'ll gemet.·nsdmppdijke sdlt.'JX'nh:mk 
(42). Vanaf 1754. wanneer Chark·s Akgamlx·. harnn van UU\\l'gt.'ll\, 

eigenuur was gewordt.•n van dt• ht.•t•rlijkhcid tt'l' Bnuwri_kn. l'll \'~lil \11..

heerlij kht•lkn dt• TntTt.' t 'llc..•rkgt•m t.'ll lkrwa~..·ns. \\'l'l'l.kn lk takl'll ':m 
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deze drie heerlijkheden gemeenschappelijk beheerd door één baljuw, 
met schepenen van de diverse heerlijkheden. 
Ook van andere heerlijkheden op Eine zetelden de schepenbanken dik
wijls gezamenlijk. Dit was o.a. het geval op 22 januari 1765. Op die dag 
verscheen Theodorus Smeets van Elsegem, voor de gezamenlijke baljuws 
en laten van de heerlijkheden van Bouverijen, Santberghe, Wesseghem 
en Croockx leen. met de vraag om beslag te laten leggen op een hof
stede en op landerijen die over deze diverse heerlijkheden verspreid 
lagen en die toebehoorden aan J.B. Ruijtte. Theodore Smeets vroeg de 
inbeslagname van deze goederen "tot versekerthede ende voor soo veele 
noodt tot recouvre valt, al het gonne angewesen soude connen worden 
an Pietemelle Smeets, 's comparanten dochter, ter eausen van haere 
defloratie, becostijnghe van het anstaende kinderbedde ende alimentatie 
vande vrucht. bij den voornoemden Ruijtte met de gemelde 's compa
ranten dochter verwekt, alsmede van alsulcke voorder casten, schaeden 
ende intresten die daer uijt souden connen resulteren" (43). De hofstede 
waarop beslag werd gelegd, "met alle d'huijsinghen, boamen ende 
andere edifitien daer op staende ... (lag) op het gehuchte de Marolle ... 
(was) groot in erfven een vierendeel 20 roeden (en was) gehauden vande 
heerlijckhede van Bouverijen, abouterende oost het beekxken ende de 
straete naer de Marolle". 

Aan de heerlijkheid ter Bouverijen kwam ook toe "tol, vont bastaert ende 
extrangiers goet, boeten van drij ponden parisis ende daer onder". Naast 
het heffen van tol op de wegen had de heer dus ook eigendomsrecht op 
gevonden voorwerpen en op de goederen van bastaardkinderen en van 
vreemdelingen, die niet werden opgeëist ( 44 ). 
Het leen stond "teenen vullen reliefve van I 0 pandt ende 20 schellingen 
van camerlinck geit telcker doot'', bedrag dat de nieuwe leenman aan de 
leenheer moest betalen bij overname van het goed in geval van erfenis. 

"Ende als men dit voorseijde leen vercoopt, zoo is men schuldigh den 
tienden penninck" ( 45 ). 

2.2 DE ACHTERLENEN, GEilOUDEN VAN DE 

HEERLIJKHEID TER BouvERI.JEN 

De heerlijkheid bezat twee achterlenen. Van deze lenen wordt echter in 
de twee bestaande leenboeken, noch de ligging noch de grootte mee-
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gedeeld. Ze stonden "teenen vullen reliefve ter doodt ende als de~lve 
vertieren bij coope, soo sijn sij schuldigh den I Oe pennijnck van dat gelC 
(46). 
Een van deze twee lenen was de heerlijkheid Santberghe. die een heer
lijke rente was op gronden, "gisant près du chäteau de Borwaen" (-l71. 
Van het andere leen zijn er geen duidelijke specificaties. 
Bij een gedwongen verkoop van goederen, toebehorende aan Jan Vander 
Straeten, in 1684, werden twee stukken land vermeld, die op de Lange 
Luinkouter lagen en die "gehouden" werden van de Bouverije: .. den 
Langhen Luijnbulck, groot 2 vierendcelen ende 25 roeden". en een stuk 

"saeijlandt, groot 1 vierendeel ende 50 roeden. ghenaempt den Paepe" 
(48). Vermoedelijk gaat het hier om gronden die bij een van de twee 
achterlenen van de heerlijkheid ter Bouverijen hoorden. Deze twee stuk
ken werden toegewezen aan de weduwe, Anne Vander Straeten en aan de 
kinderen van Anthone Amelot, fs Anthone. brouwer. Deze had de pro
cedure tot verkoop in 1782 in gang gezet. maar wa" intussen 0\'erleden. 
Deze twee percelen worden in het Landboek van Eine beschreven onder 
respectievelijk nr. I 00 I, sectie 5e en nr. 1053. sectie 5g. 
Er was ook een hofstede, die atlling van de heerlijkheid Ter Bouverije. 
maar daarnaast ook van nog twee andere heerlijkheden: een .. hofstede. 
ghenaempt den Veltheere, mette huijsinghen. schuere, stallijnghen 
ende andere catheijlen, daer teghenwoordigh den ghecondempneerden 
woont... groot een vierendeel ende 75 roeden (was) ligghende ond~T de 
heerlijckhede van Santherghe, Browaens ende Botm:rijen .. (-N). 

2.3 DE Ct.JNSGRONDEN 

Het "leen ende heerlijkhede, ghenaempl Bouvcri.k. gul·ndl· uijt diwrsd1e 
landen, haer bestreekende binnen dl' pnx:hie nm Eijne ende daeront
rent ... gehouden vanden how ende haronijc van Eijne" had in totaal N~ 
cijnsgmndcn. De totale oppl'rvlakll' van tk \'l'tV<Khte pl'l\.'l'kn h<.·dn:x·g 
nagenoeg 33 hunder ot' ongl'Vl'l'r -l7 ha. lkhah·l' drie hl,fsh.'dt•n. I\\('(.' 

weiden en een hos, ging het uitsluitend om landbouwland c~m. 
Van de 6~ percelen lagl'll er óh op Einl', m.h. op th.·mw-Eijn~.·. tkuwr· 
Eine, ook Over- of llogl·r-Eitll' gl'llclcn. was l'l'll uitg~.·stn.·l-t gd,Îl'\t in 
hel zuidwesiL'Il van Einl'. liet omvnlle n.n. tk 1\tar"'lk. Eijn-l\ll'l"-'gl'lll. \k 
M iddclkouter en de l.angl' l.uijn!...otlll'r. Vict"-'lllwintig IX't\.'l'kn lagl'll \'1' 
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de Marollekouter, dertien op de Middelkouter, vijftien op Eijn-Moregem 
en veertien op de Lange Luijnkouter. 
Bij de Marolie lag/ligt het hoogst gelegen gedeelte van Eine. De 
Maroliekouter was ten noordwesten begrensd door de Looweg, ten 
noordoosten door de weg naar Lede, ten zuidoosten door de St. Hilarius
Lindestraat en de Maroliestraat en ten zuidwesten door de grens met 
Ooike. In het zuidoostelijk gedeelte van de Maroliekouter liep de Grote 
Beek of Marollebeek. Deze ontsprong op de Melkhoek in Ooike, vlakbij 
de grens met Eine. Aan deze beek lag, bij de 'hoeve Van Steenbrugge', 
een watermolen, die de naam droeg van Witte Molen of Maroliemolen. 
Hij werd in 1882 afgebroken. Ten zuiden van de beek lag een meers, 
die 'Het Drijnckelinckxken' heette. In de kromming van de St. Hilarius
Lindestraat bevond zich in de tijd van het Ancien Régime een hofstede
café, de 'Marolle' genaamd, en een partij land dat 'Den Mescauter' 
heette. Deze laatste was eigendom van de Bouverij. 

Vijftien percelen lagen op Eijn-Moreghem. Eijn-Mooreghem lag ten zui
den van de Maroliekouter. Behalve de Rijnek van Mooreghem werd ook 
het zuidelijk gedeelte van de Marolie, ten westen van de 'Rijnck' tot 
Eijn-Moregem gerekend. Hier lagen o.a. partijen land met benamingen 
als de Turck, de Boterbulck, de Vidtsebulck, het Capperken, de Bertel, 
de Totie, ... Van deze percelen waren de drie laatste eigendom van de 
Heerlijkheid ter Bouverije. In het landboek worden ze vermeld onder de 
resp. nrs 1018, 1017 en I 006 in 5e. 
Op de Lange Lu ij nkouter lagen er veertien percelen. De Lange Lu ij nkouter 
was een lang uitgestrekte kouter die begrepen lag tussen de Marollestraat, 
de Pruimeistraat en "de dreve naar Borwaen" in het noordoosten en de 
Lange Luijobeek in het zuidwesten. De Lange Luijobeek ontsprong op 
het nagenoeg hoogste punt van Eine, op de Marolle. Over het eerste deel 
van haar verloop vormde ze de grens tussen Eine enerzijds en de paro
chie~ Ooikeen Bevere ander;;ijds. Ze liep in zuidoostelijke richting, in de 
richting van het Hof Vander Meeren, waar ze net vóór dit hof in noord
oostelijke richting afboog, in de richting van de Pruimelstraat, waar ze 
mede ontstaan gaf aan de noordelijke arm van de Diepebeek (51 ). In het 
noordwesten van de Lange Luijokouter lag het Lange Luijnbos, bijna 
drie bunder of nagenoeg 4 ha groot. 
In 16S4 werd voor de baljuw en de laten van de heerlijkheden ter 
Bouverijen, Berwaens en Santberge, "een partije saeijlant, groot een vie-
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rendeel ende vijftigh roeden, ghenaempt den Paepe ... gehauden (werdJ 
van Bouverije" verkocht, evenals "een partije lants, ghenaempt den 
Langhen Luijn, groot twee vierendcelen ende 25 roeden" (52). De eerste 
partij lag op de Lange Luiujnkouter, nr. 1052, sectie 5g in het landboek. 
De tweede lag op Eijn-Moregem, tegen de Lange Luijnkouter. nr. 1001. 
sectie Se, in het landboek. 
Op de Middelkouter lagen dertien percelen cijnsgrond. De Middelkouter 
was een grote kouter die omsloten werd door de Trompestraat. de 
Maroliestraat en de straat die van de Doom naar Lede liep. In het noord
westen van deze kouter lag de Meere met de Meereput - een uitgegra
ven put die omringd was met bomen. Op de Middelkouter lagen partijen 
land met namen als De Boonruischer, Het Cruijsken. De Mansroo. De 
Wulghskens ... De Boonruijscher en een deel van Het Cruijsken waren 
cijnsgronden van de Bouverije. 

Slechts twee percelen cijnsgrond van de Bouverij lagen niet op Eine. 
Het ene was een kleine hofstede van 60 roeden. ongeveer 21 are. die op 
Mullem lag, bij "de dreve die loopt naerden Aem1hosch". 
Het andere perceel was een bos met een meers. samen vier hunder groot 
of ongeveer Sha 75a. gelegen "binnen de prochie lngooigem. in 't goet 
Ter Biest''. In 1754 was dit goed eigendom van Emmanuel VispoeL 

"advocaat hinnen de stadt van Audenaerde ... te \'oorent jnnkht.>er de la 
Mote, heer van Ingooigem". Ter Biest was een leen. gehouden van de 

"Stenen Man" (53). 

In 1754 waren er 35 verschillende pachters of laten. 
De pachters van de cijnsgronden of "la~.·ten t waren) sdualdigh jaerelij
ckx van elcke roede lar1Lits die van dese h~.·ers~.·happt' gdumden sijn. l'l.'nt' 
hoopseme evene, van aehthkn rot.•n lamlts een l)pthnopte spt.•ntvat en van 
neghen roeden een alf spentvut {5-n. D~.· totak jaarlijk.se rt'llk' ht.·droe~ "in 
evene hondcri ende twaalf halstt.•rs, L'L'n nwukt.·n L'll Ct.'n achter". Daarhij 
kwamen nog twec kappot.•nt.'n t.'n t\\'L'e hnt.•nderen. Ik rentt.' went ht.·t~mld 
op Sint Maarlensavond (55). 

De erfgenamen van de pachters mot.•stt.'n "tt•kk.t.•r dl'l\'1\lt vandt• htt'tt.'l\ 
dohhel rt.'Jlte" hetalen cn als dt.• grondt•n \'t.•randt't\kn "bij '-'''1\'IX' ''tk 
andersijnts" was de kopt.•r sdlllldig. '\kn 15t.• JX'nnind. \·an dat gdt." Dit 
hetekent dat hij erfenis dt.• nÏt.'\IWt.' eigt.•naar ~.·en jaar pad\! t'\lm ;~;ut dt• 
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heer moest betalen als successierecht en bij aankoop van een cijnsgrond 
de 15e pennink of nagenoeg 6,6%. 

2.4 DE HEREN VAN DE HEERLIJKHEID 

TER BOUVERIJEN 

Zoals reeds vermeld was in 1604 Philippe de Ligny, heer van Gaerneval, 
Axpoele en Hansbeke, heer van de heerlijkheid ter Bouverijen (56). Hij 
v.·erd opgevolgd als heer van de voornoemde heerlijkheden door ridder 
Albert-Hubert de Gaerneval, heer van Ekelsbeke, die gehuwd was met 
Marie-Jacqueline Triest (57). Hun zoon, Philips-Aibert de Gaerneval, 
verkocht de heerlijkheid Ter Bouverijen in 1660 aan Nicolaes du Jardin, 
heer van Hemsrode, in Anzegem. Nicolas du Jardin werd geboren in 
Breda. In 1647 huwde hij in 's Gravenhage met Françoise-Agnes Helman. 
Na zijn bekering tot het katholicisme kwam hij naar Vlaanderen wonen, 
eerst in Mechelen, daarna in Gent. In 1659 werd hij door koning Philips 
IV in de adelstand verheven (58). 
Na het overlijden van Nicolaes du Jardin viel het goed in 1672 ten deel 
aan zijn echtgenote, Française Helman en na haar, aan haar zoon Louis
Nicolaes du Jardin. Na het overlijden van deze laatste ging het naar zijn 
zuster, Clara du Jardin. Deze was gehuwd met François du Mont de 
Sandoncq. Wanneer ze in 1714 overleed ging het leen over op haar zoon, 

''capiteijn" Petrus du Mont de Sandoncq en bij diens overlijden in 1721 
ging het naar Alexander du Mont de Sandoncq, die heer van Hemsrode 
was. Deze schonk de heerlijke rente ter Bouverijen nog in datzelfde jaar 
aan zijn zuster Marie-Thérèse du Mont de Sandoncq, die gehuwd was 
met Pierre-Philippe de Bechade, heer van Rochepine. Deze verkocht 
de heerlijkheid Ter Bouverijen tenslotte in 1754 aan jonkheer Charles 
Alegambe de Basingien, baron van Ouwegem, de laatst bekende eigenaar 
van Ter Bouverijen tijdens het Ancien Régime (59). 

De leden van de familie d' Alegambe waren heren en barons van Ouwegem 
sinds I 682. In dat jaar had jonkheer Anthone Alegambe de baronie 
gekocht van baron Emanuel-Philippe Triest (60). Zoals gezegd, kocht 
jonkheer Charles d' Alegambe in I 754 de heerlijkheid ter Bouverijen van 
jonkheer Pietcr-Philippe de Bechade, heer van Rochepine en Hemsrode 
(61 ). In datzelfde jaar kocht hij eveneens het goed de Torre t' Herlegem 
van diezelfde de Bechade (62). 
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Telkens wanneer een heerlijkheid een nieuwe eigenaar kreeg werd een 
nieuw leen- en renteboek opgesteld. Wanneer dit klaar was werden de 
laten opgeroepen om er hun goedkeuring aan te hechten. liJ gebeurde 
op woensdag 30 oktober 1754. Na het afroepen van de .. gerequireerde 
kerckgeboden" na de zondagmis, bij de kerkdeur van de parochies Eine. 
Heume, Mullem en Ingooihem, werden de pachters van de heerlijkheid 
Ter Bouverijen op woensdag 30 october 1754. opgeroepen om te komen 
luisteren naar de voorlezing van het 'nieuwe' renteboek. Dit gebeurde in 
aanwezigheid van de baljuw, Andries Seijne, en de laten van de heerlijk
heden ter Bouverijen, van de Torre t'Herlegem en van Berwaens (63). 

VOETNOTEN: 

(I) L. VAN DURME. Galloromaniae Neerlandicae submersae fragmenla. 

(2) A. CARNOY. Dictionnaire éthymologique des noms des communes en Belgique. 

(3) A. DE GHELLINCK D'ELSEGHEM-VAERNEWIJCK. Annales du Ccrde 
Archéologique et Histoire d' Audenaerde. 5e Vol. Seigneurs de Mullcm. Bijlase IL ~· 
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DR. J.P. DEWEER 

Hitier voor Hitier 
Zijn medische achtergronden 

en de rol van zijn verblijf te Oudenaarde 

Over Hitier (1889- I 945) verschenen talloze boeken. Naast honderden 
algemene biografieën, werden over bijzondere aspecten van de 'Tiran' 
van de Xxe eeuw specifieke studies gemaakt, o.m. over zijn politiek, 
zijn militaire kennis en intuïtie, zijn (on-)bekwaamheid als veldheer 
en strateeg ... Over de mens zelf en zijn gezondheid is minder en eerst 
recent geschreven. Nochtans is van meet af aan aangenomen dat figuur 
en optreden teruggingen op bijzondere pathologische achtergronden. Tot 
die achtergronden behoort zijn waarschijnlijk verblijf in het lazaret te 
Oudenaarde in 19 I 8, waar de latere Führer, er dan nog would-be-schilder, 
blind werd opgenomen. Wellicht beleefde hij uitgerekend daar een heel 
traumatiserende ervaring, die mede en misschien in niet onbelangrijke 
mate zijn geest is blijven tekenen. De meest vertrouwelijke documenten 
waren vroeger al tijdens het naziregime in 'veiligheid' gebracht. Hitier 
stond sinds 1936 bij zijn lijfarts, Dr. Morell, bekend onder de schuilnaam 
Patiënt A, bloedgroep A, lengte I m75 en gewicht 70 kg. 

Wat wij vooral in dit artikel willen belichten, zijn de gebeurtenissen tij
dens W.O.I die het leven van deze historische figuur grondig hebben gete
kend. De tragiek van de ineenstorting van het Duitse Keizerrijk, de oog
letsels opgelopen in oktober 1918 te 'La Montagne' in Wervik-Frankrijk, 
gevolgd door een zware depressie, zijn verblijf in het Bayerischen 
Feldlazaret N° 53 te Oudenaarde (van 14 of 15/10 tot± 20110) en later 
in het Pruisische 'Res. Spital' in Pasewalk (Pommern- Stettin van 20110 
tot 19/11/'18), hebben een grote invloed uitgeoefend op zijn uiteinde
lijke beslissing om zich vervolgens aan de politiek en niet aan de kunst 
te wijden. 
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1914 

Hitier was, na veel mislukkingen te hebben gekend. vanuit Wenen uitge
weken naar München om daar zijn artistieke kennis te vervolmaken en 
een loopbaan als bouwmeester of als kunstschilder op te bouwen. 

Op een zonnige namiddag begin augustus stond hij in de grote ·Allee· 
vol bewondering maar ook afgunstig te kijken naar de jonge. Beierse 
soldaten die tussen een haag van enthousiaste en juichende toeschouwers 
optrokken naar de oorlog tegen Frankrijk voor Keizer en Vaderland. Hoe 
graag had deze bleke, magere en veeleer slordige jonge man. en vurig 
bewonderaar van het pangermanisme, ook het Duitse Vaderland willen 
verdedigen. Dat de oorlog was uitgebroken. verheugde hem! 

Uit idealisme en romantisme stuurde hij op 03/08/' 14 een verzoekschrift 
naar Lodewijk III, koning van Beieren, om als vrijwilliger opgenomen 
te worden. Op 04/08 kreeg hij al een bevestigend antwoord en wa..;; tier 
als Oostenrijker dienst te mogen nemen in het Beierse leger. Wat een 
promotie in zijn leven: Oostenrijkse oorlogsvrijwilliger: Eerst \\erd hij 
ingelijfd in het I. Inf. Regt. van Beieren. maar na enkele dagen ging hij 
over naar het 2. Inf. Regt. 

Na zijn militaire basisopleiding in de Staatsschool Yan de Elisaheth Plau 
te München werd hij naR dagen definitief ingelijfd hij het 16. Inf. Regt. 
van Beieren-Ersatz. 

Op 08/10 legde hij de plechtige eed af aan Lollewijk lil en als()ostenrijker 
eveneens aan zijn Keizer. Franz .Jnseph. dus niet aan dt.• Duitse Kt.'Ïlt.'f. 
Eindelijk vcrtrok zijn eenheid vol L'llthousiasmt.' l)p de tont.•n Yan het 
Duitslandlic:d naar het front na C:L'rst c:nkek dagc:n in hc:t kmnp \an 
Lechfcld met de 12c Brigade te: hehhL'n gL'lX'knd. 

Op 28/10 stond Hitier aan hL·t front in de seL'h)r lept.•r waar hij mc~t.'l.tig 

deelnam aan 5 aanvallen t.'n als hij mirakd gespaard hk•t•f. 

Zo werd zijn mouw afgeruid door ec:n gmna<\1 nm dt.• Gt.•allil'l'r\k artil
lerie. Geen taak was ht.•m tL' 1waar, de: nllx•ilijkstc opdradllt.'ll ww .. 't'\.k hij 
uit als estafellc van het RL·gt. I lij rL·ddL' 1ijn lW<~aQ~t.'\\'l11llk KlHnnuuhkur 
Oherst List ( 19/12118<14 - J I I I 0/ll) 14) lt.' Gl'iuwld, dil' na l'nkl'lt.• da~l'll 
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toch aan zijn verwondingen bezweek en zijn naam gaf aan het Regiment. 
Op I5/II kwam hij terecht bij het I6. Inf. Regt. (Reserve), waarvan nog 
een dertigtal officieren overbleven en minder dan 700 rekruten (slechts I 
op 5 overleefde de eerste maanden van de oorlog!). Nogmaals redde hij 
zijn Kommandeur, Lt. Oberst Engelhardt, ondanks het spervuur van een 
mitrailleur. De volgende dag zou hij voorgesteld worden voor het Ijzeren 
Kruis. maar een Engelse obus ontplofte in de tent van de Lt. Oberst en 
doodde de inzittenden. Hitier was juist uit de tent gestuurd met een bevel 
voor een andere Compagnie-Commandant. Zo zou Hitier gedurende 4 
jaar op de wonderbaarste manier vaak aan de dood ontsnappen. Het was 
dus niet te verwonderen dat hij zelf geloofde dat hij voorbestemd was! 

Na menigvuldige, nutteloze pogingen om Ieper in te nemen begon de 
uitputtende loopgravenoorlog, die 4 jaar zou duren, met offensieve en 
defensieve tussenpozen. 

De Staf van het Regt. lag toen te Mesen in een kalme sector. Hitier 
kreeg tijd om te lezen en te schilderen. Lt. Fritz Wiedemann, adjunct 
van de nieuwe Kommandeur, vroeg hem hun mess te versieren. Over 
Hitier schreef hij: "Hij is een goed soldaat, maar weinig militair, met een 
Oostenrijks accent. Hij is zwaar beproefd in het leven." 

Hitier heeft hem dit nooit kwalijk genomen, want Wiedemann werd van 
'35 tot '39 vleugeladjudant bij de Führer. Van Hitier zou hij later zeggen 
dat deze een zeer goed geheugen had en nooit heeft "gelogen" over de 
oorlogsgebeurtenissen in W.O. I. Hij schreeftrouwens een boek: "De man 
die nooit gelogen heeft." (of dit wel juist was, zullen miljoenen mensen 
wel betwijfelen). Samen met Feldwebel Amann legde Lt. F. Wiedemann 
een nieuwe lijst voor gedecoreerden aan. 

Hitier werd voorgesteld voor het Ijzeren Kruis Ie Klas, doch als lid van 
het hoofdkwartier van het Regt. kreeg hij de laatste plaats op de lijst. Hij 
wa~ buitengewoon fier toen hij op 02/ 12/' 14 het Ijzeren Kruis Ie Klas 
kreeg. Aan zijn vriend Popp schreef hij: 'Het is de mooiste dag van mijn 
leven'. 

Hij werd ook Korporaal (Gefreiter) benoemd, zodat de andere soldaten 
met eerbied naar hem opzagen voor zijn dappere houding en hem niet 
meer 'Kamcrad Schnürhuh' noemden (Beierse spotnaam). 
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Hitier was 'het' type van de eersteliniesoldaat. veeleer slordig maar 
altijd bereid voor een speciale opdracht. Hij nam vaak de plaats in van 
een makker. Daar hij noch rookte noch alcoholische dranken innam. gaf 
hij zijn rantsoenen aan zijn makkers voor een supplement aan voeding. 
Niettegenstaande hij kon eten als een veelvraat. bleef hij steeds mager en 
bleek. Het was veeleer een potsierlijk figuur: zijn dunne annen eindigden 
op zenuwachtige handen en staken hopeloos uit zijn te korte mouwen. 
Droeg hij op rust zijn soldatenmuts, dan stond die op het topje van zijn 
hoofd. Droeg hij een helm, dan vond men hem niet meer terug. alleen 
zijn kortgeknipte snor viel nog op! 

Als estafette kwam hij regelmatig in gevaar. Van hem zegden zijn kame
raden: 'Hij was een zonderlinge man. die in een andere wereld leefde'. 
Zij begrepen niet waarom hij zich als Oostenrijker met zo'n fanatisme in 
het gevecht wierp. 

Hij was een overtuigd redenaar. die uren zat te praten in de loopgr..l
ven of in de schuren omringd door zijn medemakkers. die hierin een 
zekere afwisseling vonden. Na te veel gegeten te hebhen gebeurde het 
vaak dat hij kloeg over spijsverteringsstoornissen ven.1orn1akt door over
tollig meteorisme. Dat was dan ook hoorhaar tot ver in de loopgraven 
door overdreven flatulentie. Zijn makkers noemden het 'Weense muziek' 
of 'Sperrfeuer'. Deze maag- en darmstoornissen zouden Hitier gans zijn 
leven plagen en één van de oorzaken zijn waarnm hij later vegetariër 
werd en een grote hoeveelheid geneesmiddekn zou slikken. In de loop
grachten vertoonde hij regelmatig perioden \'<lil hyperJctiviteit gevolgd 
door een wekenlange depressie. Dan sprak hij get•n woord. \'l')\lrt.ll 
omstreeks 'Weihnachten · werd hij erg neershll'htig en apathish. Daar hij 
nooit geschenkjes kreeg van 1.ijn t~unilk. dadlll'n lijn makkers dat delt' 
depressie werd vcroorwak I door het gevoel n•rt•enlaamd en Vt'f\\ aar
loosd te 1.ijn. Nochtans weigenie hij alle mcddijden llf gesdlt'nh•n nm 
zijn strijdmakkers. 

Hitier leed van toen al aan een t'onstitutionde psydHlpathie nwt \nnml 
perioden van neersladlligheid of neuropathie. Hij wist allt'S lx·tcr. 1ijn 
vcrstand miste alle daslidteil en dissnt·it•t•nk \\'t•rkdijkht•id t'll wil. "!\kt 
wilskracht kon alles bereikt wortkn", hcwl'erdt· hij. :\IIHX'\\t'l lllt'll ht•t 
nooit met tch·rhl'id lll't'ft kunnt•n ht'Vt'stigt•n, wijlt'll Mlll\lllÎgt• sympl\)· 
men erop, dat Hitk-r tijdt·ns tijn wrhlijf in Wt•nt•n /\lll lx·:-.mt'l 1ijn d\)\lf 
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een Joods 'hoertje' met syfilis net als zijn makkers uit die periode. Dat 
zou dan. en later ook. zekere psychische afwijkingen kunnen verklaren. 
Hitier was gedurende die periode van zijn leven echter weinig geïnteres
seerd voor vrouwen in tegenstelling tot zijn makkers. 

1915 

Met de tijd kreeg het bchoudsgevoel de bovenhand op de oorspronkelijke 
vaderlandsliefde. Na een verblijf in Mesen vertrok zijn Regt. naar Frans
Vlaanderen. Het weer was bar slecht, dagen stond hij tot aan de knieën 
in het water. Gedurende deze periode kon hij zich troosten met het tem
men van een klein hondje, een witte terriër, die hij in het niemandsland 
gevonden had naast het lijk van een Engelse soldaat. Nu werd het diertje 
de mascotte van het Regiment met de naam 'Fuchsl' of klein vosje. De 
brieven die hij toen schreef naar zijn vriend Popp en de rechter Hepp, 
kregen al een typisch politiek karakter. Hij wenste de vernietiging van 
de buitenlandse vijanden en de uitroeiing in Duitsland van het 'interna
tionalisme'. Hij had slechts één vaderland nl. het 16e Regt. en interes
seerde zich vooral voor de boeken van Schopenhauer, die de kracht van 
de blinde wilskracht bezong. 

Als 'Medeganger' werd hij onmisbaar op het hoofdkwartier van het Regt. 
Hij was een buitengewone en betrouwbare 'berichtoverbrenger' die kon 
kruipen als een Indiaan (de literatuur van Kar! May uit zijn kinderjaren 
had hij verslonden en hij was nu zeer gelukkig die te kunnen toepassen). 
Zijn overdreven plichtsbewustzijn maakte hem anders. Ook zijn mede
makkers zagen in hem iets speciaals: de grootste gevaren schenen geen 
vat op hem te hebben, zodat hij vaak geloofde in zijn gesternte, wat hem 
overdreven stoutmoedig maakte, zodat hij waanzinnige risico's nam. 

Na Tourcoing, na de slag bij Neuve Chapelle (10-14/03), na de stelling
oorlog in Frans-Vlaanderen gevolgd door een rustperiode te Fromelles, na 
de slag van La Bassée en Arras (09/05 tot 23/07 ), na de inkwartiering te 
Fournes, Wavrin en Billy, keerde hij terug naar Fournes op 25 december. 

Wanneer hij kon, schilderde hij voor zijn kameraden. Menige werkjes 
zijn nog bewaard. Tijdens de Engelse doorbraak in de voorlinie van het 
I 6 R.I.R. werd Hitier op verkenning gestuurd en kwam als hij wonder 
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opnieuw heelhuids terug doorheen het moorddadig artillerievuur. Hij 
beweerde een inwendige stem te horen die hem aanwees waar hij juist 
moest zijn. Men vertelde dat hij op zekere dag midden zijn makken. zat 
te eten. Zijn stem beval hem zijn 'gamelle' elders te ledigen. wat hij ook 
deed. Na enkele ogenblikken sloeg een obus in, midden het groepje. en 
doodde heel wat makkers. Dit alles sterkte meer en meer zijn eigenzin
nigheid en zelfvertrouwen. Hij beweerde dikwijls dat hij eens grootse 
zaken zou doen! Men schudde meewarig het hoofd. vooral toen men hem 
bekeek: mager en beslijkt in een soldatenplunje. 

De winter '15-' 16 was niet zo koud, maar werd gekenmerkt door over
vloedige regens. Met Kerstmis zat Hitier 3 dagen op zijn brits volkomen 
sprakeloos. Niets kon hem vermurwen. Hij vertoefde in een andere wereld. 
hij had zijn visioenen. Nadien werd hij opnieuw dezelfde van vroeger tot 
grote opluchting van zijn makkers, wellicht uit eigenliefde. omdat zij 
wisten dat 'der Hitler' toch al de lastige karweien zou opknappen. 

1916 

Het was een jaar van veel bloedvergieten. Zijn Regt. nam dt.•d aan de 
belangrijke slag aan de Somme. De Britten telden mt.-er dan ~0.000 
doden en gewonden de eerste dag van het otlensief. Hitkr. 111t."t t"nkek 
makkers op verkenning gestuurd. ging een gewisse dlxxi tegemoet. Tl~h 
kwam hij heelhuids terug. weliswaar volledig uitgeput maar zonder één 
makker te hebben verloren. De slag hij Fromdles eiste vek dnden aan 
beide kampen en eindigde in 'dezdtl.ie' loopgraven. Hij verllXlr er vek 
vrienden, ze wenJen ofwel gedood ofwel krijgsgt.'\·angen gelllli11Cn. Hij 
hlecl' uiteindelijk slechts met drit• vrkndt.•n owr: Ernst Sçhmidt. lgmt/ 
Westenkirchncr t'n 'Fuchsl'. 

In de nacht van 0711 0/' I h vid t't'n ohus juist \'lll.lr dt• ingang Yan hun 
schuilplaats ( Blm.:khaus) hij Barques. Alhocwt'l 1ijn kwt•tsuur sk•dns 
een vleeswonde aan ht•t linkt•r howndijlx·cn wus. kn.•t•g hij in ht'l IM~t
ret van de Divisie ct•n plotse /.t'nuwin1inking. Hij Wt'l\l mmg~.·gn.'JX'n 
door een soort angst-psydlllsc hij ht'l hon.·n van l.'t.'n \'1\lllWt.'lbll'lll \;11\ 

de Schwestcr ( verpkcgster). 11 ij hnnnk 'andt'l'l' st~.·mnwn' 1.'n ";1s '1.'r· 
wanl. Ml'n hradtl ht•m owr naar t't'n 1\.rit.-gslanln.'t in lwt Juid\H'sh.'n 'illl 
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Berlijn. waar de frontsoldaat. na al die maanden, een eerste contact had 
met de achterban: een enorme ontgoocheling bij het zien van de defaitis
tische gemoedstoestand van de andere gekwetsten. Later, bij een bezoek 
aan Berlijn, werd hij geconfronteerd met hongersnood en grote ellende. 

Hij was verontwaardigd. omdat zo vele 'misdadigers' de vrede predikten. 
Op dat ogenblik heerste er al in Duitsland een typische tweedracht tussen 
front en vaderland. 

Op 03112/' 16 vinden we hem terug in München bij de 4cte Cie.- 1 ste Ersatz 
Bat. van het Beierse 16 I.R. Het zien van al die bureaucraten, meestal 
Joden. die zich veilig verschansten achter hun dossiers, wakkerde zijn 
anti-joodse gezindheid nog meer aan. 

1917 

Na deze ontgoocheling te München schreef hij aan Lt. Wiedemann om 
opnieuw opgenomen te worden in zijn oorspronkelijke eenheid. 

Op 0 1/03/' 17 werd hij hartelijk ontvangen bij de 3cte Cie. R.I.R. 16 door 
zijn vroegere officieren, Feldwebels en ook Fuchsl. 

Een speciaal menu werd voor hem klaargemaakt: 'Kartoffel puffer'. 

Maar Hitier bleef de zonderling van het Regiment. Gans de nacht liep hij 
rond met zijn hondje op rattenvangst 

Na de gevechten (28/04-07/05) bij Biache-Roeux en de voorjaarsveld
slag bij Arras, hield hij zich vooral bezig met schilderen, wat hij met veel 
sensibiliteit deed. Omstreeks Pasen kreeg hij een sentimentele bevlieging 
en ging paaseieren schilderen. De 'steenkoolbouletten' verfde hij in het 
wit met versieringen en legde die neer in de tuin van de Kommandeur in 
de vorm van 'Vrolijk Pasen'. 

In deze periode kwam eveneens een nieuwe Kommandeur: Freiherr von 
Tubeuf. Het was een streng officier met veel discipline en tevens een 
verwoed jager. Het klikte goed tussen de overste en Hitler, die zijn wil
dopjager werd. Hitier moet dit alles naar waarde hebhen geschat, daar hij 
later zijn Kommandeur tot Generaal zou bevorderen. Wat een ommekeer 
in de menselijke verhoudingen! 
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Niettegenstaande zijn goede diensten bleef Hitier 'Gefreiter· (korporaal 1 

wegens 'gemis aan eigenschappen voor bevelvoering· en 'verwaarloosd 
uiterlijk'! Hij sloeg nooit met de hielen aan voor een officier. Voor een 
estafettedrager was trouwens geen hogere graad voorzien. 

Van 21/05 tot 12/07 lag hij op rust te Ardooie, waar hij de kerk schilderde. 
Op 13/07 trok hij 's nachts te voet over Roeselare en Ledegem naar 
Geluveld en maakte een aquarel van de kerk van Beselare. Van 25/06 tot 
21107 had de eerste fase van de Slag van Vlaanderen plaats (soms Slag 
bij Beselare genaamd) en van 2217 tot 03/08 volgde de tweede fase. 

Op 04/08 trok zijn eenheid over Komen naar Tourcoing. waar hij op 
05/08 de trein voor Mulhouse nam voor een 'Stellungskampf' in de Ober
Elzas (08/08-1 0/08). 

Tijdens de reis werd zijn hondje gestolen of liep het terug naar de 
Engelsen over? Nog erger, zijn schildersgerei werd uit zijn rugzak gesto
len. HiJter was razend en zoals gewoonlijk volgde op een periode van 
hyperactiviteit een diepe neerslachtigheid. evenwel heel vlug beëindigd. 
daar hij op 17/09 het militair Verdienstkreuz kreeg. lilde Klas met zwaar
den. Op verlof hij de familie Smidtin Dresden (.30/09 tot 17/10) maakte 
hij van de gelegenheid gebruik om enkele reilen te ondernemen. Hij 
bezocht Brussel. Köln en Leipzig. een stad die hem spedaal hoeide daar 
Martin Lt1ther er zijn eerste preek had gehouden in de St. Thomas Kin.:he 
en Bach er 27 jaar het orgel had bespeeld. Wagner Wt'N er gedoopt en 
als grote bewonderaar van zijn romantische nnuiek had hij gmag t'(:'n 
paar concerten bijgewoond, maar dit stond nietl)p het prngmmma. /llliat 
Hitier dan maar liefst's avonds nukkig thuis hkl'f. 

Omdat hij van 1711 0/' 17 tot '2.5/0.V'l ~in t•en hetrd;.kdijk kallllt'/l)l\t'lag. 
kreeg hij veel tijd om te kzen: geschiedt•nis. lill)Sntit• t'll t•chtt' litt·ratuur. 
Het werd nochtans een moeilijke winter. lk mngt'I"C rantsnt'llt'll wt·r
den aangevuld nll't 'dakkonijnt•n' tkattt•n) t'n hondt•n. Vnl)f Hitkr \Wn.i 
soms iets spt·l'iaals klaargemaakt in ruil Ynnr t'l'll sdlillkrij of t't'll andt·n.· 
dienst: geroostt•rd hrnod nwt honing en marmdadt•. llij1df maakh.' ''")r 
zijn kameraden vnak een Onstt•nrijks dt•sst'l1. 'SdlllHIITt'll'. klaar lllt'l 
gestolen hesdllliten. 
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1918 

Het ging niet goed in Duitsland zelf. De koude bracht nog meer ellende 
en armoede. In Berlijn, Wenen en Budapest brak er opstand uit. De alge
mene staking van 28/0 1 /' 18 eiste vrede, een democratische regering en 
de afschaffing van de krijgswet. De soldaten aan het front voelden zich 
verraden. De ineenstorting van het Tsarenregime in het Oosten, gevolgd 
door de vrede van Brest Litovsk met de sovjets gesloten, bracht enige 
opluchting en nieuwe hoop op zege in het Westen daar de D. Div. uit het 
Oosten konden overgeplaatst worden naar het Westfront 

Van 26/03 tot 06/04/' 18 ontketenden de Duitsers een massale aanval die 
ze de overwinning moest bezorgen. Het leverde vele krijgsgevangenen, 
grote hoeveelheid materieel en aanzienlijke terreinwinst op maar niet het 
verhoopte eindresultaat. De Duitse offensieven volgden zich razendsnel 
op, maar werdn telkens door de Geallieerden gecounterd met ontzaglijk 
grote verliezen aan beide zijden. 

Van 26/03 tot 09/05 vocht Hitier als een wanhopige te Montdidier 
bij de Chemin des Dames. Voor zijn moed te Fontaine kreeg hij het 
Regimentdiploma (09/05) en op 18/05 'het kenteken van Gekwetste in 
zwart'. 

Na de slag bij Soissons (27 /05 - I 3/06 ), de stellinggevechten aan de 
Oise en de Marne (14/06- 30106), alsook aan de Aine en opnieuw aan de 
Marne (05/07 - 14/07) nam hij deel aan de slag in de Champagnestreek 
(15/07 - 17/07 ), het laatste Duits offensief. Het 16 R. Ing. Regt. nam 
dus deel aan alle offensieven van von Ludendorff. Hoe het kwam, weet 
niemand, maar op een bepaald ogenblik meldde Hitier zich met 4 krijgs
gevangenen aan bij zijn Oberst von Tubeuf. 

Vanaf juli waren het de Geallieerden die de zaken in handen namen en 
Foch beval de algemene aanval. 

Op 04108/1918 zou aan Hitier het Ijzeren Kruis pte Klas verleend zijn 
op voorstel van J•te Lt. Hugo Gutmann (een Jood!) en hem uitgereikt 
zijn door de 2de in bevel van het Bataljon. Dat wordt echter niet door alle 
geschiedschrijvers bevestigd. 

Einde augustus werd het front doorbroken te Arniens. De ter hulp 
geo,tuurde officieren en troepen werden door de terugtrekkende vete-
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ranen onthaald op schimpwoorden als 'Verlengers van de oorlog en 
Stakingbrekers'. Het moreel van de troepen wa<; 7.-eer laag. zelfs bij de 
veteranen. Er heerste wanorde en losbandigheid. De officieren werden in 
vele compagnieën niet gehoorzaamd. Overal staken opruiers de kop op 
naar het model van de Sovjet Revolutie in Rusland. 

De idealistische Hitier beleefde moeilijke tijden. Hij ging te keer tegen 
het defaitisme, tegen de pacifisten, de Roden en de Joden! Hij ging zelfs 
een Feldwebel (0/off) te lijf die hij gemis aan moed verweet. 

Vier jaar loopgraven had bij de veteranen een blijvende haat doen ont
staan tegen het achterfront Het vurige temperament van Hitler. behept 
met droombeelden, maakte plaats voor meer sociale werkelijkheidszin 
en zelfvertrouwen. Hij had voorbeeldig gevochten voor Duitsland. dat 
nu zijn vaderland werd. 

Van 23 - 30/08 kreeg hij dienstverlof in München en op 28108 de 
'Dienstauszeichnung lil Klas'. Na van 10/09 tot 27/09/'18 een verlof te 
hebben doorgebracht in Spital op de ouderlijke hoeve van zijn \Tiend 
Arendt, keerde hij terug naar het front om van 28/09 tot 1511 0/' 18 deel te 
nemen aan de laatste defensieve veldslag in Vlaanderen (voor de-~" maal 
kwam hij in de streek ten zuiden van leper. nl. Komen). 

Op 14/10 lag Hitier met zijn eenheid (steeds 16 R.l. Regt.) op t.'en heun~l. 
'La Montagne' genaamd. ongeveer 2 km ten zuiden van Wen·ik-Zuid. 

Het I en lil Bat. lag ten westen van Ron~q. ht't 11 te Wen·ik. Het park nm 
het kasteel was versterkt door enkele 'Bilx:khausen'. Dt' Duitst.•rs hkwn 
er heftige weerstand bieden. wdat de weg Yllll Lint·dk·s naar Wen ik 
hierdoor afgesneden bleef. 

De Engelsen. opgehouden door znvct'l Wt't'rstand. ht•gnnnen et.•n ht·,·ig 
art i lleric-hese h iet i ng met gi fgass~.-·n. vnoral d1loor. dat dt• slij m\"lie /t'll 
aantast. liet gesçhut duurde dt.• ganse nadll. Vanaf midd~.·rnadll 11llX'slt'll 
al verscheidenen Duitsers \Wggebnll'ht wonkn. Hitkr /.llll/t' tw• .. ,it 11\t'(.'r 
terugzien. (ieleid~.-·lijk aan vodde hij t't.'n brandend g~.-·nx·l a~m lk n~t·n. 
Strompt•knd als een blinde wrvoegdc hij dt• wrhandpllSI. Zijnng~.-·n shlll· 
den in vuur. llij1.elf sduecf in ·~~t-in Kampf': "Nu t•nh·k Ut'l'tl hmndd<.·n 
mijn ogen als glot•it•ndt• koknt'll nllt.•s \\"1.'1\l dllllkt•r 1\ltld mij". tl1_1 \\t.'l\t 
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plots door een diepe paniek overvallen. Dit verschijnsel komt vaak voor 
bij frontsoldaten die door een kwetsuur een zenuwinzinking krijgen. 

Wellicht werd dit syndroom nog verergerd bij Hitier wegens zijn wan
kele emotionaliteit. Hij zag zijn toekomst dramatisch in. 

Wat zou er met hem gebeuren, hij die praktisch geen familiaal contact 
had? Hij zou niet meer kunnen zien om te schilderen, hoe zou hij zich 
verder in het leven kunnen beredderen? 

Hij werd waanzinnig wanhopig. Met enkele van zijn overlevende kame
raden werd hij met de ziekenwagen overgebracht naar het Beierse 
Veldhospitaal N° 53 te Oudenaarde, waar hij verder zorgen ontving en 
vooral werd gerustgesteld ... door een religieuze (?). Hitier bleef prak
tisch blind tot 08/11. Toen hij vernam dat Duitsland had gecapituleerd, 
kreeg hij opnieuw een opstoot van tijdelijke blindheid (waarschijnlijk 
een psychopathische amaurose). Nadien beweerde hij dat hij stemmen 
in de nacht had gehoord en visioenen zag. Deze uitgesproken depressie 
maakte hem nog meer anti-joods en anti-rood. 

Op 20110 werd Hitier met de 'Sanitätseug' overgebracht naar het hos
pitaal van Pasewalk bij Stettin in Pommeren, waar hij tot 19/11/' 18 ver
bleef. 

Op 21111 vinden we hem definitief in München terug, waa hij de beslis
sende wending aan zijn leven gaf: hij wordt politicus en geen architect; 
de oorlogsjaren hadden van hem een andere mens gemaakt. Hij was het 
tragisch produkt van W.O.I. 

Zijn verblijf aan het front in Vlaanderen (zowel in Frankrijk als in België) 
hebben op hem een blijvende indruk gemaakt. Hitier zou later aan Dr. 
Frank zeggen: 'De oorlog doet de mensen grondig denken over het mens
zijn. Vier jaar oorlog zijn voor het begrijpen van de levensproblemen 
meer waard dan 30 jaar universiteit.'. 

Hoe wa<i de toestand in Oudenaarde op het einde van W.O.J en waar 
wa<i het 53Ck Beierse Veldhospitaal gelegen? 

Alle officiële gehouwen in de stad waren bezet door het Duitse Leger. De 
~evanl(enis, die juist in I 914 klaar gekomen was, werd een kazerne. Dit 
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was ook het lot van het gewezen minderbroedersk/ooster(nu verdwenen) 
in de Meerspoort ( Herzog Albrecht Kazerne). 

In de abdij Maagdendale legerden de Duitse soldaten die enkele dagen 
rust namen. In de diverse stads- en vrije scholen lagen de verschillende 
diensten. De tekenacademie in het Vleeshuis verschafte eveneens loge
ment aan de kleine eenheden. Op het einde van de oorlog brak daar een 
kleine opstand uit, de soldaten wierpen hun geweer in de Burgschelde. 
maar werden als tuchtmaatregel aanstonds terug naar het front verwe
zen. 

Bleven nog het hospitaal (ex St.-Elisabethkliniek van het O.C.l\1.\\".) 
waar nu de burelen van het O.C.M.W. zijn en vooral het college dat sinds 
april 1917 als een Veldhospitaal was opgeeist. Op de daken van de heide 
gebouwen was een 'Rood Kruis' aangebracht. Het ven·oer van zieken en 
gekwetsten gebeurde 's nachts in het geheim. Wegens het uitgaansvertxxl 
na bepaalde uren kon niemand zich goed rekenschap geven hoeveel sol
daten van het station naar het lazaret werden gebracht. 

Het college was trouwens heel vroeg gedurende W.O.I ontruimd en de 
lessen vonden plaats in de Brouwerij Felix. de Spinnerij Gevaert en het 

'Zakske' waar jongens en meisjes afwisselend 's morgens of 's namid-
dags les kregen. De zusters en de priesters leerkrachten waren onderge
bracht bij particulieren. Zo lagen de Zusters en de Superior hij dt.• He-er 
Adolf Deweer, in de Nieuwstraat. nu J. Rraetstr..1at. rechtover spinnerij 
Gevaert. 

In het college zelf was een rudimentairt.· op<:mtit.'/aal ingakht t.'l1 de 
klassen waren omgebouwd tot ziekenzalen. waar tit.' gekwt.·tstt.·n op ijle
ren britsen door intinniers werden verwrgd. 

Begin 1992 kon Je schrijwr van dit artik.el nog vit.•r ()(:'rsont.'ll inter
vieuwen die dit alles hadden meegemaakt: de lker Jtl/ef Tsjtx•n uit 
Wanncgem-Lede, de Heren Norht.•rt en Edganl Dt.• 1\ kt.•ster t.'n tk I kt.•r 
Urhain Ottevaen:, allen uit Oudenaarde. Nit.·mand wt.·rd ttx•gehllt.'ll in h~o•t 
college. Hetlanlrt.·t was volledig afgesd11.·nnd. Soms \"t\X'g~o·n d~o· Duit:-.t.•n. 
een vakman zoals et.•n loodgiett.·r (de lk~o•r August n~.· Btx•) t'lll d~o• ntxtigt.' 
herstellingen aan de daken of watt.•rkiding uit lt.' nx't"l'll. Hij gaf"'"' 1ijn 
kennissen een afgrijsl'lijk verhaal owr wat hij t.•r g~o'/Ît.'ll t.'ll gdhx'nl h;ld. 
Vele operaties, 1.oals amputatit.'s, wt·nkn tlp t.'t'll t.'t)! primitil"H' lll;llllt.'r 
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uitgevoerd praktisch zonder verdoving, want de geneesmiddelen waren 
schaars. 

Stervenden en verminkten, ijlenden en verwonden lager er te kermen 
en te kreunen. Vooral tijdens de Duitse offensieven van 1918, tegen het 
einde van de oorlog, heerste er een grote bedrijvigheid. Regelmatig voer
den 'Sanitäts-treinen' de gekwetsten aan. De evacuatie van zieken en 
doden gebeurde eveneens 's nachts. Dit danteske gebeuren zou duren tot 
eind oktober 1918. 

Toen naderden de Franse en Amerikaanse troepen van het VI Franse leger 
de stad om er de laatste slag van deze moorddadige oorlog te voeren. 

De Scheldeslag duurde van 31/10 tot 11111/1918. Gedurende 10 dagen 
zou de stad onder hevig Duits artillerievuur blijven en zwaar beschadigd 
worden. 

De Geallieerden konden dan ook hun gekwetsten niet hier verzorgen, die 
werden geëvacueerd naar hospitalen in West-Vlaanderen (Meulebeke, 
Tielt, .. .. ). 

SA:\lENSTELLING VAN HET DUITSE LEGER 

Grosso modo kon men het Duitse leger onderverdelen in drie grote cate
gorieën soldaten: 

Het geregeld leger bestond uit beroepsmilitairen en alle dienstplichtigen 
die op basis van de 'Wehrpfticht' werden opgeroepen vanaf de leeftijd 
van 20 jaar en hun dienstplicht in het leger vervulden gedurende 2 jaar. 
Zij konden de eerste 5 jaar onmiddellijk worden opgeroepen. 

Tot de Reserve behoorden alle mannen tussen 17 en 45 jaar. Zij waren 
dus 27 jaar oproepbaar. Vanaf I 7 jaar werden zij ingedeeld bij de Ernste 
Ban Landsturm. Op hun 20'1c werden zij opgeroepen voor hun diensttijd 
in het actieve leger, gevolgde door 5 jaar in de reserve. Ieder actief regi
ment had dan ook zijn reserve-regiment. 

Op 27-jarige leeftijd werd men ingelijfd bij de Erste Ban Landwehr en 
op 32-jarige leeftijd bij de Zweite /Jan Landwehr. 
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Nadien behoorde men tot zijn 45'.., tot de Zweite Ban Landstunn. 

Bij de Ersatz Reserve behoorden vele Duitsers die om een of andere 
reden in het geheel geen dienstplicht dienden te vervullen. Wegens het 
demografisch overtal overtrof het jaarlijks aantal beschikbare dienst
plichtigen het jaarlijks contingent en werd een groot aantal overtolligen 
ingedeeld bij de Ersatz Reserve. Dit contingent kon slechts gedurende 12 
jaar opgeroepen worden om een kamp te doen. Na deze 12 jaar werden 
zij ingedeeld bij de Zweite Ban Landsturm. 

Op het ogenblik van de mobilisatie in 1914 bedroeg de Ersatz-Re~rve 
ongeveer 1 miljoen man waarvan de helft begrepen wac; tussen 20 en 30 
Jaar. 

Daarnaast had men nog 3 andere categorieën: 

De Restanten Liste: of zij die om gegronde redenen één of meerdere 
jaren uitstel hadden bekomen. 

Einjahrige Freiwilligen: of jongelingen meestal uit de gegoede stan
den die zelf hun kledij, uitrusting en voeding dienden te hekostigen. 
Na l jaar dienst gingen ze over naar de reserve als 'aspirant-offi
ziere' om na het slagen van militaire proeven henoemd te worden als 

'reserve-offiziere'. 

Krieg.\freiwilligen: hij het uithreken van de oorlog was er ~n grote 
toeloop van vrijwilligers, allemaal jongens tussen 17 en ~0 jaar. stu
denten van de middelhare scholen pas van dt..• schoolhanken. Nu t..'ell 
sumiere opleiding vervoegden zij het front: \'lll.)f vekn ntim nxlr 
hun officiële oprocpingsdatum. Ht..•t is op hnsis V<m de1c grnndt..•n dut 
Hitier zijn dienst nam hij het Beierse legt..•r. 

Deze documentatie knmt uit "Schrapnd"- orguan van ht..•t Wt..•stem Fnmt 
Association lklgië, N° 2 maart ll)l)()- Willy Lahhl'kt..•. 



-197-

BIBLIOGRAPHIE 

Bayerisches Haupstaat Archiv - Kriegsarchiv - Postfach 240- 8800 
München 22 

Erinnerungsblätter Deutscher Regimente. 

Geschichte des Regiments List. R.I.R. 16, München- 1932- S.336-
346 
Hitier en Belgique. Jacques de Launoy- Editions Byblos- 1820 
Strambeek-Bever 

Hitier in Vlaanderen- uit Oorlogskroniek 1914-' 18- Roeselare 
Geert Lepez, Eertrand Dejonckheere, Jos Vanlerberghe 

Hitier- Alan Bulloek 
.. Leven en Ondergang van een Tiran" 

Hitler, Legende, Mythe, Wirklichkeit- Werner Maser- Bechtle 
Verlag- München 1971- Vertaald door R.D. Dalman 
De Arbeiders pers, Amsterdam. 

Hitler. De Architect van het Derde Rijk- Bibliotheek van W.O.II. 
Alan Wijkes (Nederlandse uitgave van Baliantines Illustrated 
History ofW.W.II- Redactie Barree Pitt. 

Hitier Adolf (20 april 1889- oct. 1938)- John Toland- Pygmalion. 

Hitier- Ein Biographie- Joachim-Fest. 

Hitier- Marlis Steinert- Ed Fa yard. 

Hitier- Een leven voor de dood- Robert Payne. 

Histories of two hundred and fifty one 
Divisions of the German Army which participated in War 
1914-1918. 
London Stamp Exchange Ltd. 

Korrektur einer Biographie, Adolf Hitier 1908-1920, München 1989, 
S.l78 -A. Joachimsthaler. 

Krankenbuchlager Berlin, Wattstras se I 1-13, D-1 000 Berlin 65. 

Oorlogskroniek van Roeselare: Dennis ([11 delen). 

Ruhme!'!halle unserer alter Armee 
Verlag fur Militärgeschichte und Deutches Schriftturn- Berlin 

- Fürstenwalde. 

Spiegel Historiael- Maandblad voor geschiedenis en Archeologie 
Jaargang 25, 6 juni 1990 blz. 2X2- De zieke Hitler. 



- 198 -



- 199 -

Vooraleer naar hetfront te vertrekken laten de soldaten zichfotograferen in hun vrije 
uitrusting. 

Het bord: Zur Erinerung an unsere Dienstzeil in Feindesland Audenarde 1915 
(In herinnering aan onze diensttijd in vijandelijk gebied) heeft geen commentaar nodig. 

Na hun laaiiJle opleiding worden de Duitse troepen in ogenschouw genomen door een 
flenerao.L f4nPVPPf "'"Jin", n ~ l n _....,,.t,".,.". ... ? 



-2 

Duit e begraafplaats op het redelijk kerkhof 
Niet alle ge net.tvelden kreg n helaas een offi ël b roafp/1 1 . 
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IJ november 1918. De Krekelput is sterk beschoten geworden de laatste dagen van de 
oorlog. Het puin ligt nog op straat, maar de mensen hebben toch hun beste 
kleren aangetrokken en hier en daar wappert een nationale vlag aan de gevel 
van de nog bewoonde huizen. 
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PoL BaRREMANS 

Alexander Farnèse 
bevrijdt Oudenaarde in 1582 

1. INLEIDING 

GERAADPLEEGDE BRONNEN EN GENEALOGIE 

l.i.Geraadpleegde Bronnen. 

Meestal verschijnt een lijst met geraadpleegde bronnen achteraan op 
het einde van een boek of artikel. Dikwijls wordt dit deel door niemand 
gelezen. Hier vind ik het noodzakelijk om er mee aan te vangen daar de 
inhoud van het verhaal vooral berust op het vergelijken van de bronnen. 

Leon Van Der Essen 1883-1963 

Wie iets wil weten over Alexandre Farnèse en over de talrijke belege
ringen die hij succesvol beëindigde, kan moeilijk het levenswerk van 
Leon Van der Essen over het hoofd zien. Leon Van Der Essen, geboren te 
Antwerpen in 1883 en gestorven te Leuven in 1963, was hoogleraar aan 

.. I'Université de Louvain" doctor in Geschiedenis,lid van de "Commission 
Royale d'Histoire", en Doctor Honoris Causa van de universiteiten van 
Padua en Montpellier. 

Van Der Essen heeft tussen 1934 en 1937 een 5-delig standaard
werk geschreven met als titel: Alexandre Farnèse, Prince de Parme, 
Gouverneur Général des Pays- Bas. (1545-1592) 
In dit standaardwerk, dat in gans Europa, en vooral in Italië ruime belang
stelling verwierf vind je in Deel lil, hoofdstuk IV, een gans hoofdstuk 
gewijd aan:" Lc Siège d' Audenarde et I' Arrivée des Soldats Espagnols." 
(avril -juillct 15~Q) 1'' 
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Het is een briljante gedetailleerde beschrijving van die belegering. Dit 
standaardwerk is voor een groot gedeelte gebaseerd op de briefwi!.~ling 
van Farnese met Filips Il, met zijn moeder Margareta en met al degenen 
die in die periode iets met het bestuur van de 17-provinciën te maken 
hadden. 
Van elke belegering werd aan de koning door Farnèse in detail verslag 
uitgebrachtOnderaan blz. 69 in deel 111 van dit standaardwerk vind ik 
twee voetnota's: 
( 15) Farnèse au Roi, Audenarde, 31 mai 1582. Correspondances. (A.G.R. 
Copies de Si- mancas,vol. 15 non folioté.) 
( 16) Pour Ie fond du récit du siège d' Audenarde.nous suivrons la re lation 
que Farnèse envoya au Roi, à la date du neuf juillet 1582. (A.G.R. Copies 
de Simancas, vol 15, non fo1ioté) 
Van Der Essen heeft indertijd alle correspondentie van Farnèse in Italië 
en Spanje verzameld Gelukkig is dit geschied. want in 1943 zijn deze 
verzamelde archieven te Napels, in oorlogsomstandigheden. grotendeels 
door brand vernietigd. 
Hierdoor is het werk van Van Der Essen eerste en voornaamste hron 
geworden. 

Vorig jaar, in 200.5 ging te Brussel. in het Paleis der Academi~n.op :!0 en 
22 oktober een internationaal symposium door onder de titel: "Alexander 
Farnèse and the Low Countries." Hetzelfde geheurde te Rnme l)p 17 en 
18 november aan het Koninklijk Nederlands Instituut en de .-k:.tdemic:.t 
Belgica. (2'. Het is de bedoeling een reddingsoperatie op gang te hn:ngen 
voor het resterend gedeelte van het 'Parn~se-un:hi~..·f dat l.il.:h in t.'(:n crhar
melijke staat bevindt. 
Van Der Essen publkeerde ook 3 -maal ~.·en uitgl'lm.·id artikd in de: 
Academica Bclgka waar hij hc.•t heeft over dt.• manien..•n van norlog~n'«.'
ring van het Spaanse leger in de.• X VIde.• c.'t.'UW c.•n waar nogmaals d~..· hd~..·
gering van Oudenaarde in voorkomt. 

Ik briefwisseling van Farn~se metlijn "-.oning, 1ijn mn~..·d~..·r. ~..·n 1ijn gt.'lll'· 
raals-strijdmakkc.·rs en dus oo"-. wat Van I kr Essen nnt~..·~..·rt. is H'lgt.•ns 
mijn aanvoeh:n ltalo-Spaans- katlHllie"-. g~..·tinl. Wanlll'l'l" nwn ll\l'r 1ÎI:h· 
t.elf rapporteert "-.an men nHK'ilijk volkdig nh.kctil'l. hlijwn. lklldhk 
kan niet inlktelhk mate gc.•tc.•gd wnrden van: 
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Bartolomeus De Rantere en Ludovicus Robijn. 

De kronieken van DeRantereen de "Historie van de Ketterij te Oudenaarde" 
van Robijn (JJ beschrijven heel uitgebreid de ketterij en brengen ook alle
bei in detail de belegering van de stad in 1582 in beeld. Er is bijna geen 
verschil tussen de gegevens die Robijn en De Rantere verstrekken. Dat 
is niet verwonderlijk want beiden werkten in opdracht van de stad en 
raadpleegden voor hun werk hetzelfde stadsarchief. Beiden citeren her
haalde malen een oudere kroniekschrijver M.S.Van den Broecke wiens 
geschriften verdwenen zijn. 
Zij leggen beiden sterk de nadruk op het ketters aspect en op de desas
treuze gevolgen voor de inwoners in deze barre tijden.Het ligt buiten de 
bedoeling van dit artikel hier dieper op in te gaan. 
Voor wat de belegering zelf betreft gaan zij uit van het standpunt van de 
belegerde. In heel wat details en ook in enkele belangrijke feiten klopt 
hun verhaal niet met het verslag van Farnèse aan zijn koning. Het verslag 
van De Rantere -Robijn is geschreven na de slag, toen de Katholieken 
terug aan het bewind waren, en is dan ook natuurlijk Oudenaards-Rooms
Katholiek en anti- Gents getint. Oudenaarde had I 00 jaar Gentse oorlo
gen pas verteerd. 
Alle cursief gedrukte teksten, gevolgd door de hoofdletters D.R., zijn uit
treksels uit de kroniek van Bartolomeus De Rantere waarvan kopie, van 
het origineel, werd gemaakt door Rik Castelain. 
Een derde interessante bron in verband met de belegering van Oudenaarde 
in 1582 is 

De Correspondentie van Willem Van Oranje 

Onderzoekers van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heb
ben de correspondentie van Willem Van Oranje samengebracht; brieven, 
rekesten,enz. 
Het maken en het digitaliseren van de inventaris ervan vormde een mega
klus waaraan dertig jaar is gewerkt. (http://www.inghist.nl/Onderzoek/ 
Projecten /wvo/brieven Alle brieven zijn genummerd en op uw P.C. te 
lezen. 
Ze vermelden de afzender,de bestemmeling, de plaats van verzending en 
de plaats van aankomst, en geven een korte samenvatting van de inhoud, 
het archief waar zich het origineel bevindt en de mogelijkheid het origi
neel op uw scherm in beeld te brengen. 
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De web-si de bevat 18.100 brieven, die men ook kan ~ leeteren volgen~ 
gekozen zoekvelden.Zo vind je onder het zoekveld Oudenaarde 47 brie
ven waarvan het grootste gedeelte over de periode van het Calvinisti~h 
bewind en de belegering handelen. 
Je vindt er brieven aan Jacob Blommaert, aan Guillaume de Maulde, heer 
van Mansart, die toen gouverneur was (door Gent aangesteld maar door 
Oudenaarde buitengejaagd), aan de magistraat en aan de grootbaljuw \'an 
Oudenaarde etc. . 
Deze brieven zijn de tegenpool van Farnèses brieven aan de koning. 
Een vierde belangrijke informatiebron vormt het werk \'an: 
Prof Etienne Rooms. 
Prof aan de Ufsia en de Koninklijke Militaire school. 
In het kader van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds loopt er een cur
sus waarvan E.Rooms lesgever en auteur is.De cursus heeft als titel: 

- Oorlogen en krijgslieden in bewogen tijden. Legers in de Spaanse 
Nederlanden 1567-1700. 
Naast een historische inleiding omvat het cursusboek hoofdstukken die 
handelen over: 
lil De organisatie van de troepen in de zuidelijke Nederlanden. 1\' De 
bezoldiging en de bevoorrading V. De inkwartiering. kleding. bewape
ning, rechtspraak en medische verzorging VI. De ween;lag op de bur
gerbevolking: officiële bijdragen, gedwongen hijdragen. verhalen van 
gedwongen bijdragen. 
Het is een interessante bron omdat de studie ervan inticht vcrs~:haft in 
wat er zich in Oudenaarde afspeelt met de legen; huurlingen langs hdde 
zijden de laatste twee jaren voor de belegering. 
Bvb. Waarom weigert de magistraat \'<\11 Oudenaarde hulp nm G\.·ntse 
troepen te aanvaarden vlak voor de hdegcring.Waarnm W\.'igen 1e aan 
Schotse vendels de toegang tot de stud? Waarom slaat Oulk·naard\.' \.'ell 

eigen munt tijdens de belegering'? en1 .. 
De door De Ranten .. ' in zijn krunid. gennl\.•erde data krijgen hil'fl.k)\lr 
plots betekenis. 

Prof Rnoms is de auteur van el'll drieddig dnl·tnraal proefsduift \'l 1H. 
199H. nl. 
De Materiële Organisatie vun de troepen nm dl' Spaans-Hahshufl.'Sl' 
Monarchie in de Zuidelijke Nederlanden. 
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1.2.GENEALOGIE 

ander Farnèse Prins van Parma (fig. 1) 

w de af tammeting 
an een zeer oude 

Italiaan e familie van 
condottièri' C4> en de 
zoon van Margareta 
an Parma. 

Deze laatste wa de 
bastaarddochter van 
Keizer Karel en van 
Jeanneke van der 
Gbeynste, de dochter 
van een Oudenaardse 
wever. Ze diende bij 
Gouverneur de Lalaing 
en had de keizer bij 
een doorreis gediend 
en was hem ter wille 
gewee t. 
Alexander was even
een de achterklein
zoon van Paus Paulus Fig. I. Alexander Famèse 1547- 1592 

m., de beroemde pau 
van de Renai sance en de Contra-Reformatie. Deze paus (Alexander 
Farnèse I) bad, toen hij nog geen priester was,op jeugdige leeftijd een 
amoureu avontuur gehad met een adellijke dame, waaruit een zoontje 
werd geboren, Pierre - Louis Farnèse. 
De Famè es waren trouwe dienaren van de pau en werden daarvoor 
rijkelijk beloond. Alexander Farnè e I wordt kardinaal benoemd toen hij 
amper 25 jaar was en wordt later pau Paulu ID. 

Paulu ID chonk aan zijn "voorpau elijk kind" de hertogdommen van 
Parma en de ver terk.ing, de citadel De Plai ance,wat hem niet in dank 
werd afgenomen door Milaan en de adel van deze gewesten. Ze meden 
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een complot ... , en het pauselijk kind wordt prompt vermoord volgens 
sommige historici met medeweten van Karel V. 1!11 

De vermoorde Pierre Luis Farnèse had intussen reeds voor opvolging 
gezorgd, een zoon, Octave Farnèse, geboren op 9 oktober 1524. 

Octave Farnèse, wordt door bemiddeling van Keizer Karel en de fami
liale belangen van de Spaanse Habsburgers in 1538 toen hij 14 jaar oud 
was,uitgehuwelijkt aan Margareta van Oostenrijk. de bastaarddochter 
van Keizer Karel, die van nu af Margareta van Parma wordt genoemd. 
Margareta was toen reeds weduwe van Alexander de Medicis die gestor
ven was na een jaar huwelijk. De Italiaanse adel vertelde openlijk dat ze 
overeenkwamen "comme chien et chat". 

Uit dit huwelijk werd in 1545 een zoon geboren Alexander Farnèse ll. 
Hij werd te Rome gedoopt in aanwezigheid van 19 kardinalen. Karel V 
was zijn peter. 

Het is deze Alexander Farnèse 11, die in april 1582 zijn tenten opslaat op de 
Kezelberge te Edelare om Oudenaarde te verlossen van de Calvinistische 
Gentse dictatuur.(zie later) 
Alexander was dus drager van een zeer betekenisvolle erfelijkheid : als 
de kleinzoon van een keizer en de at..:hterkleinzoon \'an een paus. 
Toen Keizer Karel hem later wou uithuwelijken aan Maria van Oostenrijk. 
dochter van zijn hroeder Ferdinand. keizer \'an het H.Roomse Rijk. liet 
deze in een hrief aan kardinaal Granvelle. de bemiddelaar. weten. dat de 
Duitse adel dit niet aanvaardde: "Parr.'t'<fU'il était ft• .fils d'un l>t.itanl. t'l 

que sa mère Mmxuerite érair 1111<' htÎtardt•" Het hll\wlijk ging niet door 
en Granvelle geraakte. o.a. daardoor in ongt.•nmle uan het H<thshurgse 
hof. 1111 

Farnèse zal later huwen met Mark \'an Portugal "lmt• prillct'SSC' clt' 

so11 .\'llllR et dt' sa maison. " wat ht.•tt.•kt.•nt. hdlllrt.'ndt.• tllt dt.• tak v~m de.· 
Spaanse llahshurgers. 171 

Willl'lll vun Oranjl'. I>l• Zwij~l'l', Ll· Tndturm·. dl' Prins 'lUl ~ns.-.:m. 

(fig. 2) 

Wi llem van Omnje was in de.• npstand der Ncdc.·rlandc.·n de tc.·~c.'nl'll.'l\'1 ';m 
Farnès~:. 

!lij was in het graafsdlllp Nassau in Duitsland ~c.·hnt\'11, l.uthl't' ~c.'\h'l\'('1 
en opgev<wd én dus "Van ))uytsl'lwn hhK•t". tnals mc.•n nu '"'!-! in lwt 
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ilhelmu zingt. Het groot te deel van de Nederlandse adel was en is 
erwant met Duitse adel. Het huis van Oranje was eerder verbonden met 

het hertogdom Brabant dan met Holland en Zeeland. Antwerpen was het 
entrum en de belangrijkste haven van Europa. Het prinsdom Orange 

had hij geërfd > 

an jong af aan was hij te Brussel opgegroeid aan het Bourgondische
Hab burg e Hof. Hij was éen van de beschermelingen van Keizer Karel 
en de oornaam te vertegenwoordiger van de adel in de Raad van State. 
Vanaf de 15de eeuw waren de Nassau's in feite Brabanders. 
Ze bezaten heerlijkheden in de Baronie van Breda, in Herstal , Asse, 
Grembergen,Turnhout, Diesten Zichem. Oranje was ook burggraaf van 
de teden Antwerpen, Brussel en Leuven, wat zoveel betekende als wet
telijk beschermheer. <9> 

De Zwijger had de reputa
tie om met weinig woor
den veel te zeggen. Op 29 
december 1558 wordt er te 
Bru sel in St.-Gudule een 
plechtige lijkdienst gehou
den bij het overlijden van 
Karel V. Zijn zoon, de 
koning Filips ll, en ook de 
jonge Farne e waren erop 
aanwezig. 
Op het einde van de lijk
dien t kwam de Prins van 
Oranje - Nas au, die de 
gun teling van de keizer 
gewee t was voor de kata
falk staan. Hij sloeg met 
zijn zwaard op bet dek
sel van de ki t en riep: "Il 
e t mort" Hij pauzeerde 
enkele ogenblikken, loeg 
opnieuw op de ki t en her
haalde: "U re tera mort". 
Toen, ... na een veel Jan-

Fig. 2. Wiltem van Oranje, Prins van Nassau 
1533 - 1584 
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gere pauze,sloeg hij voor een derde maal op de lijkbaar en schreeuwde: 
"Il est mort, et un autre s 'est levé à sa place, plus grand qu' il ne fut jamai~ 
lui-même " 001• 

L' autre, Filips II, zou later zijn aartsvijand worden. 
De Zwijger verbleef jarenlang in Antwerpen. eerst in de St.-Michiels
abdij, later op het ZuidkasteeL Hij verliet Antwerpen een eerste maal in 
1567, na de Beeldenstorm,toen Alva met zijn Raad van Beroerten. ook 
Bloedraad genoemd de voornaamste steden overrompelde. 
Na een kort verblijf te Breda, waar hij een slot bezatvluchtte hij naar 
Dillenburg, zijn stamslot in Duitsland van waaruit hij de opstand der 
Nederlanden bleef leiden. 

Vanuit Dillenburg schreef hij talrijke brieven. o.a. in 1571 aan Jacob 
Blommaert van Oudenaarde waardoor hij aan Blommaert Yolmacht gaf 
om te onderhandelen met de magistraat van Oudenaarde om zich terug 
onder het gezag van Oranje te stellen. ten einde alle Yrijheden en priYile
gies terug te krijgen en te bewaren on. 
Ook zijn boezemvrienden Egmont en Hoorn hadden hun vlucht naar 
Duitsland gepland. Ze stelden het te lang uit en werden met 22 andere 
edelen onthoofd op de Grote Markt te Brussel. 
Het is een misopvatting te denken dat het alleen protestanten waren 
die partij kozen voor de opstand van Oranje. ook enkele leden Yan de 
katholieke adel kozen voor hem o.a. Antotm de Lalaing. lil-de gmaf Yan 
Hoogstraten, ( 1535-156g), en zijn opvolger. Guillaume de Lalaing. 1\'
de graaf van Hoogstraeten, ( 1563-159()) gehuwd met l\tarie-C'hristine d' 
Egmont. die naast Oranje streden tegen Spanje en Filips 11 maar altijd het 
oude geloof trouw hieven. 
Velen kozen cd1tcr voor Oranje ~n \'O{ll" lil' her\'ormde leer. omdat Rl){llllS 
gelijkgeschakeld werd met Spaans t'll Spanje. de gemeensL·happdijh· 
vijami.Zo o.a. Lodewijk t'n Johan \'all Nassau. 1ijn jongt'fl' hrrx·r.-. tk 
I-leer van Bn:derode. tk (!raaf \'all Cukmh{lfg. lil' Ht•er van 
Merodc, en vek andert·n. Zij vludlltt·n allen naar Duitsland t•n nanwn 
dienst in het leger van Oranje. 
Een van de vonrnaamste mmlgt•vcrs \'all Dt• Zwijgt•r was. Philips ~tamh. 
van Sint-Aidegonde een ht•gaati.l Brussdaar. Hij Yludlltt• hx·n n;1ar dl' 
J>altt .. sloot aan hij Ik Zwijgt•r. t'll wnkdigde. jart•n l:llt'r in 1:':\5 ''l' 
moedige wijlt' de stad Antwt•rpt•n tt'gt'll Farn~sc. 
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In 1580 erkent de Nederlandse Staten-Generaal, op aansporing van 
Oranje. Filips 11 niet meer als hun koning, en erkent ze als hun landsheer, 
de katholieke hertog van Anjou. broer van de Franse koning Hendrik- 111. 
Daarop wordt Willem van Oranje door Filips 11 vogelvrij verklaard, 
met een flinke beloning voor de moordenaar en de belofte zijn gezin in 
bescherming te nemen. 
In 1582, tijdens het beleg van Oudenaarde, is er reeds een eerste moord
poging die echter mislukt. In 1584, tijdens het beleg van Antwerpen 
wordt De Zwijger te Delft door Balthazar Gerard vermoord. Zijn zoon 
Maurits van Nassau wordt voorzitter van de Raad van State en stadhou
der van Holland en Zeeland. 

2. HISTORISCHE DUIDING. (1555-1582) 

Om ten volle te vatten wat er in 1582 te Oudenaarde gebeurde en welke 
betekenis dit had op het einde van de 16de eeuw is het noodzakelijk 30 
jaar geschiedenis in vogelvlucht te doorlopen.Wie echter zijn Europese 
geschiedenis van de 16de eeuw nog vlot in het geheugen heeft bewaard, 
kan gerust dit hoofdstuk overslaan. 

2.1 HET HABSBURGSE RIJK IN TWEE DELEN 

Op 25 oktober 1555 doet Karel V, Keizer Karel troonsafstand. Het Rijk 
van de Habsburgers, waarin de zon nooit onderging, valt uiteen in twee 
delen.Zijn enige zoon, Filips 11 erft Spanje, al de overzeese gebieden, een 
immens koloniaal rijk, de Nederlanden, Franche -Comté en een groot 
deel van Italië waaronder Milaan en Parma. 
De Spaanse Nederlanden omvatten op dat ogenblik 17 provinciën (fig I 0) 
De koning liet zich in elk gewest vertegenwoordigen door een stadhou
der meestal een lid van de hogere adel, zoals o.a. de Graaf van Egmont, 
de Prins van Oranje Nassau etc. 
De gewesten behielden een groot deel van hun zelfstandigheid.Ze 
vormden een soort van Verenigde Staten van de Lage Landen. Er waren 
Franstalige en Nederlandstalige regio's.Zij ondertekenden in 1549 de 
Pragmatieke Sanctie waarin ze beloofden trouw te blijven en te gehoor
/.amen aan dezelfde vorst. 
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Aan zijn broer Ferdinand gaf Karel V de keizerskroon en alle Oostenrijkse 
erflanden. Er ontstaan dus twee takken in de Habsburgse Dynastie. Een 
Oostenrijkse die in het grootste gedeelte van Centraal Europa aan de 
macht blijft en een Spaanse waartoe de Nederlanden behoren. 
Beide takken steunen elkaar diplomatiek, militair en financieel. Dit ver
klaart o.a. dat in 1582 de huurlingen die Oudenaarde belegeren vooral 
Duitsers zijn, maar ook Italianen, Bohemen Bulgaren en Waalse vendels. 
Het Rijk van Filips Il vergroot in 1580 nog eens met Portugal en zijn 
koloniaal imperium in Afrika. 

2.2. EEN ABSOLUUT MONARCH 

CUJUS REGIO,ILLIUS RELIGlO 

Filips 11 was een absoluut monarch voorstander van het principe "Cujus 
regio, illius religio" 
Er was dus geen enkele scheiding tussen kerk en staat. Hij beschouwde 
Spanje en Madrid als het centrum van een Katholiek Spaans Wereldrijk. 
Ketterij was dus een opstand tegen de staat. 

Frankrijk, de Europese tegenpool, zat op dit ogenblik verveeld met een 
burgeroorlog, met de revolte van de Hugenoten. Dit resulteerde op 24 
augustus 1572 in de Bartolomeusnacht. 
Het grootste gedeelte van de Franse protestantse adel werd op die nacht 
te Parijs vermoord. 
Een ma~a Hugenoten vlucht naar het buitenland. Zo verschijnt in 
Oudenaarde de la Noué, aanvoerder van enkele vendels Hugenoten. Hij 
sluit aan bij Oranje en versterkt Oudenaarde met zijn eerste bastions Hij 
wordt één van de voornaamste aanvoerders van Oranjes leger en een 
tegenstander van Famèse. 
In de schepenzaal van het stadhuis van Oudenaarde,hangt een somber 
maar prachtig zicht op het versterkte Oudenaarde na het werk van deze 
Franse Hugenoot. (tig 4) 

Het Engeland van Elisabeth I steunde achtereenvolgens de katholieken 
of de protestanten naargelang ze hun steun nodig had. Zo verschijnen bij 
de belegering van Oudenaarde ook Schotse en Engelse vendels huurlin
gen, die op beide paarden wedden en soms voor betaling van soldij van 
kamp wisselen. 
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Fig. 4. Oudenaarde na de \'ersterkingswerken van de la Noué 
Schilderij in de Schepen~aal I'Wl het Oudenaardse stadhuis. 

Fig. 5. Margareta van 
Panna 1522-15 6 
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Fig. 6. Lamoraal Graafvan E monr 
1522-156 
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van de Inquisitie te mildereiL Eén van haar Spaanse raadspensionarissen 
moet haar toen halfluid voorgezegd hebben: "Faut pas t'en faire, ce ne 
sont que des geux" wat betekent;" Trek het u niet aan het zijn toch maar 
bedelaars. "1131 Later werd het de eretitel van al de edelen die zich achter 
Willem van Oranje schaarden om de Nederlanden van het Spaanse juk 
te bevrijden. 

2.4 DE BEELDENSTORM EN ZIJN GEVOLGEN 

Op 20 juli 1566 houdt Maarten Cools in 't veld naast de kapel van 
Kerselare een hagepreek, waarop meer dan 3000 personen aanwezig 
waren. De rijkdom en de luxe van kerken en kloosters wordt in de verf 
gezet en het verkopen van aftaten wordt gehekeld. 

De Rantere noteert: "Op 1 9 augustus kreeg men de tijdinge dat binnen 
Antwerpen en omliggende de beelden in de kerken gebroken waren en dat 
men in Oudenaarde ook zou beginnen, daarom deden de dekens van de 
Neringen alles wegnemen wat hen toebehoorde, de sieraden, de schilde
rijen, de beelden en al wat hun autaren raakte." 

En verder noteert De Rantere op dezelfde dag: 
"In de namiddag vergaderde enen hoop arme werklieden uit de stad en 
het voorgeborchte. 
Ze liepen naar de abdij van Maagdendale om te willen breken maar het 
werd hun belet door de waakzaamheid van den hoofdbaljuw en de magi
straat. Men deed aan dit gespuis uitdelen: boter, brood kaas en bier, want 
den roep was onder hen, dat zij door de groote dierteniet konden leven 
en, geen eten meer hadden. Het was echter uitstel van executie. Ter zel
verdage was er een predekinge te Edelare tegen den Edelarenbos." D.R. 

Dit wijst er op dat er naast het religieus aspect ook een sociaal probleem 
tot uiting kwam. Er heerste armoede en werkloosheid. De adel en de 
geestelijkheid, de abdijen en hun bezittingen, waren voor deze armen het 
symbool van de rijkdom. Hadden er toen reeds luxe-auto's bestaan, dan 
hadden ze die waarschijnlijk stuk geklopt en in brand gestoken. 

Op 24 aug.l566 raast de beeldenstorm als een wervelwind door 
Oudenaarde. Het begon te Leupcgem en vervolgens kwamen aan de beurt: 
Pamcle, Maagdendale, Sion, Walhurga, Beverc, Edelarc, de Grauwzusters, 
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het Zwartzusterhuis, en dezelfde avond ook nog de abdijen van Ename 
en Petegem. 
Op 25 aug. 1566 wordt de burgermilitie opgeroepen om de plundering te 
stoppen, maar een deel van de militie loopt over naar de gereformeerden 
en slaat mee aan het plunderen. 
Op 26 aug. vormt zich een stoet in de stad en psalmen zingend trekt men 
naar Walburga. Men houdt er een predikatie, er wordt een kind protes
tants gedoopt en er gaat een begrafenis door. 
Op 27 aug.l566 rapporteert Egmont, gouverneur van de stad. de wanda
den aan Margareta. 
De repressie komt snel op gang.De kerkbrekers vluchtten uit de stad. 
maar op 28 aug. 1566 worden er te Geraardsbergen 22 kerkbrekers opge
hangen, waaronder enkele van Oudenaarde. d-' 1 

Filips 11 zal met sterke hand de orde herstellen. 

2. 5 . HET SCHRIKBEWIND VAN FERDINAND ALYAREZ DE 

TOLEDO HERTOG VAN ALYA (1508-IS~L!) 

Filips 11 stuurt in de lente van 1567 de hertog van Alva met een geoefend 
leger van 20.000 man naar de Nederlanden. Het wordt een strafexpedi
tie. Alva installeert een uitzonderingsrechthank. de Raad van Beroerte. 
door het volk de Bloedraad genoemd. Er werden in enkele ja~n meer dan 
HOOO doodvonnissen op gruwelijke wijze voltrnkkl•n. Van dt.' wrdachten 
die op de vlucht sloegen werden alk goederen verheurd verklaard. Wie 
ketters aanbracht en hesehuldigde werd rijkelijk hc.'loond en dedde 1dfs 
in de confiscatie van hun eigendommen. ttig 7) 

Graaf van Egmont en graaf van Hoorn worden. op 10 sept. 15b7, 
samen met 20 andere edelen op de Zavel. de Grote Markt te Brussel, 
onthoofd. Wiltem Van Oranje wrlaat :\nt\n-qx·n L'n vltKht n:1ar 
Dillenburg waar hij het \'L'r/.et tegen Alva organisL'L'rt. 
In aug 1567 hL'ICllL'n de SpaansL' soldaten Gent wat t.'L'Il massak uitllx·lu 
van protestanten teWL'L'g brengt. Zt.• vluchten n:1ar Engl'land. Duitsland L'll 

Frankrijk .... Wezel. Duisburg en Franken land. Ook in Oudt.•naardt.• is er 
een uittocht van 26 gainnt.•n. 
Op 19/2/156X vludlt ook Jan PodHln, tapijtsit.•r IL' Omknaal\k, naar 
Engeland waardoor I 00 mt.•nsen /ondt.•r wt.•rk Ykkn. 
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-219-

de 5den den 1 Oden en de Fig. 7. Al va de Toledo 1508 - 1582 

20 te penning waardoor 
de beden c•s, werden afgeschaft wat een beknotting was van het recht van 
de adel. Zij badden vroeger inspraak in het bepalen van de bede. 
Alva in talleerde rekenkamers om de terlelijke financiën te controleren 
en te beheren. In elke belangrijke stad werd een gouverneur aangesteld 
met grote bevoegdheden. Hij stond in voor de plaatselijke rechtspraak 
voor de openbare orde en vooral voor het doen eerbiedigen van de rooms
katholieke eredien t. De gouverneur be chikte meestal over een eigen 
garnizoen Spaan e oldaten die door de tad moe ten betaald worden en 
onderhouden. Van de stedelijke autonomie bleef niet veel meer over. 
Er on taan hierdoor conflict ituatie met de magi traat en de baljuw . 
In Oudenaarde bvb. wordt in 1581, vlak voor de belegering,de gouver
neur Man aert uit de tad verjaagd en voorlopig vervangen door Jan 
Cabeli au . 
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2.6. WATERGEUZEN EN HOSGEUZEN 

DE VERDRINKINGSI>OOD VAN 4 GEESTELIJKEN 

Oranje, die vanuit Duitsland de Nederlanden binnenviel kreeg een groei
ende aanhang. Hij verplichtte alzo Alva om zijn troepen meer en meer 
te groeperen in enkele grote steden. Daardoor kon hij minder en minder 
tertio's als garnizoenen inzetten om kleinere steden te controleren.(36) 
Zo bevonden zich nog alleen Spaanse garnizoenen in Gent Antwerpen 
en Brussel. In de kleinere steden moesten de stedelijk milities. slecht uit
gerust en met weinig militaire ervaring.de poorten bewaken. De Zwijger 
maakte daar dankbaar gebruik van. 
Op 1 april 1572 werd de haven van Den Briel door een groep watergeu
zen ingenomen. Anthone van Rijne, de Oudenaardist was er éen ,.an de 
kapiteins. 
Dit wekte navolging,en in verschillend Hollandse steden schaarde men 
zich, met of zonder wapengeweld, aan de zijde van Oranje. 

Ook te Oudenaarde gebeurde op 7 sept. 1572 iets dergelijks. 
Een kleine groep uitgeweken protestanten onder de leiding van Jacob 
Blommaert en Anthone van de Rhijne, verzamelen aanhange~ in de bos
sen rond Oudenaarde en maken zich met een list meester van t."en stads
poort. Er kwam ook hulp van binnenuit. Ze kregen steun van een deel 
van de inwoners. Dit gebeurde met mede\\·eten van en gesteund door 
Willem van Oranje,vermits Willem een brief schrijft lito• waarin hij aan 
Blommaert volmacht geeft. om Oudenaarde terug onder ht.'t gentg ,.,m 
Oranje te brengen en Filips 11 niet meer te erkennen. 
Als tegenprestatie zou de stad al haar vroegere vrijheden en privilegies 
terug krijgen. Ze nemen de magistraat. de vnoraanst:umdt•n en dt• gt't.'s
telijkheid gevangen. Het grootste gt'lk•dtt• weigert de t•ed van tnlltW :t:tn 
Oranje te doen. Sommigen dnen het tod1 maar het is slechts s~.·hijn. r>t.· 
stad wordt nogmaals geplunderd. de kc:rken keggt'n.lllfd 1elfs het Wt'/t'll
geld wordt gestolen. Onk Ronse I I st•pt.. Dt·inlt' I~ sept. Pt·t~.·gt•m U 
sept., Ename 14 sept. komen aan de ht·urt. 1171 

Wnnnecr B lnmnmt.•rt op 4 oktober wrneemt dat t't'll wndt•l Sp~mn~t· ~,,,_ 
daten op weg is nam Oudenaarde vludlt hij in pankk. Enkdt.• \\Hl tijn 
soldaten ridllcn een mnordparti.i aan nndt.•r de gt.'\·angt'llt'll dk in ht•l \...;\~· 

teel van Bourgondië opgt•slott•n /att•n. 
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Een deel van de gevangenen werd, de handen en de voeten samenge
bonden, in de Schelde gegooid. Kapitein Rogge, de kapitein van de 
Oudenaardse militie kwam eerst aan de beurt: 

"en hem gesleept hebbende tot aen het venster door dewelke men het water 
placht te putten, hebbende in de Schelde gesmeten. Vijf priesters onder
gingen het~elfde lot. Een en•m1, Jacobus van Anvaing bleef wonderlijk 
drijvende, en boeren in de meersen levvamen op zijn geroep toegelopen en 
hebben hem eruit gehaald." os> D.R. 

Militair-historisch gezien was dit een prikaanval van een kleine groep, 
om een stad te bewegen terug bij Oranje aan te sluiten, én om Alva te 
verplichten zijn troepen op meer plaatsen in te zetten en daardoor zijn 
legersterkte in de grote steden te verzwakken. 
Bij Robijn wordt dit eerder voorgesteld als een wraakactie. 

Blommaert en zijn gezellen vluchtten richting Eekloo achtervolgd door 
Spaanse ruiters. Verschanst in een boerderij, worden ze omsingeld, en 
gaan ze met de boerderij in vlammen op. 
De repressie in Oudenaarde was na het vertrek van Blommaert niet van 
de poes. In oktober 1572 vluchtte iedereen die verdacht werd Blommaert 
geholpen te hebben naar Holland, waaronder enige kooplieden van tapij
ten en fabrikanten. 
Andrea-; De Clerq werd levend verbrand omdat hij de stad had verraden. 
Olivier van der Donckt werd onthoofd en al wie aan de rebellie geholpen 
had werd levend verbrand. 

2.7. REQUESSENS EN DoN .}UAN 

SPAANSE FURIE EN PACIFICATIE VAN GENT 

In december 1573 verlaat Alva de Nederlanden. Luis de Requessens 
wordt als nieuwe landvoogd benoemd.Men begon te Madrid in te zien 
dat men met brutaliteit geen mensen kon overtuigen. Hij moest nu zach
tere middelen gebruiken om de Nederlandse adel terug voor Filips 11 
te winnen. Zijn toegevingen werden door de adel echter als zwakheid 
geïnterpreteerd. 
Hij kreeg bovendien aanstonds af te rekenen met een muiterij van de 
Spaanse troepen in de Nederlanden. Hun soldij moest voorgeschoten 
worden door de stad Antwerpen maar dit gebeurde niet. 
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De muiters bezetten Antwerpen gedurende 6 eken. e d werd 
verpli cht om door een bijkomende bela ting hun erblij te be en. 

ederl and e adel eiste het vertrek an alle paan e en reemde tr pen. 
Ze w ilden desnoods trouw blijven aan Filip 11 maar ''en ten ver! t 
te worden va n de voortdurende plunderingen en h t onderh ud \'an de 
garn tzoenen. 

Fi,1.1 . I.J . \\'wullntli/l t llc •lllfttft•r tlr· (,'nmlr' 11/.1 go ·hor/.. 1111 1-;t/11 " •'' rlf.m,ll'o.;.l 
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Dit alle re uiteerde te ntwerpen. toen de be langrijkste stad va n de 
1ederlanden. in ee n krachtmeting tussen het Spaanse milita ire gezag 

en het 11twerp e burgerlijk gezag.aangevoerd door hun burgemeester 
Marnix van St. -Aldegonde. 

Een echte ve ld lag vo lgde. Op 4 nov. 1576 werden de Staatse - Antwerpse 
troepen letterlijk onder de voet gelopen door de Spaanse geoefe nde krij 
ger die qua aantal nochtans in de minderhe id waren. 

a de \'eld lag werd Antwerpen gedure nde 4 dagen leeg geplunderd . Er 
werd brand ge ticht op de Grote Mark t die z ich uitbre idde. Meer dan 500 
huizen gingen in de vlammen op en meer dan 2500 bu rgers en so ldaten 
kwamen o m het leven . Men noemt dit gebe uren De Spaanse Furie. 

Fi;.:. 16. Alexander f ame.\e op ::.ijn dood.1hed op;:ehaa rd. 

Kleine 11 hi/derij in de 1chepen~cw l van het .11adhui.1 \ 'WI Oudenaa rde. Op de 
1childerij \laat in ;:mhi.1ch 1chrijt in Oud-Fran.1 1•ol;:ende tekst: 

"A Iexandre Fa rneze, 11 rince de Panne et de Plai.1·ance, Gou \•em eur et Capitww

Generu/ de.\ Pay 1 hu 1. h vlr. du Toi.1011 LJ 'Or, lequel trespa.\.\a, dedan.1· I 'Jihhaie 
de S1.- Vaal/ d 'Arra\ , Ie 11 de /Jece/1/hrr• 15CJ2." 
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Volgens de toenmalige krijgsgebruiken was het plunderen van een ~tad. 
(mettre en sac, Ie saccage, Ie pillage) na een belegering. een min of meer 
normaal verschijnseLMen kon ook met de aanvaller onderhandelen. en 
mits het betalen van een belangrijke afkoopsom voorkomen dat de stad 
geplunderd werd. 
Wanneer Requessens hetzelfde jaar overlijdt is er een korte periode van 
regeringsvacuüm. 
Op 8 nov. 1576 sluiten verschillende Nederlandse provinciën onder 
leiding van Oranje een overeenkomst.de zogenaamde Pacificatie van 
Gent. 
Ze aanvaarden slechts een nieuwe landvoogd onder volgende voorwaar
den: 

Filips li wordt als monarch erkend 
Maar alle vreemde troepen moeten het grondgebied verlaten 
De plakkaten tegen de hervormers worden opgeschort en eenieder 
moet in vrijheid en eerbied voor elkaar zijn godsdienst kunnen helij
den. 
De administratieve hervormingen dienen terug geschn:-,efd. De Staten 
Generaal moet terug zijn gezag krijgen en de macht van de goU\·er
neurs in de steden wordt beperkt. 

Don Juan van Oostenrijk. pas benoemd als nieuwe Gouvemeur aan
vaardde dit compromis., maar hij stierf reeds een jaar later in 1578. Hij 
zal opgevolgd worden door Alexander Farnèsc Prins ,·an Pam1a. 

3. HET LEGER VAN T 0 EN. 1 ~ N 2- 1 SN 2 11
1)

1 

J.I. ALGEMENE 0R(;ANISATIE 

De Runtere en Prof. Van tkr Esst•n 1ijn. in hun gt•tktailkt•l\k ht·s~..·hrij
ving van een helegering sledlts tt• vnlgen wann1..'t.'r mt.•n t.•nig lx·grip ht'\.'tl 
van de administratieve t'n de praktischt• t\rganisatit• \'at\ t't'n kgt•r \all dt• 

Hahshurgers einde van dt• 16dt• t't'UW. 

liet leger van Farnèse was et•n leger van lx·nx•pssnldatt'll, lx'I'\X'J'S·lHIUf· 
lingen. Tussen de soldaat t'n dt• stant ht•stund nllt•t.•n t.'t.'ll tin:mt•kd·t.'\."\l\\)· 
misdte hand. Ik word donr u hl'laald 1.'1\ /olan,!o! ditl'lll'n'\.'1 ,!o!dx·urt 1:\1 ik 
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voor u vechten. Nationaliteitsgevoel zoals dit nu wordt gecultiveerd was 
een onbestaand begrip. 

Wie dus veel geld. goud of zilver bezat. kon permanent veel troepen 
onderhouden. De rijkdom van de machthebbers bepaalde de sterkte van 
de legers. 

Door een ordonantie van I 4 7 I hadden de Habsburgers de basis gelegd 
van een professioneel leger met eigen taken dat permanent in dienst bleef. 
In tijden van oorlog werden landelijke en stedelijke milities gelicht. Zij 
bewaakten de stadspoorten en zorgden voor veiligheid van het platte
land. 
Vanaf het midden van de l6de eeuw waren de Habsburgers voortdurend 
in oorlog gewikkeld. De Habsburgers onderhielden in winterkwartieren 
(toen werd niet gevochten) een staand leger van 10.000 man., maar dit 
kon tijdens een zomercampagne uitgroeien tot 50.000 man. Deze huur
lingen werden in alle gebieden geronseld waar de Habsburgers het voor 
het zeggen hadden waardoor dit leger een zeer internationaal karakter 
had. 
Bij de belegering van Oudenaarde treft men o.a. aan Bohemen en 
Bulgaren bij de lichte ruiterij, infanteristen uit de Duitse vorstendom
men, Italianen, Spanjaarden, Fransen en zelfs Schotten en Engelse ben
den, naargelang Elisabeth Spanje steunde of niet. 

Sinds Alva in 1567 de leiding kreeg als "capitano- genera)" van de troe
pen berustte de algemene leiding bij de landvoogd aangesteld door Filips 
11. Hij bezat zowel het burgerlijk als het militaire gezag. In 1582 was dat 
dus, Le Prince de Parme, Alexandre Farnèse. Hij moest echter van alle 
gebeurtenissen verslag uitbrengen hij de koning. 
De praktische dagelijkse leiding berustte hij een "Maestro de Campo
general", deze moest verslag uitbrengen bij de landvoogd. Hij werd 
bijgestaan door een generale staf bestaande uit Spaanse, Italiaanse, 
Nederlandse, Duitse en Waalse adel. 
De Auditeur- Generaal van het leger was verantwoordelijk voor tucht en 
recht'ipraak tijdens een veldslag. Alleen de landvoogd kon de uitspraak 
van een legerauditeur vernietigen wat hij de helegering van Oudenaarde 
gebeurde. 1201 



-226-

Aan het hoofd van elke belangrijke stad of vesting stond een gouverneur 
die normaal door de landvoogd werd benoemd. Deze be~hikte over een 
permanent garnizoen, zoals bvb.een compagnie infanterie die zorgde 
voor zijn veiligheid en zijn gezag. In de winter was de gouverneur ook 
verantwoordelijk voor het inkwartieren van de troepen in winterkwartier. 

3.2. DE INFANTERIE EN DE RUITERIJ 

Dit was het belangrijkste en het talrijkste deel van het leger.Vaste unifor
men waren nog niet in voege in 1582. Een vendel bestond uit 150 tot 300 
man,deels uitgerust met vuurwapens, haakbus-schutters en een groep 
piekeniers. Ze droegen lange lansen, tot 5 meter. Een haakbus had een 
dodelijk bereik van ongeveer 50 meter maar I op .f schoten ging niet af. 
De zware ruiterij was toen reeds verdwenen. Er was alleen lichte ruiterij 
gewapend met haakbussen en bogen pistolen en sabels. Ze deden aan 
verkenning schermutselingen en bespioneren van de vijand. 
De Hoogduitse regimenten waren volgens Famèse de beste. de meest 
professionele, maar ook de duurste. Bij niet- betaling sloegen ze snel aan 
het muiten. De Italianen vormden het hoofdbestanddeel van de lichte 
ruiterij. 
Een regiment infanterie bestond uit I 0 tot 15 compagnies : in Spanje ter
tio's genoemd en in de Nederlanden vendels. Elke compagnie of ,·ende) 
stond onder het bevel van een kapitein. 
Een vendel bestond uit musketiers en piàeniers. Deze kapitein h<ld 1df 
zijn soldaten gerekruteerd. Zo was er dikwijls t.•en emotionele ht.md tus
sen een kapitein en zijn ploeg. (tig~) 

3. 2. f-1 ET R 0 N SE L E N • A A N 1\1 0 N ST E R E N. R 1-: K R ll T t: R l-: :'i , .. ·\ :'i 

SOLDATEN 

De staat sloot een contra~o:t met et•n kolonel. Dae wrht,nd 1kh om l'<.'ll 
regiment of regimenten te kvert.•n,mt.•t een n:luwkt.•urig tlll\st.·hn.·,~.·n indi
viduele bewapening. voor t't'n hqxmldt.' pt.•rindt.' l'n t~.·g~.·n vastgdt.•gd~.· 

linam:iële voorwaarden. 
De kolonel sloot op zijn bt.·urt contracll.•n af lllt.'l 1-.apitdns. dit.• llllX')..Il'll 
een compagnie lewren tt.'gt.•n dell'ifdt.• \'norwam\kn lk 1-.apitt.•itl h.'ll· 
slotte sloot t.'ontractt.'ll nf mt.•t indi\'idul'lt.• sold:\lt.'ll. Dl'll' \l'rl\l.lthkn /i...·h 
om hun knpitl'in trnuw tt.' dÎI.'nt.·n \'\llll' t.'l'll \'astgd~.·g,k lx·rh'~~.k ''lhkr 
hl'paa !de voorwanrdl'll. 
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D rwaarden werden astgelegd in een patent of monsterrol. Deze rol 
be atte: het aantal te leveren militairen, de individuele bewapening.ook 
b b paard en getuig de duur en de voorziene vergoeding. Dit alles werd 
be tigd door een eed van trouw aan de vorst waarvoor zij aangemon-
terd waren. 

3·3· ARTILLERIE EN GENIE 

De artillerie wa bij de Habsburgers een permanent aanwezig professio
neel corp . Ze waren zeer belangrijk bij het belegeren van een stad in de 
16de eeuw. Ze moe ten trachten een bres te schieten in de muren om een 
bestorming mogelijk te maken. Het zwaar belegeringsgeschut werd te 
water vervoerd. Dit geschiedde ook te Oudenaarde. Doornik werd eerst 
belegerd. 

Fig. 8. Een Tertio 

Belangrijke ve ting teden zoal Oudenaarde hadden hun eigen artillerie 
en vaste kanonnier . 
Een batterij ge chut be tond uit 4 tot 7 stuk en werd meestal bevolen 
door een edelman. 
Bij de belegering van Oudenaarde i het een Franse edelman La Motte 
die de artillerie aanvoert. 
Het geniekorps, ook pionier genoemd, was verantwoordelijk voor de 
aanleg van chan en. Om a11erlei werken uit te voeren die buiten het 
bereik van het vijandelijk vuur lagen zoal nadering loopgrachten ( ap-
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pes) en schansen deed men beroep op pioniers, 
meestal opgeëiste boeren. Men gebruikte bij 
een belegering veel korfschansen, nl. zeer 
grote rieten manden waarin de uitgegraven 
aarde van de borstwering geworpen werd en 
waarachter men geschut kon opstellen voor de 
artillerie. <21> (fig. 9) 
De sappeurs werden gerekruteerd uit de arm
ste lagen van de bevolking. Later waren ze 
verantwoordelijk voor het onderhouden van 
de fortificaties en voor het graven van sappes 
om de stadsmuren te ondergraven en mijnen te 
plaatsen. 
Infanterie en ruiterij weigerden meestal het 
werk van de pioniers te doen. Dat stond niet op 
hun monsterrol. Zo moet Farnèse bij de belege
ring van Oudenaarde de soldij van infanteristen 
verhogen om ze te overtuigen dit werk te doen. 

3·4· BETALING EN INKWARTIERING 

De hetaling 

r--------- --
! 

--
De soldij werd om de halve maand betaald: "une quinnine ··• maar in 
Waals-Vlaams dialect de "konzeem" genoemd. IX kapitein mt'Cst LOr
gen voor logies tijdens een veldtocht en voor wintt•rkwartkren. want van 
oktober tot april werden de vijanddijkheden gestaakt. 
Het leger moet zorgen voor de annwetigheid van voldl'Clldt• n~Jsel
voorraad die ze echter zelf met hun soldij nu~ten aankl)pt.'n hij /lX'tdaars 
en marketentsters. 
De gelden /.elf moesten komen vun de ht•dt•n van dt• vorstt'lllh,mtnt'll of 
van de provincies. uit de opbrengst vun kl,ninklijke dl,mt•int•n. \an ~dd
zendingen uit Spanje. De hl'laling gebeurde l'P basis van dt• mnnsh.'m'l
len. Het was een hijverdienste van de ht•talingsmt't'slt'l~ l'lll ~l'Snt•uvd
den een tijdje te laten doorlcvt•n. Tnx·pcm't'q'l<wtsingt•n llll x· st lllt'll altijd 
laten voorafgaan door vot•dst·ltranspnrtt•n. Mt•n instalkt'l'lk ~hx·h in 
stapelhuizen en garniwt•nstcdcn. Bij lwkgt•ring wrplil'hlll' llll'll dt• nkt· 
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soldaten soms om de stad te verlaten, wat trouwens ook te Oudenaarde 
tijdens de belegering gebeurde. 

De inkwartiering 

Dit gebeurde bij burgers of in tenten of barakken. Elke soldaat had recht 
op een strozak, bed. lakens, dekens, verlichting, verwarming olie, zout 
en peper. 
Aan de soldaat-ingekwartierde werd door de stad service-geld betaald, 
waarmede zij op hun beurt hun gastvrouw (heer) moesten betalen nl. 2 
tot 5 stuivers per dag en te betalen om de halve maand. 
De steden hadden het recht speciale belastingen te heffen bij inkwartie
ring. In Oudenaarde kreeg wie niet ingekwartierd had er nog een belas
ting bovenop. 
Een kolonel had recht op een volledig huis met twee kamers en een 
keuken. een stal, een kelder, en drie bedden voor zijn meiden. Soldaten 
logeerden met 4 tot 6 op een kamer. 
De clerus en de vrouwenkloosters waren normaal bij de Habsburgers 
vrijgesteld van inkwartiering.122> De Gentenaars onderhielden die regel 
te Oudenaarde niet. 
Wijn en bier waren in speciale gelegenheden beschikbaar zonder accijns. 
Dit was een ramp voor de stadsfinanciën. De soldaten verkochten het 
voort, onder de prijs, als bijverdienste. 

3·5· CONCLUSIE 

Inkwartiering van een groot garnizoen soldaten was voor een stad altijd 
een ramp, een zeer dure aangelegenheid. Het grootste gedeelte van de 
kosten moest de stad zelf dragen of moest door de stad voorgeschoten 
worden.Men kon het daarna theoretisch aftrekken van de beden (de nati
onale of landelijke belasting) maar dat lukte niet altijd. Het was altijd een 
renteloze lening. 
Men was verplicht bijkomende aanvullende belastingen te heffen om 
bijtijds soldij en service-geld te kunnen voorschieten zoniet kreeg men 
muitende soldaten die dikwijls tot plundering van de stad overgingen. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat Oudenaarde van 1578 tot 1582 
overtollige garnizoenen, Gentse vendels, Schotten en Hugenoten tracht 
buiten de stad te houden. Tijdens de belegering zal Oudenaarde een 
eigen noodmunt slaan om muiterij te voorkomen. 
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3.6. EEN SPAANSE BELEGERING EINDE I 6dt AAN\'ANG 

17de EEUW 

In het nummer I I jaargang 2004 van het Tijdschrift VESTING van de 
Sirnon Stevinstichting te Antwerpen beschrijft Robert Gils hoe einde 
16de, aanvang 17 de eeuw, een belegering van een vesting verliep. Bij 
het lezen ervan stel ik vast dat deze beschrijving klopt met de belegering 
door Oudenaarde ondergaan in 1582. 

Hierbij de samenvatting van dit artikel. 
Om zich van een vestingstad meester te maken werden meestal verschil
lende methodes toegepast: 

De verrassing, de krijgslist, het verraad werden van in de vroegste 
tijden toegepast. In Oudenaarde wordt dit toegepast door Jacobus 
Blommaert die met krijgslist en,verraad van binnenuit. Oudenaarde 
overrompelt. Lukt de verrassingsaanval niet dan wordt er slag gele
verd. 
Eerst wordt de vesting be-rend (van rennen, rijden te paard) Men 
stuurt zo snel en zoveel mogelijk troepen liefst ruiterij rond de ves
ting om te verhinderen dat er nog versterking of bevoorrJding kan 
binnen komen en om de landslieden te verplichten in de vesting te 
vluchten. 
De circumvallatie en de contravallatie. Bij Famèse de cin:unl\'alla
tie op afstand. Wanneer het gros van het leger toekomt worden één of 
meer verschanste legerkampen rond de vesting opgeslagen die buiten 
de dracht van de artillerie van de vesting liggen. dil: dus niet nm l)p 
de vesting kunnen beschoten worden. 
Vervolgens wordt de vesting van de huitenwereld afgewnderd dtx'r 
de houw van een circumvallatie. ~1t•n bnuwt versterk.ingt•n die dt' 
hulp. het ontzetten van de vesting dnnr et'n vijanddijk lega lllt"'l'
ten verhinderen. bvh. men sluit dt• Sd1dde af tnt't twt'c s~:hanst'n t'n 
hinkkeert de haan van Gent lllt't t:t'n s~:hans. De cnntra,·allatie: 111t'l1 
houwt vcrsterkingen die het uitbreken van dt' bt•kgt·nk lx.·nHx.'ilijk.t•n 
en verhinderen. 
Voor de eigenlijke aanval beschikt men l)\'t'l' drit' middt•kn: tk artilk
ric. Je buskruitmijn en dt• approd1e. In 15~2 wnnkntt' dnnr Farnl'~t' 
alle drit• gebruikt. 
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De artillerieaanval bestaat uit een stevige beschieting van de ves
ting. Met tracht in de muren een bres te schieten. De artillerie wordt 
opgesteld in batterijen van een twintigtal stukken. In Oudenaarde 25 
stuks. Ze worden opgesteld op een natuurlijke of kunstmatige hoogte. 
Te Oudenaarde de Molenkouter en de Kezelberg. 
De buskruitmijn wordt vanaf 1503 met succes toegepast. Men graaft 
een mijngang richting vestingsmuur en installeert een mijnkamer op 
het einde die met buskruit wordt gevuld. Door de ontploffing vliegt 
een deel van de versterking in de lucht, wordt een bres geslagen en in 
het beste geval wordt ook met het puin de vestingstingsgracht gevuld. 
Ook buskruitmijnen worden te Oudenaarde dikwijls gebruikt. 
De approche zal aan de aanvallers toelaten de vestingsmuur zonder 
al te grote verliezen te naderen.Dit doet men met loopgraven, ook 
tranchées genoemd. De sappeurs die het werk doen beschermen 
zich met rol- en schanskorven, en zelfs met dakbedekkingen van 
bezwaarde mutsaard. Bij de belegering van Oudenaarde worden zeer 
veel schanskorven gebruikt. (tig 9) 

Vervolgens moet de gracht overschreden worden. Bij een droge gracht 
gebeurt het met een ondergrondse galerij. Bij een natte gracht wordt 
een dijk opgeworpen soms met afbraakmateriaal van de mijnontplof
fing. De dijk wordt zijdelings voorzien van een borstwering of een 
galerij een tunnel uit timmerhout. De Rantere citeert het gebruik van 
galerijen bij de belegering die door de belegerden in brand worden 
geschoten.De aanval eindigt met de bestorming van een beklimbare 
bres in de vestingsmuur, maar soms heeft men tegenmijnen geplaatst 
die ontploffen in de voeten van de aanvallers. De verdedigers laten 
ook alle mogelijk materiaal naar beneden donderen, brandbaar mate
riaal, zware balken, boomstammen. Bovenaan staan ze oog in oog 
met de verdedigers. Soms hebben deze al een nieuw verschansing 
opgeworpen. 
Om te verhinderen dat aanvallers de stad zouden binnendringen, 
plunderen en brandschatten wordt de chamade geslagen en de witte 
vlag geheven. Men geeft zich over na onderhandeling door capitula
tie. Meestal moet men een afkoopsom betalen om het plunderen van 
de stad te voorkomen. Farnèse was voorstander van de afkoopsom
methode en voorzag eervolle voorwaarden voor de aftocht van de 
belegerden. 1231 
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De verdedigers maakten gebruik van hun eigen artillerievuur. onver
wachte uitvallen, contra-approches en tegenmijnen. Een bastion werd 
gewoonlijk verdedigd door 400 soldaten. 

4. ALEXANDER FARNESE EEN BEGE!'\ADIGD 
VELDHEER EN EEN DIPLOMAAT. (15-'5-1592) 

4.1. DE UNIE VAN ATRECHT (ARRAS) CONTRA DE l1NIE 

VAN UTRECHT 

Filips II benoemde eerst Margareta van Parma opnieuw als landvoog
des en haar zoon Alexander tot "capitano-general "van het leger. maar 
Alexander Farnèse ging hiermede niet akkoord.Hij voorzag moeilijkhe
den, ageerde tegen zijn moeder,vond dit organisatorisch onverantwoord. 
en voerde briefwisseling daarover met Filips 11. 12,., 

Hij werd in het gelijk gesteld en Margareta vertrok terug naar Italië. 

Farnèse was niet alleen een uitstekend veldheer maar l.xwendien een 
sluwe diplomaat. Hij wist op handige wijze een wig te drijven tussen de 
adel van de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Dit weni in de 
hand gewerkt door het feit dat in heel wat Vlaamse en Waalse steden de 
Pacificatie van Gent niet ernstig werd genomen. 
In de regio's waar de calvinisten in de meenierbeid waren weni de \Tl~
gere katholieke repressie nu vervangen door t.'t'll t.'alvinistist:ht.• n:pn:ssie. 
In verschillende steden grepen de calvinisten de ma(ht en ontstond er l'en 
calvinistische religieuze dictatuur. Dit was het geval te Gent. Ouden~1ank 
Doornik,Maastricht, Valendjn. Camhray. Lens. t.'ll Nijvel. 
In Oudenaarde hvh. werd men hehol't wannl·er men kinlkn:n katholkk 
liet dopen en werd het kathnliek huwdijk Vl'rhtxkn. 
De katholieke adcl in de graafschappt.·n lknegnuwen. Artl·sil'. in 
Vlaams- en Waals Brabant vodde 1ieh tx·dreigd. Ze nr~anisl'l'nkn 1il'h 
in Waalse vendels en zoehlt'n steun hij Fransl' katholkkt.·n. Maar 'l'f· 
mits hun huurlingen- soldaten noch van Oranje nodl van Spnn.k hl·t~lald 
werden leefden 1.e vnoral van het plundcn.•n l'n lwt hrands~.·lmth.'ll \~lil 

al wat huiten de stndsmurl·n lag. 1\ kn tllX'tndl· /l' 1\ lakllllll'llll'll ,,f 
PatertHlsterstlldatcn. 1 ~~~ 



-233-

Het platteland tussen Oudenaarde en Doornik werd stelselmatig geplun
derd. De rijken werden ontvoerd gegijzeld en op "klein ofgroot rantsoen 
gesteld." '161 De calvinistische stadsgarnizoenen bezondigden zich even
zeer aan dergelijke plundertochten wanneer ze niet bijtijds betaald wer
den of de bevoorrading hen niet snel genoeg bereikte. Het grote slachtof
fer van deze situatie was de plattelandsbevolking die steeds tussen twee 
vuren zat. Hun enige mogelijkheid was met hun vee en bezittingen in de 
stad vluchten. 

Famese besefte goed dat het onmogelijk was alle 17 provinciën en bloc 
terug met Filips II te verzoenen daarom zal hij diplomatisch het aloude 
principe "divide et impera "toepassen. (fig.l 0, zie pag. 212) 
Hij schrijft een brief naar al de adellijke heren van de Waalse Provincies 
en doet zelfs de inspanning hen persoonlijk te bezoeken en hun vrouwen 
te charmeren met geschenken. <

27
> 

Hij doet aan de Staten-generaal van Henegouwen, Lille, Douai, Orchies, 
en Ie Tournaisis en aan al de belangrijke steden van de regio het voor
stel: 

zich terug te onderwerpen aan het gezag en te gehoorzamen aan 
Filips II 
met de belofte alle Spaanse en vreemde troepen uit hun regio terug te 
trekken 
dat ze al hun voorrechten en gebruiken van vroeger terug krijgen 
een bestuursvorm : " comme au temps de Charles-Quint " 
op voorwaarde dat ze ongeschonden het Rooms katholiek geloof 
bewaren. 

Terwijl dit schrijven de Staten-Generaal van de Waalse regio's in beroe
ring brengt is Farnèse met zijn leger begonnen met de belegering van 
Maastricht, want diplomatie volstaat niet, schrijft hij aan Filips 11. Men 
moet ook laten voelen dat men de sterkste is en dat er aan deze keuze, 
het samenwerken met de sterkste, heel wat voordelen voor de adel ver
bonden zijn.128

' 

Hij ontvangt uit Spanje de nodige soldij voor zijn tertio's, en gebruikt een 
nieuwe strategie voor het belegeren van een vesting. nl. de omsingeling 
op af!ttand. 
Alle toegangswegen zowel te land als te water worden systematisch afge
sloten en door kleine detachementen bewaakt. De plattelandsbevolking 
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wordt opgejaagd zodat ze de stad binnen vluchten. Hierdoor zijn meer 
mondjes te voeden en slinken de voorraden sneller. 
Maastricht zelf wordt aangevallen op de marktdag waardoor hij meer 
dan 3000 plattelandsbewoners in de stad opsloot. Op 29 juni 1579 
valt Maastricht. Het was de eerste grote overwinning van Famese die 
zal gevolgd worden door een ganse serie, steeds met hetzelfde recept. 
Mechelen, met zijn artillerie -arsenaal onderwerpt zich vrijwillig. Te 
Brugge en te 's Hertogenbosch worden de calvinistische leiders uit de 
stad gebannen. 

De Staten -Generaal van de Waalse Provincies wordt samengeroepen 
op 23 maart 1579 en ze aanvaardt het voorstel van Famèse om zich te 
verzoenen met Filips 11. 
Graaf Emmanuel - Philippe De Lalaing (1557-1590). seigneur 
de Montigny, marquis de Renty,echtgenoot van Anne de Croy. die 
heel Henegouwen achter zich had,was de laatste die oppositie voerde. 
Emmanuel de Lalaing schrijft een brief naar de magistraat van Oudenaarde 
waarin hij zijn beslissing mededeelt en motiveert.1

1Q' Wat hij in de brief 
niet mededeelt is het akkoord met Farnèse. waardoor deze hem een jaar
pension van 40.000 gulden toekent. Deze overeenkomst wordt de Unie 
van Atrecht genoemd. Farnèse vond deze diplomatieke overwinning 
belangrijker dan de val van Maastricht. 

Daarmede was het eenheidsfront van de 17 provinciën gebroken. 

De noordelijke provinden en de voornaamste steden van Vhumdert•n en 
Brahant sluiten daarop met Oranje een andere o\·eret•nkomst de Unie 
van Utrecht genoemd. Ze zweren de eed nm trouw aan Oranje onder 
gezag van de Generaliteit. eisen tolerantie voor de pn,testanten en /t'ltt'n 
de strijd tegen Spanje voort. 

4.2. liET VooRSI'EL VAN nE nEl.E(a:RIN(; 

OtlllENAARUE 1577·157'>· (;ENT NEEMT I>E \I·H'IIr 

Terwijl Farnèse Maastricht vernwrt en /ll t't'll aanval in dt• m~ ''"-'f
komt van Duitse protestanten. t'n nok np diplomatisdlt' wij1e dt• t 1nk 
van /\rras heeft afgedwongen. wordt Oudt•mtm\k stap \lll.ll' :-.tap '''"kr 
Gentse dil:tutuur gt·hracht. \Vil.· dt'/t' pt•rindt• in dt•tail wil instu~kn.·n "''" 
de licentiaatsvcrhandl'ling van Sl,langt' dt• (lrnnh .. ' dlll.'l'llt'llll'l\, · '•' 
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Na de Pacificatie van Gent.wordt in 1576, de Raad van Beroerten afge
schaft en verlaten de Spaanse troepen stilaan het land. 

"Den J6den actabere 1576, verscheen een vaendel voetknechten, sterk 
180 man en 2 benden peerden, gheluwen rokskens, van de troepen van de 
prins van Oranjien. Dit baerde groot ongenoegen bij de goede katholie
ken. die van dit prinsenvolk verdrukt werden, integendeel begonnen die, 
dewelke de niemve religie heimelijk beleden hadden weder den kop in de 
lucht te steken." D.R. 

Vanaf 1577 signaleert De Rantere in zijn kroniek dat er meer en meer 
gevluchte protestanten terug keren naar Oudenaarde. 
Op 25 oktober 1577 wordt te Gent de Staten-Generaal bijeen geroepen 
met o. a de bedoeling om de hertog van Aarschot als nieuwe landvoogd 
aan te duiden. Ook gouverneur François Van Halewijn, grootbaljuw van 
de kasseirij van Oudenaarde, is hier op uitgenodigd. 
Wanneer ze allen verzameld zijn worden ze door de Gentse vendels onder 
de leiding van Ryhove- François de de la Kethulleen Jan van Hembyse 
gevangen genomen en opgesloten.De Rantere noteert hierover: 

"Volgens beschrijf van den 1 ]den dezer, als wanneer men op de 29sten 
dito vernam, dat dezelfden gevangen genomen was, benevens ook den 
henog van Aarschot, de bisschoppen van Brugge en leper, de heren van 
Rassenghien, Eekeen Mousceron. Al deze heren werden genomen door 
de aanhang van Ryhove en van Hembyse. De verslagenheid was onge
looftijk omdat de heer gouverneur door de horgerij zeer bemind werd." 
D.R. 

Vanaf dit ogenblik wordt Oudenaarde in feite door Gent bestuurd. 
Oudenaarde is een sper-vesting op de Schelde die moet genomen worden 
alvorens Gent te raken. 
François van Halewijn wordt afgezet op 16 febr. 1577 en in zijn plaats 
benoemen de Gentenaars Willem van der Maude, heer van Mansaert. 
Bij zijn aanstelling als nieuwe gouverneur heeft hij twee vendels solda
ten meegebracht die na wat schermutselingen de stadspoorten bezetten 
en het geschut in handen krijgen. 
Dulle Griet, ook Rode Duivel genoemd, wordt uit het stadsarsenaal 
gehaald en als trofee op een schip terug naar Gent gevoerd op 24 
/211 57~. 
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Er wordt, onder Gentse druk, een nieuwe magistraat benoemd. waarin 
een ruime meerderheid van protestanten. Enkele maanden blijft alle~ 
rustig. 
In december 1577 wordt er te Oudenaarde nog een plechtige proce~sie 
gehouden voor het behoud van het geloof maar vanaf mei '78 worden de 
katholieken stelselmatig gepest. 
Er worden opnieuw predikingen door de gereformeerden gehouden. 
de katholiek eredienst wordt herhaalde malen gestoord en de klokken 
mochten niet meer geluid worden.De Gentse vendels lieten van dan af in 
gans de kasseirij alle klokken ophalen. Ze werden verzameld. eerst naar 
Gent en vandaar naar Antwerpen gevoerd om omgesmeed te worden tot 
kanonnen. In mei 1579 werden,in één ladingA7.500 pond klokken naar 
Antwerpen verscheept. 
De kloosters werden vervolgens ontruimd en dienden als logement voor 
de Gentse soldaten. 

"Op 20 aug 1578 kreeg gouverneur Mansaert bevel mn die mn Genr, 
om de religieusen te verwittigen binnen de acht dagen lum com·em re 
Ename en te Petegem te ontruimen. Hun werd toegestaan lum meubelen 
en goederen te verkopen mits de betaling van een grote somme geld (Wil 

de gouverneur en a en den captain Rochelfin." D.R. 

Voor Gent kwam het er op aan, zoveel mogelijk geld op alle mogelijke 
manieren in Oudenaarde los te weken. ten einde hun huurlingen- solda
ten te kunnen betalen. De Oudenaardse magistraat weigerde de soldij en 
het logement en het service-geld van de Gentse vendels te dragen. 
Vanaf aug. 157H oefent captain Rocheltin een waar calvinistisch schrik
bewind uit te Oudenaarde.Hij sluit de kerken van Pamele en \\'albuJ1!a 
en verdrijft met geweld de religieu/t'n uit hun kltll.lslt'rs. Op tl sept. 157~ 
worden 7 zusters en 23 rl'ligieuten uit Maagdt•ndulc verdn·n·n. Het 
klooster wordt gebruikt als ltlgt.'tllt'llt \'Ollr Gt•ntst.' soldaten dit' allt's 
plundcnlen.Dit was tegen de gddendt.• krijgswetten van dt· Hahshurgt•rs. 
Vrouwenkloosters konden niet verplkht wonkn ltlgies tt' \crstn·U,t•n 
aan de soldaten. Er ontstond te Oudt•mwnk vnnr dt• dt.·rdt' tmmlt'l'll lx'l·l
denstorm. 1311 

Rochelfin plunderde met zijn vendds alk l..t·rl..t•n t'nl..alx·lkn in dt• wijlk 
omgeving. De kerk van Lt.•upt'gt•m \wrd ltlt'n n.n. "in stuH.c'fl ,t:t'.WPI<Ir'll 

uitgt'IIOfllt'll tlt' pn·dik.\·tod dit' 11/0t'SI dit'llt'll \'OOI' clt> pn·cliAcllic·" 1 ~1 P.R. 
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Op 2-t. sept. 1578 vertrekt captain Charles Rocheltin terug naar Gent ; een 
spoor van vernieling te Oudenaarde achter latende. 
Op 6 oktober doet zich een eerste geschil voor tussen gouverneur 
Mansaert en Ryhove. 
Enkele Gentse soldaten wilden de kerk van de grauwzusters, (die de 
pestlijders verzorgden) openbreken maar de gouverneur laat ze gevangen 
nemen. Hun kapitein meldt dit aan Ryhove die bevel geeft om ze aan
stonds in vrijheid te stellen. Mansaert echter negeert dit bevel en houdt 
ze op water en brood. 
Op 3-dec. 1578 wordt de kerk van Pamele met geweld opengebroken en 
de gereformeerden beginnen daar te preken te dopen en te trouwen. Op 
24- dec. besluit Gent dat Pamele voor de protestanten is en Walburga 
voor de katholieken. 
Op I jan 1579 ontvangt Mansaert een scheldbrief van Ryhove, omdat 
hij de soldaten gevangen hield maar deze brief werd niet beantwoord, 
omdat de wet en de krijgsraad dat niet nodig oordeelde. Hieruit blijkt 
de Willem van der Maude, heer van Mansaert zich zo maar niet liet weg
drukken. De wet voorzag immers dat men vrouwenkloosters niet kon 
gebruiken als logies voor soldaten.De gouverneur was het wettelijke 
militaire hoofd van al de vendels die in zijn stad in garnizoen lagen en 
betaald werden. 
Op 3 jan. 1579 wordt er door Gent een religieakkoord gepubliceerd dat 
de Oudenaardse geschillen tussen katholieken en protestanten moet 
oplossen. Dit document herinnert ons aan de Muur van Berlijn en de 
nieuwe muur die Israel scheidt van Palestina.Muren hebben in de loop 
van de geschiedenis zelden iets opgelost. 
Artikel 2 van dit document luidt als volgt: 

"In Oudenaarde zullen ze de principale kerken ( Pamele en Walburga) 
delen; de separatie doende met een goeden dikken muur, beneden aen de 
voormuer van de kerke, en dat dezelfden katholiken volgen zouden den 
koor met den voornoemden muer. Met de kerke van Parnel 't zelfde en het 
ander deel van de kerke met de kerke van de miniemen." 
artikel 3: "Den Roomsen dienst zal gebeuren met een taemelijk ge/uit, 
maer zonder enige processie te houden huiten de kerke" enz. D.R. 
Op I 2/2/1579 is er al grote ruzie in Walburga. De protestanten willen op 
hetzelfde uur preken als dat de katholieken de hoogmis willen doen. Het 
magi-.traat komt tussen en sluit de kerk voor een dag. 
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"Op 2 april 1579 brengt Jan Maes van Gent 5 stukken geschut en enige 
tonnen buspoeder en veel lonten naar Oudenaarde waarvoor de stede 
betaalde 7.876/b. Par. Op den 4de werden ze geplant aen de BeJ-•erpoorte 
omdat ze aen dezepoortede vijand verwachtte." D.R. 
Waaruit we kunnen vaststellen dat Oudenaarde klokken leverde en Gent 
kanonnen in de plaats bracht en wat er ook op wijst dat men vanaf 1579 
een aanval op de stad verwachtte. 
Op 10 april 1579 schrijft de magistraat van Oudenaarde aan Gent. dat 
men wel wil medewerken, maar dat men niet kan toestaan vendels 
Gentse soldaten in hun stad op te nemen. vragende te mogen oprichten 
ene compagnie vrijwilligers om tegen de malcontenten uit te lopen. ·" 
Het is duidelijk, wanneer men vreemde vendels als garnizoen aanvaardt 
moet men de soldij voorschieten. voor logement zorgen en service-geld 
betalen. Alhoewel de magistraat nu voor een meerderheid uit protestan
ten bestaat is dat te veel gevraagd. 
Op 12 april 1579 zendt Oudenaarde. op verzoek van Ryhove. een grote 
provisie meel, koren en buspoeder naar het kasteel van Amougies dat 
tegen de malcontente Walen versterkt moet worden. 
Op 13 april '79 komt de compagnie van gouvemeur Mansaen terug naar 
Oudenaarde. 
Ze was in Gent gelegerd. "Het is op adl'ies \Wl dt• Raad de:a stede 
geresolveerd op te nemen. enen compagnie• \'oen·olk. onder ht•t ht•,·t>l \'clll 

de Wet en het hevel \'tlll Joost Cahcljiau. \l'twn·oor dt• stede hetcwldt·. 
volgens de rollen tot 5.3-18 lh. pm: Als \\'llll1lt't'r ::.ij dan gegam1 :{in. in 
dienst van die \'llll Gent." D.R. 
Garnizoenen die de stad opnam moest ze ook lx·takn. Wat lllt' f14..lk llp,·alt 
in De Ranteres kroniek is het feit dnt hij nonit sprt.·ekt van tk ht•rt.•n 'an 
Gent of de vrienden van Gent. mnar vun "die van Gt•nt." 

Op 15 en I 6 april 1579 komt er et•n /t't'l" !x· langrijke t'n angst\wkkt·ndt' 
brief toe te Oudenaarde. 
Emmanue I de Lnlai ng, seigneur dt• 1\ hllltigny.t·n GlHIWrtlt'llr ';Ul 

llenegouwen. laat ann dt• magistraat Wt'ten. - dat dt' Waabt' P"'' in
des een akkoord hehht•n geslott'n lllt'l Farn~st• h.' :\tn:,.:ht. - dat /t' 1i~.·h 
onderwt.•rpt.•n aan de gt'hoor/aamlwid aan Filips 11. -dat allt· \rt.'\'lll\k 
troepen het grondgehit•d wlkn wrlatt'll. - dat /t' dt• Rlllli\\S katlll'hl'kl' 
goJsdienst wllen wnkdigt•n - dat hij ~000 Yllt't~:lll!!t'l~ t'll 401.) nnll'" 
ter bt.•sL·hikking stt'lt van ht't kgt•r van Farnl'st'.- dat hij ~50.001.) !!llldl'll 
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heeft ontvangen om de soldij van de soldaten nog 3 maand te betalen, -
dat ze daarna ingeschreven worden op de monsterrol van de Koning van 
Spanje.- en dat hij Menen en Kassei en de andere versterkingen,die in 
zijn bezit zijn. ter beschikking stelt, met uitrusting en garnizoen, voor 
zijne Majesteit. 

De Rantere stelt het voor alsof de Unie van Utrecht gesloten werd voor 
dat Atrecht gesloten werd. wat chronologisch onjuist is. 

"17 april 1579- De Vereniging van Utrecht, aldaer tussen enige pro
vinciën getroffen, diende als voorbeeld aan de misnoegden om hetzelfde 
onder hen na te volgen., om niet alleen onder elkanderen, maer zich met 
die van Henegouwen en Artais in verzoening te stellen met den koning, 
hetwelke de prins van Parma vuriglijk had behertigd, en met enen onuit
sprekelijkke vreugde bevestigd in 's konings naam. Hunne schriftelijke 
overgeving luidde aldus, hetwelk aen de Magistraat toegezonden werd 
de 15den van de maand april, en op den 16den gepubliceerd om het volk 
zijn afvallige vijanden te doen kennen." 
Daarna volgt de integrale tekst van de brief van Graaf Emmanuel de 
Lalaing.seigneur de Montigny, die we in bijlage afdrukken. Emmanuel de 
Lalaing had in al de voorgaande jaren tot het kamp van Oranje behoord. 

4·3 GENT VERSTERKT DE STAD EN ZOEKT FINANCIËN 

I 579- I 580 

Op 23 mei I 579 is er een eerste muiterij van de compagnie van gouver
neur Mansaert. De stad moet voor hen service-geld betalen. Ze eisen acht 
stuivers per dag maar krijgen er uiteindelijk 5. 
Oranje heeft de hugenoot de la Noué aangesteld als de opperbevelheb
ber van zijn troepen in de Zuidelijke Nederlanden. Hij krijgt als opdracht 
de stadsversterkingen te herstellen en uit te breiden,en anderzijds meer 
troepen aan te monsteren. 
Zo krijgt Oudenaarde op 2 juni een brief van Hembyse "dat men uit alle 
steden en kasselrijen, f?ele~:en in de Gentse kwarfiere tegen de 7de juni 
zou ophren~:en 6000 wel uitf?eruste en f?ewapende mannen te voeten te 
peerde en daartoe tenminste 200 peerderuiters-haquebusiers,mistgaders 
400 pioniers gestoffeerd met bekwame helmen en instrumenten" Deze 
moeten zich vanaf de 7de juni gereed houden als huurlieden onder het 
hoo~: hevel van generaal de la Noué" D.R. 
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Daarna volgt de quote voor de stad en de ka-;selrijen. De ~tad moet leve
ren: 202 soldaten, 70 ruiters, 14 pioniers. 240 piekeniers~ 
In de loop van' 79 en '80 worden allerlei maatregelen genomen om aan 
meer geld te geraken om de soldij van de Gentse huurlingen te betalen. 
om proviand op te slaan, en om de stad beter te versterken. Het is duide
lijk, men verwacht een belegering. 
Op 6 juni worden alle abdijen en ook het hospitaal getaxeerd in totaal 
voor 1200 gulden en het hospitaal wordt verplicht alle zieken op de 
nemen zonder onderscheid van religie. 

Op 22 juni '79 verbiedt Hembyse aan de boeren nog pachtgeld te betalen 
aan de ontvangers van de geestelijke goederen (de abdijen. kloosters en 
kerken), de stadsontvangers zullen het doen. Op 9 juli worden alle pries
ters uit Oudenaarde verbannen De kerken en de huizen van de priesters 
worden geplunderd hun goederen worden verkocht.Aile biddende orden 
worden uit de stad gejaagd en overal verkoopt men geestelijke goederen 

"met den stok."<34l 

Op 28 juli worden de eigendommen van Sion en Maagdendale door Jan 
Blommaert en Passchier van de Kerkhave verpacht in loten.Op 25 aug 
1579 verkoopt capt. Spiere 28 klokken à 7 gulden en I 0 stuivers per I 00 
pond. Op 21 dec. is er een speciale rentehetling op alle inwoners om de 
stadsversterkingen van de la Noué te hetalen. Op 3 mei 15RO wordt de 
refuge van de ahdij van Petegem verkocht. staande in Ot.·n Ham. Op IJ 
juni 15XO krijgen alle uitgewekenen uit de stad het ht·yeJ h.'rug te keren 
om hun hijdrage te hetalen voor de stadsversterkingen. znnit.'t Wl'lrdt hun 
contributie verdubheld en worden hun eigendommen wrklx-ht.Op 4 aug. 
15XO worden alle gol..'dl..'rl..'n van de gevludlte persnnt.'n vcrklx-ht met dt.•n 
stok.Op 7 septcmhl..'r gd'II..'Urt hettl..'lfdt.• maar het hfl'ngt niets l'~P· Er 1ijn 
geen kopers mcl..'r l..'n al dl.' rijken 1ijn l"l'l..'ds uit de stad gevh~~.:ht.l')(.· stads
financiën zitten op dl.' hmkmt•n op 24 scptcmht·r 15~0 vludlt Anll'~llt.' Yan 
Coyc de stadsontvanger en loopt owr naar dt.• nmknntt.·ntc Walen. 
Niettegenstaande al deze finandële mautregeh:n slaagt men er niet in 
de soldaten te hetalen en komt er muiterij. 

Andere maatregelen tijn t.'r op gt.•richt om lil' stad lt.' Vt.'rstt.·rkt.·n: 
"Of' I() IWI't'mha kll'am ka pit ei n dt• la Noué, i11 die· list ''"" c>nu~jr-, Ie' 

Ouclclulllrclt'. I/ij ht•:.ocht clt' \'('1",\'ft•rkillg.,·\\·c·r/..c·n. r-n t~n/, 1ttr>f"'n/r- a 
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nieuwe bij re nweken. Hij verbleef in De Baers. De stad presenteerde 
hem 6 kamzen wijn." (JSJ D.R. 

Einde '79 maakt men de rekening. De stadsversterkingen hadden ditjaar 
-l.96-+ lb. par. gekost. De bolwerken werden gemaakt, achter Maagdendale, 
achter 't Bourgondisch kasteel, het Zwart Zusterhuis en aan der Baerpoort. 
La Noué noemde Oudenaarde het tweede La Rochelle. La Roehelle was 
een Frans-protestantse vesting beroemd om haar on -in-neembaarheid. 
Op 2 jan. 1580 geeft men het bevel alle bomen en struiken te kappen 
rond de versterkingen. Men moet de vijand zien naderen. Op 29 apri 1 
1580 wordt de kerk van Leupegem afgebroken en de afbraak gaat naar de 
stadsversterkingen. In november 1580 worden nog eens twee kanonnen 
bij geleverd. Op 3 dec. koopt de stad 3000 ponden buskruit. 
Op 5 december moet iedere inwoner zich voorzien voor 6 maanden 
levensmiddelen en komen er 2 schepen met koren en meel voor de solda
ten aan, maar op 8 dec. 1580 breekt de eerste grote muiterij uit. 
Op 15 dec. wil men monstering houden van alle Oudenaardse regimenten. 
Dit was nu en dan noodzakelijk om na te gaan wie nog op de monsterrol 
stond en wie dus nog moest betaald worden in de toekomst. 
Drie compagnieën Gentenaars weigeren te komen. Enkele leiders van 
de muiters worden gevangen genomen en opgesloten. De Gentenaars 
dreigen de stad te plunderen en verlossen de gevangenen.Daarop wor
den de burgers te wapen geroepen. De Gentenaars dreigen de stad aan 
de Malcontenten over te leveren. Ze bezetten de Markt van Oudenaarde. 
Uiteindelijk wordt een afvaardiging van de muiters op het stadhuis ont
vangen.Gouvemeur Mansaert sluit een akkoord. Ze zullen niet gestraft 
worden en hun loon zal zo snel mogelijk betaald worden. Op 23 december 
lopen 25 Gentenaars die een grote schans te Bevere bewaakten over naar 
de Malcontenten ... ze hadden nog steeds geen soldij ontvangen (34) 
Gouverneur Mansaert schrijft een brief aan Gent dat men niet meer op 
de soldaten kan rekenen als ze niet betaald worden en vraagt verlichting 
van garnizoenen .. Op 24 dec. 1580 wordt er eindelijk soldij betaald. Alle 
soldaten moeten opnieuw de eed van trouw zweren aan Oranje en bij 
desertie zal men gehangen worden met de koorde. 
Op 26 dec. 15~W nemen de leiders van de Malcontenten en de Lalaing 
contact met de Gentse vendels en vragen hen van over te lopen en bij hen 
aan te monsteren, maar dat mislukt. 
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Intussen was op 16 dec. een schip uit Gent te Oudenaarde geland met aan 
boord 21 tonnen buskruit, I 000 pond Jonten en een groot aantal ~pie...en. 
Op Nieuwjaarsdag 1581 verschijnen voor de eerste maal Spaan...e rui
ters voor Oudenaarde. Ze plunderen Leupegem en Melden voor zover 
er nog iets te rapen viel. In feite was dit, in het plan \'an Famèse. de 
aanvang van de belegering. De plattelandsbevolking moest naar de 
stad gedreven worden. Daarvoor zond hij zijn ruiterij vooruit ··pour se 
rafraîchir en Flandre" 

Intussen moeten we er ook rekening mee houden dat sinds 3 jaar de pest 
in Oudenaarde woedde. En wordt er in die periode een pestedict uitge
vaardigd ; De Rantere noteert o.a. wat volgt: "Op 6 october 1580 sondt 
Charles Deynoot met het Maerktschip \'an Jan Roetaert 67 kortewagens 
of pijpegalkens, voor de pestlijders af te voeren. kostende al te samen 
124 lb. par. welke waren genweckt tot Moerbekeen waell'n ingesclreept 
tot Gent." D.R. 

5. DE HELEGERING (1581 -1582) 

In de kroniek van De Ra11tere en de .. Historie van de Ketterij "van Rohijn 
L. vind je geen verwijzingen naar wat in 15~ I en ·~Q. in de maanden voor 
de eigenlijke belegering. huiten Oudenaarde geheurt en in Oudenaank• 
repercussie heeft. 

Bij Van der Essen. die steunt op de correspondentie van Fam~se met 1ijn 
koning vind je. samengevat. het volgende verhdtkrt.·nd verhaal. 

~··· CLAliSliLE "VAN liET \'ERI>R:\(; \":\N :\RR:\S . . 
0 I'(; E 11 EVEN 

Volgens de1.c clausule was Farn~se verplkht om dt' vreemde tnX'J'C'n. lk 
Spaanse tertio's naar huis te /.cndt•n. Hij stelt dit lll lang mogdijk uit 
omdat ze de slagkracht van 1ijn kgt'r uitmaaktt'll. Hij houdt lijn \\\l\lni 
en neemt afscheid van 1.ijn tl'llt'pt'n maar hllllpl /t' ,,oit h:ntg h.' d,x•n 
keren. I lij mot'l nu een nationaal lcgt'r nph\lll\\l'll llll'l lk \t'r/aml'ldl' 
Malcontenten van de Lala i ng ht·er \'llll 1\ hlnt igny. llll'll'tlkdt' \\';l;ll~l' n.-~1· 
menten van de l\1arquis dt• Ridlt'hourg,nwt ~.·nk~.·k "-''rtll'lll'll ltali~1an~l' 

en Alhant'St' lichlt' l'avak•rit•.(J5) 
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Op 28 febr. 1580 wordt Kortrijk verovert door Montigny, maar als tegen
stoot wordt Ninove ingenomen door De la Noué die er de familie van 
de Graaf van Egmont gevangen neemt. Maar te Ingelmunster neemt 
1\larquis de Richebourg de la Noué gevangen waardoor deze geen rol 
meer kan spelen in de verdediging van Oudenaarde. 

De Ia Noué schrijft uit zijn gevangenis zelfs een brief aan Farnèse waarin 
hij hem de raad geeft Oudenaarde niet aan te vallen want hij heeft de stad 
zodanig versterkt dat ze oninneembaar geworden is. <

36
) 

De Franse Prins van Anjou verovert Cambrai maar Farnèse riposteert 
en neemt Bouchain, Nivelles en Condé. Farnèse beseft dat hij te weinig 
geoefende troepen heeft en wijkt uit naar het versterkte Valenciennes. Dit 
bekennen van zijn onmacht,op dat ogenblik, was een diplomatische zet 
en had een gelukkig gevolg. 
Montigny en Richebourg voelen zich bedreigd en roepen de Staten
Generaal van de Waalse provincies bijeen. Deze waren aanstonds akkoord 
om een volledig regiment Duitse musketiers en 1000 Duitse ruiters aan 
te monsteren en te betalen. 
Hierdoor was clausule 5 van het Verdrag van Arras opgeheven. Deze 
troepen zullen later ingezet worden bij de belegering van Doornik in 
1581 en van Oudenaarde in 1582. 

5.2. DOORNIK VEROVERD (29 NOVEMBER 1581) 

In oktober 1581 beslist Farnèse om Doornik te belegeren. Het was de 
versterkte stad van Pierre de Melun, op dat ogenblik kapitein van het 
leger van de Staten van Oranje,en zoals Oudenaarde onder calvinistische 
dictatuur. De belegering was noodzakelijk geworden om de Waalse pro
vinciën en het platteland te beschermen tegen de voortdurende uitvallen 
en plunderingen van de Waalse regimenten van Doornik. 
Op 5 oktober 1581 wordt Doornik omsingeld door de Waalse regimen
ten van Egmont, Montigny, d' Aubigny en het pas aangeworven regiment 
Duit<.;e infanterie. Doornik hijst de witte vlag op 29 november 1581. 

Doornik kreeg zeer milde voorwaarden. 
Het garnizoen mocht met gestreken vaandel de stad verlaten evenals de 
ketter~ leider~, mits het betalen van een afkoopsom van 20.000 pond. 
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Deze werd gebruikt voor het betalen van de soldij van de huurlingen. 
Doornik moest zoals gewoonlijk gehoorzaamheid beloven aan FiJi~ 11 
en het Roomse geloof bewaren. 
De Princesse d'Epinoy, de echtgenote van Pierre de Melun en zuster 
van Emmanuel de Lalaing, die tot de laatste moment haar ka'>teel had 
verdedigd mocht ongehinderd met al haar goederen de stad verlaten en 
werd zeer hoofs bejegend. Zij was een de Lalaing en Farnèse wou de de 
Lalaings en zijn troepen als vriend houden.Haar standbeeld prijkt nu op 
de markt te Doornik. 
Het nieuws dat Doornik gevallen was en zeer gunstige capitulatievoor
waarden kreeg, had zijn gevolgen op de situatie in Oudenaarde. Men wist 
dat men nu ook aan de beurt kwam en dat er gunstige capitulatievoor
waarden mogelijk waren. 
Na de capitulatie van Doornik wordt in 1582 de Staten-Generaal van 
de Waalse provinciën samen geroepen. Artikel 5 van het verdrag van 
Atrecht wordt definitief opgeheven. Farnèse mag zich versterken met 
Spaanse tertio's, Italiaanse en Duitse troepen. 

Farnèse schrijft aan zijn koning een brief \Vaarin hij in detail uitlegt hoe 
hij de Zuidelijke Nederlanden terug onder Spaans gezag wil brengen. ,r, 
In april 1582 roept hij zijn krijgsraad bijeen en beslist hij tot het beleg 
van Oudenaarde. 

5. 3. 0 U I> EN A A R I> E 0 M SI N G EL D I> 0 0 R lH: 

MALCONTENTEN. 1581- N1El 1WE Ml11TERIJ 

Vanaf jan. 1581 tot aan het begin van lk c.•igc.•nlijkc.• bekgering ligt 
Oudenaarde in feite in de greep van Waalse vendds die nu. sinds de stc.·un 
van de de Lalaings. ciTccticf tot Farn~scs lcgc.•r hc.·horc.·n. 
De plattelandsgcmcenten rond, en de buitc.·nwijkc.•n van Oudc.·tuum.k. 
worden systematisch geplunderd waardnor de hc.·vnlking binnen dc.• stnd 

tracht t~: vluchten. 
6 jan.l58 I Leupc.·gem. 7 khr. ·X I Eine en lkwrc. l kt k~\stc.'l'l ':m 
Bruwaen wordt ingenomen c.•n gc.·plutHknl. Op 2.2 febr. X 1 is er opnÎl'll" 
muiterij van het Oudenaards garni1ocn. Ik snldatt.·n IX'/l'ltl'll d~.· :-.tnd. 
dreigen te plutHkren. Oudcnaardc.· lc.•t.•nt tt.•n:o;ll'llt.' gl'ld mm llc.•nt ''"' hun 
soldatc.·n te hetalc.•n.l k rvtakontc.·ntc.•n dnc.'ll l'l'll :-;dtri ft dijk \\ l\ll':o-td \1\\1\ 

de stud om ondt.·r gunst igc.· vomwaank'n tl' l'Hpitu kn.·n maar /l' "d~l'f\'1\ 
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en bevestigen de eed van trouw aan de Generale Staten en aan Oranje. 
De Malcontenten plunderen en brandschatten de Eindries tot tegen de 
stadspoorten. Eind februari zit de stad vol met gevluchte landslieden. 
Op 2 maart brandschatten MalcontentenBevereen Den Eindries Ze ont
voeren enkele voorname burgers en zetten hen "op rantsoen "te Outrijve. 
Op 6 maart noteert De Rantere dat er te Bevere van de 800 menagies nog 
5 of 6 zijn overgebleven.Op 17 maart zijn Maarke, Etikhove en Nukerke 
aan de beurt .... 34 huizen verbrand zonder de schuren en stallen te reke
nen. Op 3 april is het de beurt aan Wortegem, Moregem, Petegem en 
Bevere onder de leiding van Wouter van der Meere.Op 12 april wordt 
Ronse gebrandschat door de Malcontenten van Lessen. Ze worden ont
kleed tot op hun hemd.Op 7 mei krijgt Leupegem nogmaals een beurt. 
Oudenaarde doet op 25 maart ' 81 een aanval op Lessen gesteund door 
3 compagnieën Schotten van Gent maar dat wordt een totale mislukking. 
In 1983 publiceerde Rik Castelain in de Gaverstreke, als bijlage bij een 
artikel, een overzicht van de brandschattingen en plunderingen van de 
Malcontenten in de kasseirij tussen 1578 en 1582. Bij optelling stel je 
vast dat er 53-maal geplunderd werd en dat bijna gans de veestapel werd 
gestolen. 138l 

Frans de la Kethulle komt op 10 april naar Oudenaarde voor monstering 
van alle troepen. Hij telt er in totaal 12 vendels die allen nog eens de 
eed van trouw afteggen aan Oranje en tegen Filips 11. Men tracht de stad 
nog beter te versterken. Er wordt op 26 april begonnen met het bouwen 
van een nieuw bolwerk voor de Einepoort. Men begint ook de eerste 
maatregelen te nemen om de verdediging van stad mogelijk te maken. 
Al wie geen twee jaar in de stad woonde moet opkramen en de stad 
verlaten. 
In juni '8 I vraagt Oudenaarde aan Gent een vendel delvers (geniesolda
ten) die Gent moet sturen en betalen. De infanteristen weigeren dit werk 
te doen. 

5·4· DE REBELLIE TEGEN GOUVERNEUR MANSAERT 

Wanneer men te Oudenaarde verneemt dat Doornik gevallen is wil gou
verneur Mansaert een groter garnizoen om de stad te verdedigen.De 
magistraat vindt dat de stad al genoeg helast is en vindt dit niet nodig. Er 
komt een hende ruiters van Oranje in de stad om het vendel van Mansaert 



-246-

te steunen. Er ontstaat een gevecht met de militie en 7.1! worden buiten 
de stad gejaagd. 

De gouverneur moet vluchten. Hij vlucht naar het kasteel van Pamele dat 
prompt wordt belegerd. De gouverneur vlucht naar Gent. 
Op 6 dec. 158 I schrijft de prins van Oranje een brief aan de magistraat 
van Gent waarin hij zich beklaagt dat die van Oudenaarde geen groter 
garnizoen in de stad wil binnen laten. 

"Je erains qu' ils attirent I' ennemi à les assiéger , quand il verra qu ïls font 
si bon marché de leur ville. " C39) 

De Malcontenten vragen op 3 dec '81 opnieuw de overgave van de stad 
maar Frans Cabeliau, de burgemeester, weigert beslist. en wordt door de 
magistraat als waarnemend gouverneur aangesteld. 
Op 30 dec. I 58 I krijgt Oudenaarde een brief van Farnèse waarin hij een 
voorstel doet tot overgave onder dezelfde voorwaarden als Doornik 
Hij wil de stad sparen, schrijft hij, omdat het de geboorteplaats ,.an zijn 
moeder is. De magistraat weigert. Hij blijft zijn eed van trouw aan Omnje 
volhouden. 
Op 2 jan. bieden zich twee vendels Schotten te Oudenaarde aan. ruiter.-. 
die in dienst waren van de Staten(= van Oranje) Oudenaarde weigert ze 
binnen te laten in de stad, en verwijst ze naar de totaal verlaten huizen 
van Leupegem en Bevere. 
Gent blijft er op aandringen om meer vendels in garnizoen te nemen ter 
verdediging van de stad. Na lang weigeren werd uiteindelijk t.>en com
promis gesloten. Men aanvaardt twee vendels maar Gent moet dt• soldij 
betalen en Oudenaarde zal voor logement /Ofgt.'n dnnr de tWt.'t' laatste. 
niet bezette kloosters, dat van de Cirauw/ustt.'r.- en ht.'t Zwarllusterhuis 
te doen ontruimen.Hm 
Ondertussen heeft Gent een nieuwe gnuwnll.·ur ht.·nlx·md. de H. Frl"'tkrik 
Van der Borcht. 
Deze doet al het rnogelUkc om de stad in staat \'an wrdl·diging te 
hrengcn. 
Op 19 fehr. komen er nog 2 kannnnt.'n hij t'n 7 vatt'll hu:--kruit. t )p ~~ khr. 
15H2 doet hij et.•n mislukte aanval np de schans van St. Eh\\lÎ:--· \ïj\l'. 
Op 15 maart nemen de Makontentt'll het kaslt't•l 'an Sdll,ri:--st' in. Op ~7 
maart lll'stl'lcn de Ma ll'ontt·ntt•n 1 kh op Eddarc. t kdun.'Jllk lk ~·ll\st' 
maund maurt wordt er dage I ij b mt'l (\()() man :mn dt• stads' l'I'Stt•rl.. in~l'll 
gcwt.·rk t volgL'IlS dt• plannt•n \':til Ik In N\ lllt'. (lp ·'I maart k\ l'l1 t tl'llt I \l 
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wagens met krijgsbehoeften en 4 vaten buskruitOp 1 en 2 april worden 
de ··voorgeborchten" Bevere en Leupegem afgebrand en totaal afgebro
ken omdat de aanvallers er zich niet zouden kunnen in verschuilen. Op 2 
april worden ook. alle voorraden van de stad verzameld o.a. 5502 zakken 
koren. Op 3 april worden ook 200 burgers uit de stad gejaagd ... alhoe
wel er buiten geen huizen meer stonden. Op 5 april trekt men zelfs de 
muren omver van de verbrande huizen te Bevereen te Leupegem.Op 12 
april wordt het kasteel van Gavere ingenomen om hulp vanuit Gent te 
voorkomen. 
Het totaal vernietigen van Bevere en Leupegem wijst er op dat Van der 
Borcht besefte dat de aanval van Famèse van op de Molenkouter in 
Bevere ging gebeuren of van op Leupegem 
Het waren de enige plaatsen die hij met de inundatie niet kon onder water 
zetten. 

Op 7 april 1582 legert Parma met zijn troepen te Wattripont en te Ronse 
wat daar de stadsvlucht van alle protestanten veroorzaakt. Op 11 april 
1582 verschijnen de Italiaanse ruiters op de Keselberge te Edelare. Een 
trompetter komt, zoals toen gebruikelijk was, in naam van Farnèse de 
stad opeisen met al de schone voorwaarden zoals Doornik gekregen 
had. 
Van der Borcht weigert. 

6. DE BELEGERING 11 MAART 1582- 5 JULI 
1582 

Voor de inhoud van dit verhaal baseer ik me op Van der Essen L. die op 
zijn beurt steunt op het verslag dat Farnèse aan zijn koning stuurt. Wij 
trachten dit verhaal te relativeren door op sommige verschillen te wijzen 
met het verslag Van De Rantere (die naar Van den Broecke verwijst) en 
naar L. Robijn. 

6. I • f)J.: V 0 0 RB ERE I DING 

In de maand april van 15S2 komt het leger uit zijn winterkwartier. 
Famèse roept zijn oorlogsraad hijeen en men beslist de helegering van 
Oudenaarde aan te vatten. Men vond dit een prioriteit om de Waalse pro-
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vinciën te beschermen tegen de voortdurende invallen en plunderingen 
van het rebellenleger. 
Farnèse gaf er de voorkeur aan steden te belegeren waar het mogelijk 
was, om langs een waterweg munitie en zwaar belegeringsgeschut aan te 
voeren. Farnèse had bovendien te weinig trekpaarden om zware kanon
nen langs de weg te vervoeren. 
In Oudenaarde had men vernomen dat de soldij van Farnèses troepen 
stipt werd uitbetaald, en dat was toen de voorbode voor een belegering. 
Ook had men laten weten dat het belegeringsgeschut waarvoor Doornik 
was bezweken op grote schepen werd geladen.evenals grote hoeveelhe
den belegeringsmateriaal ; ladders. koorden. mutsaards. munitie ed. Ook 
had men een serie kleine platte boten laten vervaardigen. 
De Prins van Parma had bovendien vanuit Spanje de som van 150.000 
ecus ontvangen wat hem toeliet soldij voor enkele maanden te betalen en 
de bevoorrading van het leger te organiseren. Farnèse wachtte alleen nog 
op de sappeurs, de geniesoldaten. die hij liet rekruteren in Bohemen. 

Om Oudenaarde te misleiden gaf Parma aan Richehourg het bevel om 
met gans de ruiterij en de lichte artillerie op te trekken in de richting 
van Menen. Dit was echter een list want Richehourg had geheime orders 
ontvangen om op een afgesproken plaats van richting te ver.mderen om 
zich met versnelde pas naar Oudenaarde te begeven. 
Spionnen hadden Menen verwittigd dat Farnèse naderde en ~tenen h•td 
om hulp gesmeekt aan de omliggende steden. 
Daarop verlieten .3 compagnieën infanteristen Oudenaarde en snellk·n 
Menen ter hulp. Ze ontmoetten onderweg de tnx·p~.·n van Ridldll.ltlfg 
die veel talrijker waren. Ze wt·rden owm,mpl'ld t.'n uit dk.aar geslagt.·n. 
Wie kon ontsnappen aan de mnonlpartij vlu~.:httt.' Mt.•nt.'n hinnt.·n. Dnnr 
deze list was het garni1.ocn van Oudt.•naank dat rt't.'ds 1wak was ""'g t.'\.'ns 
verzwakt. 1411 

Dit verhaal vind je ook tt.·rug hij Ik Rantt.•re en hij R~.,hijn maar lllt.'t t.'\.'n 
lil.:hte betekenisvolle variant: Volgens hun wrsk 1ijn ht•t gt.'t.'n -~ m~mr ~ 
vendels. en de hetloding was niet "'m 1\tt.•nt•n te hl'llx'n ... m~mr .. ,",, tir"u 
l'ijancl in clt•n stt't'rt ft' slaan" dit ht.•tck.ent om dt.• at.·htt.'rll\x'l.k 'an t.'\.'11 
legercolonne aan te vallen en te plundt.'t'L'Il. 

"clt'll 8stt'll april dt•t•d hU Of>l>rt•kc'll hU J>oomi/.. uit.\'ll"f."~Oir"lfclc· cl.11 mot 

Mt'llt'll gi11g hclt'gc•rt•fl. dw•r luj nochtellis hc·slotr>ll ltacl ( )u./r"thlcm/c· clcllf 

ft' tasten. 1/inop :.m11l hU :.Un kgc•r 111111r Morc'llllc'mr"lldr> f'llr"lf 1\'r".~ .lic'hl 
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bij Oudenaarde. de Schelde passerende tot Melden op twee daartoe 
genwekte bruggen. Het gami::.oen van Oudenaarde dit vernemende zijn 
:ij met 6 mendelen uitgevallen menende in den steert te kunnen slaan. 
Maer op den weg betrapt zijnde, werd een deel verslagen, een deel gevan
gen en de reste naer Menen gejaagd daer den weg terug was afgesneden 
door Malcontente Walen die in hinderlage gelegen hadden". D.R. 

De Rantere ziet wel goed in welke de gevolgen waren van deze neder
laag: 

"de marquis van Roubais,die de achterhoede van het Spaanse leger 
commandeerde brak met haeste op en be-rende omtrent den avond 
Oudenaarde in dewelke stad alsdan zich niet meer en bevonden, als 3 
vendelen soldaten of 400 mannen, en de gewapende burgerij die bestond 
uit 12 vendelen, samen 16 vendelen,omtrent 1600 man" 

"Zohaest den Prins van Parma op den tienden voor de stede was gekomen 
heeft hij terstond zijn leger rond dezelfde neergeslagen hunne kwartie
ren aanwijzende, dewelke dusdanig geposteerd waren, dat de hertog van 
Alençon dezelfde niet konde ter hulpe komen zonder een slag te slaan" 
C42) D.R. 

"den prins dede veel pioniers ontbieden uyt het land van Aelst om hem 
rondom de stad te begraven oprichtend zijn hoofkwartier in de abdije 
van Ename waarvan een deel ongeschonden was gebleven." D.R. De 
sappeurs die in Bohemen moesten geronseld worden lieten immers op 
zich wachten en zonder delvers kan men geen stad belegeren. 

Het eerste gedeelte stemt overeen met de versie van Farnèse maar het 
laatste gedeelte klopt niet. Farnèse vestigde zijn hoofdkwartier, zijn 
paviljoen op de Keselberg. 

Famèse gebruikte bij de belegering zijn klassieke tactiek. De complete 
ruiterij was vooruit gezonden, om het platteland rond Oudenaarde te 
bezetten. De plattelandsbevolking vluchtte naar de stad en verhoogde 
aldus het aantal monden dat met dezelfde voorraad moest gevoed wor
den. Ze veroverden de buitenwijken en kozen vervolgens de voordeligste 
aanvalsposities uit om zich met de artillerie in te graven. (te he!fraven) 
De omsingeling met beweegbare ruiterij verhinderde dat de stad van hui
ten uit hulp kon krijgen. 
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Helemaal slaagt volgens De Rantere de omsingeling niet. Hij noteert 
immers dat de Gentenaars met platte schuiten over de overwaterde landen 
komen om de belegerden aan te moedigen en te vleien dat men de stad 
zou komen ontzetten. En op 30 april 1582 "kwam Captain Zwevezele met 
30 man over de ovenmterde landen binnen Oudenaarde. Hij had aen de 
waeksaamheid van de Spaansen 's nachts kunnen ontsnappen." D.R. 

De prins van Parma bereikte de stad op 8 mei 1582 tijdens een storm
vlaag die het terrein in een modderpoel had herschapen. Dezelfden dag 
nog ging hij persoonlijk inspectie houden van alle kampementen die zijn 
soldaten hadden opgericht op beide oevers van de Schelde. 
De gouverneur van de stad had gebruik gemaakt van de sluizen zodat een 
belangrijk gedeelte rond de stad overstroomd was vooral in de richting 
van Doornik. Van op meer dan een mijl afstand was langs daar de stad 
ontoegankelijk geworden. 
Op de heuvel naast Pamele (dit is de Kezelberg) had hij zijn paviljoen 
opgericht en de ruime tenten die beschutting boden aan de leden van 
zijn hofhouding. 
Vlak naast zich had hij twee regimenten Duitse huurlingen gelogeerd ... , 
om ze beter te kunnen in het oog houden Ze hadden de reputatie van snel 
te gaan muiten. Voor zich, tegen de Schelde aan, kampeerde de baron de 
Montigny (de Lalaing), met zijn Waals regiment. (tig 15) Tussen de stad 
en Gent plaatste hij de twee andere Waalse regimenten en twee regimen
ten Duitse huurlingen. Niet ver daar vandaan kampeerde de Marquis de 
Richebourg met zijn ruiterij. 
Hij gaf het bevel aan Richebourg om voortdurend te patrouilleren op het 
platteland en op de wegen naar Gent en elke vijandelijke troepenbewe
ging aan te vallen. 
Voor het graven van aanvals-en belegeringsloopgraven kwam Farnèse 
voor dezelfde moeilijkheden te staan omdat zijn sappeurs die men in 
Bohemen had gerekruteerd nog niet aangekomen waren. Hij moest 
beroep doen op gewone soldaten met de belofte ze meer te betalen, om 
ze te overtuigen een werk te doen dat ze verafschuwden. Al het graaf
werk werd immers belemmerd door de overstroming en door de uitvallen 
van de belegerden. 
Om de verbinding tussen de verschillende eenheden te versnellen liet 
Farnèse twee bruggen houwen langs de kant van Gent. Ze werden met 
~;ehansen versterkt en degelijk hemand. Langs de kant van Doornik Jan-
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ceerde hij een dozijn bewapende bootjes die zonder onderbreking langs 
de oevers van de Schelde patrou i lieerden. 
Alle voorgaande gegevens stemmen overeen met de kroniek van De 
Rantere. 

"De gouverneur Van der Borcht deed al het mogelijke om de stad te behou
den, doende bijna alle dagen uitvallen om de belegeraars te hinderen 

\ll.ltJIII' tlll 1'•1\I'HU '"' '·' l"'''h' .h• Hl'U,dh' ... ..,, 
•\I". 1!11\l t 11 1• l11 Hlt•hulht'•qH•' "''~··h· •k Urt .. ·h1UI". t~ '"' 

/oï~. I/. l>t• t/1111\'111 \'1111 11/' de· A.'c•,w•l/!t'l).: ''/' clr• /kl).:flclcl/1 
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bij het uitvoeren \'an hun werken, doende bovendien het Spei opstoppen, 
zodat de velden rondom een zee schenen.Maer den prins werd daardoor 
nier bewaegd. Hij deed de borsnveringen verhogen, belastende gewa
pende schuiten op de ovenmteringe te trekken om te dienen als wach
ters." D.R. 

6.2. DE EERSTE AANVAL VAN OP DE KERSELAREBERG 

DE BERGPOORT (fig.ll) 

Toen al deze voorbereidingen op punt stonden riep de prins van Parma 
zijn oorlogsraad bijeen. Hij vroeg aan zijn ingenieurs maar ook aan een 
zeker aantal gevluchte inwoners van de stad langs welke zijde het gemak
kelijkst was om de versterking aan te vallen. C43> 

Men kwam tot het besluit eerst het ravelijn ten oosten van de stad aan 
te vallen.Dit ravelijn lag rechtover de heuvel waar zijn hoofdkwartier 
gevestigd was. De aanvalsloopgrachten (sappes) werden dus in die rich
ting gegraven en bereikten weldra de boord van de ravelijnsgracht. De 
bedoeling was om daar de eerste zware artilleriestukken te plaatsen om 
het ravelijn stuk te schieten. Toen de sappeurs de ravelijnsgracht bereik
ten stelden ze vast dat deze veel breder en veel dieper was dan ze hadden 

Verklarende tekst bij fig I I 

Particularités de ce qu'il c'est passé à laportede Bruxelles commençant du 24 d' avril 
Jusque'au 26 mai . Le pont marqué de la lettre A ne peut effectuer les effects tel que 
I'ingénieur Propertio les avait consentis. 11 n'avait pastenuen considération la grande 
fraie de la rivière I' eau étant retenue devant la forteresse de la ville tellement que Ie pont 
ne pouvait servir. 
Le Prince a fait commander de guitter Ie porte de Bruxelles et de replacer la batterie à la 
portede Bevere, ou il est marqué du nombre de 12 à l'endroit de la lettre bet venant de la 
pièce d' artillerie c. 

Bijzonderheden aangaande wat xeschiedde aan de !Jrusselpoort, aanvangende op 24 
april en gaande tot 2() mei. !Je brux, met de letter A aant;:eduid, kon het resultaat niet 
halen, dat de int;:enieur Properrio ervan gehoopt had. Hij had t;:een rekening t;:ehouden 
met het geweldig zwellen van de rivier. veroorzaakt door het ophouden van her water voor 
de vesting. 

IJe prim heeft dan bevolen de Bru.uelpoort te verlaten, en de batterijen naar de 
lieverpoon over te brengen aangeduid met het nummer 12 op de plaats aangeduid door 
de letter b k.flmende van de plaats C. 
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voorzien. De massa's water van de overstroming hadden het peil gewel
dig doen aanzwellen en de aanhoudende stortregens hadden hetzelfde 
effect gehad. Het was voor de geniesoldaten ondenkbaar om deze gracht 
met bezwaarde mutsaards te kunnen dempen.De mutsaards werden aan
stonds door de sterke stroming meegevoerd .. 

De militaire ingenieurs hebben toen drijvende bruggen ontworpen bij 
middel van lege vaten en planken.Men slaagde er echter niet in de brug 
lang genoeg te maken om ze over de rivier te werpen. De sterke stroming 
sleurde ze aanstonds mee en de artillerie van op de vesting schoot ze in 
stukken.Zo was men door de omstandigheden verplicht om een andere 
oplossing te zoeken. Men besloot de aanval naar de andere zijde over te 
brengen. 

Van dit verhaal van de eersten aanval van op de Kezerberg vind je bij De 
Rantere en Robijn niet veel terug. 
Wel komen er een paar andere gegevens naar voor die Farnèse niet 
kon weten. "Op 19 april, den marktdag begon den aanml \'OJr op de 
Keezerberg. Veel huizen werden geraakt maar de tmJrell blel't'll imact. 
De gouverneur ::Jende dat de geldmiddelen ombrakt'll om t't'n beleg lang 
vol te houden deed de magistraat vergadat.•n op 't stad/wis t'll a 1nm/ 
besloten grote sommen geld te lichten op dt• r{ikstt'll \'fin de stad t'tr dit 
met geweld te doen om fl' storten in l'en 1\rijgskasse." D.R. 

Vervolgens besloot men ook dat niemand nog de prijun van de levens
middelen mocht doen stijgen. 
Op 28 april wordt langs beide zUllen gek<IIHlnnet•rd. Op 3 mei laat de 
gouverneur op de Eindries door de hoeren schansen aanleggen t'n llp 11 
mei noteert De Rantere: 

"tuS.\'C'II .J en 5 11 \'clll de· mm:~t'll ht't:lt dt· l'ijcmd dt• Cc>lltn'-t'."<'tli'J>c' ta 
rechter:.ijdt• l'llll lwt rcm·lijn at'll de· Hc·t~poorte op dt•n,·eiÁt' hij \'oortclu
rc·nd zijn appmchiën l'oort::t·ttc· t'llt' mijne lellen springc·n. dodr :.omla 
schade aen cle /Je/egt•rcle tOL' te brengen." D.R. 

Dil luatste feit I ijkt ll\L' onwaarsrhijnlijk omdat vnlgt•ns ht'l 't•rhaal 'an 
Farnèsc de ravelijnsgradll daar nnnitn\'l'rsdll't.'lkn \H'rd t'll du~ 1\l)\lill't'll 
muur berL·ikt is om te ntHkrgrawn 1.'1\ 1.'1.'1\ mijn t1.' plaatsl'll. 
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6.3. DE AANVAL VANUIT BEVERE. DE BEVERE POORT OF 

GENTSE PooRT (fig 12) 

Terwijl t\vee kanonniers. die zich bevonden op den berg van Pamele, 
voortdurend de stad bleven beschieten, had de prins een onderhoud met 
La Motte. de verantwoordelijke voor de artillerie. Na een nachtelijke 
inspectie en discussie beslisten ze de aanval te verplaatsen en te richten 
op het ravelijn dat gelegen was rechtover het ravelijn dat men vergeefs 
trachtte te veroveren. 
Om het ravelijn dat de Gentse poort beschermde te bereiken, diende men 
een beek te overschrijden die geweldig gezwollen stond door de over
stroming en de voortdurende regenval.De brug erover was opgehaald en 
bewaakt door het garnizoen. 
Farnèse begon met overdekte loopgrachten (sappes) te graven in de rich
ting van de brug om de oever van de beek te bereiken. Er werd alleen 's 
nachts gewerkt en tegen de morgen aan bedekte men de tranchée met 
mutsaards en takken.Terzelvertijd stapelden de soldaten een grote hoe
veelheid takkebossen langs de oever van de beek. 
De verdediging van de stad dacht dat men zinnens was ze in de beek te 
dumpen om een droge voet te krijgen.Dit was echter een list van Farnèse. 
In de omgeving van de brug en de in te nemen sterkte liet hij met wagen
tjes een hoeveelheid kleine bootjes aanvoeren Ze werden in de beek 
gelegd die de schans beschermde, het ene naast het andere en bedekt met 
planken. Een flink contingent Duitse soldaten rende er over en veroverde 
de schans en het bruggetje. Nu konden ze het terrein bezetten gelegen 
tussen de brug en de Gentse Poort. 

Om zijn aanval op de Beverpoort voor te bereiden liet Farnèse 32 stukken 
geschut die zich voor de Bergpoort bevonden 's nachts overbrengen naar 
de Gentse Poort. 
Daar de boten die het geschut vervoerden, eerst een deel in de richting 
Doornik voeren, dachten de belegerden dat Farnèse het beleg opgaf en 
zijn geschut terug naar Doornik afvoerde. 
Ze riepen zelfs naar de begeleiders om zich over te geven.Maar al het 
geschut werd opgesteld tegen de ravelijnsgracht van de poort, verscholen 
achter schanskorven (des gabions) en wallen van met aarde verzwaarde 
mutsaards. 1441 



I' ,, . ~ 
I 
'I 

I i 

~ -.. 

I 

--- ~----- ---

-256-

------

~ .... 11 ·-- ... - J\. ...... 

I 
I 

I ,, 
). 



-257-

De kanonnen van Famèse hadden nu de flanken de torens en het platform 
van het ravelijn in hun bereik. Het bombardement begon op 24 mei 1582 
en duurde twee dagen. 

Van gans dit bootjesverhaal is er noch bij De Rantere noch bij Robijn iets 
terug te vinden. 

De Rantere vermeldt wel dat Parma op 11 mei versterking ontvangt van 
2000 Italianen en Hoogduitse soldaten - dat men in alle stilte de batte
rijen van deKezelberg naar Bevere bracht.- dat op 22 mei een brug over 
een beekje werd veroverd- dat het grof geschut tegen het bolwerk werd 
opgesteld en werd ingegraven - dat men op 25 mei met 25 stukken grof 
geschut het bolwerk begon te beschieten -dat er een gat geschoten werd 
in de muur groot genoeg om een stormloop te ondernemen - dat het bol
werk werd genomen maar dat de belegerden de brug welke het bolwerk 
met de stad verbond hadden afgebroken. 

Op 29 mei schrijft De Rantere: "Op dezelfden dag ontving de prins van 
Parma ene versterking van 300 Boheemse mijnders waardoor eigenlijk 
het lot van de stad beslist werd". 

Dit is volledig in tegenspraak met de versie Van der Essen <45l, die steunt 
op briefwisseling met Filips 11 waarin het volgende wordt gezegd: "onge
veer een maand na de inname van Oudenaarde arriveerden de eerste 
Spaanse troepen in de omgeving van de Nederlanden. Op 7 aug. 1582 
arriveerden in Luxemburg de Boheemse gravers waarop men zo onge-

Verklarende tekst bij fig 12 

S!ad.,plan: De .,tad is volledig omringd door een middeleeuwse muur voorzien van 
talrijke toren~. De torens zijn afgeknot en de muren zijn aangeaard. Voor de muur staat 
overal een vestingr.gracht. Er zijn ó poorten. Vijf ervan zijn beschermd door een bolwerk. 
een buitenwerk, ravelijn genoemd. Het ravelijn is omringd door de ravelijnsgracht. Het 
ravelijn beM:hermd de courtine. Deze situatie was het werk van de la Noué. 

Vertaling van de Fran~>e tekst. 

flijZ/Jnderheden aan de Beverepoort. Aan~:eduid op de kaart met hetnummer 12 eerst 
plaawe men de hallerijen nabij het punt 20, verl'ol~:en.\· ver/elfde men het vuur naar 
de brug aangeduid met het nummer 21, en vervolgens werden de hatterijen naar 22 
overfl,ehracht. !Jan ver.rchan.fte men zich in het ravelijn al vechtende. Dan werden daar 25 
kanonnen geïn.Halleerd. 
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duldig had gewacht en die niet waren toegekomen. ''Famè~ had wel 
hulp gevraagd en reeds vroeger gekregen van delvers. mijnde~ of genie
soldaten van Aalst die wellicht ook Bohemen waren. 

6.4. HET BLOEDERIG VERHAAL VAN DE IJZEREN 

KANONKOGEL (fig 13) 

Dit verhaal vind je bij alle auteurs terug en staat ook afgebeeld op de 
talrijke kopergravures die over de slag in omloop zijn. 
Er werd in 1582 nog met mortieren gevuurd die twee soorten projectie
len konden afvuren. ijzeren kogels én stenen kogels. De Ramere schrijft 
nu en dan: "er werd met stenen in de stad gegooid" 

Ik geef u eerst het verhaal versie Farnèse. 

Om dichter bij zijn Duitse compagnieën te zijn. die gelegerd waren voor 
de Gentse poort. en waarvan hij muiterij en tuchteloosheid \Teesde. had 
Farnèse post gevat in een tranchée vlak bij de walgr.1cht van de stad. Hij 
had op de Kezelberg het grootse gedeelte van zijn hofhouding en zijn 
officieren achter gelaten. In de loopgracht zelf. liet hij. op enkele gnlte 
trommels een tafelkleed spreiden. en op deze geïmproviseerde tafel wou 
hij met zijn strijdmakkers zijn middagmaal nemen. Zijn artillerie. die 
het ravelijn aan de Gentse Poort bombardeerde. henmd zich op korte 
afstand ACHTER de tranchée waarin de prins zich hevond. 
Plots tijdens het middagmaal gebeurde het volgende. 
Een kanonnier. die dronken was. mikte m skcht. dat de ij1en:n kogd 
hoven de tafel midden in de groep ten:dll kwam. Dt• prins c.•n 1ijn geld
Ien werden bedolven onder de aarde en allerlei smurrk. Dt· k\lgd had ht•t 
hoofd afgerukt van Lammal de Lil:ques. HU was dt• won \an han'n de 
Lkques. kapitein van de Waalst' infantt•rk. De kngd had n1.lk. de hdft \an 
het gezicht afgesn~.-·den van dt• hllllfdman van dt• Duitsc.· bt·s~.·hamgank 
van de prins t•n hml nog and~.-·r~.-· oflit-krt•n gt'dlll"ld t'n gt•k Wt'tst. 
De tafel was bedekt tnt'l uilt't'ngespatlt' her.-.t•nt•n t'll hllx•d. Dt• prins 
bleef kalm en onbt•wngt•n I.Îtlt'n.lli.i lit•t dt• dlltkn w~.·gbn:ngt'll t'll gaf dt• 
nodigt' wrgt•n aan de gek \vetsh:n. 11 ij weigt•rdt• halsst:mig dt• gt'\ aarlij kt• 
plaats te verlaten. liet t'L'll ni~..·uw takllakt:n hrt•ngt•n t'll ht·~'indigdl' tijn 
maaltijd. 
Ik kanonnkr wt•rd gearrl'slt'l'nlt•n gt·tuigl'll ht•n.•stiglkn dat hij dn,nkl'll 
was. Donr de krijgsaudiiL'lll" Wl'rd hij tnt dl' strnp \t.'l\'t'l\kdd. lll.t '''~-'1\k 
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aan dat h t bu kruit an lecbte kwaliteit wa en dit de oorzaak was van 
h t mi lukte bot. 
De auditeur ei te opnieuw de dood traf.Farnèse echter kwam er tussen 
en liet hem rij. Hij alleen had immers het recht de beslissing van een 
auditeur te ernietigen. 

De Rantere en Robijn brengen betzelfde verhaal, ze verwijzen naar 
Strada en naar VD.B. een tijdgenoot., maar met als voornaamste ender-
ebeid dat de afgevuurde kogel niet van achter de prins wordt afgevuurd 

·1g. 13 Kopergravure van de belegering in 15 2 
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Aldenardo capta 1582 
(Fa m e Prins van Parma bele rt en vetVI' rt udf'n art/ li1 / _- - 1 
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maar "komende is uit de vesting Oudenaarde" en er ook geen verhaal is 
van de bestraffing van de kanonnier. 
Het horar-verhaal van DeRantereis even gruwelijk: "Nauwelijks waren 
:.e ge::.eten of een ij:.eren kogel komende uit de vesting vloog over de 
tafel en verbrijzelde met groot gedruis het hoofd van een hopman van 
de Walen, een been uit dat hoofd nam het oog weg van den Heer van 
Mannuy, en nemende daarenboven ook het beckendeel weg van den audi
teur van het Hoogduitse regiment,en het half aangezicht van de scherp
rechter (beul) van dit regiment en bemorste ijselijk de spijze met bloed, 
en dwong de gasten, met hersenen bespat het banket te verlaten. De prins 
echter alleen veranderde noch van plaats noch van wezen." 

6. 5. ~IUITERIJ IN DE STAD EN BIJ DE BELEGERAARS 

Op 30 mei vergaderde de magistraat van Oudenaarde met de gouverneur 
en de schepenen omdat het garnizoen (Gentenaars) begon te "murmure
ren omwille van achterstallige soldij, en dat het onmogelijk was om van 
de burgerij nog geld afte persen." 

"Ze besloten met eenpaarlijkheid van stemmen, noodmunten te doen 
slaan, gelijk men binnen de stede van Maastricht gedaan had tijdens de 
belegering.Een goudsmid van Oudenaarde J. Blanstrein krijgt opdracht 
om stempels te maken en er worden gouden muntën geslagen om de sol
daten te betalen." (D.R.) 

De verovering van het ravelijn voor de Gentse poort was voorbereid door 
een heldhaftige expeditie van 4 Italiaanse soldaten die zich vrijwilliger 
hadden gemeld om met een mijn de muur te ondergraven in het zicht van 
de vijand. Ze waagden zich over een smalle strook grond die nog juist 
boven de waterspiegel uitstak en die de enige toegangsweg was naar de 
versterking. Ze slaagden er in een mijn te plaatsen, een bres te slaan, en 
door de opgeworpen aarde in de bres een doorgang te forceren voor de 
ruiterij die moest stormlopen. 
Eén van deze helden, Ottavio de Vogera sneuvelde. Hij werd plechtig 
begraven. Farnèse, zijn hotnouding en alle officieren waren daarop aan
wezig. 

Op dat ogenblik, bij de aanvang van de belegering van de stadsmuren 
gebeurde wat Farnèse altijd al gevreesd had. De Duitse infanterie wei
gerde verder te gehoorzamen en trok zich terug in hun legerkamp. 
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Door razernij gedreven, sprong de prins ongewapend op zijn paard en 
galoppeerde naar het kamp van de muiters.Hij sprak vloeiend Duits en 
schold de muiters uit voor lafaards, verraders en alle mogelijke militaire 
scheldwoorden van toen. 
Farnèse gaf het bevel aan Richebourg om de muiters met zijn ruiterij te 
omsingelen. Vervolgens liet hij voor het front van de verzamelde vendels 
de vier voornaamste muiters opknopen.Dit gebeurde in doodse stilte. De 
opstand was gesmoord. ( 45) 
Van deze muiterij vind je natuurlijk bij De Rantere en L.Robijn niets 
vermeld. 

6.6. DE LAATSTE FASE 

EEN BRES SLAAN I N DE ST A D S !\llJ l1 R 

Farnèse was nu meester van het ravelijn en nam nu al de nodige schik
kingen om de stadsremparden aan te vallen. De keel van het ravelijn liet 
hij afzetten met mutsaards om zijn soldaten te beschern1en tegen het vuur 
van de belegeraars.Dan liet de prins een groep soldaten oprukken gela
den met houwelen, schoppen, mijnlonten en mijnen ten einde bressen in 
de stadsmuren te slaan. 

Maar de belegerden lieten dat zo maar niet gehcuren. Ze deden om·er
wachts uitvallen wierpen zich op de sappeurs. doden er enkele en dwon
gen de andere te vluchten. Het is dan dat Farnèse 1elf tussenkomt.Hij 
rukt een lans uit de handen van een vluchter. ver~amdt et•n aantal sol
daten rond zich en slaagt er in de aanvallers lt'rug te borstelen. Dele 
passage komt voor hij Van der Essen en niet bij De Rantt're.Ze wordt wd 
afgebeeld op de gravures die van dt• hdegt•ring hcstaan. 
Intussen ging het graafwerk door. De sappeurs ht·sd1t'rllllkn 1il..·h tt'gt'll 
het vuurwerk, de balken. het vlot•ihaar bramknd hars. dat 11\t'n van ''P dt• 
Oudenaardse murt•n op hen wierp. hij middd van schilden ht·dd.t met 
een ijzeren plaat L'n JHIIIL' kot'ÎL'nhuidcn. Intussen hl·kngt.•llk dt• artilkrit• 
zonder omkrbrt•king de muren waarop dt.• n-rdedigt.'I'S st,,ndt.·n. 

Toen de prins oonleddt• dat dt• gt·slagen hn.•sst.•n in dt.• nnm.·n gnll't 
genoeg waren om een stormloop tot.' te lall.·n 1ond hij t.•nkl'lt.• s,,Jdatt.'ll, h.'r 
verkctming vooruit. 
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Deze kwamen terug met het verbazende nieuws dat de belegerden 's 
nachts met allerlei materiaal de bressen terug hadden gedicht op een 
zodanige manier dat een stormloop geen resultaat kon opleveren. 
De soldaten smeekten om toch een stormloop te beginnen. Farnèse wei
gerde een algemene stormloop te organiseren maar liet aan een dertigtal 
vrijwilligers toe een poging te ondernemen om de muren te beklimmen. 
Oudenaarde verdedigde zich echter zo dapper dat de aanvallers zich 
moesten terug trekken. 

Van deze eerste aanval op de remparden van de stad brengt De Rantere 
een pittig verslag dat hij bij Van den Broecke gevonden heeft en dat de 
versie van Farnèse bevestigd. 

"IJ juni. Die van Gent zonden wat mannen om de belegeraars te helpen 
maar ze werden door de Spanjaarden verjaagd en terug geslagen. 
12juni 82. Parma wil de vesting ondermijnen. Hierop zendt hij gravers en 
soldaten naer de mueren onder horden van gevlochten rijs, en bij manie
ren van dekgangen (gaanderijen) die te voren al bereid waren, maer die 
de belegerden met het gedurig werpen van brandende stoffen met pek 
en teer besmeurt en heet zout overgoten, hetwelke de houten dekgan
gen in brand stak en vernielde, waardoor menigte van soldaten verbrand 
werden en wilden terug trekken, tot er nieuwe gangen aankwamen, met 
ossehuiden en klei overtrokken zijnde, zodat ze gerustelijk tot de vesten 
konden naderen, welke zo hier en daar ondergraven waeren. Zo men goet 
door het grof geschut tot het stormen en beklimmen der muren gereed 
kon maken,en men dede den aftocht maken aen de soldaten dewelke aen 
de muren waren." D.R. 

Wat bij de verdedigers van Oudenaarde er de moed in hield was de hoop 
dat der Gentenaars of de Franse hertog van Anjou hen weldra ter hulp 
zouden snellen. Men vertelde dat deze laatste troepen aanmonsterde 
en naar Oudenaarde afzakte. Eigenlijk durfde hij zich in het veld met 
Farnèse niet meten.Hij probeerde Farnèse van Oudenaarde weg te lokken 
door raids te organiseren tegen Kortrijk, Breda en Bapaume, maar Parma 
trapte niet in die list. 

De Rantere vermeldt dat men platte bruggen maakt om over de wallen 
te leggen, dat de Duitsers weigerden dit te doen en dat het Spanjaarden 
zijn "die dat kloekmoedig heh/Jen uitgevoerd." Bij Van der Essen komen 
er bruggen te pas aan de Bergpoort maar niet aan de Baerpoort. 
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Op 23 juni vergadert de magistraat van Oudenaarde en beslist: "\.•rou
wen en kinderen naer buiten te zenden van de armsten der stede, alsook 
degene die vrijwillig willen f?aen, moesten ver:amelen te 4 uur op de 
mert, maer daer er zich weinig aanboden. heeft men er meer dan lwn
derd met geweld genomen ten 6 uren en naer buiten geleid. Den Waalsen 
officier, commanderende te Leupegem. heeft hen niet laren passeren en 
stelde ze op tussen zijn volk en de stadspoone. Tot het order hmm om 8 
ure van den Prins van Parma, het volk te laten gaen, war geschiedde met 
groot gehuil en gejammer van vrouwen en kinderen." D.R. 

Hier heeft men de indruk dat De Rantere meer sympathie heeft voor 
Parma dan voor de Gentenaars die zo wreed te werk gingen. 

De prins liet verder nieuwe mijngangen graven en mijnen plaatsen en 
won elke dag terrein. Eindelijk was hij er in geslaagd in de vestingmuur 
aan de Gentse poort een zeer belangrijke bres te slaan. en met het puin 
ervan was de stadsgracht gevuld, wat de toegang voor de aanvallers moge
lijk maakte. (dus had men geen bruggen nodig op die plaats) 

Na een gevecht. dat tot 's nachts duurde. en dat zeer hloedig was voor 
beide partijen slaagden de belegeraars er in zich op de stadsmuren te 
installeren. 

De Rantere vermeldt het graven van parallellesappesom de stadsmuren 
te ondermijnen maar noteert ook twee helangrijke feiten in de verdedi
ging van de belegerden die men hij Van der Essen niet vindt. nl.: 

"Gedurende de nacht het:fi hU hcgonst :.ijm· appmcht'll tt'gt'll ht'Îdt' bol
werken, met dohheh· comllllmicatit'linii.'n ft' \'oor:.it'll, als wamrt't'r clt• 
belegerden ene mijne lle/J/Jen laten springt'll, dt·ll·t'IJ.:t· t't'll dn·l ran :.ijn 
werken hehhen m•t•r/wop gt'\\'Orf't'll, 1raardoor :.i'}n gral't'rs. blootgt'stc'ld 
zijmie lillil ht•f \'/11/r \'WI c/t' \'t'SIÎI/g, achtt'111'clcli"IS /lt'/l/>t'/1 IIIOt'lc'll II"C'A/..c•ll, 

lllt't \'erlit·s l'tlll t•nkt'lt• tlodt•n t'n gt•kll't'lslt'll ll't'ikt• bimlt'll dt' stad :.ijn 
gdmu·hr." D.R. 

Als dit klopt.wijst dit er llp dat men tnen rt't'ds in 15l'C t't'n tq!t'IHHijnsy
steem hanteerde om aunvallendt' sappt's op te hhllt'n.lX.'/t' llhX'tt'll lhX'f 

de la Noué op voorhand lijn gt'grawn. 
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Van op de stadsmuren konden de aanvallers echter vaststellen dat de ver
dedigers naar dezelfde middelen hadden gegrepen als die van Maastricht 
en Doornik om verder weerstand te bieden. 
Ze hadden vlug rond de bres een tweede verdedigingslijn opgeworpen 
door een wal te maken met ploegen en eggen, en de gaten ertussen op 
te vullen met aarde, groen en afval van de vernielde huizen. Parma deed 
toen zijn artillerie op de remparden plaatsen om de hindernissen op te 
ruimen en weg te schieten. 
Omdat het gerucht van de tussenkomst van Anjou steeds meer verspreid 
werd vroeg Farnèse langs verschillende boodschappers versterking aan. 
Hij vroeg aan de Marquis de Varembon, die zich bij Namen bevond, hem 
ter hulp te snellen, met geforceerde dagmarchen. 
Yarembon voerde dit punctueel uit en verscheen na enkele dagen met 
infanterie en ruiterij voor Oudenaarde.De prins liet hem positie innemen 
langs de kant van de Gentse Poort waar Anjou zou kunnen aanvallen. 
De belegerden hadden deze troepen zien aankomen en dachten dat het 
de bevriende troepen waren van Anjou die hen kwamen ontzetten. Ze 
werden begroet met vreugdesalvo's. 

Toen ze zagen dat ze zich vergisten, en van een krijgsgevangene ver
namen dat het de troepen waren van Varembon, waren ze diep ontgoo
cheld. Zelfs werd er in Oudenaarde geloofd dat het een eerste contin
gent Spaanse en Italiaanse troepen waren die opnieuw in de Zuidelijke 
Nederlanden verschenen. 
De aankomst van deze troepen en het feit dat er noch van Anjou, 
noch van Oranje, noch van Gent onmiddellijke hulp te verwachten 
was bracht Oudenaarde er toe van te capituleren. 

De Rantere vermeldt wel dat er in de laatste fase van de verdediging 
van de stad versterking toekwam voor de prins maar duidt dit niet als de 
oorzaak van de capitulatie. 

"De prins de de het hele~? met hevi~?heid voortvoeren nu het meestendeel 
van de muer tussen het holwerk en de poort, en het rondeel ten dele neer
Restort was, en de ~?racht met het puin ~?evuld was, zijn de soldaten daer 
inne ~?edron~?en, en na een fan~? en twijfelachti~? Revecht, welke duurde tot 
in den nacht en waar veel volk dood h/eej; moesten de heleRerden uitein
delijk wijken door de versterking die de belegeraars ontvingen" D.R. 
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7. DE CAPITULATIE EN DE VOORWAARDE~ 

Op 24 juni kwam men met wederzijds akkoord om een dag wapen-.til
stand te houden om de vele doden te begraven. De daaropvolgende dagen 
begon men opnieuw de binnenmuren van de stad te kanonneren. 
Farnèse was naar Doornik vertrokken omdat daar op dat ogenblik de ver
gadering doorging van de Staten van de Waalse Provinciën. Hij had het 
commando overgelaten aan de Marquis de Roubaix. Op 2 juli zond gou
verneur Van der Borcht, met medeweten van de magistraat. twee gevol
machtigden naar Doornik om te onderhandelen. Op 5 juli kwam men tot 
een akkoord en gaf de stad zich over. 
Oudenaarde aanvaardde dezelfde voorwaarden als Doornik. 
Uit respect voor de forse verdediging die de soldaten van het garnizoen 
hadden geleverd kregen ze de toelating de stad eervol te verlaten met hun 
wapens én hun bagage. Ze moesten wel hun standaarden. hun paarden 
en hun karren aan de vijand laten.De inwoners en de magistraat moesten 
beloven te leven volgens de katholieke tradities. De stad moest ~n gar
nizoen binnen de muren nemen logeren en hun soldij hetalen. Om zich 
vrij te kopen van plundering werd de stad een uitkoopsom van 30.000 
florijnen opgelegd. die door Farnèse aan de soldaten werd verrl~ld als 
soldij. Doornik had er I 00.000 moeten hetalen.Tegemwer Oudenaarde 
was hij zo mild omdat het de geboorteplaats van zijn moeder was. 

Niemand mocht de stad verlaten zonder zijn aandt•el hetaald te hl·hhen. 
De ketters kregen één jaar tijd om hun goedefl'll te verkor)(:n en IC mtx·h
ten uit de stad te trekken zonder ven·olgd te \\'t)fllen. Dt• GeniL'IHtars dil· 
in de stad verbleven en geen soldatt'n wafl'n Wl'rtkn gt'Yangt•n gt>nomt•n 
en op " groot rantsoen gezet." 

Parma vond in de Oudenaardse maga1ijnen llt)g ~0.000 pt)nd hu~k.mit 
en voorraad genoeg voor et•n lang hdt•g \'l)l ll' hnudt'n. Dt• snldatt'll dit' 
de stad vcrlit·ten wenkn wrplil'ht al de gouden noodmunten die ll' 
ontvingen in te leveren. 
Op 6 juli 15H2 deed Parnw zijn pkdlligt' intn:dt• in dt• stad. Ik stratt'll 
waren versierd llll't pradltbogt·n. llij werd dnor dt• ma~i~tra;lt t'llt\ an· 
gen en ontving als gesdtt•nk. t't'll pradllig wandtapijt '"" .h'l'S lk l"::ll'IX', 
voorstellende dt• Cieschit'lknis van :\lt'\atllkr dt• llrnh.'. uan ~tad ~l'l\'\ l'l\1 
voor 2000 tlorijnt•n. 14111 (lig 1-L IÎL' pap.. 22.::!) 
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··De kerk werd gekuist, gewit en geschuurd en in haren vroegeren luister 
hersteld" noteert De Rantere. 
In de hoofdkerk liet de prins door de bisschop van Brugge een plechtige 
dankmis opdragen en het Te Deum werd gezongen. 

In de stad werd een garnizoen gelogeerd van twee Waalse en twee Duitse 
vendels en als gouverneur werd aangesteld sire d' Aubremont, heer van 
Masnuy. 

Op 23 juli werd door de prins een nieuwe magistraat samengesteld uit
sluitend uit katholieken. Als burgemeester werd Jonkheer Jan Ie Poyvre, 
heer van Hellebus, aangeduid. 
De bres in de Beverpoort werd hersteld en opgevuld met mutsaards. 
Er werd een commissie samengesteld voor het ophalen van de gelden 
30.000 florijnen, de afkoopsom die Farnèse had opgelegd. 

Op 24 juli werd door de bisschop van Brugge geboden een jaarlijkse 
dankprocesssie te houden voor de overgave van de stad telkens op 1 juli. 
Dit is geschied tot 1794 bij de inval van de Franse Revolutionairen. 
Gedurende de maand augustus 1582 verlieten meer dan 50 families de 
stad. Ze betaalden hun boete-taxatie niet en hun goederen werden ver
beurd verklaard., waaronder Frans Cabeliau, gewezen burgemeester, 
Jacob de Steur, ex-schepene, Arent Wa/grave, Joos van den Driessche, 
Pieter van de Wieleen Jan van Hooland, alle vier fabrikeurs van tapij
ten, samen met hun medewerkers en hun werklieden. Ze gingen hun 
kunst elders anders beoefenen, waardoor de stad een deel van haer 
luister verloor. Ze konden nof? moeilijk hun tapijten versturen over zee 
want ze werden door de Hollanders f?ekaapt." D.R. 

Hierdoor verloren 400 personen hun werk binnen de stad. 

Op Den Eindries stonden er nog 9 huizen, 17 op Bevere en 12 op 
Leupegem. 
Bartolomeus De Rantere neemt in de maand mei van 15R3 een notitie 
over van een tijdgenoot de H. Van den Broecke die op treffende wijze de 
erbarmelijke situatie van de stad weergeeft. "Er passeerde f?ene week (~f' 
r;:anse families verlieten de stede; d'ene door Rehrek aen werk, d'ander 
door den iver voor de Re reformeerde reliRie, een derde door den f?rofen 
overlast van de soldaten zodat een derde van de stad niet meer bewoond 
en wierdt. Ik telde I 97 niet hewoonde huizen en110R zeker I 00 huizen die 
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nog bewoond waren door gevluchte landslieden, die bij d' eerste kans de 
stad zullen verlaten." V.D.B.- D.R. 

Het platteland rond Oudenaarde was weldra zodanig verwilderd en ver
woest dat er zich de volgende jaren een wolvenplaag in de streek voor 
deed. 
Maar, de landslieden, schrijft De Rantere "begonnen wederom huttekens 
te maken om in te wonen en ze begonnen het land te beploegen." 

7. EPILOOG 

EN WAT MET FARNÈSE NA 1582? 

Tussen 1582 en 1585 worden alle belangrijke Vlaamse steden door 
Farnèse terug onder Spaans gezag gebracht. Eerst komen de kustgebie
den aan bod; Duinkerke, Nieuwpoort. Menen en Diksmuide. Farnese 
wilde zich langs de zee een verbindingsweg met Spanje verzekeren. 
Vervolgens komen Ieper, Brugge en Gent aan de heurt. Gent kapituleert 
op 7 april 1584. Brussel wordt volledig omsingeld en kapituk"ert op 10 
maart 1585. Het Engels garnizoen van Aalst le\'ert de stad zonder verzet 
in de handen van Farnèse. omdnt Oranje hun soldij niet meer hetaalde. 
De belnngrijkste stad, en de kern van de rebellie was echter Antwerrx·n. 
Na een beleg van U maanden (Jjuli 15~4-17 aug. 15~5) shmgt Fam~se 
er in Antwerpen te veroveren op Filips. Marnix \"&Ul St.-Aidegnnde. 
Als teken van erkentelijkheid ontvangt Farnè-sL- nm Filips lllh: On.ie van 
het Gulden Vlies en wordt hij opnieuw dgemmr en titdn~<:n.ier nm de 
Citadel de Plaisancc in Italië. 
Fi I i ps 11 verplichtte hem ver\'olg~.·ns lllll lkl'l te n~.·men aan 1Un pn~j~o'\.·t 

om Engeland te vernveren. Dit \Wrd e~.·n totale mislukking. lk ,,nnH'r
winnclijke Spaanse Armada werd in l11.·t Kanaal do,,r lk Engds~o• admi
raal Frands Drake verslagen in 15HH. 
1 n 1592 wordt Farn~se ,tijdens de Franse (inJsdienst\'ll.lr1,,g~.·n. m~.·t 

Spaanse troepen ingl'/.et tegen de Frans~.· koning lkndrik 1\". Farnl'~~.· 

was intussL'n ernstig tiek gewnnkn. I lij u·~o·kt 1kh t~.·n•g in lk at"-h.i \"ml 
St.-Yaast te Atrecht ( Arrus) l'll owrlijdt ~.·rop ~ dl'l.' I SQ.:!. 
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In de schepenzaal van het Oudenaardse stadhuis hangt een klein donker 
triest schilderijtje uit die periode, Farnèse voorstellende, opgebaard op 
zijn doodsbed in de abdij van St.-Vaast. 
( Fig 16. zie pag. 223) Dit schilderijtje draagt bovenaan, in gotisch schrift, 
in Oud-Frans, de volgende tekst: 

''Alexandre Farnèze, Prince de Parme et de Plaisance, Gouverneur et 
Capitano-Geoeral du Pays Bas, Chvlr. du Toison Dor, lequel trespassa 
dedans 1' Abbaie de St. Vaast D' Arras, Ie 11 de Decembre 1592." 

Borremans P., Februari- Maart 2006 



BIJLAG E . r ( FIG rs) 

Op 15 april1579 ontvangt de rnagi-
traat van de tede (Oudenaarde) 

een brief van Graaf Emmanuel 
de Lalaing, heer van Montigny; 
waarin hij mededeelt en motiveert 
waarom hij tot het Verdrag van 
Atrecht is toegetreden . Hier volgt 
de integrale tekst. 

Wij Emmanuel van Lalaing, 
baenderheer van Montigny, her
kennen en maken kenbaar, dat we 
heden op 6 april 1579 verbond 
hebben gemaakt met de Heere 
Van Lamotte, bevelhebber van 
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zijn. alsook niets aen te gaen. voor dat dezelfde vreemden vertrokken zijn uit de 
Nederlandse Povinciën. 

Dezen eed zullen zij doen uitspreken voor al onze legerbedienden en soldaten, en 
wij 't zelfde werkstellig willende maeken. leveren en stellen in handen van zijne 
Koninklijke Majesteit: Meenen Kassei en alle andere sterkten door ons bezeten, 
met alle hun geschut. krijgsgetuig en garnizoen om daer van te doen naer sijn 
gelifte. en wij insgelijks Valentijn de Pardieu, heet van Lamotte, bevelhebber van 
Grevelingen, bevolen in naeme van Zijne Majesteit te zullen betalen en ter hand 
stellen aen de baron de Montigny, 250.000 guldens gereed geld en op die voet 
zullen wij heer van Montigny al onze soldaten deze maand, en de rnaenden van 
april en mei onderhouden en van het begin van juni zullen dezelfde troepen van 
den koning moeten betaald worden. 

En wij heer Van Lamotte, in den naam van Zijne Koninklijke Majesteit zullen 
zorgen dat zij in deze koninklijke dienst zullen aengeschreven worden, en binnen 
de 15 eerstvolgende dagen van dezelfde maand van juni, voor de gehele maand 
zullen betaald worden . In teken der waarheid hebben we deze brieven onderte
kend. en met onzen zegel behangen, in het bijwezen van boven eerst genoem
den. de burggraaf van Gent, bevelhebber van Artois, de heer van Capies, en den 
capitain Aleyumen, alldus gedaen op St.-Eloysbergh, in 't jaere en de rnaend als 
hierboven. 
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VOETNOTEN 

FARNÈSE BEVRIJDT OUDENAARDE. 1582 
1. LEON VAN DER ESSEN, Alexandre Farnèse Prince de Panne. gou\'emetlf'OO Pa)\

bas.Librairie Nationale d'Histoire. Bruxelles. 1934.5 tome~. Tome 111 pag. 65-83 met 
dank aan de rijksarchivaris van Beveren ( Antw.) Dirk van Dhuysse. 

2. Academica Belgica te Rome. Gesticht door Leon Van Der Essen. Wanneer je op Googk 
zijn naam oproept vind je alle details in verband met dit symposium en ook de namen ~an 
de medewerkers van de univ. van Leuven, Gent en Brussel. 

3. L.ROBIJN en L. DHONDT, Historie van de Ketterij te Oudenaarde. S.A.O. speciale uit
gave mei 1992. ( S.A.O. =Stedelijk Archief Oudenaarde) 

4. condottièri : bendeaanvoerder, ital.condurre :leiden lat. condoeere : besturen. in dienst 
nemen van huursoldaten. In ital. meestal adel . 

5. LEON VAN DER ESSEN, Alexandre Farnèse et les origines de la Belgique 15-$5-1592 
Office de Publicité Bruxelles . 1934 pag. 8 . 

6. idem 5, pag. 18" Marguerite deParme s'immagina que Ie cardinal Granvelle a\ait nal 
soigné ses intérêts" 

7. idem 5. "Ie roi décida que Ie jeune Alexandre ( 14ans) épouserait une princes..\C de Mll1 san~ 

et de sa maison. " pag. 18-19 

8. GUSTAAF ASAERT. De val van Antwerpen en de uiuocht van Vlamingen en Br.t- Nn· 
ders, pag . 170 Lannoo Tielt 2004 . 

9. idem 8, pag. 169. 

JO. LEON VAN DER ESSEN. idem 5. pag. 14. 
11. De Correspondentie van Willem van Omnje. Instituut v. Netierland.-< ~hicdenis.. ~"'t"\ffii'U· 

terbestand. brief N° 6960 van 26/08/1571. 

12. ETIENNE ROOMS, Oorlogen en krijgslieden in ~"''gen tijden. Lc.~c~ in de Spaan!< 
Nederlanden 1567- 1700. Cursusboek. Univ. Vrije Tijd 2005 David~f,,n •. b Leu\'en. p.tg. 6 

13. RAYMOND VAN MEIRVENNE. Fort Liefk~·nshod ... Uitgeverij 0..· Krijger. Erve lpllg. 6. 

14. idem 3" Men begon bij de kop te vallen. die de llll'C~te 1\lCfYinl..en en <lpSt<li..er.. h:tddcn 
geweest Deze werden plkhtig gevonden daar tij in hun huitt•n pmiil..:mtl'n h:tddcn gdl<.'f· 
bcrgd en aldaer laten preken. Ze werden alk· I.' \"CI\l<ll\ll"'\•ld hlt dc gnlge. 
Andere die kleinere misdaden had1kn lx·gaan Wl•n.kn uit de ~t<~d \l.'rNIIlncn .• <mdcr del(' 
enen Jacnp Hlommal•rt dit: later veel ramp.·n mm dl· ... tmi ht'(_•fl wn. .... ,rr:mkt. " 

15. de beden: vorm vun nationule en of lnndl'lijkl' lx·lnsting 't'"'r de H:ti\.,Ntl):t'r.. gchc\'l'n nl.Uf 
die diendl' goedgekeurd door 1k Rund Vnn Finnndl:'n wuulin .te h•'~l'ft' adel 'terl.. vcncg.-n· 
wonrdigd wus o.u. Egmont. I toorn. Onu\idutl'r "'"'r Ah~t ~~f~e~··hutl . HtJ ''lCn.k- U"4tcn 
en 20-sten J'l'nning in wnnrdnor ~~~· mndll nlll de ndd lx·kn,,t Wl'l\l. . 

I tl. Dl' çorresp\HHk-ntk vnn Willl·m \'llll Omnje. C.'mput~·rlx·st;~nd. Zie 11. n~7~S~ en (lQNl 

17 FLORENT VAN OMl\1ESI.AE(liJE. '1\vinti~ hhx-dige Jnn.•n uit lil' ~t''-'htl-..lcllls \;~n 
Oudl·nunnk·. Vun 1k- Vd1ll• I 1>72., pu~. 7!\. 

I H. idem 3. pug. I :'i2 
19. ETIENNE ROOMS. Dl• nmtcritlk ''l):llllisnlil' \:til dl· tn.X'JlCil 'un dc Sp;tatN' U;lh,Ntl)."<'f' 

in de Zuidl'lijke N~··ll·rlntllk·n. 3 1k-kn. Onuitg~·!!•''l'll '"""11\fll~tl pn. .... ·bd\nn \'.l · H 100." 
lnhouddij~ b dit hoofdstuk hi•·mit g.:oput. 

20. VAN DER ESSEN l.EON, l.l·~ l'uhil•t> llish,riqucs. t\'' .\K l%:'i Hnl\ciJc, 1'1' ~~ hll ~.ll-' 
snn!l.lnntL' l'Upitulntinn d'Omk-nmdL'Ik-vnnt l'uml's~.· l'll I.'il\~. !\kt""''" Mil ,!(o 't"'l'"'"h 
nthl'l'Uris \'1111 AIIIWl'll'l'll. pug .. \(\; " lt• l'ritWl' dt• l':tnlll' lll'l~J't;t l~lll' l'\J'hf.1th'14\ 'lll''''l'k' 
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des u!moins eussent affirmé. que Ie coupable était pris de boisson". 21. ETIENNE 
ROOMS. idem 19 hoofdstuk inkwartiering. 
LEON VAN DER ESSEN, idem 9 pag. 60 
chamade: teken van overgave met witte vlag of trommel. Piernontees : ciamada,signaal 

idem 5 .. pag. 39 
Robert Bom. Les Lalaing. biographie. Les Editeurs d' Art. Bruxelles 1986, pag. 280-281 
··Les Etats (Oranje) ont abandonné les régiments à leur sort. Montigny envoie alors Ie capi
taine La Bicheen Flandre. avec six enseignes. pour y vivre sur Ie pays. " 
op klein of groot rantsoen gesteld = personen die gevangen genomen werden, werden op 
rantsoen gesteld . Vlaamse dialect- vervorming van het Franse : une rançon = losgeld te 
betalen voor een gegijzelde. 

idem 22 pag. 60 
idem 9 pag. 60 
BARTOLOMEUS DE RANTERE S.A.O .. Copie R.Castelain archief Walburga 
Oudenaarde. 15 aprill579. Brief van Emmanuel de Lalaingaan de stede. "Wij Emmanuel 
de Lalaing erkennen en maken kenbaar .. etc. " zie bijlage. 
SOLANGE DE GROOTE. De Calvinistische Republiek te Oudenaarde. 1578-1582 licenti
aats verhandeling. 1987 S.A.O. pag. 123, 136 Handelingen S.A.O. 

E. ROOMS, idem 19, hoofdstuk Inkwartiering. 
idem 26. Op 15 sept. 1578 "Niettegenstaande de publicatie hielden de gereformeerde bur
gers niet op dagelijks grote moetwilligheden te begaan in zoverre dat ze de 15 van dezelfde 
maand de kerke van Leupegem open smeten, en aldaar al in stukken braken wat brekelijk 
was. alleen latende den predikstoel. .. "D.R. 

33. uitlopen : "het vendel deed een uitloop naar" Deze uitdrukking komt dikwijls voor bij 
De Rantere. Het betekent : de vesting verlaten om in de omgeving te gaan plun deren .. ,of 
gevangenen te nemen voor op "groot rantsoen te stellen. " 

34. verkopen met den stok = in het openbaar bij opbod. 
35. De la NOUE: de situatie van de stadsversterkingen na de werken van deze Hugenoot zijn 

afgebeeld op de prachtige schilderij die je in de schepenzaal van het Oudenaards stadhuis 
kan bewonderen. (zie fig 4) 

36. LEON VAN DER ESSEN, idem 9, pag. IlO, voetnoot: Brief van de la NOUE aan Farnèse: 
"Lorsque La Noue, prisonnier au chäteau de Limbourg eut appris que Ie Prince disposait d' 
attaquer Oudenarde. i! écrivait une lettre datée du IJ mai 1582, pour l'avertir qu'elle était 
inexpugnable et qu'il courait Ie risque d' y perdre sa réputation de grand capitaine." 

36. tertio's, ital voor Spaans of Italiaans regiment. 
37. idem 9, tome 111. pag. 67," Le prince pouvait songer à entreprendre cette offensive de 

grand style, Ie plan qu'il avait communiqué à Philippe 11" 
38. CASTELAlN RIK. De ka\sclrij Oudenaarde, slachtoffer van het militaire optreden van de 

Malcontenten en Gereformeerden (1568-1582) Jaarbock De Gavcrstrekc, IJ, 1983. p. 297-
315. 

39. De Bricfwi~scling van Oranje. Computerbestand brief W 8827 zie voetn. 11. 
40. VAN DER ESSEN L., idem 9, tomc Ill pag. 69 
41. een r.lag te ~laan: =een veldslag in open veld in tegenstelling met een belegering van een 

vesting. 

42. VAN DER ESSEN L, idem 9 tomc lil blz 72 voetnoot n° 30" Le 14 mai, François de 
Halewijn, gouverneur du chliteau de Courtrai, envoya à Famèse Ie plan d' A udenarde que 
lui avaicnt communiqué, de~ bourgeois de la ville ct lui signaluit que ces bourgeois pourrai
ent donoer au prince toute~ les cxplications néccssaires " 



-274-

43. des gabions =Schanskorven zie fig. n° 12 
44. VAN DER ESSENL.idem 9 pag. 81 "Environ un moi~ apr~ la prue d'Audenarde ~ 

premières troupes Espagnoles arrivèrent. Dan~ Ie Luxembourg arri\~l ~ue en mëme 
temps les sapeurs de Bohême si impatiemrnent attendu~. " - voetnoot 57 Famèi.e au Roi. -

45. Richebourg: Robert de Mclun, markies de Richebourg, Waals edelman. ~lijk. 
in dienst van de Staten-Generaal (Oranje) maar na de Unie van Atrecht (n"Cf"gelopen naar 
Farnèse. 

46 Joos De Paepe, Oudenaardse tapitsier, wandtapijt voorstellende de geschiedetili van 
Alexander de Grote, H. Göbel,Wandteppiche I De Niederlande. pag. 470, Leipzig. 1923_ 
voetnoot 54, blz. 80 bij Van Der Essen,idem 9 . 
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PATRICK DEVOS 

Bijdrage tot de bouwgeschiedenis 
van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal 

te Oudenaarde 
deel 1 

TOPOGRAFISCHE EN BOUWKUNDIGE 
I~FORMATIE VOLGENS DE ARCHIVALIA 

VERANTWOORDING 

De topografische en bouwhistorische studie van het Onze-Lieve
Vrouwhospitaal stuit op enkele belangrijke, deels onoverkomelijke 
moeilijkheden. 

De noordelijke, westelijke en zuidelijke terreinen werden meermaals 
grondig verstoord. Enkel het binnenplein en de open ruimte van het 
kloostervierkant bleven vrij maar zij werden nog niet archeologisch 
onderzocht. 
Daar het complex in gebruik is zijn er beperkte mogelijkheden om achter 
de wandbekledingen van allerlei aard oude sporen te vinden. Veruit het 
meeste werk moet gebeuren op basis van zuivere uitwendige observatie 
van aflijningen, muurdiktes, verspringingen, onregelmatigheden, bar
sten, studie van de configuratie van de diverse vleugels en hun muren. 
Niettemin kan men, door nauwkeurige observatie en vergelijking met 
archivalische en iconografische bronnen, toch enkele grote en interes
sante lijnen van de houwgeschiedenis met vrij grote accuratesse uitte
kenen. 
Het huidige complex omvat als materiële getuigen (de zogenaamde 
monumentale bronnen) de kapel als wellicht oudste element, het 
J6de-eeuwse kloosterpand, het J7dc_eeuwse bisschopskwartier, J8de 

-eeuwse verbouwingen, J9d•_ en 20'1"-eeuwse vleugels en verschil-
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lende niet zeer precies te documenteren onderdelen die voor een 
coherent inzicht in het geheel van belang zijn. 

De informatie die de monumentale bronnen leveren wordt door heel 
weinig iconografische bronnen, zoals kaarten, plannen en afbeel
dingen ondersteund of aangevuld. In feite is er slechts één enkele 
werkelijke iconografische bron, maar haar waarde is dan ook wel 
uitzonderlijk hoog en rijk. De driedimensionele maquette van de 
stad Oudenaarde, vervaardigd in 1746 en nu bewaard in de Palais 
des Beaux-Arts in Lil/e (Rijsel), is een unieke en. wegens zijn topo
grafische accuratesse, bijna onuitputtelijke bron van informatie. 
Bijna alle concreet-materiële gegevens over de geschiedenis van 
het hospitaal dat de huidige contïguratie voorafgaat zijn op deze 
maquette gebaseerd. 

In tegenstelling tot de voorgaande informatiegegevens zijn de 
geschreven, meer bepaald de archivalische bronnen van het hos
pitaal, vrij talrijk. Het oude archief van het hospitaal telt 692 
nummers. Voor de topografie en de verdv•enen of slecht gekende 
gebouwen zijn de geschreven overeenkomsten belangrijk. De jaar
rekeningen geven talloze inlichtingen maar die zijn zo kleinscha
lig dat het veelal niet mogelijk is ze met concrete bouwpartijen te 
identificeren en nog minder om er de totaliteit van de werken of het 
geplande opzet uit af te leiden. 

Uit de ingewikkelde puzzel. waar veel stukken onsitueerh;.mr lijn 
of ontbreken, was het uiteindelijk toch mngl'lijk een eerste. gefun
deerde aanzet te schetsen van de hllllwgeschiedl~nis van het hospi
taal. 

Omdat de bronnen elkaur bijna niet Wl'lkrlijds lltllkrsi\.'Uill'll tllll'h 
overlappen maar elkaar opVlllgcn Wf.'nl Vl'rko/cn /l' analytisl·h l'll 

per soort te presentf.·ren zodat hun infllflnatk llngdlitllkrd dl'''r 
voorharig <.'om mentaar of onl.l'Kt'fl' sallll'nhang met undf.'fl' hf\llll\f.'ll 
kan gf.•ëvaluccrd wnrdf.·n. 
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\"..\!'/ XIIP TOT XVIIP EEUW 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

Onrzicht 

De bouwgeschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal dient voor 
het overgrote deel in de archivalia te worden gezocht. Die archieven zijn 
vrij talrijk maar zij hebben hun eigen kenmerken, en dus ook hun rijk
dom en hun beperkingen. 
Als archivalia voor de bouwgeschiedenis van het hospitaal beschikken we 
eerst over officiële akten, officiële beslissingen dus, soms gekend onder 
de naam charters (keuren). We vinden daarin beslissingen in verband 
met schenkingen, overeenkomsten, zoals contracten, en processen. Die 
stukken dragen referentienummers van I tot 102 en van 447 tot 692. Zij 
vormen ook het grootste deel van het fonds Onze-Lieve-Vrouwhospitaal 
in het stadsarchief (algemeen fondsnummer 684/6). 
Slechts een heel klein deel van die archiefstukken heeft bouwhistorisch 
belang, een wat groter deel is topografisch interessant, vooral voor de 
geschiedenis van het hospitaal buiten de muren en de oudste geschiede
nis van het complex binnen de muren. 
Voor de bouwgeschiedenis van het hospitaal zijn de jaarrekeningen ver
uit de grootste en de belangrijkste archivalische bron. Zij bestrijken in 
het hospitaalarchief de inventarisnummers 149 tot 420 en betreffen de 
periode 1317 tot circa 1794. Zij zullen hieronder wat verder geanaly
seerd worden. 
Daarnaast beschikken we over twee reeksen complementaire bronnen. 
De eerste zijn de zogenaamde quittanties, eigenlijk afzonderlijke bin
nengekomen, betaalde facturen. Zij dragen de nummers 103 tot 149 en 
bestrijken de periode 1676 tot 1794. De andere reeks bestaat uit "weke
lijkse uitgaven"; zij zijn genummerd 432 tot 440bis en lopen van 1634 
tot 1747. 
Wegens hun belang zullen de jaarrekeningen hieronder eerst in hun glo
baliteit benaderd worden. Zij stellen specifieke methodologische proble
men, die voor een flink deel ook voor de quittanties en de wekelijkse 
uitgaven gelden. 
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Bouwkundige archivalia en methodologie ,·an hun nrwerking 

Het archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal bezit een rijke collec
tie jaarrekeningen, die zich in praktijk van 1317 tot 1790 uiL,preidL De 
revolutiejaren hebben tot de stopzetting van de rekeningen geleid. 
De quittanties dekken een periode van 1676 tot na 1794. 

De jaarrekeningen tellen verschillende, omvangrijke, onderbrekingen. 
Zo zijn van de J4de eeuw enkel de jaren 1317 tot 1327 bewaard. 
In de 15de eeuw ontbreken talrijke jaren: 1417 tot 1-B4. 1436. 1438. 144-5 
tot 1454 1

, 1449 tot 1456, 1475, 1479 tot 1482. 1487 tot 1493. 
In de 16cte eeuw ontbreken de jaren 1500. 150-+. 1510. 1517. 1521 tot 
1523, 1525 tot 1534, 1538 tot 1540, 1542 tot 1544-, 1574. 1575. 1591. 
veel bewaarde jaarrekeningen zijn arm aan informatie. 
In de J7de eeuw ontbreken de jaren 1672 tot 1679. 1693. 1695. 1696. 
In de l8dc eeuw ontbreken de jaren 1700 tot 1741. 1767. 1769 tot 1772. 
1774. Vanaf dan worden de rekeningen zeer onregelmatig opgesteld en 
krijgen zij een erg oppervlakkige. globaliserende inhoud. Onder de naam 
van jaarrekeningen bevatten veel registers in de late 18« eeuw enkel ren
ten of ontvangsten. veel echte jaarrekeningen blijken stereotiep en heb
ben dan ook weinig informatiewaarde. 

Met de interpretatie van posten in jaarrekeningen moet men Zt.~r kritisch 
zijn. Het is hijvoorbeeld zeer aanlokkelijk posten die elkaar op\'olgen 
met elkaar in verbami te brengen terwijl inhoudelijk niets daarop uit
drukkelijk wijst. Jaarrekeningen werden immers opgesteld op basis \'~lil 
afzonderlijke facturen. die zelden bewaard tijn en waar\'an de wijlt' Y<lll 

ordenen onbekend blijft. Alles wijst erop dat lij per ruhrkk min nf mt•er 
in chronologische opvolging bt•waard Wt'l\kn. 
Voorzichtigheid is ook geboden mt't dt• formukringt•n. lkt is altijd tK)ltig 
de diverse onderdelen zoals dt• gehruiktt• wnol\kn. dt• hlX'\'t'l'lht•dt•n t'll 
de kosten met elkaar in wrhand tt' hrt.•ngt•n t'n /ll nHlgdijk llllk ht't aantal 
vcrgelijkhart• postt•n in tt• sl'lwttt'll. \\'nllrdt•n 1nals llit'/1\\~ mclkc"ll. l'f'f· 

makl'n, nit'/1\1' makt'll kunnen naar et•n \'t•tlt't'l\1 denksplll'r ll'idt•n. Zt't'r 
misleidend tijn ook dt• opsommingt•n van hll.'atks waarhij dik\\ i_ib ni~.·t 

duidelijk is of die l'!t•mt•ntt'll hij dkaar hon.·n of nit'l. Ik at\\l.'li~lwid \;U\ 

komma's kan !wel wat \'al st• wrhandt.•n su~~l.'l'l.'t'l.'n. 
Yl'rdt•r moet mt•n t'l' altijd lllt't' tx•kl'nin~ hnud~.·n dat dt' l'''~t~.·n ni~.·t in 
funt·t it• van dt• o1Hkrt1 wkt.•r ''PP.t'stdd w~.·rdt•n maar ''''~l'l\s t.'t'l\ h '~k,, 
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die eigen was aan de beheerder van de rekeningen. Bij instellingen en 
zelfs bij "gewone" privé-eigenaars is het altijd mogelijk dat werkzaam
heden en geleverde materialen meer dan één gebouw of item betroffen. 
Voor een grote of complexe instelling zoals een hospitaal dient daarmee 
extra rekening te worden gehouden en dringt zich een zeer restrictieve 
interpretatie van de gegevens op. 
Bovendien moet men ook nog rekening houden met de concrete realiteit 
van de posten. Voor materialen en afgewerkte producten kunnen grote 
bedragen voorkomen, gepresteerde werkuren daarentegen werden dik
wijls per werkdag of -week berekend. De aannemers waren altijd zeer 
kleinschalig. 
Sommige werken of materialen kunnen ook in de rekeningen niet voor
komen als zij betaald werden door buitenstaanders. Het is misschien 
daarom dat zowel de jaarrekeningen als de facturen (quittanties) zeer 
dikwijls niet volledig lijken. 
Zelfs als men daarmee rekening houdt kan men zich niet van de indruk 
ontdoen dat er in die rekeningen soms wel belangrijke posten ontbre
ken .. 
Voor een deel is die indruk wellicht te wijten aan de aard zelf van de jaar
rekeningen en de afzonderlijke facturen. Die bleven vrijwel altijd beperkt, 
gewoon al wegens de kleinschaligheid van de uitgevoerde werken. Zo 
geven zij ook maar beperkte aspecten weer van eventueel grote werk
zaamheden of betroffen zij inderdaad slechts kleine werken. De kern van 
de facturatie was immers enkel voor de eigenaar een geschreven verkla
ring te zijn voor gepresteerde werkuren en voor geleverde materialen; 
verder reikte de bedoeling niet. De algemene context, het opzet en zeker 
de technische aspecten lagen - en liggen ook nu - volledig buiten de 
bedoeling van de rekeningen. Hieruit volgt dat de rekeningen in verband 
met grote werken per post slechts kleine aspecten kunnen onthullen. Hoe 
groter het opzet hoe minder men uit de rekeningen de hele inhoud van de 
werken kan opsporen. 

Uit dit alles blijkt welk bedrieglijk idee men zich van rekeningen dreigt 
te vormen en hoe weinig gegevens zij leveren om een inzicht te bekomen 
in idee, concept, opzet, omvang en locatie van werkzaamheden. 

Gekoppeld aan de bevinding dat de samenhang van de opeenvolgende 
pm.tcn veelal zeer onduidelijk is, kunnen we ons de gegevens van archi-
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valia als een puzzel voorstellen. Een puzzel waarvan de fottukken tot ver
schillende dozen behoren èn waarvan bovendien een onbekend aantal 
stukken ontbreekt. 
Als men het geluk heeft dat de archivalia nog kunnen gelinkt worden aan 
andere elementen die men beter kent. zoals bijvoorbeeld nog bestaande 
ensembles, kunnen de vermelde problemen dikwijls in min of meerdere 
mate tot nieuwe inzichten leiden. Als de archivalia zelf de enige referen
tie zijn, krijgen we het probleem te beschikken over heel veel informatie. 
dat niet naar een synthetisch historisch beeld kan leiden maar dat heel 
verspreid en fragmentair is en een bijna zuiver analytisch karakter heeft :!. 

Uiteraard levert die informatie ook zeer interessante invalshoeken. waar
onder vooral ambachtelijk-technische en organisatorische a'pecten. 
Dat alles is het geval voor het Onze-Lieve-V rouwhospitaal van 
Oudenaarde. 
Een zo correct mogelijke presentatie van de archivalia dient hier te 
gebeuren door de bronnen zelf te laten spreken. uiteraard zoveel moge
lijk in een chronologische of logisch-chronologische volgorde. en op 
een analytische wijze. Het is slechts in een paar gevallen mogelijk een 
samenhangende, synthetische visie te schetsen. 

Een laatste maar zeker niet onbelangrijk probleem ht:t.reft de interpretatie 
van de archivalia, dat voor een groot deel behoort tot het domein \'an de 
filologie. 
Het is niet de bedoeling van dit. reeds erg uitgehrt.•id artikel. de afl'hivalia 
tot in verre details te analyseren. omdat onderhavigt' studk in de t't:Ne 
plaats een evolutiegeschiedenis onder houwkundig npà:ht van het hos
pitaalcomplex wil weergeven. De meeste ardüntlisdlt' gege,ens lent'n 
zich niet zomaar tot een doorgedrt•ven h\ntwkundigt: of analyse: de tal
loze posten maken het immers wdal niet mogelijk l)m et·n juist in1i~.·ht 
te hekomen in de locutie, de omvang t'll dikwijls Ol)k de juiste aant \an 
de werkl.aamhcden. Dat t•uvd is inherent aan ja~tm·keningt•n. ltk 1ÎI:h 

moeilijk tot de opnumk van constitutic\'e ht•t•ldt•n knt·n. Daama~tst hlijft 
nog het probleem van dt• juistt' ht•tekcnis van dt• gdwuiktt' lt'rtllt.'n. \\aar· 
hij zowel technische vaktaal en strt.'t.'ktaul t't'n fl)l spt.•kn. In lk praktijk 
was het 11diddelm•dt•rlmu/.,·ch \Voonlnthtlt'k, wrsk Jl)l)X. uitgt.•gt'\ t'll lh"w 
SDU. mits enige crcutid' omgaan nwt dt• llX'ktt'rtllt'll, t.'t.'ll /t'l'f handtg 
werk i nst ru ment. 
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Tenslotte dient nog vermeld dat de aangehaalde archiefteksten soms 
slechts een noodzakelijke keuze zijn die gemaakt moest worden in de 
massa posten; dat geldt vooral voor de 15de eeuw. 

Uit dat alles volgt dat de hieronder volgende studie eigenlijk een eerste 
grote. systematische survey is van de analyse van de bronnen, in het bij
zonder van de archivalia die zich in het archief van de hospitaal bevin
den. 
Zij zullen in de toekomst door meer gedetailleerde opzoekingen moeten 
verfijnd worden. 

IJ 0 ETOT ISDE_ EEUWSE ARCHIVALIA 

Zowel van het hospitaal aan de Beverepoort als van de oudste 
bouwgeschiedenis op de site ten noorden van de Sint-Walburgakerk 
zijn ter plaatse geen materiële sporen aanwezig of alleszins nu niet 
zichtbaar noch gekend. Voor omschrijvingen ervan is men voorlo
pig enkel op archieven aangewezen. Het hospitaalarchief bevat tal
rijke stukken die van de materiële en ook van de organisatorische 
evolutie getuigen. Bijzonder interessant zijn de verspreide akten 
in verband met giften van gronden en met het bouwen, verbouwen 
of verwerven van bouwterreinen en constructies. Weliswaar geven 
die documenten slechtsfragmentaireen dikwijls niet heel precieze 
informatie maar zij zijn wel de enige informatiebronnen waarover 
we beschikken. 

Het hospitaal buiten de stadsmuren 

In zijn opzoekingen over de rechtstreeks uitgebate hoeven leverdeB.Van 
Maelzaeke ook interessante gegevens over het hospitaal zelf dat buiten 
de stadsmuren lag 3• In de onmiddellijke nabijheid daarvan stond de hos
pitaalhoeve, later genaamd te Capellen. In de buurt daarvan verrees in 
14.(XJ nog een pachthof, genaamd Nieuwenhove. 
De locatie van dat hospitaal werd door M.Hoebeke, aan de hand van 
verschillende, verspreide gegevens, zo nauw mogelijk gedefinieerd. 
Topografische referenties waren de lkverepoort (ten noorden van 
de stad), de Beverestraat, de Broekstraat, de stadsvesten en een 
vijver, genaamd Pudemere. Zijn conclusie was dat het hospitaal 
zich ergens situeerde tussen de huidige Gevaertsdreef ten zuiden 
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(een voormalige waterloop) en de Broekstraat ten noorden. of nog 
meer bepaald de huidige Jacop Lacopsstraat. in de omgeving van 
de voormalige Gevaertfabriek 4

• 

Het oudst gekende stuk over het hospitaal heeft als onderwerp een schen
king in 1202 door Boudewijn, graaf van Vlaanderen en Henegouwen. 
aan het hospitaal van Oudenaarde dat een terrein kreeg bij de Einepoort 
om een molen te bouwen 5• De aanleiding van de gift was het aanstaande 
vertrek van de graaf naar Jeruzalem en moest. volgens de formulering 
van de oorkonde, helpen zijn zieleheil en die van zijn opvolgers te ver
zekeren 6• 

Die schenking impliceerde eigenlijk dat het hospitaal toen al 
bestond. Volgens de overlevering - er zijn geen authentieke akten 
gekend - zou het even voordien zoniet in 1202 zelf opgericht zijn 
door een priester, genaamd Arnulfus. die medegetuige was van de 
vermelde schenkingsakte 7• 

Het jaar daarop bevestigde gravin Maria de gift aan het Onze-lie\'e
Vrouwhospitaal, dat nu evenwel omschreven werd als een site waar 
twee molens gebouwd waren. De plaats strekte zich uit vanaf de 
molens tot aan muren, de weg en het water enerzijds en bowndien 
vanaf de molens tot aan de Beverepoort 11 • Die gegevens wijzen er 
op dat de vermelde items watermolens waren. 
Reeds in 1214 stelde de graaf van Vlaanderen dat hij het kk\t.)ster en dt.• 
werking ervan onder zijn bescherming nam Q. 

In 1219 bevestigde Margareta. vrouwe van Lk ht.'t.'rlijkheid lkn•rwuan 
(in Beven~) de gift van verschilkndc: grnndt.•n aan ht.•t hospitaal ltl. Gt.'t.'ll 
enkele van die akten vermddt de: omstandight.•den of de llllltien·n dit.' 
aan leiding gaven tot haar rL'Lhu:t ie. 
In I 232 schonk Arnu I f van Landas. ht't'r \'an EinL', t'\'t'llt't.'ns grnndt·n. met 
name tien bunders gdc:gt·n hij hL·t hospitaal 11 • In dattelfdt• jaar dit'tllk 
een kerkelijke uitspraak in Doornik tL' \Hlrden uitgchraçht ll\t'r t't.'n 
gesl·hil tussen de parochieget·stdijkheid t'll hL·t hospitaal lWt'r lk p~m'
chiale redHen voor hcgraft•nismissL'Il t'njaargL·tijdt•n in \L'rhand nwt dt• 
geplande oprichting van een l'istt'l't'it'ntt•rinnt•nahdij tMaagdt•ndak). In 
dat verhand wt·rd vcrwe/.cn naar dt• t\.'gding 'an t'en anahlllg pt\lhlt'l'l\l 
in de L'isterL·iï:nt.t•rinnenahdij \'1111 dt• Bi.ilnkt• in Cit'lll ':. 
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In tns gaf de bisschop van Doornik toelating aan het hospitaal om een 
eigen kerkhof aan te leggen 13, wat het jaar daarna aanleiding gaf tot een 
rechtsgeschil met de "kanunniken" van Oudenaarde, met andere woor
den de parochiepriesters van de Sint-Walburgakerk 14

• Paus Gregorius IX 
nam in 1237 het klooster onder zijn bescherming en keurde in dezelfde 
akte ook de regel goed die door bisschop Walterus van Doornik opgesteld 
was voor de kloostergemeenschap, die toen klaarblijkelijk uit vier zusters 
en vier broeders bestond en in die vorm tot 1390 zou blijven bestaan 15

• 

In 124 I diende opnieuw een regeling met de parochiegeestelijkheid te 
worden getroffen 16; de kwestie hield wellicht verband met begrafenis
rechten op het kerkhof, waarvan de juiste locatie onbekend is. In 1246 
deed gravin Margareta een uitspraak over het visrecht van het hospitaal 
met betrekking tot een visvijver, de Pudemere genaamd, die buiten de 
stadspoort lag, naar de Wilshage toe 17• In die periode blijken verschil
lende schenkingen gebeurd van gronden, die alle "op de Eindries", wel
licht nabij het hospitaal, gelegen waren 18

. 

In 1301 was sprake van een gift van 600 pond -een aanzienlijk bedrag 
- voor de bouw van een stenen huis en van een kapel 19

• Mogelijk maakte 
die gift het voor de eerste maal mogelijk om in het klooster stenen gebou
wen op te richten. Welke functies die constructies hadden is onbekend. 
Normalerwijze waren dat de kapel, het hoofdgebouw (met veelal admi
nistratieve en representatieve functie), maar ook de ziekenzaal behoorde 
tot de prioriteiten. 

De jaarrekeningen 1317- 1327 20 

De posten zijn heel kort geformuleerd en de uitgaven zijn niet per 
soort gegroepeerd. Echte bouwactiviteiten komen er niet in voor en 
zelfs gewone onderhoudswerken blijven er zeer beperkt. Hun lokalisa
tie is onbekend, verschillende posten betreffen buitenbezittingen zoals 
Wolfskerke, Ingooigem en een korenhuis, dit laatste zonder lokalisatie. 
We vinden als posten bijvoorbeeld het dekken (van een dak) met stro, 
het leveren van haken en krammen, houtenen score/en, daktegels, vorst
tegels en metselwerken, alles zonder plaatsomschrijving. 
Eigenlijk is er slechts één zeer concrete post in verhand met het hospi
taal: van rnaeekene der sieker trapen. 
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Via een hertogelijke akte van 1412 21 (zie infra) krijgen we meer inzicht 
in zowel de oude als de nieuwe locatie alsook in de om~tandigheden die 
tot verplaatsing van het hospitaal geleid geleid hadden. In de akte is voor 
de eerste maal sprake van de stichting van het hospitaal. die een grafe
lijke oorsprong zou hebben (jondé et doté de nos prédécesseurs) en van 
de omstandigheden die, in een niet nader genaamd jaar. geleid hadden 
om de instelling binnen de stadsmuren over te brengen. Dat ee~te com
plex zou niet minder dan twee kerken, een kapel. drie gewijde kerkhoven 
en andere degelijke gebouwen gehad hebben (i/ amit deur eg/ises. une 
ehape/le, trois eymefieres beneiz et plusieurs autres bons edifices). Men 
kan zich in dat verband afvragen of de tekst. gewild of ongewild. eigen
lijk niet eerder slaat op de stad Oudenaarde. De tekst geeft aan dat het 
hospitaal verschillende soorten zieke mensen en pelgrims herbergde (ou 
quel hospita! lesdiefes supliants couclwient. lemiem et ordomwienr rou
tes manieres de gens malades et autres poul'res peterins er trespassans 
leur ehemin). De akte zegt ook dat het buitenmuurse hospitaal par Ie fail 
des diefes guerres gesloopt werd en men de afbr.1akmaterialen verwerkte 
in de stadsmuren. 

Het hospitaal binnen de stadsmuren. 1-'d• l'n ht'J!Ïn t5d< t'l'UW 

Over de jaren 13HO - 141 S zijn we archivalisch volledig <tangewe1en 
op een reeks belangrijke akten en een paar pacht-en djnshoeken. Het 
zijn documenten van onvervangbare waarde maar jammer genoeg zijn lij 
onder topografisch en houwhistorisch opzicht dikwijls vuag en onpn.·dt:"s. 
zodat hun kosthare informatie aanleiding geeft h)t talrijke \'r.tgt'll. 

Omstreeks 13HO werd het hospitaal. dut huiten de stadsmun.•n l:lg. nm 
veiligheidsredenen gcsloopt en krt•t•g de instdling binnen lil- st<tdsmurcn 
een vestiging 22 • Volgens B.Van l\tad/uckl• t•vemwl ~nu de n·rhuis 1'\."-'t.b 
omstreeks 137l) plaats gevonden hchbt•n .:1, 
liet hospitaal diL·ndt• /.t•ll' niet op /.nt•k. te gmm naar Ct.'ll nkuwc k11.'~llk 
want dat werk werd in npdnu.:ht van dt· ht'rtng \'an Bnurg,lndii.' 'l'tndlt. 
Ik keuze viel op et•n plan· t'f mai.wm IIOtahlt• t't f>ll'J>Îc'c> ..... mssi.\(' c/('1' 

rien· ft-glist' pamichialt' dil'f'ilt• lll'f'· dllt•, np dat ngt.'nhlik gdwuik.t lh"-lf 
wevers en andert• amhm:htt•n dk nwn hngaat\kn thx·mdc \('lf lc~cptd/(' 
clei1WIII't'OÎt'llf f'0/11' fors <'I par 11\'tlflt clllc'IIIIS IÎ.\c'l'tiiiS «'li ,t:c'tt.'i cfcmlfY'.\ 

mt•stit'rs tfllt' /'ollllf'f>t'/oit hogars) ~~. 
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De overdracht gebeurde niet vlekkeloos. In feite werden de bogaar
den door de hertogelijke commissarissen uitgedreven (lesquels iceulx 
commissaires, bailli et loy eussent fait yssir et depemir de ladite place et 
maison. en baillallf et delivrant icelle mu: diz supplians ) en vochten de 
slachtoffers die handeling juridisch aan. Het geschil met de wevers 
werd pas in 1416 geregeld in een overeenkomst die voor de stads
schepenen gesloten werd. In de akte is sprake van zowel den huus 
daer wilen de bogaerde in woonden als van den huus daer Gillis 
Cabillau in plach te wonene 25 , wat dus betekent dat de ingebruiks
name meer dan enkel het bogaardenhuis omvatte. 

Een tekst uit een pacht- en rentenboek verhaalt in 1383 over bouw
verordeningen in verband met de stadsmuren 26

• Ondermeer werd in 
verband met de toegankelijkheid bepaald dat een strate sculdich es 
te sine al vor thospital dar de bagarde wonden, vort lidende vor de 
scole vors- ten waterscepe ende ter stede torre toe ten ghemeenen 
profite ende ter nutscep van den ghebuers ...... dat eene ghemeene 
strate te ghemeenen profite van den ghebuers ende vor de scole 
sculdich es te gane van Sente Joeris capeffe al vor thospital vors
toten waterscepe ende toten voors- torre. Uit die tekst blijkt duide
Iijk dat het hospitaal reeds in 1383 in de stad gevestigd was en dat 
de bogaarden in datjaar niet meer in hun oud huis woonden. Ook de 
school ( cfr infra) wordt reeds vermeld. In essentie zegt de tekst dat 
het areaal vanaf de Sint-Joriskapel, langs het hospitaal, de (voor
malige?) school naar de waterscepe en de stadspoort (Meerspoort) 
door een openbare weg moest ontsloten worden. Die weg was de 
latere Sint-Walburgakerkhofstraat (nu Sint-Walburgastraat); de 
Sint-Joriskapel stond, althans in de I 7de eeuw, op de hoek van die 
straat met de Grote Markt. 

Over de oudste geschiedenis op de nieuwe locatie van het hospitaal 
weten we bijna even weinig als voor de periode voordien. Het zoge
naamde Vorwaerden bouck 21, het oudst bewaarde pacht- en cijnsboek 
van het hospitaal, opgesteld van 1385 tot 141 I, verleent enkele schaarse 
maar kostbare gegevens. In 1387 werd de scuere im sputael ... f?hemaecht. 
Ze vereiste hout, ijzer en stro. Toen werd ook de pesterie (bakoven) 
gebouwd. Het jaar daarop volgde de houw van de poest of koestal (95r). 
In 1393 wordt het bouwen van de kapel vermeld: .. de cappelle int spittael 
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was ghemaect int jaer MCCC ende XCIII endecostere temmeme ende 
zaghene LV/lb pares-, item van den yser werke X/11/llb XV s paresis-. 
Hier dient aangemerkt dat de tekst enkel slaat op timmer- en ijzerwerk. 
Was de kapel dan volledig in hout, of liever, van vakwerk? En waar stond 
zij? 
De inwijding van dat gebouw vond plaats in 1395: so was dese l'Orseyde 
cappelle ghewijt sondachs vor sente rnarijen maddaleenen dach inr jaer 
M CCC ende XV (foutief voor M CCC XCV) bij een-en soffreghaen mn 
Doerneke (=Doornik) ende dijes waren ghegheuen hem in ghiften /IJ 
franxe croenen, .. den pro-mentuer I fram:e croene. item den capellaen 
die met hem was I hollandsehen guldinen, .. hem en- sijnen ghescepe gile
sent VI cannen wijnst, .. der Jacop den vrije-t dier volgilede re Doenreke 
dat mense wijen saude ee-ne fran.uche croene. Som-e totas LXXXIII 
lb XII d pares- sterx gheist (91 v) 28• In datzelfde jaar 1395 werd een 
akte getekend voor de schepenen van de stad Oudenaarde. waarbij den 
steen van lnghelandt bachten der ken·ken tAudetwerde aan het hospitaal 
geschonken 29

• 

Werken in de omgeving van de "lochting" van het hospitc.tal vermel
den geen datum maar zijn ongetwijfeld in de jaren 1390 te situeren: 
dit es de groete van de- weeden bacten den loctin \'cm den hospirale 
ghemeten metter maten van XX \'Oefen dt•n rm·de. glrdt•\·ert jeghen 
de sn·ate metter gract cl11er gat•nst. Et•rst dc·n \'t'llersten den but'lc 
an de strate VI v[ierendee/l,LX\'11/ rcn·den metlc' gracten in allen 
zijden, .. den mlderen dar nast \'olghc•nde \ '/ \' c·n- XC r[ot>den ) . .. dt'n 
derden dar nast VIl\' en- XXX 1; .. dc•n daden dar ntlst \' ,. t'lldc' XC 
1; den VIlsten ( =\•ijfsten) dar tc•ndc•n mnren scildekint' roter stmtc'll 
ter hever ca11ter werf VI \'XXXV 1: ltc·m noch t't'llt'fl huelc be::ijdc'n 
roter Galstmtc•n tendc•n clt•fl \\'Î-flt'llde lande· 11111 hut'lll'<' ell· .\'.\'.\' r. 
So-IIU' l'llll al dest•n XII buc'mt' t'll- I ha~{elldt· XLIII r (9~\'). Znals 
uit de tekst hlijkt was er sprake van een weide "adllt'r de lo~.-h

ting" van het hospitaal. die opgedeeld was in 1es hulh·n t wddt•n 
omringd door water). Als oriëntatiepuntt'll klHlll'll in de tl'l,st topo
niemen voor als Sd1l·ldt•ken oftt• kkinc Sd1cldt· tsdlclc'~ind. dt• 
straat naar de Beverkouter en dt• Galgestraat (Gaf.,·tratc'fl), alkm~utl 
te situeren op de Eiltdries ·'n. 
In IJl)X werd de lludlkgt•mht•t•k gt·ruimd: II'IIS clr> hc>Ac' cl(ic' t'IIIUl ,.,", 

llliclclc·ghem tot int spittat'l glwnmmt c•nclc• \'r'f'lllclc't'IU trlfc'' rmdc"ll 1-..~clc"m 
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17de eeuws plan van de Eindries 

van an de donct weede tote jeghen Tulpins scure (90v). Wellicht betreft 
de vermelde topo- en hydrografie de gronden van het hospitaal in de 
Eindries. 
Het bouwen van een boerderij , Nieuwenhove genaamd, op de locatie 
van bet vroegere kloostersite buiten de stadsmuren, greep plaats in 1400: 
nijen hof ghemaect ... ende was ghemaecht doe een scuure met tween 
vorhuusen en- up elc ende eenen stal ende noch een woenhuus ende een 
poest ende waren alle ghemaecht ende hereet van allen steken up vor
seide jaer ende eenen ghemetsten hoven (90v). Met uitzondering van de 
oven waren al die gebouwen van vakwerk. Uit geen enkele tekst blijkt 
wat er eigenlijk met de voormalige hospitaalgebouwen gebeurde of 
gebeurd was. 
Het bouwen van een camer voor de zu ter-overste werd in 1402 uitge
voerd: ghemaecht me- vrauwen cam-. Item op selve jaer den solder op 
eoeren huus west wert te verlegghene met rebben ende planken (90v) 31

• 

Waar die werken plaats vonden taat niet vermeld. 
Het Vorwaerdenbouck maakt in 1407 gewag van het " tofferen" 
afwerken, ver leren) van den ghevel vor siechuus up kercof tau

denaerde 91 r . Of het in 1407 gebruikt woord siechuus heel het 
complex om chreef dan wel enkel de ziekenzaal i onbekend 32 • 
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In welke mate die vermelding moet samengebracht worden met het jaar
opschrift op de kortsluiting van de huidige kapel, die als begindatum 
van de werken 1409 aangeeft (ista capella erat incepta anno I d-ni .\1'3 
CCCCIX quarta die mensis juni i), is een belangrijke vraag waarop geen 
sluitend antwoord kan gegeven worden. 
De huidige kapel blijkt uit analyse het resultaat van meerdere ingrepen. 
waarbij zeker een splitsing te maken is tussen de zaalruimte en het koor
hoofd. 
Het is aanlokkelijk de hypothese te formuleren dat de ziekenzaal. ver
meld in 1407, met de rechthoekige ruimte overeenstemt die we nu als 
kapel kennen, dat een gevel daarvan. misschien juist de oostgeveL toen 

"gestoffeerd" werd - het was inderdaad een uitzonderlijke ge\'el (zie 
hoofdstuk Analyse)- en dat die in 1409 vervangen werd door een ruimte 
die specifiek voor het altaar bedoeld was. een eigenlijke kapelruimte dus. 
Mogelijk stond de in 1393 opgerichte kape 1 zich op die plaats. wellicht 
geopend op rechtsreeks in contact met de ziekenzaal zoals in alle hospi
talen gebruikelijk was. 
Het Vorwaerdenbouck vermeldt tenslotte nog een andere. belang
rijke post, maar die staat jammer genoeg niet uitdrukkelijk gedag
tekend. Hij betreft de aankoop. de sloping en heroprichting \'an een 
huis: dwoen lwus int spittael was ght•cochr jt•ght•tr lam1e \(w Der 
Steenhrugghen ... dit \'orseyde lwus op ende haf re doem.> . .. nm dach 
luwren om dat ter cm hrach ... :.aghc>trt' \'// lb ... dt•ckt•ne X lh X\"ls . 
.. . vserwerke, .. latte, .. dechroc•dt•ll ... th•ch w(imc·n ... dech stroe. sol-
men te re ende p/acke11e, .. 11111 hemkas ... \l't•ghendt• XX.Ys ... so/da 
ysere duer ysere e11- \'t•yste-scr (=l't'_,·sreryst·n·. \'t'nsterijzer) . .. scor 
stee11e e11de piepen (=pijpen'?) rc· mt•.,·rhent• (=metsekn) (41\') '\ 

Kortom: men kocht een woning aan die t'igt'lllinm wus \'all een Jan 
Van Der Steenbrugghen. tnt'n ~doopte 1e en bnuwde 1e opnieuw t'P· 
In de vcrmelde houwnH\lL'rialen is. lllt't uit/niHkring \'an dt• scho,,r
slccn. enkel hout. stro, tenen L'll ijlt'f \'t'rml'ld. alkmaall'lt'lllt'lltt'n 
die wijzen op een !!L'hnuw in vak wt•rk. althans wat d~.· nit'U\\ hnll\\ 
betreft. maar wcllidll was dat tlok het gcn1l ""''r ht•t gt•sll'"l'lt' 
gebouw. want wc 1.icn lll'rgcns t't'n \'t'l'llll'lding \':In rt'L'lll'l'r:ttit• 'an 
het, kostelijk. stcenmateriaal. 

lll't hospitaul kende in diL' pcriod~.· klaarhlijh·lijk l'l'll lll'''g~'t'll.Jlln~· 
tuur. Ik archivalia gctuigt'll imnH.'I's nkt alkt•n V:lll drukkl' htlll\\ 
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activiteiten. maar ook van verschillende verwervingen van aanpa
lende percelen. 

Een reeks akten bevat summiere gegevens over de verschillende verwer
vingen op het einde van de l4de en het eerste decennium van de 15de 
eeuw ~ . De akte van 1395, in verband met de schenking van het Steen 
van Engeland, werd reeds aangehaald. In tegenstelling tot wat soms in 
de literatuur geponeerd wordt, hebben we in de archivalia gezien dat 
er in 1393-1395 een kapel opgericht was en dat de ziekenzaal in 1407 
verbouwd werd. met als hypothese dat die zaal in 1409 een koorhoofd 
kreeg. De vermelde data staan in tegenspraak met de veronderstelling dat 
het Steen van Engeland toen tot kapel verbouwd werd. Daarmee poogde 
men een uitleg te geven waarom de kapel in Doornikse steen opgetrok
ken is, materiaal dat zou afkomstig zijn van het Steen in kwestie. Die 
hypothese steunt op geen enkel concreet gegeven maar zou wel, indien 
de vermelde archivalia er niet geweest waren, logisch geklonken hebben. 
Feit is evenwel dat men uit de opeenvolging van de archivalia en uit hun 
inhoud nergens een bewijsbaar verband kan vinden tussen het voormalig 
Steen van Engeland en de huidige kapel of andere gebouwen. 
In een akte van 1398 schonk een Loy Van Den Bossche, die kapelaan was 
geweest van eene capetrien int hospitael van Audenaerde gheinstitueert 
van sente Lisbetten ende capeffe van den zieke, aan die kapel gronden, 
met de verplichting herdenkingsmissen voor hem op te dragen 35 . 

In 1402 kocht het hospitaal een aanpalend huis aan dat "achter de kerk" 
stond 36 en in 1406 volgde de aankoop van een huus dat men heet doude 
schole ... bachten den kerchove tAudenaerde, wat dank zij de financiële 
hulp van de kapelaan een krachtig impuls kreeg 37. In 1409 volgde een 
gift voor de aankoop van een privéhuis dat bij het kerkhof (van de Sint
Walburgakerk) stond 38• 

In 1412 herbevestigde de hertog van Bourgondië zijn bijzondere 
steun aan kerken en hospitalen in het algemeen en aan dat van 
Oudenaarde in het bijzonder. De akte stelt vast dat na het ter 
beschikking stellen van een gebouw aan het overgebrachte hospi
taal deze constructie met grote kosten hersteld werd; er aanpalende 
huizen waren aangekocht, en dat zowat vier jaar voordien grond 
voor een kapel gekocht was die men ondertussen ook had opgericht 
Ua quelle chapelle el/es ont fait et fonder sur la terre de nre ditte 
vil/eet sur lap/ace avant dille) 39 • 



-290-

In dezelfde periode kreeg het hospitaal een belangrijk privilege. namelijk 
de heffing op het in de stad ingevoerde koren 40• Dat privilegie kreeg 
de naam Marienrecht. Om dat recht uit te oefenen gaf de graaf van 
Vlaanderen opdracht aan de stadsschepenen een plaats ter beschikking 
te stellen waar het hospitaal een korenhuis kon bouwen. De constructie 
werd op de markt opgericht, rechtover het vleeshuis. In 1493 verkocht 
het hospitaal zowel gebouw als recht aan de stad 41 • 

In 1413 grepen twee verwervingen van huizen plaats. De eerste was van 
een particulier; wiens huusen ende erven tussen de kerk en het hospitaal 
stonden 42 de tweede verwerving betrof een prarum si1·e gardinwn (een 
weide of een tuin) van ongeveer 17 roeden dat tot dan aan de vierde 
parochiepriester van de Sint-Walburgakerk behoorde .u. 
Zoals uit de opsomming blijkt paalden alle items. voor zover die 
omschreven werden, aan het hospitaal. Het waren dan ook niet 
zomaar godsvruchtige handelingen. In welke omstandigheden die 
transacties gebeurden is onbekend maar het is alleszins duidelijk 
dat de hele operatie met één welbepaald doel doorgevoerd werd: 
het hospitaalcomplex uit te breiden. 

De jaarrckenin~ van l.t16 .w 

Zoals met de bewaarde rekeningen uit de 1-t.tc- eeuw het geYal was. staat 
ook de rekening van 1416 alken: alle jaarrekeningen daarYo~)r. alsook 
die van 1417-1434 ontbreken. 

De rekening heeft een vrij rijke inhoud. \\'l' ontmc.ll:ten onder llll't.'f pllS
ten in verhand met het delven van graYen voc.lr o\'erlelkn lil·kl·n. en Ollk 
een afzonderlijke post in verhand met l'l'n Wl'kl'lijksl' tlc:taling aan lil' 
clusenessen \'C/11 paml'!c. Dat warl'll wellkht. tnals c.xlk in andl're sll'\kn 
het geval was, niet geprokstl' VHlliWCn die. een gl'l'stdijk lewn kidden. 
naar gelang van het geval in volkomen l'l'tl/aamheid c.lf in l'l'n of an~.kr 
samenlevingsverband. Ik omsc.:hrijYing du.,·('llr'SSr'tl tkhlill'naressl'll) b 
niet noodzakelijk in t.cer enge 1in t~.· verstaan. maar duidt tnl..'h c.lp l'\.'ll 

zekere vorm van teruggctrokh·n kwn. 

Wat houwactivit~.·iten hl·trl'l't. lijh·n wrsd1ilknlk pc.,st~.·n sam~.·n tl' hc.,n..•n. 
Ik hdangrijkste gaat over hl'! lt'lllt'l't'llt' i111 gn1c'l :-ic'dwus c"c"llc"lf ttir"ll'c"lt 

ha/kt•, die in ft' stdlcnc t'lldc• clt• tlllcln· ba/J..c• ft' cnrbc>c'fc-llc". itt dcldum·ll. 
cndt' wldt'r ll't•rck dat•r /1/lft'll c•nclc hir•r himlc'll ghottcl(c'l r"llclc- ,.,", wd· 
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\'ene XII f VII s: het timmeren van een nieuwe balk in het groot zieken
huis, die in te passen en een andere balk te corbeelene , dit is misschien: 
met een korbeel ofte schoor te ondersteunen. Verder is ook sprake van 
we/vene, overwelven dus, waaraan hier geen verdere inhoud dan "over
dekken" kan gegeven worden. 
Andere posten vermelden zaagwerk, het dekken van een dak met tegels, 
het herstellen van glaswerk aan het ziekenhuis en bestratingswerken aan 
het korenhuis. Nog andere vermelden enig metselwerk an tgroete zie
chuus. Bestond er dan ook een "klein" ziekenhuis ofte ziekenzaal? 
Een drietal posten spreekt van "vijf geleverde pilaren en twee noten van 
steen (=stenen basisblokken, teerlingen) die in de gang staan", voor het 
hoge bedrag van 36 ponden en 4 schellingen. Tot dezelfde context beho
ren posten over eiken Jatten gekocht in Valenciennes om tnieuwe tem
men\·eerc en spiersch haute gekocht in Sluis voor hetzelfde doel, voor 
het aanzienlijke bedrag van 170 ponden parisis. Of de pilaren in hout of 
steen waren is onbekend. 
Een uitgavepost van 223 ponden (gewicht) nieuw Jood voor de capelle 
voor tsiechuus diende wellicht om de nok af te dekken. Zoals reeds ver
meld werd in verband met de oprichting van de kapel in 1393, is het 
onduidelijk of dat gebouw van hout of steen was. 
27500 bakstenen moesten verwerkt worden in een nieuwen muer bach
ten Janne Roelue ende ons. 

Akten en jaarrekeningen 1420- 1433 

In 1420 schonk hertog Filips van Bourgondië, op vraag van het hospi
taal, een stuk grond om de overleden zieken en om de kloosterlingen 
te begraven 45 • Het terrein werd in de schenkingsakte omschreven als 
trois verges de terre en la dicte maison ou gisent les malades devant 
la dicte chapelle et aussi lautre place dessus contenant environ douze 
verges de terre derriere les dictes maisons, in de nabijheid dus van de 
kapel. De tekst vertelt dat men de overleden zieken eerst wilde begra
ven op het kerkhof van de minderbroeders dat zich ten zuiden van het 
hospitaal bevond maar dat dezen geen toestemming gaven. Wegens de 
talrijke besmettelijke ziekten was het verkieselijker de doden niet door
heen de stad naar een begraafplaats te voeren maar een terrein dichtbij 
het hospitaal te gebruiken. Daarom schonk de hertog une petite place et 
partie de la dicte maison ou les malades couchent, entre les liz des diets 
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malades devant la dicte chapelle, contenant environ trois verges de terre, 
pour les faire bénir et y enterrer et inhumer les seurs dudicr hospita/ 
apres leur trespas, et aussi une autre place seant derriere les maison.s 
des dictes suppliantes, contenant en tous dou:::.e verges de rerre, pour les 
faire semblablement benir et mettre en cimetière pour l'inhumation et 
enterrement des corps des malades trespassés.Hieruit blijkt dat er dus 
twee begraafplaatsen voorzien werden. 
In 1423 gaven de schepenen toelating om een wijziging aan te brengen 
aan den wech ende tpoertkin maar op voorwaarde dat er een nieuwe weg 
en poortje naar de kerk -de parochiekerk dus- zouden gemaakt worden 
46 

In 1433 gaf hertog Filips van Bourgondië genoegdoening aan de zusters 
die gevraagd hadden hun goed te mogen omheinen omdat /edit hospita/ 
na aucune fermure ou ciosure 47 De toelating betrof het bouwen van een 
muur in baksteen of natuursteen met een portaal. Die toelating zal later 
als voorwendsel gebruikt worden voor de hospitaalzusters om zich een 
adellijk statuut toe te eigenen. waarbij de opname van niet-addlijke pos
tulanten geweigerd werd . 

.Jaarrekeningen l·BS- ._._.7 

De jaarrekeningen tussen 1435 en 1447 ~s vallen op door hun talrijke pos
ten die bouwkundige werken hetrctTcn. Een groot aantal gaat over kleine 
of beperkte ingrepen, veelal herstellingen. andere hehhen te m<tken met 
verbouwingen of nieuwbouw, maar van de met•ste is het kamkter niet 
goed te definiëren. 

De eerste reeks hospitaalrekeningen geeft ons lll'k t't'n fmgmentair ht't·ld 
van de gehouwen en van hun functies. 
Zo is er in de rekening van 14.~5 4

1J sprake \'llll t't'll nit'UWt' hlwt·nkamt'r 
~0 aan de westzijde (de mt•ersen of wt'Ïdt•n lagen in dk richting) dil' t't'll 
nieuwe sehnorstet•n kret•g. waar lllt'n een n·nstc..•r hc·mwc•ctc- ('flc/c· mc-c'T· 

dc•t-dt• . Die kamer lijkt à.:h in dt• lllllgt'\'ing van t'c..'n pl'l\'rt tt' hl·hbt•n 
bevonden en zeker hij t't'n trap tgmt't) dit- naar de..• slaaplmll \clc»IYmUr) 

leidde. liet is mogl'lijk aan dt•f.t•lt'dt• Pl'lWt dat lllt'll tlX'll lx·gl'll cc11Udlèu 
(=kantelen) te metselen. Die kantl'lc..•n \Wrdt•n hdllHIWt'n d''l\'1' t't'n ~~~'t'll· 

houwer. Bij de poort stond t't'n huisj~..· (hu.w·kill). llll'~dijk tt' \t'f\'t'n/d· 
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vigen met het verder vermelde waechusekine, een waakhuisje, waaraan 
hout- en metselwerk verricht werd 51 

Verder wordt een bottelrie (ftessenkelder) van een nieuwe eetzaal ver
meld, van een houten schutsel of afdekking en van nieuwe deuren, een 
portaal en vensters die men er timmerde en bekleedde. 
In dezelfde context werkte men aan nieuwe lijsten in hout en had een 
schrijnwerker vier dagen nodig om 16 leeuwtjes te smeden op vier kleine 
lijstjes (/ijsekins) 52• 

Een paloer (=par/oir; spreekkamer) werd "gedekt", alsook de kapel 53
• 

Het nodige materiaal om al die werken uit te voeren omvatte onder meer 
14000 bakstenen, uitdrukkelijk omschreven om bij voorbeeld de poort te 
mlmakene, alsook de vermelde schoorsteen, een venster op de bovenka
mer en een nieuwe muur, maar ook meerdere andere, niet nader vermelde 
onderwerpen 54 . 

Verdere aankopen omvatten een blauwen watersteen, X rijghelen daer 
de luken- .in de safe boven up en-neder gaen, ... spierische berdere of 
goedkoop spinthout voor het portaal van de nieuwe eetzaal, 600 voet 
eiken planken gelegd boven up de zale, zavel en leem, 53 haardtegels die 
eveneens op de zaal vermetst werden alsook in de kamer beneden der 
hogher zale, verder ook hoortichelen 55 boven de kamer naar de meersen 
toe en up de capelle buten. 
Houten wijmen werden aangekocht om in een prieel en in de wijngaert 
te verwerken, op het kerkhof en ook nog andere plaatsen. 
Ten slotte werd beroep gedaan op Jacob, een scrynmakere, om een Onze
Lieve-Vrouwbeeld te maken om boven int carteel (=borstwering, kan
teel) vanden poonen te plaatsen. Het beeld en den tabernakelen (nis met 
baldakijn) moesten gestoffeerd (geschilderd) worden, en op de "andere 
zijde" moest er eveneens een Mariabeeldje komen. Deze eigenaardige 
formulering lijkt slechts logisch te zijn indien met "andere zijde" de 
keer~.:ijde bedoeld werd 56• 

Gla~werk is een post die elk jaar in overvloed terugkomt. Een glazenma
ker moest elf vensters vervangen in de (boven-?)kamer onder de nieuwe 
dweers zale, waarbij glas, lood en soldeersel gebruikt werden. Glaswerk 
wa~ ook nodig voor twee vensters bovenaan het portaal en twee inde 
selve zale, een venster boven de slaapzaal, twee vensters boven de cale 
hachten ten mersch waert en voor de fermerije (infirmerie). Verder was 
sprake van glasroeden, schutijzers, venstcrijzers, latijzers, verspreid 
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gebruikt aan de boteleurie, de ho~:he safe ande doremier graed. aan het 
portaal van die zaal, en aan tportier huus ~1• 

Uit deze keuze van vermeldingen blijkt wellicht genoeg hoe moei
lijk het is enig inzicht te bekomen in de bouwkundige structuur \'an 
het hospitaalcomplex. Termen als nieuwe eetzaal. nieuwe dwars
zaal, hoge zaal, slaapzaal, infirmerie, spreekkamer. cale suggere
ren duidelijk een uitgewerkte aanleg. maar laten ons voor de rest 
in het ongewisse. Dat zal ook het geval zijn in alle andere jaarre
keningen. 

De jaarrekening van 1436 ontbreekt. 
In 1437 58 werden heel wat uitgaven verricht voor al het houtwerk 
dat der poorten van Frans-Kaens gaen sa/ 59

• Klaarblijkelijk betrof het 
hier niet enkel een deur maar een poortgebouw dat mogelijk een 
houten spitstongewelf en een dakkap moest krijgen alsook van het 
nodige schrijnwerk moest voorzien worden. 
Van een andere aard was het werk van een Pieraerd. scrijnmakere. 
Hij maakte een tredsoer om in de grote ::.ale te stel/ene. alsook een 
lijs metten passetten en een tafle naer de \'Ors- lys e.o. ~tet tr~dsoer 

werd eigenlijk een dretsoer ofte dressoir bedoeld. een pronkmeu
bel dus, met een lys, wat misschien een afrastering (lijst) is. De 
grote zaal werd bevloerd met witte tegels en naderde dus haar vol
tooiing 111 • 

De rekening van I·IJH ontbreekt. In de rekening van l-B9 blijkt ~dat 
de vermelde Pieraerd "gevlucht" was uit Oudenmm.k naar \"alendt•nnt•s 
en alle panelen van de nieuwe lijst \'nn dt• gl\,h: nml had lllt~gennmt·n. 
ofschoon die reeds betaald waren. Er nll nit•ts anders op dan te tt•rug te 
kopen. De opdracht werd afgewt•rkt door t't'll andert.• lllt't'stt·r. KerstÜlt'll 
genaamd, bijgestaan door t't'n t\ tassijn . . midt'n'. tt·rwijl t•en .la'-'\'h Campin 
engelen die op lijst stondt•n nHwst \'lllsnidt•nt• 1\,t. 

Ik meer "gewone" werkt·n bt•twtTt·n ht.•t ruimt•n van dt' gradltt'll l'll 
van de heek, het hcrstt•llen van de lo..\lt'stal en werlo..t.•n mlll dt• llit"flll'( 
kuemellt'Yt' (=schoorstt't'n) i111 ll'tlt'llhuus als\lnlo.. aan dt• l'lll,l:cllgltc'. 

een waterput mt't een "galg" , hier t't'll nphijsstru~.·tum l'lll "alt'r 
te putten. Ik kapt•! wt•nl "ht•lk-lo..t", maar w<mwm l'll \\:wrmt.'t.' i~ 

onbekend ~>4 • 
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De bouwactiviteiten van het jaar 1440 65 waren de voortzetting van 
de vorige. Er was opnieuw sprake van een muurverlenging lancx 
meester Jacob lochtinc, vanaf het portierhuisje tot aan de paarden
staL uitgevoerd door meestermetser Loey Baert 66

• Diezelfde mees
ter. op wie verder nog jarenlang beroep zal worden gedaan, diende 
zich te bekommeren om de wimbergen op een gevel aan "het einde 
van de slaapzaal"( vanden wintberghen thenden vanden doremtere) 67

• 

In dezelfde periode begon Hannekin Baert, eveneens een metser, de 
nieuwe waerderueben (=garde-robe, ook als provisiekamer, maar 
hier wellicht als toilet te verstaan) die in de richting van de meer
sen lag, te metselen. Die partij werd omschreven als een stenen 
alleye (gaanderij) en had zowel verband met dochtercamere tmer
schwart als met de kamer daaronder 68

• De gaanderij alsook het 
husekin werden "gedekt" en afgewerkt. Verder was sprake van wer
ken aan een huis aan de vesten waar men verschillende dakwerken 
verrichtte, een dakvenster aanbracht, alsook een schoorsteen, een 
oven en een watersteen. 
Andere werken betroffen het verlengen van het portierhuisje aan de 
poort dat een tegeldak kreeg, en timmerwerk aan het comptoir. 
Een bijzonderheid was dat de zuster-overste speciaal een scrijn
makere, Jacob Hoene naar Doornik gestuurd werd om werk te gaan 
bekijken en het in het comptoir na te maken 69

• 

Het jaar 1441 70 kende opnieuw het logische vervolg op het vorige jaar. 
De talrijke posten getuigen van een drukke bedrijvigheid, waarvan loka
lisatie en omvang dikwijls niet goed in te schatten zijn. Na beëindiging 
van de dakwerken kregen het (portiers-?) huisje en het comptoir een 
tegelafdekking, in een broodkamertje werd een nieuwe wand opgericht, 
de rekenkamer kreeg een nieuw portaal en de vloer ervan werd, evenals 
die van het comptoir, betegeld 71

• 

Ongetwijfeld luxueuzer was het "verhemelen" (overwelven) in 
hout met hanxhende ogiven van het kamertje van de zuster-overste 
dat zich boven de voutekamer bevond 72 . De metsers verrichtten in 
verband met het "verhemelse van het comptoir" dichtingswerken 
om te beletten dat er ratten zouden binnendringen 73 . Of die ruimte 
te vereenzelvigen is met die van de zuster-overste is onduidelijk; 
ook de vermelding van het maken van zeven houten venstertjes 74 

.. in het nieuw comptoirtje hoven op de vueste camere" geeft daarin 
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geen oplossing. Het comptOirtJe was met zes anker~ verMevigd. 
Tevens bracht men een kruis aan aan een venstertje l'andaer men 
messe hoert. Verder was sprake van glasramen in de rode kamer en 
in de rekenkamer 75

• 

Eveneens van luxe getuigt een Jan Vanden Berghe steenhouwer uit 
Brussel die witsteen geleverd had voor een steenput en een lavoere (was
bekken) 76

• 

In datzelfde jaar werden bakstenen (quareelle) gekocht voor het 
dackte oft ziechuus 71 • 

De werken van het jaar 1442 78 zijn grosso modo analoog aan die van 
het vorige jaar maar zij zijn talrijker en wijzen op drukke activiteiten 
die zowel metsel-, hout- als pleisterwerk betroffen. Jammer genoeg laten 
ook nu de vermeldingen geen nauwkeurig inzicht toe. 
Een post zoals stellinghen ende scoren te makene om t:ieclwus up te nj
sene kan op een algemene verhoging wijzen. evenals werken aan ,·ensters 

"boven de muren" 79• Andere posten staan klaarblijkelijk in vemand mt>t 
dakwerken. Een Jan de Wulf en zijn zonen waren timmerlit.~den die de 
opdracht kregen tacherste ::.ieclwus te rijsene ende up te winden met zes 
voeten dat te voren stollt (zoals het vroeger was). Die verhoging moest 
gebeuren met nieuwen rebben te legght•ne up daudt• balken waarop t.~n 
nieuwe vloer zou komen. De werkzaamheden hadden klaarhlijkelijk ook 
gevolgen voor de hitmenmuren (wegllm) die moesten heropgericht \\llr
den, in het hijzonder "het kamertje" .de keuken en al de zolders die men 
moest verplaten. verrichelen endt• \'t'rStt'l/en No. Uit de gehruikte tennen 
kan men afleiden dat heel die hinncninrkhting van hout en k·em was. 
In de oratorie van de zuster-overste moesten stnffl'ringen. dit zijn 
versicringen of opsmukkingen, geheuren. met name door het aan
hrcngcn van arckettt'll (gewelfhogen of hollgfrielen). pcliiiJUIIf'll, 

pilaren, ogivt'll, slllt'ft•ls. />t'ddt·n t'n dt• \'t'rht•mt>i:H'IIt', te· maJ..c·n 

met vuignt'tlen hent'\'t'll.\' 1>/ommt•n, schilclt>rit•IJ ghc·stt~lkrt ,.,", 
gaudt• asmrt• (opsmuk) t•fldt• cllldt·n· \'cll'\l't'n (\'l'rven). In hl·tldhk 
kamertje dienden zeven vensters ruiten te k.rijgl'l\. Ola:-m l'r"- "''~ 
ook nodig in de kapel. op het doksaal. in hl'l "vnnrstl' .. tkk.l·nhub. 
in de fermait•, in de "middelstl' k.aml•r" l'n in lk ~rnh.' hl'lll'lkll· 
zaal. In het achterste 1.il•h•nhuis llllll'Stl'n l'l'll n111clc· n1r (llllll'k.l'l'l.' 
Ie 1. in g) l'n l'i c r luclt• ,.,,. n fge tlllllll' n, g l' l'l' in i gd l' n h.·ru~~l'P l:wt ~t ",, .. 
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den 81 • Glasramen moesten eveneens hersteld worden boven in het 
::.iechuus ten beghine wart en in dende vanden se/ven ziechuus, te 
merschwart. Verder was ook sprake van twaalf duizend daktegels 
aan het ziekenhuis 82

• 

Zoals het afgelopen jaar stond ook nu Jan Vanden Berghe, steenhouwer 
uit Brussel voor een levering witsteen om eenen steenputte , waaronder 
zes pilaren van twaalf voet hoog, eiken pilaer met eene- staende beefde
stal. Die steenput was klaarblijkelijk niet zomaar een utilitair voorwerp 
maar werd met veel zorg versierd. De talrijke posten met diverse bedrij
vigheden getuigen daarvan. De put stond te midden van het fruythof . 
Hij verving geen oude put maar moest helemaal uitgedolven worden 
over een diepte van 23 voeten. De zes "pilaren" maakten deel uit van de 
onderbouw ; de bovengrondse partij was van wit metswerc . 
Ook nu was men bedrijvig aan de lavoere die ant fruythof stond voor de 
trap die naar de zaal en de slaapzaal leidde. Jan Vanden Berghe leverde 
ook een wit "pilaartje" dat opgericht werd onder de oratorie of bidruimte 
vor de capeffe 83

• Klaarblijkelijk beschikte de zuster-overste over een 
eigen bidruimte. Mogelijk is te vereenzelvigen met de ruimte die waar
van de rekening van I 441 vermeldde dat men van daar de mis kon horen. 
Als die veronderstelling juist is bevond die kamer, alsook het "comptoir" 
zich in de onmiddellijke nabijheid van de kapel. 
Onder de talrijke kleinere ingrepen behoorden diverse werken in 
verband met de bouw van een nieuw bakhuis en aan een kamertje 
over de waterpoort, met daar een schoorsteentje en een gewelf in 
de kelder 84 • 

In I 443 85 werd de steenput verder afgewerkt met treden rondom 86 • 

Blijkbaar werd ook een nieuwe lavoere gebouwd. In het fruythof 
vor den graet werd een ijzeren, afneembare lantaarn aangebracht. 
In verband met steenput en lavoere werden afwateringsvoorzie
ningen getroffen 117 • Het zoldertje boven de bidruimte van de zus
ter-overste liep in. Om dat tegen te gaan werd een bepaalde soort 
Doornikse mortel aangewend KK. 

De bouwkundige werken van 1444 H9 zijn uitzonderlijk talrijk. 
Opnieuw vinden we ingrepen aan de steenput, waar nu een put
gafghe geplaatst werd, een hijssysteem dus om water te putten 90 . 

Wegens een foutieve plaatsing moesten de "pilaren" van de put ver-
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schoend en opgemetst worden 91
• Verder was ook sprake van fru

meellen (formelen) en gewelfbogen op de steenput. Klaarblijkelijk 
was die put overwelfd 92 • Tenslotte werd de laatste betaling aan 
Jan Vanden Berghe verricht. Uit de rekening blijkt dat de put zes 

"pilaren" had die een gewelf droegen. Boven het gewelf steeg de 
constructie op, de pijlers waren bekroond met beelden. de gevels 
eindigden in wimbergen.ghestoffeert met ghehauu-en loe\·eren 
ende daer boven elc medt eenen pumeelle van casteliken loe,·eren, 
VI goetgoollen (waterspuwers; vgl. gargouilles) met :.ijnen fioe
len (fialen of pinakels). De zes staende beelden. uitgevoerd door 
Jan Vanden Berghe, stelden drie graven en drie gravinnen \'Oor. elk 
voorzien van een wapenschild. Verder waren er ook zes pointe 9

J 

met zittende beelden, met respectievelijk ons \"ratl\re met haren 
kinde up haren scoet ende een vande drien kueninghen daer \'Oren 
knie/lende. In danderen den anderen keuninc, in tderde den der
den keuninc, elc vanden ketminghen met haren parden .... im \'ierde 
sent Joeris te paerde metter maeghr (maagd). drake ende castl'l. .. 
intvijfstede roede van }esse ende int :.est Triestram ende rscwddt
(Tristan en lsolde) 94

• 

De zeshoekige constructie werd afgedekt met een houten dak met 
daarop een torentje (torrekin) dat met schalies afgedekt was en 
kleine dakvensters had 9~. 
Zowel het steen- als het hout- en het ijzerwerk werden uitge\'oc:rd 
door vaklieden uit Brussel. Als afwerking werd wrmeld dat dl' 
hovenhouw van de steenput afgezet was met een allt>yt> (=g<~andl·rij 
met borstwering) en dat het gewelf opgespannl'n wt•rd lllt'l ankers. 
De andere werken vallen hij die kostdijkt· ingrt'l'P in ht•t niet: dt• keuken 
was aan modernisering toe. dt• vlnl'r mncst hahdegd W\ll\kn. er nHx'st 
een nieuwe haard geplaatst worlkn en men hl•g,,n dt• /m·oa. dit• in 14-tJ 

begonnen was. vcrder op tt• houwt•n lH\. 

Een mogelijk interessante tcehnisdlt' aanwijting is dt• wnndding Yan tm· 
ticwerk voor een venster van de slaap1aal. dat t'\'CiltUt't'l als t'Cil afs~..·ht•r
ming zou kunnen geïntcrprctt•t•rd W\ll\kn h:gt•n nt'l'rYalknd !!las"·. 

In 1449 had et•n omruiling pinnis tusst'n het hospitaal t'l\ cl(·n sdh~t. 111 

hc•gt'ynhm•t• achtt'l' tkt•rcklll~( .... ghdlt't'ft'll 1h• dusr. Dl' \lll\ruilin!o! tx'll\'f 
eigl'lllijk hel'l hl'l hl'gijnhof. dat naar lwt hospitaal !!i"!!· tl'r" ijll·nkdl· 
huizt·n aan dL' Bur~sl'hl'ldl·l'Ï~l'lhlnm Wt'l\kn van \k lw!o!(inl'll ~. 
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De tweede helft van de lSd• eeuw 

De jaarrekeningen 1445 tot 1454 ontbreken 99• Hierdoor weten we niets 
over een wellicht drukke bouw- en verbouwingsperiode. Ook de reke
ning van 1455 staat wat solitair, vermits de volgende die van 1457 is. 
Vanaf dan loopt de reeks ononderbroken door tot 1474. 

Het jaar 1455 100 vermeldt slechts afwerkingen en kleinere ingrepen. 
Timmerlieden werkten aan twee poortjes en aan de voorderpoorte ant 
wintgat te makene ende richtene. De poortjes werden met oude tegels 
afgedekt, terwijl de grote poort en een aanpalend huisje een afdekking 
in stro kregen. Naast de kapel stond er een kleine poort, in de nabijheid 
daarvan werd een gracht gegraven 101 • 

Behalve de luxueuze putgalghe waarover reeds vroeger sprake was er 
ook een "oude putgalg", die bij de bakkerij stond. 

Zoals zoveel voorkomt, kunnen diverse interessante bouwposten niet 
met zekerheid in het hospitaal gelokaliseerd worden, zoals bijvoorbeeld 
een reeks werken over een nieuwe damme buten int hof, ..... met tween 
gebonden, gherebt, ghescheerhoocht ... daervan veinstren, steeghers, den 
ghevele metten vane ..... voort ooc tclein huusekin boven der vauten mets
de slapere up tvors- huus-... slecveinstren maken en- stellen als wel boven 
der kueckenen de rebben, boog hen, en- sleeveinstren maken, ... van onder 
toot hoven met den steeghere ende portale tusschen den vorseide twee 
cameren ... ( I 78v). 
In hetzelfde jaar lijkt men ook gebouwen gedemonteerd te hebben en 
binnen het hospitaaldomein verplaatst, zoals volgende posten het in ver
band met de kapel formuleren: ghecocht ... dwoonhuus nu ghestelt buten 
ande cappelle dat ter pleeken staend telseghem .... ghecocht.. .. tpoortkin
dat ande cappelle staet metten huusekin ... ghecoommescapt ... vander 
nieuwe schuere int hof te Gheerhrouc .. ende staet nu int hof buten ande 
cappelle ... ( 179r). 
De werken aan huisje en poortje worden in afzonderlijke posten vermeld. 
Zij omvatten zolmentere, .. metsene .... hewerpen .... sterckene 102• Op het 
terrein van het hospitaal werden regelmatig waterwerken uitgevoerd; zij 
hadden klaarblijkelijk tot doel wateroverlast te weren door respectieve
lijk de beek of de grachten te ruimen, tondelvene (uit te graven?) en te 
bedijken. 
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Verder is er ook sprake van een nieuwe kamer en een huisje boven .. de 
kelder" die men wilde lattene, .. hurgghene, .. wal/ene, .. overtrecJ.~ene enz. 
De geveltop paalde aan een gang van vijf voeten breedte die overdekt 
moest worden en aan of bij die nieuwe kamer was er een poortje. Wellicht 
sloegen al die bepalingen op het reeds vermelde huisje en poortje bij de 
kapel. 

De jaarrekening van 1456 ontbreekt. Die van 1457 103 is wat bouwwerken 
betreft eerder kort, onder meer wegens oorlogsomstandigheden 11M. De 
grootste aandacht ging naar de windmolen in de Ham. waaraan tal ,.an 
herstellingen nodig beken 105 

Opnieuw was er sprake van "de nieuwe kamer" die nu geassocieerd werd 
met de keuken buten int hof ande cappel/e waaraan heel wat houtwerk. 
wellicht dakbebording, uitgevoerd werd. De kapel buten illf hofalsook de 
nieuwe kamer moesten na een hevige storm opnieuw met tegels bedekt 
worden 106

• Ook d»·oonhuus ande cappelle moest gedekt worden. 
Minder duidelijk is de vermelding inde cappellede rafe/e( ?) in den mua 
te sluetene ende heede de pylaeren metten (=meteen"?) re makt·ne (:!I h). 

Het jaar 1458 107 was gewijd aan een kamertje op de slaapzaal en vooral 
aan de slaapzaal zelf waar klaarblijkelijk veel hout verwerkt werd. Eerst 
hadden timmerlieden de =:.ale in /Jade =:.ijdt•n up ght•stdr endt• ghr-scoort. 
Verscheidene posten betroffen klaarblijkelijk dakwerk. maarook "nieU\\e 
vensters" en latten \'er\\'rachrup dt• =:.alt• hm·t'll dt•n nir-uwt'n wacke. Ül'k 
12000 hakstenen werden meest allt• \'t'Ti\'racht iTII nit'U\\'t' 1\'t'T'C nmclen 
zate op de zijde ra maercr \\'aar. l\togelijk lx·trof dat "nieuwe werk" 
geen nieuwhouw of ophoging maar enkel een Vl'mil'uwing of gnmdige 
herstelling van de bovcnpartijen. In 145!-i was l'l'll lkd daarvan n.'Cds 
voltooid maar een partij moest nog mm dl' beurt knmen. met name dc·c·nc< 
zijde ter poorten waar \'elllclt'T" =:.alf hia l>imlt'fl dt•n hm•t•, \'Wiclt'r \'{)("1-

/ijstell up rooft' den dakt• lllM. 

Tot dezelfde context hchoonkn kennl'iijl-. \l\lk ht•t />cl\'t'll dt< cdpJ'Idlèn 

alle de• glwtt'll t•wlt· dt• ll'illtl>t·r:~ht• ll' "bt•weqx·n" en te sh'l'IX'Il ""'. 
Van eerder uitwndt•rlijke aard was hl't \\'l't-k van llr·r11r'll c/c'n scltilclc·rt'. 
die hl'taald voor het \'tlrt'\\'t'llt' ( wrwn) van dr•11 prr·dic'stc'c'l. clrr t'{'«!fh
e'lldc da lUs· l>utcll iflf he~/: In dat allt'S is ht·t makl•n van t't'll ni~·uw~· 

"stoel" ( onderhouw) voor hl't nr~d in dt• 1-.aJX'l l'~·n \ktail 1111
• ll.·n ~l\ltll' 



-301-

was sprake van de "oude kelderdeuren" en van de putgalg achter de keu
ken 111

• 

Ook de rekening van 1459 112 bleef vrij kort inzake bouwwerken die 
gewoon de voortzetting waren van de vorige en die in hoofdzaak verband 
hielden met daken en regenwering. Meer uitzonderlijk, en dan ook inte
ressanter zijn vermeldingen zoals het hauwen ende maken vande nieuwen 
wintberghen up den ghevele vanden zalen 113 en het plaatsen van lood up 
de ortatorie (sic), vandenkesten enden panneefen daerop staende, voort 
meer van andren loot ende sauduren ghelevert ende gheleyt ant groote 
nieuwe dac neffens den wintberghen up de ortatorie up de cappelle ende 
in de houde ghoten vanden huuse 114 Hieruit blijkt duidelijk dat er naast 
de kapel een bidplaats of oratorie was, mogelijk die van de zuster-overste 
waarover reeds vroeger sprake geweest is. Zaal en oratorie werden met 
leien van ''Martinsoo" afgedekt; de zaal was van goten voorzien 115 • 

Kleinere werken betroffen ... den zoldere up de roede camere te verleg
gehene, .. en mogelijk in die plaats de veinstren boven ende beneden te 
vuldoene, op de zolder van de "nieuwe kamer" de rebben gheleyt metten 
zoldere, veinstren, dueren ende den graet ghestelt 116

; het dak ervan lijkt 
met stro afgedekt geweest. Aan de vensters van de rekenkamer werden 
vier grote en twee kleine tralies gehangen die met sleutels konden afge
sloten worden. De zes tralies werd met groene olieverf geschilderd en de 
parketten ervan verguld ll1. De "zaal" werd evenals de oratorie van de 
zuster-overste met schalies afgedekt en kreeg negen glasvensters. Aan de 
dakvoet hingen goten en een hanghende pijpe, een afvoerpijp wellicht 
.Zoals zo dikwijls treffen we tal van benamingen van gebouwen of con
structies waarvan de precieze lokalisatie, laat staan het voorkomen, onbe-
kend blijven, zoals: ovenbuur, hoenderhuis, de schuur ten hove waert, de 
rekenkamer, vander venstren up de stoove onder ende boven te makene. 

De jaarrekening van 1460 118 heeft als enige uitschieter een wat enigma
tische post over een bode die naar Brussel gezonden werd hij meester 
Janne Vanden BerJ<he met brieven omme te wetene hoe verre dat ons 
steenwerc was om leveren 119 wat pas het volgend jaar zal duidelijker 
worden. Ook de rode kamer kwam weer eens ter sprake 120• Uit een post 
schaliewerken blijkt dat de slaapzaal wimbergen had maar of dat de 
enige bouwpartij was met die kenmerken en dus met andere "zaal"-ver
meldingen te vereenzelvigen is, blijft onbekend 121 • 
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In 1461 ging het hospitaal een akkoord aan met het zuidelijk gelegen 
minderbroedersklooster waarbij de zuster!> de toelating kregen om op 
een oude muur van de minderbroeders een gevel te laten me~len maar 
er geen vensters in te maken of daar een afvoerkanaal aan te brengen 121• 

In datzelfde jaar 123 zijn er meerdere uitzonderlijke posten neergepend 
geweest, waarvan er enkele verband houden met werkmeesters uit 
Brussel die in het hospitaal kwamen werken. 

Een eerste spoor betreft een Jmzne vander Broght steenlrauwere ..... mn 
a/den werck te leverne, maar zonder precisering. Hij zal ook nog later in 
de rekeningen optreden, Er volgden nog verschillende anderen. die we in 
de rekeningen aantreffen 124• 

De schilders Pieter en Heyne moesten de barreputte helemaal reinigen. 
onderaan met loodwit schilderen en de aensighten ende wapenen van 
de beelden stoffeerne (schilderen. versieren) 125• Met Janne Thomaes in 
Doornik waren er onderhandelingen in verband met de le\'ering van een 
stenen "tafel" die maar niet toekwam 1 ~6 • "'Beeldsnijder·· Dominkk wa...; 

"knape" van Jan Thomaes en moest zes beelden die aan de put stonden 
vernieuwen 127• 

Zoals de vorige jaren werd aan "de zaal" gewerkt. die men up de :.ijde ten 
putte \-Vaert moest scoorene \'tlll mulere toot bm·en. Het oude \'ensterwerk 
moest vervangen worden en men vervaardigde zes fnm1elen waarop de 
hoglzen onder de ~ale gt'we(fi ~in. Kennelijk moesten de keper tm pulle 
waert (naar het oosten toe?) hersteld worden en werd ht•t dak belegd. 
vanaf de gevel tot aan de slaapzaal. meer bepaald tl)t aan de schlXln-tt-en 
van de zaal, het geheel met schalies. Tussen dt' bogen t'll de n:nste~ ,-an 
de zaal ten fWtte waert werd vrij vcd witstt't'll gebruikt. Rr~t.•lant, t>en 
metser uit Brussel, bracht vel'l dagt•n dlXlf met metsehwrk ;.mn de :.{iele· 
vmuh• :.ale metghwlas dt•fl 111/tt'r ltm.\ streck.enclt• 11e_(1'ens clt• tl"J..encamc-r 
ende ooc dt'll 111/lt'l' tusscht'll clt• \'Orseidt• camt·n· t'11dt• dt• gaslc'IICcUIIc'IY'. 
In die laatste moesten deur "gL•maukt" wnrdt•n t'tl die \'<til de rt'kt•nkamt'r 
moest "versteld" wnrdcn. 
De "t.aal" of /.alen "hnven" haddt•n aan lx·idt• {langs·) Jijdt.'ll nit'U\\l' 
houten "vensters" die door 1-.kint• "wnstt•n-" ingt·~.kdd w•lrt'll t'll "'.ar
voor 72 ruiten morsten gemaakt wnnkn. Dt.•l'igt•nlijkt.• kMijtwn \\t.'rtkn 
geleverd door Wilkm Yandt'll lkrght'. wnn van dt.• Hru~sdnnr .l.m dit.' 
:t.elf voordien eVL'llt'ens wnslt'rs wr!..n~o:ht had. T~.·r wrstt.'Yiging dit.'lhk dt.' 
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zaal voorzien te worden van ankers int nieuwe werc ... up de zijde ten putte 
waert en van langhen hanckers boven den ganghe waar de lange abe
len stukken op beide uiteinden van de zaal in de gevel lagen. Ghuekine .. 
steenhauwer, ook al een Brusselaar, werd betaald om de stenen te ver
houwen en te curtene aan de vensters van de kelder onder de zaal 128

• 

Een andere ambachtsman uit Brussel, Gillis, een steenhouwer, was 
bedrijvig ant lavoer (wasplaats?) beneden int pant 129

• 

In 1461 komen voor de eerste maal de vermeldingen van een "duif
huis" en van een zoutkamer voor 130

. De vermelding vanden duuf
hues buten int hof ande cappelle al nieux te stakene (l56v) geeft 
de lokalisatie aan. Achter de slaapzaal liep er een gang naar het 

"bakhuis". 

De jaren 1462 tot 1465 betekenen klaarblijkelijk een hoogtepunt in de 
uitgaven voor bouwwerken. 
De meester-metsers Colin Baert en Loy Willems gingen in 1462 131 naar 
Gent om te kijken naar de manieren van veinstren met steenin gheveln 
als zij boven den ziechuuse nu ghemaect hebben 132• 

Zoals het afgelopen jaar werd ook nu Jan Vanden Berghe gecontac
teerd in verband met de levering van ogiven (kruisribben), van een 
Steeghere (trap) alsook van een beweerp vanden torrekine, waar
voor een latere post de levering van witsteenen vermeldt 133 . Pas in 
de rekening van het volgend jaar zal blijken dat het om de bouw 
van de dakruiter van de kapel ging. In 1462 werden de voorbe
reidende werken daartoe ondernomen. Timmerlieden braken (een 
deel van) den comble (zolder en dak) af en vervaardigden volgens 
een beweerp (ontwerp) het "nieuwe werk". Zowel de hoeveelheden 
hout als de nodige werkdagen wijzen op de flinke omvang van de 
werkzaamheden, ook al moet men rekening houden met het zeer 
klein aantal betrokken werklieden. Onder hen komen er ook een 
paar voor die van Brussel waren afgekomen, zoals een Roelant en 
een Gillis de Printe 134• 

Op de "nieuwe kamer" die boven het ziechuuse gelegen was, werden tien 
nieuwe balken gelegd, verder ook drie platte stijlen zonder de corheele, 
... dertig ~-:heheele ~-: hespanne (volledige spanten?) metten haelhalken 
(hanebalken?), alles in eik 135• Jn de rekenkamer werd door een schrijn
werker een nieuw portaal gemaakt 136. Jn dat jaar had men ook doude 
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heghinehuus af!?hedaen. Wat dat werk juist omvatte is niet onmiddellijk 
uit de tekst af te leiden. 
Behalve de kapel staken er andere partijen in de stellingen. zo onder 
meer den nieuwen muer vanden siechuus die men "binnen overtrokken .. 
had 137• 

Over dat alles krijgen we iets meer uitleg via de uitgavenposten die 
betrekking hebben op de materialen. We zien dat men het oude dak \'an 
het ziechuuse "aflegde", het huis van de begijnen (voormalig begijnhof 
ofte cluse) "ontdekte" en "ontlattette", nieuw werk uitvoerde in dezelfde 
constructie, up de zijde ter zalen waerr en dat men de grooten slapere 
al nieux bekleedde met latten en met oude tegels afdekte. Verder werd 
er gewerkt aan een zijmuur langs de zijde van de minderbroeders en 
verfde men verschillende bovendakse partijen van de kapel in het blauw. 
klaarblijkelijk omdat het hier om bakstenen delen ging die men wenste te 
onttreckne als metselrye m. Aan de westgevel werd een kruisbekroning 
geschilderd, samen met vijf pannee/en staende up de c/ei11e ,·einsrerkins 
vanden ziechuuse al met olye varewen. Op het gebouw werden ni~uwe 
witten vursten gelegd 139

• 

De tien witte cruiseveinstren boven up beede de ::.ijden nmdt•n ::.ieduw.'ie 
140 zouden wel eens kunnen slaan op die welke in het vorige jaar geleverd 
waren geweest, tenzij het andere vensters betreft waarnaar een post zoals 
veinstren beneden int zieclwus vaag verwijst. Ook de passus gmore lmur 4 

ghespmmen veinstren zegt niet heel veel. Daarentegen is de vem1dding 
van eene veinstre am/en docsal'i wel duidelijker ,,.,, 
Als nadere precisering in vcrhand met lokalisatie vinden we in dit jaar 

"het pand onder de zaal" en de horrl'lrye cmda dt•fl grut>/ ande bmorca4 

mere 142• Het woord "pand" kan vet'! betekenissen hehben: llll'll het1eker 
niet exclusief vereenzelvigen met vkrknnt klonstl'fJ1Und nf kloosteJ1!ang 
maar ook een doorgang L'n zelfs een /aal. 
Voor het pand maakten timmerliedL'n clt'itlt'll .fi'ltmt•c'lt·ll l'll Wl'rd 
Jaar, alsook in de rl·kcnkamer L'll de hm't'flt', L'L'Il hl·,·lnerin~ :lall~l'· 
legdof hersteld 141 , Een hL·eldhouwer. Jan Lampin. "stl'ldl'" hl'l'ldl'll 
en de "vooien" aan het zil'khuis alsook L'L'Il sçhildjl' aan dl' l'll~l'· 
Jen van de sluitsteL'Il "in het pand vo~lr dl' rd,l'llkaml'r'' •~ ... El'll 
schrijnwerker werkiL' aan het lwrght•/111111.\' i11de cappdlt" •"~')''" ''I' 
de "rode kHillL'r" tH. 
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In 1463 1 ~6 werd Godevaert de Bosschere, koopman uit Brussel, 
betaald voor een nieuwe dakruiter op de kapel. Hij moest voor alles 
instaan: het leveren van de materialen, het maken van de stellingen, 
het leveren van de werkstoffen en de werktuigen 147

• Zoals zo dik
wijls. wijzigden de opdrachtgevers lichtjes het werk en moest de 
dakruiter hoger worden dan aanvankelijk gepland was en maakte 
men van de ingreep gebruik om enkele supplementaire werken uit te 
voeren 1 ~8 • Op die dakruiter werd een smeedijzeren kruis geplaatst 
dat geschilderd werd 1 ~9 • Wegens het delicaat karakter van de aan
hechting tussen bouwwerk en nieuwe dakruiter dienden krammen 
te worden gebruikt die door middel van gesmolten lood vastgezet 
werden 150

• 

Vermits de dakruiter op een reeds afgewerkt gebouw opgericht werd, was 
het nodig een aantalleien weg te nemen om de stellingen op de dakvlak
ken te kunnen plaatsen en na de voltooiing opnieuw leien te leggen 151

• 

Ook waren er gootaanpassingen nodig. Dat alles dreef de kosten natuur
lijk op. In dezelfde operatie moest ook een portaal hersteld worden. Het 
stond "voorbij de deur met het Q.L.Vrouwbeeld" , als men zo de eigen
aardige formulering van de betreffende post mag interpreteren 152

• 

Een andere belangrijke ingreep was het vervolg van reeds vroe
ger begonnen herstellingen. Zoals de vorige jaren betroffen zij 
omvangrijke dakwerken. Ook nu werd beroep gedaan op Brabantse 
meesters. Zo bijvoorbeeld schaliewerk door meester Jan uit Leuven 
voor het dack boven den steeghere tusschen den doremtre ende de 
zalen, met weer eens schalies van Martinso, genageld op een eiken 
bebording IS3. Andere partijen die aan de beurt kwamen waren het 
dak up tzieckhuus en het dak boven den houthuuse 154

• 

Metser Colin Baert "maakte" boven den steeghere alle de welve met
ghaders den ghevele an beede zijden en had ook de hottelrye ghewelft 
met 104 welven (gewelfstenen?) en met heel wat steenbehouwingswerk 
waarvoor een metselaar I 22 dagen voor nodig had 155• Bij de betaling 
voor steenleveringen door Jan Vanden Berghe werd gepreciseerd dat 
die werken zich situeerden an beede de zijden vande zale van ondre tot 
boven, merghaders den steeghere, den welven, O!{iven, slotsteenen van
den pand lY>. 

Naast dakwerken werden klaarblijkelijk veel vloerwerken uitgevoerd 
wals "de zolder hoven het ziekenhuis" naar de kapel toe die met haard-
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tegels bekleed werd IS7. Bij de keuken werd een nieuwen put gedolven 
die behoorde tot de lavotore toote kueckene (83v ). Een wat onduidelijke 
passus betreft een betaling aan een metser, van allen de \'oomren inden 
pant te steilene 158• 

Als nieuwe functiebenamingen komen we in de rekening van l-t63 
tegen: houthuuse, gastecamer, hourhuuse neffens de stove. 

Het jaar 1464 159 kende klaarblijkelijk de voltooiing van enkele belang
rijke werken, zoals het maken in hout van twee portalen. de myen of 
bekroningen ervan, het afwerken in hout van beede de cameren. het \'er
vaardigen van vijf nieuwe tafelen metten scraghen. en zoals in 1-t37. een 
dreschote, een dressoir dus, die zeshoekig was. Verder werden vier beel
den op het portaal alsook de twee reprijsen hanghende anr dressclwre 
gesculpteerd door een Jacop Lampin. Al die elementen werden achteraf 
ook nog "gestoffeerd" ofte geschilderd 160

• 

Onder bouwkundig opzicht kwamen houten bekroning. schaliebekrnning. 
kruis en haantje van de dakruiter alsook de herstelling van de omlig
gende schaliezone ter sprake 161 • 

De hoofdactiviteit van 1-+65 161 betrof een nieuv.·e o\·en.-enkomst met 
Godevaert den Bossche over den nieuwen pcmt sttlelldt• c-11de stll.'ck.t>lldt> 

onder den doremtre, \'tmden la\'oeure toot \'oor dt• klu•ckt•llduen·. met 
een over drie jaren gespreide betaling '(\.'. Een andere oven.-enkomst h<td 
als thema de willfhel:l!,he ligghnuft• up badt• dt• glu·rds \'cmdt:tr doll.'mln-

1(>.1, een paar andere vensters en de mngeving van de keuken tf\.~. 

Een eerste spoor van werken zien we hij een \ 'nmcke \'Wr Rntesele die 
up den doremtre ande \\'Înthel:f!.hc• up bt•c•dt• de> glrt'\'t'IS mc>Ut'tr pipe11 ghc'
wracht ende g/u•hmkcn hcc:tr IM. Detdfde werJ nmsçhren•n als llll'ber 
en werkte ook aan dc•fl \'mlf ondt•r dc·n don>mtt•r. 

Jan van Brakelc had ad1ttien dagl'n 1wdig lllll de peurde> al trit·rn Ie" 

cl eekt• fit'. 

Deze I rde werken Wl'fLiL'n in 1-lt"tt't. l-tt"t7 l'n l..ft'tl\ 1
"

1 n-nkr ~l'll'l 
en voltooid. maar ook in dk pl·riode dol-..en nÎl'liWl' in~rl'Pl'll np 
waarvan de omvang l'll lk Vl'rdcr/etting in httl'l't' jarl·n llll't'ilijl-.. in 
te schutten is. 

In l..f66 was l'l" sprake van Wl'rh·n aan dt• ~l'\'l'l \an ~k sla;tpl<Htl. 
in het hijlolldl'l' van ll'inthooght•n thcdndd Wm'l'll "windlwr~t·n") 
liggilt'lltlt• llfl dt• gilt'\'t'ls IM. Tt·n·ns \ltllkrtH\1\1 llll'l\ l..t'ntll'li.l"-
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belangrijke werken aan "den pand", waar voor stenen aangekocht 
werden bij de reeds vermelde Godevaert de Bosschere 169

• Nog een 
ander werk betrof werken aan de borreputte. Zij waren kennelijk 
zo "gebrekkelijk" geweest dat de laatste van de drie voorziene 
betalingen uitgesteld werd 170

• 

In 1467 171 werden werken uitgevoerd aan het "nieuw ziekhuis". Volgens 
de formulering van de posten zou het hier gaan om verbouwingen, eerder 
dan om een nieuwbouw 172

, maar anderzijds zullen we in 1468 uitdrukke
lijk de vermelding vinden van twee ziekenhuizen, ziekenzalen dus. Het 
woord "nieuw" werd ook toegepast voor een pand waarvoor loodwerken 
binnen den voeyen uitgevoerd werden 173• Godevaert De Bosscherekreeg 
zijn tweede betaling "voor het pand", dat in 1466 aangevat was 174

• Den 
pant onder den doremtre werd "gepaveerd" 175• Of al die panden een
zelfde bouwwerk of verschillende items betroffen is onbekend. 
Kleinere werken betroffen het prieel, de "lochtinc", de broodkam er, de 
bottelrij, het wagenhuis en het poorthuis 176

• De bouwposten van 1467 
sluiten af met een wat enigmatische maar anderzijds ook interessante 
vermelding van een gemene muur tussen hospitaaldomein, kerk (-hof) 
en het "begijnhof' tussen het klooster van de minderbroeders en de muur 
van het "ziekhuis". Kennelijk lag dat voormalig begijnhof of het gebouw 
dat er toen voor doorging, helemaal ten zuiden van het hospitaaldomein, 
zuidwaarts palend aan het klooster van de minderbroeders en westelijk 
aan het parochiaal kerkhof 177• 

Het jaar 1468 is boekhoudkundig rustiger. We treffen nu posten aan die 
op afwerking, aankleding en op onderhoud wijzen. 
Salin en Pieter De Stoone (?) Salin (Saladin) en Pieter De Staevere 
(GOK 2006, p 37) schilderden twee cruussen op tziechuus ende een 
up tportael vande zieeken (70r). In "de zaal" werd een groote motaline 
(metalen) croone gehangen 1711 • Zowel in die zaal als in de rode kamer 
en in de keuken werden werken uitgevoerd 179• Zowel in dit jaar als 
in het volgende zullen verschillende uitgaven in verband staan met de 
waterhuishouding, zowel in verband met kanalisaties in de grond als met 
dakafdekkingen 180

• Zoals elk jaar kwam er veel glasherstelling aan de 
beurt 1111. 

In 1468 kocht de zuster-overste in Antwerpen een nieuw autaer tafele, 
candeleers ende meerandren zaken den ~odshuuse anclevende 182 • 
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Het jaar daarna, in 1469 1K3, werd de nieuwe altaartafel -een retabel 
dus -per schip van Antwerpen naar Oudenaarde gevoerd en in de kapel 
geplaatst. Dat gebeurde niet zonder moeilijkheden want het stuk wa-. te 
groot. Men moest dan ook in de cappelle hier binnen den muer te bre
kene ende ute te hauwene 184

. 

Aan het "nieuwe ziekenhuis" waren er nog eens verschillende werken 
nodig in verband met de waterhuishouding. Een metser wa-. met zijn hel
per 21 dagen bezig om twee afvoerbuizen te verleggen •ss. Het oude zie
kenhuis moest worden geschoord, het werd "vooraan" gesloopt en her
bouwd, "alle zolders", de trap en de binnenwanden werden vernieuwd 
186

; ook aan de portalen werd gewerkt 187
• 

Een korte post in verband met een "boodschap aan het portaal van het 
ziekenhuis" houdt ongetwijfeld verband met sculptuurwerk dat reeds in 
1462 en 1464 ter sprake kwam 188

• 

Voor de werken aan "het pand"omschrijft een derde. laatste betaling aan 
Goedevaert de Bossche den jonghen omschrijft het werk als het pand 
dwelc hij maecte ende leverde staende onder den doremtre srn·ckentlt: 
van var de kueckene toot den lavoare onder de hortt•lryt• ttN. Hieruit hlijkt 
dat "het pand" zich onder de slaapzaal bevond. 

Er dienden verdere maatregelen genomen om de afwatering te \·erhete
ren. Onder meer werden 2.35 voeten Doornikse steen gekrl\:ht daellt~(tltll 
tgroote conduit vandt' nieuwe \\'aerdaubt•ll ghdt•yt t•ndt• l><)\'t'll glredect 
190. In hetzelfde jaar werd het niellll't' kcrdu?f ligglrt·ndt· tllssclretr Mt'dt' 
den ziec/wusen hier himlt'n glu'll'ijt 1

Q
1
• 

In de volgende jaren vermelden de rekeningen skt•hts kleine ingn·t~n. 
1 n 14 70 1 'l~ is sprake van de allt•yt• mnde :.ieckt·n. \\Wkl·n aan hl·t altaar 
in de kapel. bestratingswerken aan lk gang tussen de lkh·nh•uh·n l\'t 
aan de vesten 1'l', 
In 1471 I<J.~ werd geïnvcslt•t•rd in ct•n /t'gl'i \'l'l'r lk /Usll'f-lWl'fSlt' l'n hll'r 
vcrzilwrd reliekschrijn voor dt• kapd IQ~ l'n kotnl'll \\(.' l'l'n nkll\\l' kama 
tegen. de "blauwe kamt•r". 

Waar de ll'indl'f.,·tt•t•ghat· in witstt't'n, gdl·wrd thllll" Jan En·r.tl'rt l'll wr
meld in 1472 1<lfl, prccil's stond is onhl'h·nd 1

Q
1
• Ik muur \'Uil hl'l kt•rl,.h,,f 

werd gemetseld, in de kapl'l plnatsll' nwn n Îl'mw tl·~ds. l'll .. , l'l"-ll'l,k" 
men ht·t altaar 1'JK l'n km·ht mt•n l'r sll,nl·n. W:t:U'\\Illkr "''1\ht\lr\\ t'tl. ''"'~' 
aan 1w. 
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In 1~73 ~werd de reeds in 1472 eens vermelde "groene kamer" alsook 
de blauwe kamer met passende stoffen die in Antwerpen gekocht waren 
aangekleed 101 • In dat jaar deed de zuster-overste nogal wat moeite om 
in de gunst te komen van de bisschop van Doornik in verband met ghe
conquesteerde (aangekocht) goede die voor de grote raad van Mechelen 
moesten besproken worden. Zij liet voor hem een yuwiel van eenen naes
achcke (?) maken , met eenen ring he van fijnen gaude ende metten pere
ten ende andere stofJe 202

. 

De volgende jaarrekeningen zijn wel vrij uitgebreid maar ze verraden 
geen belangrijke werken meer. In 1474 was sprake van werken (in hout 
of in steen?) hier binnen up thouthuus ende de pillaren vanden dormet
tre 21n. 

De jaarrekening van 1475 ontbreekt. In datjaar verkreeg het hospitaal de 
toelating om een overdaking aan te brengen ten zuiden aan het kerkhof 
en aan het hoofdportaal, met een recht van permanente doorgang voor 

"de stad" 204• 

In 1476 lijfde het klooster een perceel in dat zich binnen het beluyck 
van het hospitaal bevond en eigendom was van de tweede parochiepries
ter van de Sint-Walburgakerk 205 . In 1476 volgde nog een aankoop 206 , 

ditmaal van een huis van de tweede parochiepriester dat op "het kerk
hof' stond, maar het is onduidelijk of daarmee het kerkhof rond de Sint
Walburgakerk bedoeld werd dan wel of die woning aan het kerkhof van 
het hospitaal paalde. 
Met die aankoop lijkt de uitbreiding van het hospitaalcomplex zijn maxi
mum te hebben bereikt. 
In de jaarrekening van 14 76 207 was sprake van een overeenkomst 
voor loodwerken boven den pande voor de groete zale 208 • In dat
zelfde jaar waren verschillende verspreide ingrepen nodig, zoals het 

"bezetten"(bekleden) van de slaapzaal, de verhoging van de muur van het 
nieuwe kerkhof, weer eens de afdekking van de voye boven den pand 
voor de groote zaele enz 209• 

In 1476 en de volgende jaren - voor zover de rekeningen bewaard ble
ven- komen slechts onderhoudswerken en lokale herstellingen voor 210• 

De toenmalige oorlogsomstandigheden houden daarmee ongetwijfeld 
verband. Ook in vroegere jaren was daarvan al occasioneel sprake van 
gewee~t. 
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De jaarrekeningen van 14 79 tot 1482 en van 1487 tot 1493 ontbreken. De 
andere vertellen ons bouwhistorisch niets interessants. 

Uit al het voorgaande kunnen we enkele conclusies formuleren. De eer
ste is dat het hospitaal zoniet op grafelijk initiatief gesticht dan weltoch 
door de landsvorsten actief en uitdrukkelijk gesteund werd. Het werd 
weliswaar niet ontheven aan de bevoegdheden van de stadsschepenen 
maar het is duidelijk dat de belangen ervan door de vorsten behartigd 
werden en in gevallen van acute nood, zoals bij de overbrenging binnen 
de stadsmuren, krachtig ondersteund. 
Een tweede conclusie is dat de locatie binnen de stadsmuren klaarblijke
lijk te beperkt was. Het hospitaal zal vanaf zijn overbrenging in de stad 
steeds, veelal geslaagde, pogingen ondernemen om uit te breiden. Die 
verruiming gebeurde door verwerving van aanpalende, klaarblijkelijke 
bebouwde percelen en verder door inname van de zone ten zuiden van 
het areaal, meer bepaald het terrein van het parochiaal kerkhof. l\ 1en kan 
zich ook gemakkelijk voorstellen dat de zusters meer dan eens hegeerlijk 
naar het terrein van het minderbroedersklooster hebhen gelonkt dat zich 
ten zuiden van hun domein bevond en sedert de jaren l ::!30 door die orde 
gebruikt werd. 
Tenslotte blijkt uit de 15de-eeuwse archivalia overduidelijk dat hospi
taalcomplex toen bijzonder drukke bouwal·tiviteiten gekend heeft waar
van verschillende klaarblijkelijk een luxueus kar..tkter haddt•n, In de tal
loze posten van de jaarrekeningen ligt ongetwijfeld materiaal dat t.'è'n 
detailstudie waard is waardoor het misschien mogelijk zou zijn een pre
ciezer inzicht in de determinatie en miss~:hien ook de collfigumtie \"all 
de gehouwen en in daarin hopelijk ook de ligging en de hmt.·tie Yall de 
lokalen te bekomen. 

I 6 '"' - E E l J W S E A R C 111\' :\ L I :\ 

In tegenstelling tot de urdtivaliu \'Uil de 15de t.'euw. gewn dk Yan dt.' 
I 6de eeuw weinig illfnrmatk over houwactivih.'Ïh.·n. nat is Yl'mt:o.:o.t'nd. 
in een periode waurin men globaal gt'lll'igd was wijdh,pig lt.' ~duijwn 
en wuarin toch wel hdangrijkt· \Wrkt·n aan ht.•t ho~pitaal l'lllkllh'lllt'll 
geweest lijken. 
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Sommige jaarrekeningen zeggen zelfs bitter weinig ( 1501-1508 , 
1576- 1599). talrijke andere ontbreken: 1500, 1504, 1510, 1512, 
1515. 1517. 1521-1523, 1525-1534, 1538-1540, 1542-1544, 1574, 
1575. 1591. Bovendien zijn verschillende teksten nagenoeg ver
gaan door de vochtigheid en dus zo goed als onleesbaar. 

De rekeningen van de eerste decennia geven slechts fragmentarische 
gegevens. zoals de aankoop van een nieuw orgel 211

, het sculpteren door 
Joris Lotin van een Christusbeeld in de makelaar van een "nieuwe poort" 
212, de vermelding van een "nieuwe kamer" met voorportaal die "boven 
de kapel" stond en die in het groen en het rood geschilderd werd 213

, 

het "snijden" van steen voor een venster in de rode camere 214
, het gaan 

kijken in Geraardsbergen naar een schoorsteen om daerna onse kave te 
beteme 215 , het werken aan het stenen sacramentshuis in de kapel en het 
vergulden van een Onze-Lieve-Vrouwbeeld 216

, het werken aan een stra
lenkrans voor hetzelfde (?) Mariabeeld 217 en nog verschillende andere 
versieringen in de kapel 218 • 

Daarnaast vinden we, verspreid over de jaren, heel wat kleinere 
werken waarvan de formulering dikwijls onleesbaar geworden is 
door vochtigheidsschade en waarvan de lokalisatie veelal niet aan
geduid staat 219• 

In 1535 komen we voor de eerste maal het woord craeckhuus tegen; de 
betekenis van dat woord is niet duidelijk. In datjaar en het volgende wer
den enkele werken, onder meer aan de slaapzaal uitgevoerd 220

• 

In 1537 werd vrij veel Doornikse steen en hout gekocht alsook 
tegels en bakstenen, wellicht om aan de slaapzaal te verwerken, en 
verder diverse kleinere werken, onder meer in verband met "het 
pand" 221

, terwijl in 1541 sprake was van een houten afsluiting aan 
"het nieuw pand". Dat jaar kende ook talrijke buiten- en binnen
werken, die kennelijk een vervolg waren van de activiteiten in de 
voorgaande jaren 222• 

We moeten wachten tot de rekeningen van 1547 en 1548 223 om een sub
~tantiële ingreep te ontmoeten. Zij betrof de herstelling van de dakrui
ter aan de kapel. Steenhouwer Jan De Keyser (of de Keysere) kocht in 
1547 ordunen steen aan en Pieter De Mey maakte de stelling up onse 
torre daer onse clocke in hanckt om hij den metzere ende temmerman 
te hesiene wat ter reparere van dien noot sakelicxst ende oerhoer/icx 
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waere. In 1548 werd Jan De Keyser naar de steengroeve van Onkert..ele 
(bij Geraardsbergen) gezonden om daar 44 voeten ordune te kopen om 
het dakruitertje van de kapel te vernieuwen. Van dit werk zijn talrijke 
uitgavenposten bewaard 224• Intrigerend in die posten is de passus: de 
nedercappelle daer de siecken ligghen 225.1s die benaming een variante 
voor "ziekenzaal" of duidt zij een lokatie in de kapel aan. waar de zieken 
enkel tijdens de diensten lagen, bestonden er nog altijd twee ziekenzalen. 
en tenslotte: wat zou dan wel de "boven- of opperkapel" geweest zijn, die 
nergens onder die naam te vinden is? 
In 1549 treffen we opnieuw een meer traditionele religieuze activiteit 
aan. Die bestond in het schilderen van drie kruisbeelden. van de hei
lige Barbara, Maria Magdalena. Elisabeth. Agnes "en andere taferelen" 
alsook een Mariabeeld boven het altaar. Een uitdrukkelijk als groot 
omschreven beeld van de heilige Ursula diende geschilderd te worden 
226

• Wat de post in verband met sticken prinssche delen voor de eetkamer 
betreft 227, wordt die pas het volgende jaar duidelijk. 
In 1550 kwam de "nieuwe eetkamer" volop in de aandacht. Behalve een 
houten raam werd ook een "ordunen" venster in een hestaande muur 
gebroken 228• Hiervoor werd de raad ingewonnen van meester-metser 
Willem Baert. die dikwijls hij werken in het hospitaal hetn1kken werd 
en ook dit werk "ordonneerde", zeggen we maar "leidde"~~. De kamer 
werd overzolderd, de haard werd ghepm't'rt endt• \'t'rtit>ckr. Aan de ingang 
van de kamer legde men een nieuwe "arduinen" trap aan ~10.Het nieuw 
venster kreeg uiteraard het nndige kt)zijnwerk (cassr}llt>fl). Ook ddas 
in het hospitaal werden zowel kozijnen als wnsterglns gephmtst of \er
vangen 231 • 

Een timmerman. Stcvijn Vandt•n Dorpt'. werd naar Antwerpt'll 
gezonden om grote houtstukken t.\.\/1/ groott' delen) te kl)pt'll t'll 
ook om na te gaan hot• lllt'11 de soldt•rs bt•rdt• thehordde'?) .wlld<"r 

naghl'is. 

In 1551 was er een prm:es in vt•rhand met het "hospitaalstraatje", 
ook genaamd de Borregang, in verhand met gt'lllt't'nseh••PI'dtJkl' 
wateraflopcn. Verschillende pereekn aan dat straat.it' wart•n lh'l'f 
het hospitaal verworvt•n 1.odnt ht•t stt'CRit' gt'lt•idl'lijk l'l'l\ prih'
karakter kreeg w. 
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Na 1550 zijn er minder sporen die op bijzondere bouwactiviteiten wijzen 
I 233• Enkel in 1562 en 1563 234 wijzen leveringen van tegels, lijsten, "ven

sterwerk" en bakstenen op herstellingen, in hoofdzaak aan de slaapzaal. 
In 156-t 235 werden 36 voet ordu.vnsteenen voor een venster in de "witte 
kamer" verwerkt door een steenhouwer, die ook betaald werd om daar 
)'Sers te laten in dorduijn steen. De verschillende werkzaamheden in die 
jaren wijzen niet op grote of uitzonderlijke ingrepen 236• Een meester, 
Floris, maakte in 1568 een ontwerp voor een heilig sacramentshuisje dat 
door een andere meester, Martin Wittebroot uit Brugge geleverd werd 
237• In 1569 (HAO, 245) leverde Fransais de Prince, steenhaudere van 
Doomijcke ... XV/1/ voeten ende een quaert blausteen om de waterpoorte 
onder de zieeken te vennaken. In de kapel werd het altaar "verzet" en de 
zerken verle)·t. Ook nu kwamen veel ingrepen voor, zonder enige lokali
satiemogelijkheid ervan. Het jaar daarop was ook sprake van XX carren 
eerde l'erH/rocht in de capelle. onmiddellijk gevolgd door de passus ver
legghen vanden paveertichelen, wellicht ook de kapel betrof 238. 

In 1570 werden het sacramentshuis, het altaar en de altaarbeelden 
in de kapel beschilderd en verguld door een Gillis Baudewijn 239• 

Het jaar daarop was beeldesnydere ende steenhaudere Heyndric 
Van Ballaet uit Gent bedrijvig aan de tabernacule van ste Agneeten 
ende andere chijraet in decappelleende up tkeerchof 240

• 

Voor de rest van de J6de eeuw wijst geen enkele jaarrekening op 
een bouwactiviteit van enig belang 241

• De latere jaren 1570 tot 
aan het einde van de eeuw bevatten zelfs onder alle aspecten heel 
weinig informatie, wat wellicht te wijten is aan de toen heersende 
onrustige tijden, maar de concrete redenen blijven onbekend: wei
nig inkomsten en effectief weinig uitgaven, schrik voor misbruik 
van de neergeschreven informatie? 

Hier rijst een vrij groot probleem. Terwijl de archivalia kennelijk weinig 
echte grote bouwactiviteiten laten vermoeden blijken het kloosterpand, 
en daaraan gepaard de vier vleugels, in die periode te zijn opgetrokken. 
In I 537 wa-; sprake van werken aan "het pand" en in 1541 werd gespro
ken van het "nieuw pand", maar of die benaming het kloosterpand betrof 
is onbekend terwijl de uitgaven niet echt een systematische nieuwbouw 
laten vermoeden. De gewelfsleutels (kruinstenen van de kruisribgewel
venJ in de zuidelijke kloostergang dragen het wapenschild van de fami-
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!ie Cabeliau. Er waren twee zuster-oversten die tot de Cabeliaufamilie 
behoorden, met name Catharina die van I 524 tot I 555 zu~ter-overste 
was en in 1562 stierf, en Catharina Margaretha die haar in 1555 opvolgde 
en tot haar overlijden in 1580 aanbleef. 
De zuidelijke pandgang zou samen met de hele bijhorende vleugel kun
nen opgericht zijn. De andere drie pandgangen lijken. met hun witte 
Gobertangesteen 242 en hun korfbogen. wat jonger te zijn dan de eerste 
gang. Het is niet onmogelijk dat de noordelijke gang nooit met een ver
dieping overbouwd geweest is. 
Zouden die omvangrijke werken enkel gebeurd zijn met privégif
ten, die niet in de rekeningen voorkomen? En zouden de werken 
niet onderbroken geweest zijn door de godsdienstoorlogen? In 
1580 bleken de zusters in ieder geval het hospitaal ontvlucht te zijn 
en diende het toenmalige bestuur van de gereformeerden maatre
gelen te nemen om voor het onderhoud van de zieken in te staan 
243 . Die situatie duurde wellicht tot aan de inname van de stad door 
Alexander Farnese in 1582. 

In 1599 bekwam het hospitaal van de schepen de toelating om een 
houten afsluiting te plaatsen aan de vesten om een afgesloten door
gang mogelijk te maken naar een stadstoren die bij het eraeek/wijs 
stond en waarin men de besmettelijke zieken wilde onderbren
gen 244. 

17"t:- EEllWSE ARCHIYALL\ 

ALGEMEEN 

Ook voor de J7M eeuw zijn we als informatit·brnn voor bouWtl\.'tivitdtt'll 
haast exclusief aangewe1.en op de ja:uwkt·ningen. 
Die rekeningen 1.ijn vrij volledig. lllt'l uitwndt•ring van dt' ''ntbrt•
kende jaren ló72 tot 1679, 169J. ló9S t'n J(ll)ó . .lammt•r gt'tll't'g 
vcrsl:hafTen zij doorgaans geen nf het• I wt•inig nuttigt' infl,rmatit' in 
verhand met houwactivitt'iten. l\kn kan 1l'lfs stt•llt•n d:\1 tij \:\1\af 
de jaren 16-Hl systt·matisch nkt 11\t't'r intt'rt•ssant ti,in. Zij wnflkn 
in gehrckkigt' mate VL'rVtltlgt•n dnor rt•gistt•rs waarin \\t'kl•lijb uit 
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gaven genoteerd werden en die zich van 1634 tot 174 7 uitstrekken. 
Voor de 17dc eeuw zijn zij enkel tot 1641 enigszins interessant 245 . 

In de context van de herstellingen na de godsdienstoorlogen en in het 
teken van het contrareformatorisch réveil vinden we ook in het hospitaal 
een spoor.In 1601 bekwam de zuster-overste (opnieuw?) een voorbehou
den plaats onder de vorm van een husekin voor haar en haar religieusen 
in de parochiekerk 246• In 1603 liet de zuster-overste maken een schoon 
tafele (retabel) in de cappelle ... met diversche beelden. In datzelfde jaar 
dienden de steunberen van de slaapzaal te worden hersteld 247

. 

De jaarrekeningen van 1604 tot 1610 hebben ons niets bijzonders te ver
tellen. 
Van 1611 tot 1613 werd "arduin" geleverd, onder meer in verband 
met een niet nader omschreven goot 248

• In dat laatste jaar was ook 
sprake van een Marie, beeldereschylderer vande h. visitatie 249

, van 
het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth dus. 

DE BOUW VAN HET BISSCHOPSKWARTIER 

Vanaf 1619 merken we een verhoging van de bouwactiviteiten. Zoals zo 
dikwijls, blijft de volledige toedracht van de werken in de rekeningen 
onduidelijk maar we weten toch dat zij de oprichting van het zogenaamde 
bisschopskwartier omvatten, een luxueus ontvangst- en verblijfsgebouw 
voor voorname gasten, gelegen binnen de ommuring van het domein 
maar buiten het kloosterslot Het gebouw bestaat nu nog steeds. 
De eerste bouwactiviteiten duiken op in 16 I 9 250• Toen begon men ken
nelijk een "heel nieuwe muur" te metselen die wellicht als afbakening 
van het domein moest dienen ter vervanging van oudere partijen die toen 
afgebroken werden. Bij deze activiteiten trad de bekende Oudenaardse 
veelzijdige kunstenaar Sirnon De Pape 251 als architect op, en die over 
syne hulpe ende advis int voorscheven weerek vergoed werd 252• 

Dat de nieuwbouw niet volledig nieuw was blijkt uit een omschrijving 
in 1620 waar sprake was van het maken van het nieu haudt huis, terwijl 
daarin blijkt dat de nieuwe muur bij de lochtinck van de zuster-overste 
gelegen wa<; m. 
Het ontwerp voor het bouwwerk alsook de praktische begeleiding van 
het werk gebeurden door de zorgen van Sirnon De Papc die in 1623 254 

betaald werd voor de instructie ende modele te stellen van seker huis 
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dat mevrauwe schiet te maken mitsgaders het ordonneren l'Oitde boomen 
daer toe dienendetsamen XXXVUp. Die bomen fungeerden mi!>~hien 
als fundament. In hetzelfde jaar kwamen twee steenhouwers van !\1on-. 
(Bergen) om de gevel in Ecaussinessteen te "nemen" (om te nemen den 
ghevel van steen van piere de Coussein) .. Moeten we daaronder .. aan
nemen" verstaan? In 1624 zien we een eerste betaling als gevolg van de 
aanbesteding van de werken, aan een Charelet Hemmynck. meer bepaald 
enkel voor het bouwen van de gevel 255• Sirnon De Pape komt aan de 
beurt evenals een levering van ijzen.verk. Mogelijk horen daarbij ook 
andere uitgaven (hang-en sluitwerk. kalk) die niet nader omschreven 
worden 256 • 

Uit de posten van 1625 blijkt dat de werken snel opschoten. De 
aankopen en de verwerking van de materialen betroffen timmer
werk, baksteen, ijzer, balken en schalies m. Zij werden van 1626 
tot ongeveer 1633 258 verder gezet. Onder de talrijke leveringen 
van materialen en verwerkingen vermelden we specifiek. in 1626 
de "volle betaling" van Simon De Pape en het \'eTgu/den ap~/s op 
het nieu huis 259 in 1629 Sijmoen de Pape \'OOT errucken \'(lil eenen 
patroon ( 19r), in 1631 Sijmoen de Pape als inijt•ni_wer (=ingeni
eur) wmde wercken voor ::.ijnen dit·nst ghedat'll rotte nieuwe werr
ken Jc/lfp of 102 pond (29r). in 1633 Symm•n de Pape \'OOT het 
treeken vanden patroonen vande nieuwe ll't't'Tckcll t•nde mrdeTU't'Tp
pen JlcXVlfp of 216 pond (30r). 

Zoals zo dikwijls in de an:hievcn het geval is. kan uit vcd postt.'ll 
Je lokalisatie niet afgeleid worden zodat dt.• h<Hld lllt.'t de nieuw
houw zeer onzeker blijft. Zn hij\'nnrhcdd dt.• talrijk.t.· n:rmddingcn 
van de "nieuwe" en de "grote" salkttc waar hcd wat wt.•rh·n uitge
voerd werden ~t>n. 

ANDERE UOllW· EN STO .. 't'ERINt;S.\l'Tl\"ITEITE~ 

Naast de kostelijke houwa~.:tivitt.•iten had tnt.•n klaarblijh·lijk ''''"
geld om Je goddelijkt.• dit.•nstt.'ll in ,~~.- kapl·l tL' lllllkr:-lt.'llllt.'ll, In 
1619 wenkn te Bruggt.• tWCl' 1il\'crcn altaarkan,kl:wr:- \an ~~~ 
onL·cn besteld L'll vnn wapl•nschihkn ,.,H,rlit.·n. Zij "-'':o.lll'll hl·t \\M

dige bedrag van X27 pundt.•n l'll 14 sl'lwllingL'Il. lkt jaar d:''""'l' 
kocht men in Bntsst.•l t.il\'t.'l'l'll /Uill\':tiL'Il Yan ."U nth.'l'll. ,,,,, .. l'l'll 
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bedrag van 210 ponden alsook een vergulde ciborie 261
• In 1621 

volgde de aankoop van een si/veren platteel (pateen) omme misse 
te celebreren, werd een besten missaelbouck gheborduert ende bes
leghen met si/ver. en in 1623 kocht men een gardrobe om de orna
menten van de cappelle in te legghen. Daarnaast had men ook geld 
over voor de aankoop van zilverwerk- wellicht tafelgerei- waarin 
het wapenschild van "het huis" ingebracht werd en dat niet minder 
dan 898 ponden kostte ( 163 I) 262

• 

In 1635 en 1636 ging men wellicht naar de afwerking van de het bis
schopskwartier en verschoven de uitgaven opnieuw naar onderhoud en 
gespreide aankopen, onder meer voor de kapel. Een belangrijke uitgave 
in 1635 263 was die aan Ghyselbrecht Lorents voor tinhaecken van een 
tabemakele 264, voor een aultaertaefe/e (retabel) van Onze-Lieve-Vrouw 
en voor drie beelden 265 . In een overzicht van wekelijkse uitgaven staan 
in 1635 in verband met de kapel verschillende posten waarvan het belang 
moeilijk in te schatten is 266

• In hetzelfde jaar diende uitgemaakt wat de 
precieze perceelsgrens ("erfscheiding") was ten zuiden van het hospitaal 
en palend aan de pastorie van de derde pastoor van de Sint-Walburgakerk. 
In de tekst is sprake van een galerij die omstreeks 1615 gebouwd werd 
op de plaats van afgebroken constructies 267 • In welke mate de locatie 
van die galerij iets gemeenschappelijks had met de doorgang die in 1475 
vermeld werd of met het nieuwe bisschopskwartier is niet duidelijk maar 
hoogstwaarschijnlijk betrofhet die laatste. Het moeilijke in die context is 
dat het bisschopskwartier eigenlijk ook een soort galerij is. 
In 1636 betaalde men aan steenhouwer Gregorius Vander Cruysen 
voor leverynghe van steen ende orduyn voor de kapel, aangevuld 
met allerlei materialen in verband met dakwerken. Schilder Pieter 
De Witte uit Antwerpen maakte elf stucken schilderyen 268. 

Met de rekening van 1636 eindigt bijna alle detailinformatie van 
de jaaruitgaven in de J7de eeuw. In 1639 269 krijgen we nog wat te 
weten over het bevloeren met tegels en schorren, over een tapijt
serye tot helzangen vande camere en over de aankoop van twee 
pastoraele houeken omnze de cappelle. 

In 1639 werd weer eens een klacht ingediend, niet alleen omdat de 
omwonenden hinder ondervonden van de bouwactiviteiten van het 
hospitaal, maar ook omdat, zoals in 1551, de werken een belem-



-318-

mering betekenden voor de afwatering 270• In 1649 wa~ het beurt 
aan het hospitaal om te komen klagen. Een muur bij de vesten. 
gebouwd in 1639, was tijdens troublen al gesloopt zodat men nu 
hinder ondervond van lawaai en vandalenstreken 271 • Het hospitaal 
kreeg de toestemming om opnieuw een muur te bouwen op voor
waarde dat de poort ervan groot genoeg zou zijn om een welbe
paald, maar niet omschreven, kanon door te laten 272• 

Een dik bundel losse documenten uit de jaren 1680 verhaalt uit
voerig over de commotie in verband met de geplande hervormings
maatregelen van de bisschop van Gent die meer eenvormigheid. 
reglementering en toezicht wilde bekomen over de kloosters. De 
reactie van de zusters was hevig, eigenlijk gepassioneerd. en stout. 
Er werd ongelooflijk veel moeite besteed en aan het papier toever
trouwd dat het klooster een volledig onafhankelijke instelling \\as. 
en dat de eigen regel de meest perfecte was om kloosterleven en 
hospitaalactiviteiten te verenigen. Met zoveel woorden staat het 
standpunt er niet in maar eigenlijk duldde het klooster geen enkele 
geestelijke inspraak. Men zou het ook zo kunnen formuleren dat het 
klooster vond dat zijn geestelijke organisatie een modelvoorbeeld 
was om hospitaalactiviteiten uit te oefenen. maar of die stelling de 
kern raakte of enkel als scherm moest dienen voor andere motieven 
is onduidelijk. Uit de massa papieren spreekt alkszins één stdling: 

"wat wij doen is het beste. moei er u niet mee". Een hedendn•tgse 
geforceerde visie poneert dat het klooster altijd vulgl'ns een cister
ciënzcrische geest geleefd heeft. Welnu. dil· visie komt nl'Q!l'ns in 
dat onatlumkelijkheidsdebat voor. Enige infnrmatie over gl·hou\n'n 
of bouwwerken zijn in dat alks niet in h: vimkn ~ 7 -'. 

Welke locatie de klal'l11 ht•trof die in lC'lX7 dom ht't lijn<tmha~o:ht 
(zakkendragers) ingt•diend werd. is /l'L'r onduhklijk. lk k\\l'stil' 
betrof, weer eens, de hinder dil' hl'l hospitaal \'l'l"n''rlaakt~.· d,,nr 
een openhare weg of ten minste Cl'll "L'L'll\\'l'lloud~.· dnnr~an{' ,.n,,r 
de gewone gt•hruiker aftL'sluiten m. 

Een niet gedateerde losSL' rt·kl·nin~. ingt•slntt•n hîj d~.· .i•wrrd,in~ 
van 1694 m. VL'I'tlleldt verschilkndt• makn "tapijt\\t'rl..". \'t•hkr 
vinJen we hier l m k een 1.. ort t' \'t'rnll' I ding ,. a n p kist L'r" ~.·r 1.. in lwt 

"nieuw kwart iL•r". 
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DE :\1.-\QUETTE UIT 1746 276 

Archivalia verschaffen ons belangrijke informatie over het hospi
taal maar zij vallen in het niet tegenover het plan en relief van 
Oudenaarde, een grote houten driedimensionele maquette die in 
1746 met militaire doeleinden vervaardigd werd en die ons een 
uniek inzicht heeft in omgeving, ligging, structuur en architec
tuur van de hele stad. Het plan verschaft ons inlichtingen over de 
ligging van het hospitaalcomplex, de schikking en vorm van de 
gebouwen en zelfs details ervan. Het plan geeft ons een unieke 
gelegenheid om een goed idee te hebben van het hospitaal voordat 
de grote oostvleugel uit de jaren 1770, de noordvleugel uit 1784 en 
de verschillende verbouwingen aan de westzijde uitgevoerd wer
den en er zo een heel andere gebouwenstructuur ontstond die bijna 
alle vroegere sporen heeft doen verdwijnen. In die zin geeft de 
maquette niet enkel de toestand van even voor 1746 weer maar kan 
zij als betrouwbare bron gelden voor een situatie die wellicht naar 
veel oudere periodes verwees 277• 

Op de maquette herkent men gemakkelijk het grote rechthoekige terrein 
dat het hospitaal inneemt. 
Het grenst ten westen aan een straat of pad dat de middeleeuwse stads
muur flankeert. Ten zuiden paalt het kloosterdomein aan dat van de min
derbroeders waarvan de grote maar eenvoudige kerk ten zuidwesten van 
de Sint-Walburgakerk oprijst. Ten noorden grenst de kloosterhoeve aan 
een ander kloostergeheel, dat van de grauwe zusters, waarvan de kerk, 
voorzien van een traptorentje, aan de Hoogstraat staat. Ten oosten her
kennen we de twee opeenvolgende tuinmuren waarvan de meest ooste
lijke wellicht het kloosterdomein afgrenst. 
Dit domein kan men in verschillende zones onderverdelen. Het 
noorden van het terrein wordt ingenomen door de grote klooster
hoeve, waarvan de laatste overblijfselen pas in de 20e eeuw ver
dwenen zijn. Ten westen daarvan palen er twee ommuurde tuinen. 
Het zuiden van het terrein bevat ten westen het eigenlijke klooster
hospitaal, en ten oosten opeenvolgend een vrij kleine open ruimte, 
een alleenstaand gebouw (het bisschopskwartier) en een gebouw 
aan het kerkhofstraatje met een ommuurde voorplaats. Tenslotte is 
er ten zuidwesten van de kapel nog een kleine zone te merken. 
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De kapel draagt een donkerblauw zadeldak, wat een aanduiding is 
voor leien. De verhoudingen van de constructie lijken rijziger dan 
wat in werkelijkheid bestaat. De vensters in de zuidgevel !>uggere
ren een indeling van de ruimte in twee bouwlagen. De dakruiter rust 
helemaal op het zadeldak, in tegenstelling tot de feitelijke toestand. 
Het kleine noordportaal met daarboven een venster is herkenbaar. 
zij het in een andere vorm dan de huidige. fel gerestaureerde toe
stand. In het koorhoofd worden geen vensters gesuggereerd. 

Ten noordoosten van de kapel wordt het eigenlijke pandhofcomplex 
gevormd door vijf afzonderlijke constructies. Twee daar\'an lopen 
parallel aan de kapel, de volgende is noord-zuid gericht. daarop 
volgt opnieuw een oost-west gerichte vleugel en uiteindelijk wordt 
het geheel ten noorden afgesloten door een grote vleugel die even
eens in oost-westelijke richtingt loopt. De noord-westelijke zone 
wordt ingenomen door diverse gebouwen. Tussen beide gebouwen
groepen is het pandhof aanwezig. In het midden daarvan prijkt een 
paviljoentje. 

Ten oosten van het gehouwencomplex strekt zich een langwerpige 
open zone uit. Die wordt aan de oostelijke tlank afgebakend door 
een groot rechthoekig houwhlok. het zogenaamde "hiss"hopskwar
tier", met daknok in noord-zuidrichting. Het is niet onmogelijk dat 
het beeld dat we vandaag van dit gebouw hebhen sterk vervormd 
is. Op het plan en re lil~( lijkt het hisschopsk wartier he~.·ht c.kd uit 
te maken van een groter geheel waarvan het zelfs niet de grontste 
constructie is. Dit complex bestaat honfdzakdijk uit drie ,·kugds 
met nok in oost-westrichting en die elkmlf overlangs tlnnh·ren. Zij 
staan dwars op de achtergevel van h1.•t hiss~.·hl'pskwartit.·r. Dt• vit•r 
gehouwen sluiten volledig tegl'll elkaar aan en ht•hht•n alk t'en ki
cnhedaking. Van deze vier vleugels is de noordelijkt· duidelijk dt• 
grootste en wellidHook de mel'St prestigit'U/e. Ik twordgt'\·l'l kijkt 
uit op een ommuurde tuin. 

Ondanks hun op het l'erste ge1kht hel'llll' 1.'1.'nhl'id lijkt d~.· amtkg '""de.· 
drie paruilelk oostvkugels niet archill'l.'turaal sam~.·n gt'l.'''ll~o:ipkt·nt l'll 
lijkt het hissdlllpskwartkr in dl' l.'nnllguratil' 1.'1.'n laattijdig hX'''x•gsd te.' 
t.ijn. (>fen ho1.' er L'l'll v~.·rbinding was tussc.'ll lwt hissçh,,psl.. \\ at'tic.•rc.•n dk 
andere gehomwn is uit dl' nmquc.•ttc.· nic.-t af tc.' kid~.·n. 
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Naar functie kan men zich best voorstellen dat het gebouwencomplex 
juist op de overgang van klooster en openbaar domein gebouwd werd. 
Bisschoppen, hun vertegenwoordigers of andere hoogwaardigheidsbe
kleders, kwamen uiteraard nooit alleen. Zij, hun personeel en hun mate
riaal moesten een aangepast onderkomen hebben. Het bisschopskwartier, 
zoals we dat kennen. kon daar slechts gedeeltelijk aan beantwoorden. 
Bovendien is heel de begane grond kennelijk voor ceremoniële doelein
den binnen het kloosterdomein bedoeld. 
Inderdaad. in tegenstelling tot de andere aaneensluitende vleugels van 
het complex, staat het nu als bisschopskwartier gekend gebouw net bin
nen het kloosterdomein, maar duidelijk buiten het kloosterslot Aan de 
noordgevel bevindt zich een vierkante, hoge uitsprong, met een portaal, 
drie kleine verspringende vensters - aanduiding van een trapkoker - en 
een groter venster boven (overloop). Of deze trapkoker ook een verbin
ding gaf met de aanpalende westelijke vleugel is onbekend. 
Vermits de datering van het bisschopskwartier - 1600 - goed gekend is 
en de wijzigingen eraan klaarblijkelijk gering zijn hebben we hier een 
goede gelegenheid om de maquette met de werkelijkheid te vergelijken. 
We merken onmiddellijk dat de juistheidswaarde van het maquettemodel 
vooral ligt in de locatie, de ligging in zijn omgeving, de oriëntatie, het 
volume, eventueel het aantal traveeën en de aanwezigheid en de plaats 
van de schoorsteen. 
De vorm van het dak, met een topgevel aan de ene zijde en een 
schilddak aan de andere lijkt geloofwaardig maar stelt de authenti
citeitsvraag in confrontatie met het huidige dak met zijn vier schil
den. Klaarblijkelijk onbetrouwbaar is de informatie over de geve
lordonnantie en de vorm van de deuren en de vensters. 

Ten noorden van het bisschopskwartier strekken zich nog verschillende 
andere gebouwen uit. 
Helemaal ten noorden strekt zich een brede open ruimte uit die 
afgehoord wordt door lagere gehouwen, de hoeve met al haar 
afhankelijkheden. 

Een vergelijking met nu bestaande en sedert 1746 kennelijk niet fun
damenteel gewijzigde gebouwen wijst erop dat men met de gegevens 
van de maquette toch voorzichtig moet omspringen. Betrouwhaar zijn 
alle~zins de configuratie, de schikking van de vleugels en hun aanbouw-
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seis, de aanwezigheid schoorstenen. afsluitmuren, de vorm van de daken. 
Onder dat opzicht zijn de aanduidingen over de verschillende samen
stellende gebouwen van het kloostervierkant van unieke betekenis om 
enigszins een idee te bekomen van de evoluerende groei van het com
plex..Duidelijke gegevens over afgetekende, laat staan gedateerde of 
chronologisch situeerbare fazen kunnen er evenwel jammer genoeg niet 
uit gehaald worden. 
Documenten over site, configuratie en bouwevolutie van het hos
pitaal zijn schaars, zodat zeker geen continu en coherent beeld ,·an 
de geschiedenis ervan kan geschetst worden. 

18oE- EEUWSE ARCHIVALIA 

De ontwikkeling van de administratie, zelf gelinkt aan de ontwik
keling van de maatschappelijke organisatie. is een van de rede
nen waarom het aantal archivalia in de 18de eeuw sterk toenam. 
Tegenover die toevloed staat dat de informatierijkdom dikwijls 
verarmde. Net zoals bij de jaarrekeningen van veel steden en 
parochiekerken, blijkt ook nu dat de jaarrekeningen Yan het 0.-L.
Vrouwhospitaal van Oudenaarde erg summier en zelfs stereotiep 
zijn. Hun informatiewaarde is dan ook gering. Bovendien onthre
ken er heel wat jaren: 170 I tot 1741. 1761. 1762. 1764. 176 7. 1769 
tot 1772 en 1774. 1776. 1778, 1779. en ginhaal zdfs alles V<tnaf 
1781 tot het einde van het Anden Régimc..·. De rekeningen wor
den naar het einde van de eeuw toe onregelmatig. erg glohaal en 
nietszeggend. Sommige zogenaamde n .. ·keningen hlijken overigens 
registers met renten of ontvangsten. maar lOlHier uitgavenpostc..·n. 
Andere rekeningen hc..•slaun vcrscheidene jaren. mc..•t soms in mc..•c..•r
derc registers dezelfde jaren maar met c..•en versdlilkndc..• inhnuc..l. 

Vanaf 1746 hesehikken wc voor het hospitaal ook lWc..'r quiltcmtic's. 
in feite afzonderlijke, ingckomc..·n rekeningc..·n die.· "vonr \'llldmm" 
(pour actfllit) ondertekend Wt'l'dc..·n. Zij 1ijn door hun opslllllllling 
vrij gedetailleerd en veelal in tijdsspanne Jc..•c..·r hc..•pc..•rkt {t.'t.'ll t'nh•k 

levering. een korte.· pc..·riodc..· geprc..•stc..•c..•rdc..• urhc..·id) c..•n l:ltt'll juist 
daarom niet toe de.· omvang of hc..•t oplc..'t van gl'lwkn ll' h'lll\t.'n. 
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De enige rekening die van de eerste helft van de eeuw bewaard bleef, 
is die van 1700. Een deel ervan is uitdrukkelijk gewijd aan werken 
aan de kapel 278 • Die omvatten bakstenen en schalies, voetsteenen, 
witwerck. steenbehouwing, gehouwen Doornikse steen (blauwen 
ghesneden steen cammende van Doornijcke), schalieberd, timmer
werk. baksteen voor de trap van het doksaal, vloerstenen, een beeld 
van de heilige Elisabeth, een metalen borstwering. Daarnaast werd 
het kerkhof "geëffend" 279

• Alle uitgaven zijn vrij gering. De opge
somde werken wijzen op dakwerken, alsook wellicht op ingrepen 
in het interieur. Gecombineerd met de lijst van de verkochte goede
ren lijkt dat laatste inderdaad het geval geweest. 

Na 1700 volgt een lange periode zonder archivalia. Voor de periode 1711 
tot 173 I hebben we enkele gegevens, opgetekend in het "boek" van de 
wekelijkse uitgaven. Daarin vallen vooral de vermeldingen op die ver
wijzen naar "het nieuw kwartier", de "nieuwe gevels boven den pand" 
en het slopen van het torentje boven de steenput 280

• In de jaren 1727 tot 
1740 ging veel aandacht naar stoffering van de kapel, zoals de aankoop 
van goudleder en de versiering van het altaar 281

• Ook voor die informatie 
zijn we enkel op de wekelijkse uitgaven aangewezen. Andere posten wij
zen op beperkte ingrepen 282

• 

De nog bewaarde jaarrekeningen van I 742 tot I 750 geven geen 
interessante bouwkundige informatie. Daarvoor zijn we alleen 
op enkele quittanties aangewezen. Zij betreffen in dat decennium 
onder meer brabants paveirtichelen, feijne voetsteenen en zijn als 
onderhoud of kleine ingreep te beschouwen. Langs de facturen voor 
glaswerken kennen we het bestaan van sommige lokalen zoals de 
salette, de hou keucken, de pant, de klyne salette, de groote salette, 
de capelle, de salette, bisschops cortier, alle twee de sieke corrie
ren, het siek cortier,den trap van den dorremtre, het plaetseken 
achter de cueeken van mevrouwe, het cortier van mevrouwe. Voor 
het eerst ontmoeten we in de rekeningen de term fransche ruijte of, 
anders gezegd, een ruitwerk met fijnmazige indeling in roeden, dit 
is met een kleinroedenindeling 2H3. 

Ook de jaren 1750 bleven discreet. De enige interessante informatie 2114 

betreft lokalen zoals werckhuijs, contoir, r~fficie, conwditijt, caemer hij 
het officie, caemer van de caemeriere, caemers van de knechten, caemer 
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van mevrouwe, caemer van den meester, het boomhuijs, caemer van den 
knecht van mevrouwe, slaepcortier van de wasteraigen. caemer van den 
hovenier, wijnkelder, boeter ce/der, graen caemer, niem,·e camer,, nieuwe 
eetplaetse 285

• 

Verder vinden we enkele kleinere ingrepen met karakteristieke omschrij
vingen zoals de levering van steen uit Annentières (een traditioneel groot 
baksteencentrum) 286

, het maken van drie paren zilveren kandelaars met 
hun wapenschilden287 en het uijtdoen en insetten der sche/derije mn der 
autaer in de capelle 288• Als technieken en materialen vinden we het drie 
snee dillen tot het boeseren van de nieuwe salette, het gebruik Yan ton
nekens lam swart, blauw ole verve en aes(as) grauw tor het \'en·en mn 
dueren en cassijnen 289

• 

De jaarrekening van 1759 290 vermeldt vrij indrukwekkende maar 
jammer genoeg geglobaliseerde bedragen die jaar na jaar stereotiep 
zullen herhaald worden. De enige nuttige informatie die we uit de 
wekelijkse uitgaven 291 halen is de opsomming van diYerse ruimten 
waardoor we een idee krijgen van de verschillende actiYiteiten die 
in het klooster uitgeoefend werden: wercklwijs. keuden. contoir. 
siec cortie1: officie, bisschopscortier, de comoditijt, caema hijn liet 
officie, caemer van de caemeriere. cabinet \'tlll Mermuwe. cat'mers 
van de knechten, de clijne sa/ette, den pant, cortier mn .\lt'l'muwe. 
de capel/e, de groote sa lette, de clijm• sa/ette, de bakerije. fransclr 
gelas ... inden pant, lijnwaetcaemt'l: caema \'tlll jou.ffrouw (+ tel
kens een familienaam). caemer \'ll1J den mt•t•stt·r. den docsael. llt't 
waschuijs, het hoomhu(js, slaepcortit•r \'tl11 dt• wastt·raigen. nzr·mer 
van den lwvenie1; wUnkeldl'l: dt'll hoeter ce/der. 11Ît'uwe camt•r. 

In het decennium 1760- I 770 onthrck~n v~rsd1ilknd~ jaarrd..~nin
gen terwijl de hcwaunlt: ext.•mplnrcn stcr~ntit.•p zijn ~n niet ).,.unnt.•n 
dienen. 

Daarentegen onthullen de rekeningen ~n dt.• tfliÎttanties Yan d~.· 

jaren 1770 drukke houwtu:tivitt.'it~n. muar hi~r\'llllf ).,.unn~.·n "t.' nns 
enkel op sommige tJIIitTalltit•s steunen ~~~ . Het is dan lllll.. h~.·paald 
moeilijk daaruit een enst.·mhkheeld van dt.' lllennwligt.' r~.·alisntk:o; 
te krijgen, te meer omdat in dt.• p~.·rimk 1770 - 17XO ll'll minst~.· 
twee nieuwe vleugt.•ls of lt.'ll minstt.' grolt.' \'t.'rho\1\\ ingsfM1.'1l lijl..l'll 

ondernomen lt.' 1.ijn. 
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Het eerste mogelijke spoor is een quittantie van meester-steenhou
wer Pieter Vande Calseijde in 1772 293 voor onder meer 3 stucken 
blauwen steen om den trap inhaudende 14 voeten en een quaert ... 2 
bree blauwe sullen inhoudende I 0 voeten. In 1773 294 vinden we van 
dezelfde persoon driemaal quittanties voor metselwerk en een quit
tantie van Jean Joseph Ou Raij voor steenbehouwing. Jean Baptiste 
Lembourcq ging op 9 juni van dat jaar een contract aan voor de 
levering van zwarte steen van Basècles en witte steen van Genua 
(Gènes) voor Iepavement du vestibule ou salon. Weduwe Caulier 
werd betaald voor een marmeren schouw. Joseph en Albertus de 
Pape werden op basis van een contract betaald pour avoir travaillez 
rous les plafons du nouveau batiment. Of die benaming werkelijk 
een heel nieuwe constructie betrof of een gebouw dat daar al een 
hele tijd stond en toch nog als nieuw omschreven werd is onbekend. 
In ieder geval stond de nieuwbouw er toen al, zonder dat er in 
de jaarrekeningen daarop een spoor wijst. Gelet op de inhoud van 
de posten lijken de werken veeleer interieuraanpassingen geweest. 
Gedacht moet worden aan werken die toen de oostelijke langsvleu
gel betroffen, in het bijzonder de gevel (portaalconstructie, ramen 
en vaste interieuraankleding. Zo zien we dat meestersmid Joannes 
Seti in 1773 295 een rekening indiende waarvan talrijke elementen 
in verband met bouwwerken stonden zoals haecken om de witte 
steenen vanden gevel vast te houden. Die post werd gevolgd door 
talrijke soortgelijke die samen een totaal van 75 haecken gaven. 
Daarnaast werden onder meer nog krammen, "platte ijzers", ijzers, 
ankersleutels en soortgelijke opgesomd. 

De quittanties van de volgende jaren betreffen alle interieur, afwerking 
of meubilair. Van Philippus Vander Meersch, edelsmid, zijn verschil
lende rekeningen bewaard 296. Die van 1775 vermeldt het vergulden van 
een spiegellijst, het schilderen van de grenadiers ende papegaeijen stae
nde in den hopen. De rekening van 1776 geeft als werkzaamheden aan: in 
staet gestelt twee schouwstucken, ... vergult den waeijer staende hoven de 
deure van 't voorseide hospitael, ... voor verwen van het ineenschilderen 
de tapiten 2911

• De vermelde waaier en het halkon zijn zonder twijfel te 
vereenzelvigen met die van het huidige hoofdportaaL Twee facturen 299 

van Joannes Seti, uit 177X en 1779, bevatten gegevens c.lie in c.lezelfc.le zin 
wijzen (voor den nieuwen hauw). 
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In 1777 richtten de zusters een verzoek tot het stad~magi~traat. Zij 
wensten, weer eens, een uitbreiding van hun grond bij het kerkhof 
omdat zij binnen het hospitaalareaal terrein de ~acristie wilden her
stellen - versta daar ook onder: vergroten - zodat de beschikbare 
begraafplaats te klein werd. Zij stelden dan ook voor een deel van 
het parochiaal kerkhof van de Sint-Walburgakerk aan te kopen en 
bekwamen al vlug de toelating 300• Sporen van bouwactiviteiten in 
dat verband vinden we niet in de archieven, zodat wij niet weten of 
het geplande wel uitgevoerd werd. 

Edelsmid J. Vander Meersch trad dikwijls samen met A. Van den 
Hende op als architect. Volgens hun factuur van 15 december 1779 
301 hadden zij geardmuzeerf een plan tot /zet maecken eenentrap in 
het voorseide hospitael met de coupe. profilen .... belegd met steen 
uit Basècles. In éénzelfde adem vermeldden zij ook werk voor het 
tabernakel van de kapel zodat ook nu weer niet duidelijk is wat die 
trap eigenlijk was 302. 

Vanaf 1780 is uitdrukkelijk sprake van werken aan d~ oprichting 
van een volledig nieuw gebouw 303 • De jaarrekening van toen ~ is 
daarover duidelijk, met als hoofding bekostin~llt• \'tW den nieuwt>fl 
bauw jegens den lu~f; voor een totale uitgave van 50770 ponden. 
De aanhef van de rekening is al even sprekend: bt•taelinge gedc~t'll 
door mevrauw de Roijsin in het t{/bn•kt·n dt•n dormlt'r \'tlll tie jou
frrouwen en nieuwe nwecken tt'gt•n dt• llol Dt• eerste reeks postt•n 
betreft atbraak en recuperatie van matcrialt-n. wauron1.kr vooral 
schalies. De posten in verhand met de nieuwhnuw omvatten. /on
der strenge chronologische juistheid. het hukken vun h~1ksteen t'P 
de Eindrics, het per schip m1nvoeren van (ruw) hnut uit Oostendt• 
alsook gezaagd hout uit Valencknnes. metselwerk. het hehoU\\t'll 
en het sculpteren van natuursteen. het leveren van lt,nd. blid.c'tt hui
zen (afvoerpijpen?). kalk. \Vit huur. 1-.nperen tïtst•n l vnM lkurt'll en 
vensters), sloten, sleutels L'lll 111

\ De.• jnarrt•kL•ning \'an 17XO l't'strijl-.t 
in vcrhand met de nieuwhouw t't'll tijdsspanne.• dit- 11'1 17~~ rdl-.t. 
De gebrekkige chronolngischt• opsomming hlijl-.1 hij\·~,nrhl'l'ld uit 
het reit dut het leggen van de rundamt'lllt'l\ pas in 17~~ \t'TI\h.•l,i 
staat. De eindfactuur 1011 van dt• aannc.•mt•r in 1-.Wl'slil', <.\wnl·lis Tant, 
op~estcld in 17H4. wrnwldt dc•fl 22 Ju/U 1780 ... c~/1,,YAc'tt clr'tt cwclr'lt 
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bauw naerst den doremier ende het macken van de fondamenten tot 
het stellen eenen nieuwen bauH' .... den 5 maerte 178l ..... afbreken 
\'all de11 muer ende het pas leggen van de fondamenten. 

De werken lijken heel vlug te hebben gevorderd, want reeds op 22 febru
ari 1782 werd een generale metinge van al het metswerck van den laesten 
11ieuwen bouw gedaen. Bij gebrek aan plannen of ander aanschouwelijk 
documentatiemateriaal kunnen we ons met die opmeting een beeld vor
men van het eindresultaat 307• We krijgen een grote gevel aan de tuinzijde 
(noorden) van 23 roeden, 82 voeten lang, een gevel aan de "koerzijde" 
(oosten) van 5 roeden, 392 voeten, een gevel aan de zijde van de vesten 
(westzijde) van 7 roeden, 198 voeten. De daarop volgende omschrijvin
gen zijn wat minder duidelijk: we zien een gevel van de verdieping aan 
de westzijde, 5 roeden en 113 voeten lang, een gevel die de "ommekeer" 
maakt van de gevels naast de vesten, 2 roeden en 365 voeten lang, een 
gevel op de "kleine koer" met de verdieping op de overloop die naar 
de slaapzaal leidt, 3 roeden en 365 voeten lang, de gevel boven "den 
pant" van 2 roeden en 357 voeten. Dat maakt zeven gevels in het totaal! 
Dat groot aantal heeft ongetwijfeld te maken met de aansluiting van de 
nieuwbouw aan bestaande constructies. Het nieuwe gebouw bestond 
immers klaarblijkelijk niet op zichzelf, van een eigen achtergevel is geen 
sprake. 
De rest van de opmeting betreft scheimuren binnen het gebouw. De 
opsomming geeft meteen ook de functie van de ruimten weer: een schei
muur tussen de verdieping (etas), de gang en de keuken, een scheimuur 
tussen eetkamer, officie en gang, een scheimuur tussen eetkamer, kleine 
vestibule en "het doncker officie", de separatiemueren diedesalette en 
eetkamer met den nieuwen pand separeert, de scheidingsmuren tussen de 
tweede salette en de kamer van de zuster-overste, een muur in het nieuw 
pand, de scheimuren in het kwartier van de zuster-overste en de kamers 
van de "juffrouwen". 
Verder vernemen we dat het "secreet" tegen de vesten stond, tussen 
het nieuw gebouw en de bakkerij, en dat het schotelhuis zich bij het 
kleine open plaatsje bevond. 

De ontwerper van de nieuwbouw kennen we in het begin slechts bijna per 
toeval, via een factuur 3011 uit I ?HO die hem omschrijft als Joachim Frans 
Co/in, architect hinnen Gend, het hospita/ van St Elisaheth staende hin-
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nen de stad Audenaerde over het maecken van di\•ersche plans alsmeden 
over het bijwoonen in het maecken van den nieuwen bouw ende \!erschor 
van voyagen daer toegedaen ... het maecken van a/de modellen ... gelevert 
een mode/Ie voor de pilaerkens van den trap J09. Zijn naam verM:hijnt nog 
in de zojuist geresumeerde generale metinge van 1782 en een rekening 
uit 1788 over zijn werkzaamheden tussen 1782 en 1785 310• 

Er zijn kennelijk geen contracten over de eigenlijke werken voor de 
oprichting van de ruwbouw bewaard, met uitzondering van die van scha
liedekker Philippe De Maline uit Kruishoutem 311 • 

De rekening van Joannes Seti uit 1781 312 • die al lange jaren instond 
voor het jaarlijks onderhoud van alles wat ijzer wa'\. vermeldt nu heel 
wat belangrijke ingrepen die met de bouwwerken verband hielden zoals 
steencrammen om in de steen te looden. 2 groote banken om te besighen 
voor het ghewant van de baleken op re treeken mt't her moeeken nm 2 
sc/1erssen 313 , verder ook 24 ankers, ijsers met ciauwen en /wecken daer 
aen om in de muur te metsen. steunstukken voor de schoorstenen./we~(\·t' 
haecken om de blafturen van de cassijnen te sluiten ("halve haken om 
de luiken van de vensterkozijnen te sluiten") en een paar interessante 
technische details 314 • 

Zoals reeds vermeld, geeft de jaarrekening van 1780 een wat verwar
rend chronologisch beeld wegens duidelijke technische ongerijmdhe-den 
of onwaarschijnlijkheden. Die verwarring is inherent vertxmden uan de 
wijze waarop jaarrekeningen opgesteld werden. Ook de quirramies /OU

den voor verwarring kunnen zorgen. deels wegens de afwaigheid v;.m 
data maar deels ook wegens een chronologie dil' np het eerste ge1kht 
niet met de bouwlogil.:a overeenstemt. Ven;chilknd~.· t~ll'tllrt.'n wnndden 
uitdrukkelijk de gepresteenk kalenderdagen. Uit die llpslmuning en uit 
de aard van de werken blijkt dut m~.·n niet Jllals vandaag e~.·rst lil' mw
houw oprkhttc en hem in zijn gl'l1ed JX'r t~.·dmil'k in versdlilknd~.· f.a11.'ll 
afwerkte. Hier ging llll'll wat mu.l~rs tl' werk: terwijl de ruwhll\IW ~eki· 
delijk oprees begon m~n reeds dekn van het int~.·rieur af tl' w~.·rh·n lll1.'l 
wand- en plufotH.Ih~.·pleist~.·ring. h~.·t~.·gding en plaatsin~ van sd\\ll.,r.-h.'t.'ll· 
mantels ent -11 ~. 

Na de oprid1ting vun l'l'lll'l'I'Sil' ni~.·u\vhnuw, Wl'l\l in 17~-t l'l'll ;lantx·~tl' 
ding gehoulk·n voor metsetw~.·rk. l'l'll \'ll\ll" timm~.·rwl·rk 1.'ll l't'll \\l\W hm· 
nenwerken. Uit een hont'din~ l'll uit t\we t~.·rlnlll'~l· \l'rmddin~t'll kun-
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nen we opmaken dat die werken het slopen en het heroprichten van een 
ziekenzaal betroffen 316• De opdracht voor de metselwerken omvatte het 
recupereren van tegels en pannen, het slopen van de muren tot één voet 
onder de "waterpas" (maaiveld) en het recupereren van de bakstenen, het 
delven van fundamentsleuven tot vijf voet diep onder den vloer en de 
eventuele nog bestaande fundamenten op te ruimen 317

• 

De aanbesteding voor timmerwerk en voor de binneninrichting vermel
den uitdrukkelijk het doel van het opzet: voor de gerieven van het siec
kequanier. Ook hier diende zoveel mogelijk oud materiaal te worden 
gerecupereerd 318. De schalies, van Fumay afkomstig, werden per schip 
aangevoerd 319

• 

De aanbesteding voor het interieur van het ziekenkwartier betrof eigen
lijk schrijnwerk, zoals deuren, kozijnen, trap, kroonlijsten. In verband 
met de homogeniteit werd bepaald dat ider deure komende in het nieuw 
quanier langs den kand van den hof van den pand die gemaeckt moeten 
sijn conforme de deuren van het quartier komende langs den cour 320

• 

De algemene opmeting van de uitgevoerde werken kon reeds op 7 juni 
I 785 plaats vinden 321 • We vinden er enkele elementen die tot een betere 
beeldvorming van het bouwwerk bijdragen zoals het schaillewerck der 
daeken van de gebinden dienende voor het sieckenquaertier, ... het schail
lewerck der groote kappe van den bouw langs den pand staende gegens 
den muer van de sieckesaele, ... het metswerck van de bauw der waerm
kaemer, twee stagen hoog, ... , cabinetten en gangen en andere gerieven 
weleken bouw maer een stage hoog is, ... den grooten bouw van twee 
stagien langs den pand ende gegend den muer der sieckezale gemeten 
in al de buijtenmueren en separatiemueren der eerste stage van den sel
ven grooten bouw. In de nieuwbouw werden enkele oudere fundamenten 
gerecupereerd. Uit de opmeting kan het aandeel van de partijen van twee 
bouwlagen hoog en die van één enkele bouwlaag niet afgeleid worden. 
In verband met de timmerwerken komen we de volgende functies tegen: 
keukenkamers, baden, schotelhuis, een overloop en een warmkamer. De 
nieuwe dakkap was van eik; 455 I voeten waren nieuw, 334 voeten recu
peratiemateriaal. 
Den grooten houw komende langs den kant van den pand diende op de 
overgang tussen oude en nieuwe bouwpartijen aangepast te worden, meer 
bepaald in verband met de houten roosters op de eerste verdieping en het 
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aftrecksel boven een deel van den se/ven pand benevens de roosters mn 
de kamer en kabinet komende in den voorseyden pand. 
De eindopmeting voor de interieurafwerking vermeldt een nieuwe trap 
bij het ziekenkwartier, van dertig treden. In de nieuwbouw dienden 31 
deuren te worden vervaardigd, 29 raamkozijnen en zes "halve kozijnen ... 
Een afzonderlijke rekening 322 vermeldt in 1784 nog de levering van een 
witmarmeren schouw door J.Van de Weghe, mettre raillieur de pier a 
Gan. 
Hiermee waren de grote werken voor de J8de eeuw afgesloten. 
De nog bewaarde sporen van latere uitgaven betreffen alleen lopend 
onderhoudswerk 323 • 

VOETNOTEN 

Jaarrekening 1448 is slechts fragmentair bewaard. 

2 Dat archivalia een goudmijn kunnen zijn van informatie hewij~t bij\oorbeeld hel uitgcllreid 
artikel van E. Vanderstraeten die in de jaarrekeningen van het hospitaaltalloze lunstena.an. 
en ambachtslieden ontdekte: Artistes belges du XVe. XVIeet XVIIe sitcles. lll('ntioo· 
nés dans les archives de l'höpital de Notre-Dame à Audcnarde. in Annal~ de l":k~m1e 
archéologique. IX, 1852,368-390 en XI. 1854. 231·237. 

3 VAN MAELZAKE. B. Geerbroek. Koppcnberg. Avelgem en Bit>sdonl. Ik m:hNred .. , 
geëxploiteerde curtes van het 0.-L.-V.-hospitaal van Oudena:mk. in H.an.klingC"n \"311 de 
geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. ded 38. 2001. 53-IOb. 

4 HOEBEKE. M .• Uit Je geschiedenis van het Onze-Lie\''1.'-Vruuwcnht.'-'Pit.aal h." 0\kkn~. 
Oudenaarde, (1953), 10-11. VAN MAELZAEKE. o.c .. 57. 

5 Van die zone is een nfheclding bewaard. Het papie~n stul Wt'N in inlt gt'td .. enJ C"n in~ 
kleurd. Het geeft el·n gezicht weer op dl' vesten tussen de Einepc:M.lrt l'n Je BC."\l'~pl>c.'«1. 
Het werd wellicht opgesteld einde 15de, heg in I (lde l~U\\. \'~'lgl·n~ !\I.H,>c.·lll·le.", ll.l· .. IQ5.'. 
afh.III, zou het vnn voor 1542 stnmmen. omdat ,k dam dun \l'NW\'fil'n ''a~ 1\l.:lh uit c."C'n 
overeenkomst hlijkt die toen tussen het huspitnall'll de stml gl."slotl'n wen!. Hlt"nn ~taal 
uitdrukkelijk: alwnl·r hij unsd1uu nu nl'llll'lllk dut dl'll ~lwn (1111lll'fl' ll'l'~ \l'rktcn c-. 
millts der menidle vnn l'enk· dner up hij llllSl' "'NICtt•n in \\ cttc ghl'"X'rt l'll'k- ghc:-MX"ht 
vnmk·n dnmnw l'lllk' hnl'rllll' die .~tnnt in midden \'Uildl'f \l.'stl." tus.~l·n der lkWrJ>c."-'1"1\" 
ende Eynpoorte. liet stuk mnnkll• oo~prnnkdtjk wdlidll lic."C'lllll \;UI\'l'll l'r\>c.'l"s.'-<'ll· 
humk•l. I kt U\ll'Uilll'llt was lnn~ S("l\l\lrl\l\l~ /llc.'l. Enkd l'l"ll k\lf'Îl' d\lC.lf l'l'n J.B m~, .. ~-.lu. 
gemankt omstrl•t•ks IIU7 l'll ~~·hruikt d\l\ll' J. Kl·tdl• in lijn N'1tk,• hbh'rilJUl' 'ur l'h<'t'•t.11 
d'Audl•nnrdl'. kon lll>~ nis infurnmtil·hrnn ~l·hmikt \Hll\kn lkt nri~illl'l'l stuk w\"ru ~'-"' '"j 
onlung~ teruglw1nrgd l'll mnnkt nu ''"'k-r hl·t nununl."r .\1 dl'l'l '"" ,k ~"'tk-..:tlc "-·'''rtl'll cn 
l'lnnnl'n van lwt nud nn·hil'f van lwt llll.'Pitnal. WiJ kmuwn hl'l ~,·,kht idcnllli-'l"f\'ll .t.~nl.. 
1.ij dl' VC."rklnrl'lllk wnnnll'n hij 'k w~dlilll'll•k ''hJC'l'll'll. 
Wij staan nun dl' nost1ijdl• vnn dl' stnd.,llmwullin~ en kllk,•n na.~r ht't ",·~tc."ll l \1' ,k' 
linh•rJijde, (tl'll /Uidno~tl·nl. nun 1k ~dltl'l\l<.'H"r \Uil .Ie Sdle."ldc. ~t~l•lt c."C'II 1\'1('('11 •hl' .-h 
Trompl'lll' lllllsl·hn•wn stunt. Ik wnt<•rl'"'P b ,k• Sdwt.k '"'llll'lhll• ut,•r ,t\"\11.", ,he 'tnll'll"'' 
wunrt~ in nnorlklijh· rkhting nuur (knt 'l•x'll. Aan .1,• \W<."fll_ldC \';111 ,IC." S\1\l"l,k- 'tól;ll. """ 
l'l'll nmk•n• tllfl'll, l'l'll \'lllli'Uit~l'Sl'hll\l'll \'l'l'•tl'l'kin~. tb,,JIC."\\1'1\' llc NIIICII,te." \\"'1 hll'l\1111 
dl' Sdwldl· viul'l'll duikl•r, '""~dll\'\l'll nh ,.,,lllhtKt H1.1 di,• dmk('l 't'''" <'<'11 \\,1tt'l11"'kll 
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Helemaal rechts van de tekening wordt een massief benaamd als Beverepoort. 
Uit al die gegevens volgt dat de afbeelding in feite de zone weergeeft die in de akten van 
1202 en 1203 vermeld staat en die de schenking van een plek betreft in verband met de 
bouw van één of twee watermolens. 

6 HAO. reeks II. charters. 457. Verkorte kopie. Ego Balduinus Flandriae ac Hannoniae comes 
noturn facio tam futuris quam presentibus quod Jehosolimam pfectur- pro salute anime 
mee et antecessorum meorum ac deinceps successarurn in perpetuam dedi elemosina
domui hospitali de Audenarda locurn et sedem ad molendinurn faciendum in fossato iuxta 
portam q- ducit versus Einam. Et ut ratu- et stabile permaneat presente- sup- hoc p-dicte 
domus contuli pagina- sigilli mei appensione et testu- subscpritionie munita-

7 SAO. 684/6. Nr 3. 
8 HAO 458. Men heeft altijd aangenomen dat de molensite zich in de onmiddellijk nabijheid 

van het hospitaal bevond ... dedit in elemosinam hospitali gloriose virginis in Audenarde 
locurn in quo fundata sunt duo molendina terram etiam q- extendit se a molendinis usque 
ad murum et preterea viam et aquam a molendinis supra usque ad portam de Bevra. Volo 
etiam et p-cipio meo baculo qcqz- sit ut p-dict- et ea sicut q- mea sint(?) pregat .. defendit 
ut g- igit- tirmum esset .. stabile munissimine (?) sigilli mei feci confirmari act a-no d-ni 
i-camati M°CCO mo ap-d male. 

9 SAO. reeks 684/6, stuk nr 5, kopie : quod domurn hospitalis beate marie de aldenarda et 
personae in domo et omnes res prefacte (?) domus in conductu et protectione mea suscepi. 

10 HAO 459 ... hospitalis be- Marie in Aldenardo quatuor fere bonaria co-ie(?) iuxta Scaldam 
versus Heiam iacentia. 

11 HA0462. 

12 HAO 461. De abdij bestond toen nog niet : sup- ordinatione abbatie citercien- ordinis iuxta 
dom- hospitale construende. 

13 HA0464. 

14 HAO 465. De parochiegeestelijkheid van de Sint-Walburgakerk was "collegiaal" georga
niseerd. Het vormde de facto een klein kapittel van vier pastoors, even veel onderpastoors 
en een reeks kapelanen. Het begraven van overledenen en de diverse rouwplechtigheden 
die daarmee verband hielden (zoals requiemmissen, absouten, begrafenisceremonies, 
jaargetijden en hun stichtingsbepalingen enz) hadden, naast godsdienstige, voor de paro
chiegeestelijkheid belangrijke financiële aspecten. Dat was ook het geval met alle andere 
godsdienstige activiteiten die het exclusief voorrecht waren van de parochiegeestelijkheid 
en waarvoor die ook financieel vcrgoed werd. Abdijen, stadski oosters, hospitalen en andere 
gee~telijke instellingen zochten eveneens inkomsten en deden de parochiegeestelijkheid 
dikwijls oneerlijke concurrentie aan, wat aanleiding gaf tot talrijke geschillen. De meest 
gevoelige punten betroffen de inkomsten uit doopsels, begrafenissen, aflaten en devotie
plechtigheden. 

15 HAO 463. De aanhef is gericht tot dilectis tilliis fratribus et sororibus hospitalis dealde
nardo en heeft uitdrukkelijk als onderwerp specialiter autem modum reguiarem in domo 
ve\tra vivendi. 
Stuk 684/6 nr 7 bevat bovendien ook nog een kopie van de bisschoppelijke akte van 1224 
waarin uitdrukkelijk 'prake i!> van quatuor fratribus et sororibus ejusdem domus pro regula 
vivendi decemuimus. 

16 HA0471. 
17 HA04~0. 

IK HAO, reek-. 11 (charter') onder meer de I 3de-ceuwse charters onder nummers HAO 462, 
469,470,472 Cen de aanverwante nrs 475, 476, 477, 478, ), 473, 474 (en het aanver
wante nr 479}. De grondgiften betroffen terreinen die gelegen waren ten noorden van de 
~tad,muren, in de huitenwijk Eindrics, naar de dorpen Eine en Bevcre toe, en in de nabij-
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heid van het hospitaal. Zo bijvoorbeeld de giften van Amulf van Landa.\. heer van E.u~e 
(1232) en van de graaf van Vlaanderen zelf. Thoma\, in 1239 Cdeam bonnaria taTae in 
drisco de E.ynes, in loco qui situs est contra terTam predicti ~pitaJi!>. gepub1~d in de 
Audenaerdsche mengelingen, dee14, 167). 

19 VAN MAELZAE.KE, o.c., noot xxi die verwijst naar ho~pitaalarchic:fnu~TlJJlef 80bi1 (bod 
van institutiën en fondatiën, akte nr. 145, 37r. 

20 HAO 149bis. 

21 HAO 513, gepubliceerd door L.Van Lerberghe en J.Ronsf>e. in hun AIJ<Ienamh,che llle11~
lingen, 5 dln, Oudenaarde, 1845-1852, dl 4, 169-172. Men neme ervan nota dat dergelijke 
transcripties in de Audenaerdsche mengelingen globaal juist zijn maar dat de daar in 
voorkomende voluit geschreven afkortingen inzake detailjuistheid met enig \'oorbehoud te 
benaderen zijn. 

22 De precieze datum staat niet vermeld maar kan benaderend worden \ia de ,·ermeldmg 
van I' espace de trente trois ans ou environ afgeleid worden in een oorkonde uit 1412. bt: 
verder. De handgeschreven I 7de-eeuwse Chronijke \'an Audenaerde geeft als datum 138.:! 
aan (f"78v), ook gepubliceerd in de Audenaerdsche mengelingen.deel 4. 168: Int jaer 138.:! 
in april, was thospitael dat stond buutende Beverpoorte, afghedaen om de oorlog.he \-all 

die van Ghent teghen die van Audenaerde. Het was soo schoon een ~pitael als eenich in 
Vlaenderen, soo dat het schaede was dat het afghedaen moeste syn. ende wieni ghesncht 
achter Ste Wouburghc kercke. daer des princens hof placht te zyne tot Audc:-naetden. daer 
de bogaerden plachten te woonen ende de dry pasteurs. zoo dat daer noch een s113etkm ~~ 
het welcke heet Persoons straetkin, ende den zel\'en noch jaerlyck!> 1eker n:nte ontfllllght 
van den hospitaele. voor dat zyn oversneten het recht \'an hueren huusc.· ende~~'<' 
afghinghen. Dat straatje zal in de 15de eeuw ( 1475) en later nog ter sprake J..onx-n. 

23 VAN MAELZAEKE..o.c., 60. 

24 HAO 513. Akte uit 1412, gcpuhlkeerd in de Audenaen.hchc mengelingen.-'· Jt>Q-172. 
Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandrcs. dArtnis ct de Bou~''ingne. palatin. -.c1gneur 
de Salins ct de Malincs, à tous ceulx qui ces pntes vcm,nt ~lut. Rn'CI)(' anll\~ humhle 
supplication des religicuscs, pricusc ct suers de lospital de nrc dam~· dAulknank·. ftlll<k 
et dotc de noz prcdceesscurs L'Oilh:s de Flundrc ct,ntcnant 4uc L'1.lnlOl(' au tt·m~ a\;tnt Ie~ 
dcrraincs(sie) guerrcs ct eommotions de nrc dit pays. ÎL'Clles supplüm~ cu~-.cnt. tt•ni~-.cnt 
ct posscdnsscnt un hospita! hicn notahlc. assi1 ct situt• h,,~ dt·~ mu~ ,k nre dinc ,·iJk 
dAudenarde, ou qucl il uvoit dcux cglises, unt• L·hapclk·. tn'i~ dmitit•n·~ hcnc~~ et piU!>I~·u~ 
autres helles et fortes muisons et autrcs l'1.Jilkl'S a~~b n''t>~lllc~ t'l ,,,lt•nmuel14uil en .t\\lll 
au~:uns en nrl'- dit pays, ouquel hospita! ksliil·t~·~ ~upli:mt~ '"'u,·h,•icnt, lt'lll>lt'Dt t't ,>nJ,.lO

noient toutcs munien•s dl· gt•ns muludt•s t'l :mtn·~ i"'uvrc1 l"'il•rins t'l tn·~p.;~~~m' lt·u~ 
ehcmin t'l k•ur udministroil'llt kurs lll'l'l'ssilt'/ t'n y :IL't>mpli~~mt k~ ~t'J'I \X'U' re~ <k nu-.c
rieonle, uinsi quil appurtenoit. l.l•squl'ls h1lspitul. maison~ t'l ~'<.hlkcs au lt'llll'~ dt'' ,h.-tcs 
guerrcs fcu no- tn•s l'lll'TS t'l uyt•us, nw~sin• J.,,~ '· j:1d1s '"'"''' ,k Flan,tn·. qut• Plt'U :lh~'IIIC\ 
l'l t'CUI'l de nn· dittl' vilk pour t•vitt•r k's gnm~ "''mmai!l-C'' ct tx•rill 411i kur ,t•mhl•l 411C' 
les udvcrsnin•s t'l t'lllll'lllis 'k ku nn· dkt~ ~t·ignt'IJr t'l :1~ t•ul. a lui re~·llt·~ t'l ,k~<>llcl~s;lns. 
pourroknt litirc t'l pmtt•r u kl'lk nn· villt• pur lt' moyt'll dt•"htt•dtiÎL'l'' dtkht "'''1'11.11. les 
eussL'Ilt fnit uhntn· du tout L'l dL·molir. t'l lt·~ matit•n·s di.'t•ul\ i"'r1l•r C'n l:1 dt'\ ;lilt ,ltt• nrc 
villL' por n·fnin·. rt•pnn·r t'l t•mpun•r k~ Jll>rt~·s. mu~ t't h>U~ dkdk. Ft illm '""'i 4'"-' nn.• 
dt•vunt dit ft• u scignt•ur t'l uyt•ul, çonsi,kmns 1,., !l-mns llllt'lt'ls. JX'r1t's ,., ''''""""~ )!\"~ ,k-... hJ 
supplians et dutlil hnspitul. kqud t'stolt pn·tt' taillit' daler t'll ncant. 't' I'"'''''"'" 11 ·~ "'"'11 
pur lui mist•, t'llll'll dt• pitil• t'l u Iu )\J'Il'l'l' t'l "'f'PliL'nllnll dt•,d· hal>tl:llls ,1\' !:1 dtC' '""\lik. 
eust cm·nit• dL'IIX L'Oilllllissun'l's, st's L'On"•ilkr-. t'll IL'dk. 1"'"1 11lc..· •IJ'I'l'lll'! k ~1lh C'l I;~ 
loy, avist•r .. qut•rir.t•t trtlll\'t'l' 111\l' plun• ,., mai"'lll\llllthll' ct J'l"l''''(" 1"-'llr Ie'''" '"l'f'h.tll' 
dL'IIIOUr~·r ,., huhitt·r. ,., lt•s mnlndt•s pur t'llt•s visllt'l t'l ''"l''llllt'r, t'l>llllll<' tl ''1'1\;ll1tl'lhll\llt. 
t'll lt•s TCl'\llllfl\'IISIIIII t'l l'dC\'11111 1k kut" lik !X'IIt'' Cl ;1,>1\1111;\l)!l''· IC"JIId' •'l'IIIIIII''"'"'C'. 
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bailli et loy devant diz eussent trouve une place et maison qui leur sembla la plus conve
nabie et propice pour Ie fait dessusdit. assise derriere leglise paroechiale dicelle nre ville. 
en la quelle demouroient pour lors et par avant aucuns lisserans ou gens dautres mestiers 
que Ion appeloit begart. lesquels iceulx commissaires. bailli et loy eussent fait yssir et 
departir de ladite place et maison. en baillant et delivrant icelle aux diz supplians, par vertu 
du pouvoir et cammission a eulx sur ce donne, pour icelles supplians y demourer comme 
dit est. sans ce quelles. par leur simplete, en eussent onques prins ne leve aucunes lettres 
de don de nre dit feu sgr et ayeul ne de ses successeurs combien qu'elles ayent tousiours 
depuis tenu et possede icelle place et maison, y demoure continueHement par toute bonne 
et honorable hospitalite et en ayentjoy et use paisiblement par lespace de !rente et trois 
ans ou environ, et dicelle ayant es te en bonne possession et saisine sans con tradietion ou 
empeschement aucun, au veu et sceu de tous lesdiz habitans et dautres que lont voulu veoir 
et savoir, jusques ace que aucuns tixerans de nre dte ville, adjoins et adherens en ces te par
tie. avec eulx aucuns des autres mestiers dicelle, disans et maintenans volontairement plus 
que raisonnablement icelle place et maison a euls campeter et appartenir, si sont depuis 
derny ans en ça ou environ. eneoeros et efforciez, et eneare sefforcent journelment de faire 
yssir de partir et wider lesdts supplians de la dte place et maison a elles donnee et delivree, 
comme dit est, par feu nre dit sgnr et ayeul, en recompensation de leurs interestz, perles et 
dommuiges devant diz, et Jeu y ont fait et donne plusieurs troubles et empechements, jasoit 
ce que en icelle maison, qui estoit pour lors viez et taillez de tourner et venir assez tost en 
ruyne et inhabitable, et la place petite, icelles supplians aient misionné et despendu tres 
grande somme dargem. tant pour ce quelles om depuis lesdts XXXIII ans acquis et abuy 
des maisons empres icelle maison, et la place dune chapelle que depuis quatre ans en ça ou 
environs, nous, par aumosne et chareté et en augmentation et accroisement du dt hospita), 
leur avons donneet octroye, laquelle chapelle elles ont fait fander sur laterrede nre dte 
ville et sur la place avant ditte, lesquels empeschements ont teste et sont au gram gref, pre
judice et dommaige desdts supplians en les troublant et empeschant en leurs susdites pos
sessions et saisine, attort, sans cause raisonnable, indeuement et de nouvel, et enearre plus 
seoit se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede convenable, duquel el les nous 
ont humbiement fait supplier, pourquoi nous, en consideration aux choses dessus dtes, et 
oy sur ce Ie rapport et aftirmation de plussieurs de nos conseillers, voulans et desirans les 
eglise!> et hospitaulx de nre dt pays, maintenir et garder de nre pouvoir en leur droiz et pos
sessions, joyssement et usance que lesdts supplians en ont eu, sans contredit comme dit est; 
aux devantdtes supplians avons consemi et ottroyé, consentons et ottroyons par ces presen
les quelle!> ont fait depui!> les diz XXXIII ans en ça. Lesqueles maison et place avons donne 
et donnons doresnavant et de nou vel, se mes tier est, de grace especial par ces presentes, 
aux devant ditles supplians, pour en joyr et possesser comme de leur propre chose et bon 
heritage. Si donnonsen mandement a nos amez et feaulx les gens de nre conseil a Gand, a 
nre bailli daudenarde et a tous noz au tres justiciers et officiers ou a leurs appartenans, que 
de nre presente grace, don et ottroy, facent, sueffrent et I aissent lesdiz supplians joyr et 
U!>er en tierement et plainement, sans aucun destourbier ou empeschement, en les gardant, 
maintenant et defendant de parnousen leur possessikon ct saisine desdiz maison et place, 
et contraignent par toutes voyes dcues et raisonnablcs lcsdiz tixcrans, gcns de mestierset 
tou' autre\ qui pour ce sercmt a contraindrc, a eulx cesser et dcsister des diz troubles et 
empeschemcns, car ainsi nous plaist il, et voulons qu'il soit fait nonobstant quclsconques 
ordonnances, mandemen~> ou deffences ct lettres subrcptices, empetrees ou a empetrcr, au 
contraire. En tesmoing de cc, nous avons dait mcttrc nrc seel a ces prcscntes. Donne aParis 
Ie XXllle jour de Novemorc Jan de grace mil quatre eens et douzc, sous nre sccl de secrel 
en absence du gram. 
Berncric de gelijkeni11 van sommige formuleringen van het eerste deel met HAO 512. 

25 I-IA() 515. Tcht gepubliceerd in de Audcnacrdschc mengelingen, deel 4, 172-173: 
... van den ghcscillc dat was tusschcn die prieuse ende zusteren vanden hospitale onser 
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vrauwen van Audenaerde, an deene zide. ende den goeden lieden van Audt:naenlc: \'lUid er 
weveryen vors .. an dander zide, ..... als van den huus daer wilen de bogaerde in woonden 
ende den huus daer Gillis Cabiliau in plach te wonene. ghelyc dat tvon.appoin~l in 
heeft ende verclaert, ende in scepenenbouc staet. ende de copien verc~ ... 
Uit andere bronnen weet men dat de benaming bogaarden of begaarden in de Zuidelijke 
Nederlanden gebruikt werd om sterk religieus en sociaal gerichte lekcngemecru.chappm te 
omschrijven die min of meer in gemeenschappelijke verband een soort ~ kid
den. Bogaarden waren zowat de mannelijke tegenhangers van een vroege \'Oml ""iiD begij
nenleefgemeenschappen. Dat gemeenschapsleven. geïn.,pireerd op de ld~ lijkt in de 
13de-eeuw te zijn ontstaan maar verdween in de loop van de I-Me eeuw. Tegen die "-unn 
van socio-religieuze beleving zonder kloosterregel bestond felle tegenstand. De l>.ericlijkc 
overheid zag er vooral een gevaar in voor religieuze afwijking. de burgerlijk.e 0\'etneid 
vreesde het onstaan van sociale onrust en de ambachten vonden daarin een onnecrlijke coo
currentie. Een andere vorm van religieuze beleving door leken. de derde orde londenneer 
van franciscanen en dominicanen) heeft daar niets mee te maken. 

26 Audenaerdsche mengelingen, deel4, 158-159. Document omschreven ah afkomlotig uil 
een oud pacht- en rentenboek f"95: U ten scherpen bevele van on.o;en lie\-en en giledochten 
heere ende prinche, minen heere van Vlaendren. dat men alle weghe. alle ~ten ende alle 
belette op de muere ende op de forteretsen. slichten. rumen ende ZU\-eren zoude. ende alle 
bereetscep maken om paisinel ten mueren ende ten fortereLo;en ende ten warden te poe 
ende te ridene, so was gheboden dat men alle waterpoerten stoppen 1oode. alle hoeroe ende 
alle belette rumen ende weeren. ten minstyen van den muere XIIII \1."1C'te ter ~ede \\liC'lt 

in, ende ghelyc dat men buten nlUeren rumen ende slichten wude. ghcl:!>'l: ""lL' der jonen. 
Gillis Penninx wedewe. gheseit ende bevolen. een huus af te dllC'ne datzoe af& dien 
maken vor hare huus dar men scole plach te houdenen. ende de muere dl.lc.'!'e stx-n. ende 
dat een strate sculdich es te sine vor thospital dar de lx1garden woodcn. \"\vt lidende , ... ..,. de 
scole vors. ten waterscepe ende ter stede torre tllC'. ten g.heml-enen pmfitt• ende tC'f nut~~p 
vanden ghebuers. welc huus ende de muere de vors.joncvr.hih owr haren ende hare lindre. 
ofte hare mnns herve. U te welken der stedebouckl' owrsien waren l'nde ~-hepenen. rae.J 
ende es bevonden, zonder eenighe contmrien, dat l'Cne gheml'COC ~lrnte te g.hcnk'C'nen pn-.. 
ti te van den ghebuers ende vor de scole sculdich es te g:me vun St•ntt• J\"•eri~ ,·ardk al \Ur 
thospital vors. toten watersl·epe cnlk toten voors. lorre. ende alk- llllll'rt' die Gilli~ Pl:nnu": 
ende joncvr.sun wyf lwhhen doen maken. ll' sliehtent• l'nlk nf ll' dot•ne. end.1 d.'tt nlc."n thuu~ 
dur men scolc plneh te houdene, l'nlk ghl·ly.: thuu~ dt•r jl•ght•n d:ll '"n~ •~ (\lf'pin lbtC'. 
Gillis Lohe ende nndre un plaglwn tl' wonl·nen. nkt lllt'Cr lll' sl·uldkh tijn te hc.•N'<'tll" dan 
haren heuselope (=otie. watl·nlrop\ l'tllk dntlk ~tntll' mn d<'ll "'rs.heusekx·J'C' '"n <kn 
vors. twcen !mus st·uldkh es in hare wydtl' tl' oliv"'nl" h•tll'r ~tl"'.k <'f\"1:'. d;m lk'n ""'·\.1111 
voeten. Dit was l:llll'dal'll int jncr ons lkt•ren l\l('('f'lXXXIII dt•n XXl"n d:l,:h '·tn l'lr.ll..c-
mtll'nd .... 

27 IIAO. inventnrisnr -141.1-\l'ptthlk<'<'t\1 donr C' :\STF.LAIN R <'11 \':\N 11l'R\IE l . lkt i""·ht· 
en cijnshol.'k gl.'k<•n nl~ het "Yorwttl't\kn lll•u.:k" \llll h<•t Ontl'-l.il"\1.'· \'fl'll"hl''l''';~;'ltl" 
Oltlll·nnnrtil' (I JH:'i-1-111 \, (knt. ~00~. 

2H In dttttelfdl· junr In !Jl):'i \\'l't\1 in dl' Hi<·~,h•nl..h•x·H·t~·n "·huur l/.l'"'-'11'"' \\l~r).ll.lr In 
hellel fdl' junr wns d,• po<'l'll' ll'r pudl'llll'l'rt' "nrt ... ght•m.a .. -...·ht. 7.ij \l'l\"t~tl" •'tl<.kr nll"'.'r tuu 
llll'rW<'rk. wijllll'n. flll'lil-11. kuil.. l'l\ shlll'll (<)-Ir\. 

29 IIAO :'iOH. KnpÎl' vnn dl• nl..tl'. Kl·nli.: t.ij nlkn lit'lkll d;ll (iillts :\mtx•n;ts 1''\t'n ,k- .t••ul 
Katdinl' tiin Wl'ttdih• wiif ).:hl'\'l'· l'lllll' lwhlx·n glwj:hl'\l'· \1111 ):l"il' ,(('n '"l'llo~k ''"'•'~N't 
vrouwen tnlllk·n-d<' tlnnts l'mk· l'f\'<' dat llll'll hl't't lkll ,,h,-en 'an lnj:hl'l;ull l"..:htt'll ,k-r 
kl·rt·h•ntlntdl•mk .. l k 11\'l'l~ll' wot\lt in alk ll'bll'll<•lllsdlrt'\l'll "" 111<'\1';111\\l" In .hl',_~.,,,. 
komt voor lk <'l'I'Sll' mnnl in dl'll'rtn "pri,•usC'" \prthl'ltsc l"thk h;m.· IU'tl"renl "'"'~ ~lnl..t 
1:\l'llllllll'll wijst die omsdtrijvilljll'J' l'l'n pri••riJ. ,•n dus t'Cn ;tllt;tnkl'lttl.ht•t,ltl'll •'l'~''hl<' ''"' 
l'l'll abdij. wnt tll't'j.ll"lls hlijl..t, l'l\ llWrijlt'n~ tcl..cr nil"tlll't ).'\'\;tl "''' ''"" l~t•t """"'l"l '"n 
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het hospitaal van Oudenaarde dat er integendeel prat (cfr 17de eeuw, HAO 358) op ging 
helemaal onafhankelijk te zijn. Om elke dubbelzinnigheid te bannen zullen we de term 
zuster-overste gebruiken. De benaming zelf van die zelfstandige "orde" komt in de archiva
lia nergens voor. 

30 Een 17de-eeuws plan. wellicht deel uitmakend van een procesbundel, geeft een mooi over
zicht van de eigenaars van de gronden op de Eindries. HAO 38. 

31 HAO .g1, Vorwaerden bouck: I te- so was ghemaecht me- vrauwen cam- int jaer Xllllc en
twee bij suster mergrijeten dijerlas pr-euse in dijen tijt en- coste van allen steken honden 
en- XLIIlil lb par-. 

32 HAO .g I. Item so was ghestoffeert den ghevel vor siechuus up kercof taudenaerde bij sus
ter mergrieten dierlays p-euse in desen tijt int jaer Xliii ende sevene. 

33 Enige termen gebruikt in het Vorwaerdenbouck worden hierna verklaard. Branderede 
=haardijzer. camer: centrale woonruimte van een boerderij maar misschien hier in de 
echte betekenis van kamer. crauwel =vleeshaak, cuseel = korenhoek, edere =klimop, huele 
=watergang. lijs= bank, loeve =overhuiving, pesterie =bakkerij, poest =koestal, scautketel 
=kookketel. scerde pas =schrede, spedel =spit, strijgiers =onbeheerd, tuun =omheining, 
verssec =polder, vierclocke =brandklok, vlerk =zijmuur van een sluis, voghelweede =onbe
bouwd land. weeghen =houten of Jemen binnenmuur, zetsel =plantsoen. 

34 HAO, reeks 11 (charters). HAO 508 ( 1395, Gift aan en afkoop door het hospitaal van 
het Steen van Engeland), 509 ( 1398, gift van 160 roeden land buiten de Einepoort op de 
Eindries), 5 JO (1402, aankoop van een huis bij het hospitaal), 511 (1406, aankoop van een 
huis genaamd "de oude school"), 513 (1412, akte van hertog Jan van Bourgondië), 516bis 
(koopbrief van een huis), 525 (1476, aankoop van een erf geïncorporeerd in het beluik van 
het hospitaal), 526 ( 1476, aankoop van een huis bij het kerkhof), 527 (1498, gift van een 
huis op de Burg). 

35 HAO 509. Zoals in veel hospitalen, werd ook in Oudenaarde de heilige Elisabeth van 
Hongarije ()andgravin van Thüringen, geboren in Sarospatak in 1207- gestorven in 
Marburg in 1231) in die context vereerd. Ofschoon het enige altaar van de kapel aan haar 
toegewijd was, volgt daaruit nog niet automatisch dat heel het klooster die naam droeg. 

36 HAO 510 ... een huus ende erve dat staet neffens svors- hospitaelshuus en- erve bachten der 
leerek ter..een ziden ende naest Jan Cabbaers huus ende erve ter ander zide 

37 HAO 5II...een huus dat men heet doude schole ende erve ligghende neffens Jan Luucxs 
huus ende erven bachten den kerchove tAudenaerde met eenen penninc siaers der u te gae
nde ten nue nevenhuus te tsense (?), streekende neffens der heeren van der kercke, herve 
tote den houck van den muere cammende tote an den houc van svors- v-staes (?) wiedereb
ben ende van daer streekende dweers duer den lochtinc ter vesten op tote oop een en steeni
oen pael van den weleken vereseiden huus ende erve v-staes vors niet weghde. 

38 HAO 506. 

39 HAO 513. Zie hierboven de aangehaalde tekst van de akte, die dateert van 1412 maar die 
vooral interessant is voor de situatie in de jaren 1380 en daarna. 

40 Dat wa' ook het geval te Aal~t. waar het hospitaal het zogenaamde "lepelrecht" had. 
41 Zie VAN MAELZAEKE. o.c., 59 en de bijhorende voetnoten aldaar xxiii en xxiv. 
42 HAO 514 .... de hu u !>en ende erven staende tAudenaerde bachten den kcrcke tusschen 

dh<l'>pitaele huusen ende erven van bccden. 
43 HAO 516bis. 
44 HAO 150(1416). 

45 HAO 512. Gepubliceerd in de Audcnaerd!>chc mengelingen, deel 4, 173-176. 
Phclippe, duc de Bourgouigne, duc de Bourgoingnc, conte de Flandrcs, d' Artois ct de 
Bourgoingnc, palatin, !K!igncur de Salin~ ct de Mali nes, savoir faisons à tous préscns et à 
venir. Nou\ avon\ reçu I' humbic supplication de nos bicn amécs en Dicu Jes religieuscs ct 
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prieuse et seurs de lo~pital Ntredame en nr-e ville dAudenarde foodé et doué de noz prr
decesseurs conles de Flandrcs, contenant que avant les demières gueJle' et commotJom de 
nre dt pais. icelles suppliantesou leurs prédécessere!>se~ avaient. tenoient et pm~t un 
hospita! bien notable, assiz et situé hors des murs de nre- dte- ville dAudenarde. auquel il 
avoit deux eglises, une chapelle, trois cymetierez beneiz et plus- auues bom edifico.loqö
hospital, eglises et edifices au temps e- par Ie fait des dctes gue~ furent du tout abatm et 
demo lis, et depuiz pour relever !edit hospita!. lequel estoit taillé daler au neant '>i prlJ\Uioo 
ny eust esté mise, fut buillee et délivree une place et maison as!>ise derriere leglise pr-ocb
iale dicelle nre ville, ou les dtes suppliantes demeurent à présent et y couchenL tienent 
et ordonnent de toutes manières de gem. malades en leur admini!>lrant ~ ~ité<. et 
acomplissant les euvres de misercorde. en laquelle place et maison. qui pour lor.. esaoit 
inhabitable et petite, icelles suppliantes ont missionné et despendu lrè!. grande sornrne 
d'argent, tant pour ce qu'elles ont depuis acquis et à ung des maisons et pl.aces au~ ice
lui hospita!, et la place d'une chapelle que nre fue seigneur et père. que Dieu absoille. pour 
aumone et charité, leur ordonna et octroya; laquelle chapelle les dieles s.uppleantes oot fait 
faire et fonder sur la dte place. Toutesvois elles n'ont dedans nre dte \'Îlle aucun lieu ou 
place bénite pour enterrer les corps des pauvres malades. quant ils sont trespassés. ni aW& 
pour les dtes suppliantes quant el les trespassent; les quelz corps trespassez ellez \'ouloicnl 
enterrer au cimeliere des freres mineurs de nre dte ville par leur consentement ct pennis-
si on, mais les dts frères mineurs ne Ie veulent plus souffrir ne tolérer. aill$ fault ~~ corps 
trespassés cherier sur une charette hors de nre dte ville pour les mettre en terre bénite. dont 
les bonnes gens d'icelle nre ville, en temps de monalité. parient et se plaiptent fort. et en 
sont très mal conlens pour doubte d'infection et corruption de !'air et que i~"'Ol'-énient 
n'en adviegne; Et comme les dtes suppliantes nous ont faitremonstreren nous ~urrhant~ 
très humbicment quc de nostre grace et pitié ct pour les dte!. ~o-onsi.kmtion., nous plaisent 
admonir une petite place et partie de la dte maison ou les malade!> (ou.;:hent. entre ~ liz 
des dts malades dcvant la dte chapclle, contenant en\' iron tn1is ve~~~ de tefTC'. pour IC'!> 
faire béneir et y enterrcr ct inhumer les scurs du dt hospita! aprh leur trespa.'- et aul'..J une 
autre placc séant derrière les muisons des dtcs suppliantes. ~o'llntenant en tou., lklUze \"CrgC'!> 
de tcrrc, pour les faire scmblublcmcnt bénir ct mc:nre c:n ömetiè.re JlllUI' l'inhumatir•n et 
enterrement des corps des muludcs trespassés. 
Pourquoi mms, ces choses considérécs. ct utin que nou!. et no~ p~'\k'I."C'!>.~Urs et !>\.11.'\."C'!>.~Urs 
soyons purticipan~ uux charitahlc.~ ct méritoires cu\'re~ quc l'ont fait ct fcr.1 au dt h\'-'Pit.\l, 
inclimms lila ûtc supplkation, avons de nre ccnainc ~dl'l11."-'· !).r<.'il."-' ~~~·:ia.lc ct pl.tlne pms
sum:c, pour nous ct nos succcsscurs, ~.·nntcs ct l.'<lntc~'ö 1k Aandre~. JX'If'l'tudkml"nt ct à 
tousjours aûmorti ct admnrtissons la dtc pla~o'l'. ~.·nnlt'lmnt l"ll hl\1~ tnli!. \'C~~-~ de ll'Tre l"n 
la dtc maison ou gissc:nt les mulmies 1k-vunt l:1dte dl:IJX'Ilc, ct m1~'i l';l\lt~· pl;~o."C' ok~,u~ 
dtc, contenant cnvimns ûnu1c Vl'l)l.cs 1k- t1'rre d,·ni~~· Ie~ dtc~ nuliM'Il~ d'il"C'Ik~ ~urrhan
tcs, ptJUr k•s fairl' bénir ct l'llll\'l'rtir l'l1 cynwti~n· pll\lr l'inhunmdon d,·~ ~o'\\fl'-' trc~i"'''-'l"'. 
uinsi quc dessus est dit. Et voulons l'l ''ttn'Y''n~ d'i~.-clk nlt' grtkt• qu,· lt·~ dte~ 'urrh,.nll"' 
ct k·urs .~lll'l.'l'.~scn.-ssL's pour k· dt "''spitnlpuis,,•nt n"'ir l"t ll"lllf, ui,•nt ~o•t IÎl'llll<'llt Ie' dtl"' 
d,·ux phll'CS colllllll' mlmmtil•s pnur In dil' l'liUSl' à h'\1-".Î''urs. "<111~ '"'-' qu'dk, 1c~ ~"""~'"' 
cmplok•r l'l1 uutTI.' usu~~·. ll-s t~·nn.,portl'f nu nlil'lll'l', 1111 qu'l"'ll'' snit•nt ,.,_,ntr.untc à k-s mct
lfl' hors dl' k·urs mains ou sL'pnTI.'I' du dt "''~pitnl. lll' à en J'liYl'f lllll'lllll' tin;llh.'C :\ ll\l\1!., ll<V 

SUCl'CSSl'Urs \lll l(lli de nllliS Uillilt l'UUM' ll\1 ll'llls i\ \ l'llif. l'anll)' l'C 1\l\lll',f,ll~ •lll(' l'<l\lr l'C 
préscnt udmortisscnt ll-s dt~o•s suppliuntl'' nou~ p;ucmnt puur lllll' "'" ''" •' lilt' n:"\'C\'('\If •lil 
Cl' reg ank-. kqlll'IL·n fu~s~· Tl.'l.'l'lll' L't dL'-"I'Il'lll.'l' il IITI.'I'"'utit. In '''lllllll" ,k- IJIMr;lllh." h' 1\", 

llllliiiHIYL' dL' Flundfl.•s .... 
lknwrJ.. 1k- ~,:l'lijJ..L·nb in d1• fnrmuk•ring nwt 11:\tl ~ l.l. 

4h Aud,•n•wrd~,·lw nwn~~·linp.l'll, ,lt-d 4, ICIO: dw~.·,,n,·,•ntl"t'l~ lll<'f\1';111\\l"ll \;111 ,knll\"l'''·~lc. 
dut Sl' vl.'rhuu.,L'n marh dl'll \\'l'dl l'lllk l(\\X'r1J..in d;lt ( lillis l\•m1111'' "'''· 1111•1' •'-"'t ~ <'<"ll<'tl 
ghdkJ..,•n w,•,·h ll'l' (..,•rJ..,•nwu,·rtl'lhk l"t'll l""'rtJ..in mal..,•n 111\>\"t, '''""' hn"t"l<'lhk' 111 .1huiJ..,., 



-337-

t."'ndicie als secpenen papieren wel mencion maken.Dit was ghedaen den XXVIIsten dach 
in maene. intjaer Xllllc ende XXIII. Als bron wordt verwezen naar een oud pacht- en ren
tenboek. (f"3ll. 

~7 HAO 517 .... que devantledit hospita! na aucune fermure ou ciosure qui ... ce leur puist 
donner empeschement... .. de faire tantost et sanz delay vous faites faire devant !edit hospita! 
un mur de brique ou de pierre bon et hault et en icelluy une pone pour borne et scorner 
!edit hospital tellcment que quant il cammandra que ce mesme dicellui .. pour mettre .. 
hors leur .. chenaulx .. et autrement qui leur est necessaire afin qu'icellui hospita! ne 
demeure ouven ne habandonne commençant icellui mur sur leritage dud- hospita! dencoste 
la demeure desus des curez de nre- dce ville. 

~ De opspliting tussen de periode 1435-1447 en de rest van de 15de eeuw is wat kunstmatig 
maar reeël wegens het ontbreken van rekeningen. 

49 HAO 151 (1435). 

50 28v.: vanden Iuders te makene boven in de nieuwe eetsal.... vanden nieuwen dueren te 
makene boven int poonal up de heetsale .. De term Iuders is niet duidelijk. Hij kan zowel 
slaan op houten als op stenen onderdelen, maar bevindt zich steeds in de context van ven
sters. Mogelijk heeft de term iets te maken met lood, waarin het glas verwerkt werd. 

51 Uitgaveposten in hun orde van voorkomen (25v tot 27r): van eenen duergate te meerdere 
bachten up den graet om up de camere ter merschwaert te gane .. vanden voorseide veinstere 
te bewerppene ende tovertrecken ... dat hy de nieuwe cave (=schoorsteen) bachten up de 
camere ter mersch waen maecte en- ... dat hy an de voorste poorte bewarp en- dnieuwe .... 
begonste .... Pieraerd den screijnmakere. van dat hij de veinsteren hermaecte ende meer
derde bachten up de camere ter mersch waert ende scutte boven den graet alsomen boven 
up den doremter gaet" ... van den nieuwen kaven up de camere voors, ... Pieraerd (Delehaye) 
den screynmakere van dat hij scutte boven den bottelrien vanden nieuwen heetsale, ... de 
cave bachten up de camere ter meresch waert overtrac ende van dat hy de stellinghe maecte 
ende begonstede carteellen ande poorte te metsene, ... decte boven de nieuwe kave up de 
nieuwe camere ter mersch waert, ... dat hij de carteellen maecte boven de poone, ... dat hij 
scutte inde bovengeseide bottelrie ende van nieuwe dueren ter voorseide bottelrien , ... 
vorseide poorten te bewerpene, ... nieuwe dueren ghemaect, ... Jan de steenhauwer vanden 
carteeisteenen ande poone te behauwene ende de blaeusteene vanden hegghe ant husekin 
vander poorten. 

52 Jakernaenden scrijnrnakere van XVI leeukins te snidene up de viere lijsckins van IIII dag
hen te IIII s sdaghs (27v). 

53 De post laat, bij gebrek aan komma's, enige onzekerheid bestaan over de locatie: van up 
tpaloer (=parloir, spreekkamer) te deckene up de capelle buten (29r). Wat dat dekken pre
cies inhield is onbekend. 

54 ghecocht jeghen Aren! Stalins XIIIIm quareelle om de poerte te vulmakene, den nieuwen 
muer lancxt bij me~ter (?) Jacobs te begbinene een nieuwe kave mitsgaders eenen veinstren 
bachten up de camere ter meer~chwaert te makene ende in meer steden binnen den voorsei
den ho\pitale daer van nood was te vermetsene (29v). 

55 Hr)()nichelen (29v), te ver~taan als "vloertegels" (vgl. hcerttichelen): ... ghecochtjeghen 
Willem De Barbier drie vychtich eerttichelen vermetst up de sale boven up dachte ofte cave 
bachten ter mer~h waen ende inde camere beneden der hogher zale (29v). 

56 Jacob den scrijnmaker, een beelde van onser vrauwen om boven int cartcel vanden poorten 
te ~tellcnc. coste te snidcnc X Vb ........ vanden voorseide beelden te stoffeerne mids den 
tahcmakelcn ende up dander zijde een heeldekin van onser vrauwcn te steilene dacrof 
bctaelt dat tonscr la\te quam XLllh (28bis,v). 

57 mee~ter Jan de ghclaesmaker van XI ghclaesveinsteren in de camere onder de nieuwe 
dweer\ 7.alc hiJden int ghcheclc XXIIIh voete .... mits loet, sauduere ende hantghedaet .... van 
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tween veinsteren boven int portael ende twee inde M:lve zale •... eenen ghelaes"·ein~ die 
boven up den doremier hute vieLende van tween veiMiefen boven up de caJe bacht.cn t.cn 
mersch waert nieus te makene (31 v). Het woord cale wordt in Oudenaarde gebruikt om de 
stadswaag aan te duiden en wellicht hier, in het h05pitaal. een opslagplaal.!.. 

58 HAO 152, 1437. 

59 66r. Jan Wijnen ende zijnen gheselle zaghe~ al thaut dat der poorten \'311 Fran.-.oy\ Kaem 
gaen sal, te wetene al de ghespannen, rebben. stijle. richelen. poyen \'anden ~ 
en- andersens ... den zeiven zaghers bestedt alle de berderen die ter ,-oor.;.eide poon.en pen 
sullen te weten solderbert. veinsteren. dueren ende schuthaut...Oii\'Ïer vanden ~sche 
ende zijnen gheselle temmerlieden de vorseide poorte te temerene ende aJ up te \"Uimakenc 
van zijnder hantghedaden. Gillen Callant en- zijnen gheselle bet.aelt \'311 aJden haute te '-c:l
lene dat der voors- poorten verwrocht en- verghuebuert ... ghecocht llllc latUn om de \"On 

poorte te deckene en- de weeghen te stakene ... 
66v. drie duust decwijnen om up de vors poort te verwerckene ... 
noch om de vors poorte ghecocht Jlc ghev .. s te VIII!Vh Vllld thondert compt 
XVIf:XIIIsiiiid. 
Jacob Loet beede de weeghen vander voors poorten te stakene en- te pl~teme .... XXIIII!> 
Arent Pottier XII voede-? leems om de vors poorte met te plaesterne te XVld 1\'00d- compc 
XVIs ... als vanden latisere dat was ghecocht ten steerfhuu!>C van Aren Coupe-nhkx ghelijc 
hier naer verciacri dwelc latyser caster vors poorte ghehuerbuert en- \"Oldaen daemm niet. 

60 bestedt ende ghequamescept jeghen Piernerd den scrijnmakere te makene o:n m:d5.oer om 
inde grote zale te stellene. mids den steeghers. item een lijs metten pas...-.enen om inde \U

seide zale, XXII voete lanc, ende een tafle naer de vorseide lys met twee pacr ~ng.hen \<UI 

eender hooghden. wek werck cost int ghehccle XUU: (66v). 

61 ghecocht ende ghcquamesccpt jeghen Willem van Wetteren ( ?) X.: "it p;l\""COlelll om doe 
grote zale te paverne elc hondcri Vlll.t: hier tAudenaenlc: ten waten..."Cpt' ghek-''-"ft (t>brl.. 

62 HAOI53(1439). 

63 ... ghesonden Kcrstiacn den scrijnmnkere te Valenchiennes den X XIIII sten ~h '<UI oo~·
maent om Pieraerd den scrijnmnkere die vluchtich ende vnn Aulk•naenk ghc:tnx-li.en ''~ 
ende hadde met hem ghcdreghen alle de pann~'C.'len vanden ~mllen nicuwcn lijs in doe gnllc 
sale niet jcghcstacndc dut se mijn vrauwe hem hetalt hadde metghalk•rs anderen "en·l..c 
den selven hospitale toehoerde d~:n sclvcn KerstÎ:II.'n !!~e1hl'Wn \WI."f sijn l'\\Sit'n XXXII~ 
( 107v) . 

... dat Picraerd Oelchayc scrijnmukere 1111111 in l't'twn lll"-"-' te m:tl..cne. nlMl\>1 ~lij.:t ~IJ der 
andere rckeninghl· vuor dl' luestl', l'l'll tfl-dsol'r, l"Cil lij" cndl' t'CII htlk nll."tten ~-~hen 
ende dit om in de groote suil.' hl'nl.'<kn tl' stdlenc ''lil et•n ~t'kl·re ~''lllllll." \liD ('l'llnm~hen 
ende tvorseide werc te ll.'wrnl' te eenl'll/d.en•n dnghe \lln,kn \Wikt•n ta~"-"-'\\1.'n·J.. hi.t 11\.:lC'f 

tredsocr en leverdl· maer vertmt· vumkr stt'\k l'lllk lllllt't"te h'-·m ht') mdi.: vlUl·hu~·h metlef 
snede ende pnnnl·ekn. Ml'll snnlll' Vnlendlielll'S tt'll ln~te v:mdcn ~,l\1".1\uuse ''lil Wetk-r 
jeghcn den st•lwn tl.' l'l\l.'('ll.'lll' nil·t jt•ghl'll~l!lt'lllil' dat hij \mt .. lllt•n ,",r..c.•i,k ta.,\\en·l.. 'ui 
hetnclt wus, welkl' punnl't'kn mids dt•r ~tll'tk ,·n~tcn _leghen lil·n 'dwn l'll'r.ICnl IIIC\k tk-r 
vrccht tl' SCl'(\1.' u u; x V ll b. Emk• tsurplu~ \"Uilllt•n \\l~ei.ll' tas\\ t•n·l.. hl't'n llll."ll lll\\CICII 
duen vultnnkt•n llll'l nndn·n \Wrclil'dt•n ~lwli.k htt•r n~tl'f wrchtl'n ... ( 1\Nr\ l\.c~n;~cn tkn 
scrijnmnkt•n· vnmk·r nkuwt•r lijs tt' makl'llt' die lx·~ntmt·n '"'" hij PtC'ml•nl ''>N."ll ''"' \'h 
(• 5.5l dn~lwn .... 1\lnssijn snidt•n• tl'f t·nusscn van.kr Sl'"''r li_j~ \all lttl,t,~hen te lllh 
sdaghs mids 1ijtw l'ostt'lll'Oillpt XVls .... l\.,•rstht,•n ,kn st·rijnmakt•re \;UI ,k-r llll'\1\\\'1 l~lk 
ll' mukt•nt• indt• gn111tl' sult- t•mk• vnmk lijs van 111 d:t~hl·n. 'e~dtillt•n,tc \l."nlll."ltllll).'<'ll . 

.. .Jun A-milk•ns (• Amillt•ur'.'l sl·rijnmnl..,•n• \and,·n vnr.l'idc \\l'l\'ke tt' helt\Cil lll;ll..t'tiC '~" 
drie dnglwn tt• V I s Mlnghs t'ompt \ \' llls ( 1\N' I, ... 1\.t•Ni;tt•n '•'f\lllll\:lkt'l\' ter ,.,,"'"'" 
vnndl'n vnorsl'idt•n wt•n·kl• vnn lllllla)!IWn lt' \"I~ "la)!h' '"'1111'1 \ \lllh. "''''''" ""'"''" 
tt•n Sl'lwn dn)!lll' lx•tnl'lt vnndt•n ""''~'' ,,,.n·kc lt' sntdcm· \:111 llllh •l;~ll\'lllt' 1111 '''~"' 
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compt XVIII s, verschillende vermeldingen ( 11 Or), ... Jacob Lampin vanden inghelen die up 
de vorseide lijs staen te vulsnidene van lil daghe ( IIOv). 

tH HAO 153. 1439. Hannekin Moerterman en- zijnen gheselle ticheldeckers van up de cap
pelle buten te deckene van IIII daghen elc te Vis sdaghs compt XLVIlis (IIOv). De tekst 
omschrijft enkel het beroep van de ambachtslieden. Hieruit mag men niet onmiddellijk 
afleiden dat zij de kapel met (terracotta-) tegels belegden. Het woord "tichels" kan ove
rigens evengoed leien betreffen. Welke dakbekleding de kapel had. zowel voor als na die 
ingreep. blijft dus strikt genomen onbekend. 

65 HAO 154 ( 1440). 
66 Loey Baert metsere vanden muere lancx meest- Jacobs lochtinc van ant poertierhusekin 

toot anden pertstal dwelc int jaer vorleden begonnen was van tween daghen .. .XV!s ( 155r) 
en andere posten. 

67 Loey Baert. metsere, vanden wintberghen thenden vanden doremtere te beghine toversiene 
ende te bewerppene van Vh (=5,5) daghen, ... Loey Baert, vanden vors wintberghen vanden 
ghevele te bewerppene. van IIIJ daghen (156r). Het woord bewerpene is omzichtig te inter
preteren. Het betekent zowel bekleden, afdekken als ontwerpen. Het woord wintberghen 
mag niet leiden tot "wilde" dromen. Dat het gebouw wimbergen zou hebben zou, in de 
huidige betekenis van het woord "wimberg" betekenen dat de (spitsboog-)vensters in de 
langsgevels een decoratieve driehoekige bekroning zouden hebben, in steen of in hout. 
normalerwijze afgezet met hogels en bekroond met een kruisbloem. Die wimbergen kon
den hetzij zuiver decoratief zijn, hetzij (ook) technisch nodig. In dat laatste geval dekte de 
wand hetzij een uitspringend gedeelte van de gevel af, hetzij ten minste een dakgedeelte 
dat dwars op het langsdak gericht was. In ieder van die gevallen was zeker sprake van een 
luxueuze uitvoering. Zover moeten we het in geval van het hospitaal wellicht niet zoeken. 
Laten we de vermelding van het woord in de rekeningen nagaan: behalve in 1440, worden 
wimbergen ook vermeld in 1444, 1458, 1459, 11460, 1461, 1465 en 1467. Die van 1444 
betreffen de prestigieuze steenput, die van 1458 de "capellen", die van 1459 de "zalen", 
de "oratorie". de "cappelle" en de "huuse", die van 1460 de "doremtere", die van 1461 de 

·•zaJe" en de wimbergen van de gevels, die van 1465 de wimbergen "op beede de ghevels 
van den doremtre", die dan, alsook in 1467, uitdrukkelijk in Brusselse steen moeten ver
nieuwd worden. In welk materiaal zij in 1440 waren is eigenlijk onbekend. 
Uit dat alles mogen we afleiden dat de zogenaamde wimbergen vermeld in 1440 in feite de 
twee afsluitgevels betroffen van de slaapzaal, de dwarsgevels dus, en dus ook dat het geen 
eigenlijke wimbergen betroffen in de zin zoals die term nu technisch gebruikt wordt, wat 
niet belet dat de driehoekige vorm en de decoratieve bewerking ervan er nauwe overeen
komsten mee hebben. 
Noteren we de schrijfwijze van het woord: wintberghen, die misschien wel wijst op de ber
gende of afschutlende functie van die gevelpartij tegen de wind. 

68 Hannekin, vander waerderueben te makene boven mijner vrauwen camere (156r), 
... Hannekin Baert, meto;ere, vander nieuwer waerderueben ter merschwaert te beghinene 
meto;ene welke alleye dient up dachtercame- tmerschwart ende ter camere beneden dese 
o;elver camere ( l56v ). Andere vermeldingen: Loey Haert metsere, vander vorseide alleyen 
te mcto;ene van J1 J1 daghen ... en diverse andere posten (I 56v ), ... vander vors- alleyen te 
bewerppene ende te vuldoene van Jl daghen, ... Hannekins Moaterman vander vorseidc 
alleyen te deckene van Jlll daghen (I 57v ). 
Anderen uutgheven ende betalinghe ghedaen t- eausen van stoffen verwrocht en- gheghuer
buert int vor~- ho,pit-, anpachtgoeden thoehchoerend- den se! ven godshuus en- andersens ... 
jeghen Aren! Stalins en- Willcm Jakernaerts ghecocht XXllm 4uarelle en- die vcrmetst ant 
porthierhuu~ te langbene den muere tusschen meester Jacobs Van Thoroout toet anden pcrt
'>tal, te vulmeto,cne de nieuwe alleye bachten up de came- dmerschwart, te makene dhuus 
up de veMc, te '>olmentcre eenen nieuwen ~cor~tecn cenen hoven en- eenen watersten int 
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selve huus te makene en- in onser anderen steden daen. van node w.ö elc duw.t om XL\ 
heft XLIIII.L.jeghen Gillis Wacket XXVI mudde calcx verwrocht int ven wen: en- ben 
om tpoerthierhuus dalley en- in anderen steden te deckene ... XXVli .. _ ... llm Lanm om avon 
ticheldac ant poorthierhuus en- an dalleye te XXVIII!> !honden beft LVI~----·"-an \-andleo 
en- andere tichelen toot Illlm te XLVIII!> thuust... X L.van lllm e~io Lanm vmmxbt up 
thuus van up de veste te XVIlis elc hondert heft LIIII!> ... Illlm decroeden up uclve hum 
verwrocht elc hondert om liJs heft Xlls ... van wijmen om tac (=het dalo vanden \"On IIIJm 
int gheheele Xs ( 160r). 

69 Jacob Hoene scrijnmakere. te Domike om werc te beziene mijner vrau.,.,'CD contoer oaer te 

makene ( 154r). In de daarop volgende posten blijkt dat er timmerwerk in die kamer .,.,c:ni 
uitgevoerd zoals o.a. 158r en 158v: Simoen ende Hannin De Wulf teiJllDerlieden ''liDden 
vorseide contoore te beghine makene. 

70 HAO 155 (1441). 

71 Jan De Vulfdauwe temmerman vanden contoere dat boven up de came- staet te begtuoncn 
rechte van VI daghen te Vllls sdaghs heft XLVllls (200v). 
Han-ekin Moerionis (?) ticheldeckere vanden vors husekin ende contoere te dekene \"liD 111 
daghen 

... Massnie (?) smide van tween campassen te snidene om tvors- contuer te steilene om ter 
straten en- ten hove waert uut te ziene Vls .... Hannekin Baert meL.;ere vanden camert.inc: 
anden graet te paveeme alsomen ten dorcrutere Wart gaet \"liD IJ daeghen te Vlll~ !>dagl\s 
heft XVIs (200v) ... .Jacob ende Jan de Wulfs ghebroeders tem-erlieden \'llll «neo nicu"-en 
poertale een nieuwe weech in de rekencamere te makene met ghaders nieuwe lude Vs.. •. 
Inde selve camere ende vout(?) een weech te makene an een camedin <bef men nu dhn'<t 
leght elc van llll daghen te VIIIs sdaghs heft Illi:IIIls 
ten selven daghe betalt Hunnekin Baert en- Loy Baert metsere \-an.ko "-.ars· '-"'-"'lltoere 
en- rekencamere te paveme mids andersens inde selve camere ek van 1111 dagben te \111 s 
sdaghs heft lilLillis (20 Ir). 

72 Jacob Hoen ende zijne gheselle sennmakers van mer vrnuwen crunc.rkine roven up de 
vueste camere te hegbinnen werckene om te vcrhcmclne n11:t hangbende ogi\'eo. dken \'MI 

VI daghen (201v). 

73 van hoven ontrcnt tvorseide contoerkin te metsene t•nde te stoppene :mt '~rbemdscne lW 

datter de rutten niet in commen en soude (203r). 

74 Jacoh Hoen scrinmuke- van VIl veinstcrkins te makl•nt• int nku '-"''nhlC'nin llll\~n up de 
vuesic cumere (:!03r). 

75 Jacoh Colpaert smet van Vlm1kers ventll'lst :mden lllUl'f nm ll"'llnt\lC'rl.in llll\~n \\~hl"n..lc 
V111 stet•ne .... itt•m t't'n cn1se nnt vcinsll•rkin unt sd\~ \1\11\l:ler n11:n mcssc 1'1\lC'n ••.. lll'lll «n 
slot nnt sclvc cnmerkin mt·t IWt'l'n rip.~ht·~kint•n ('?)met p.h:1dt."rs de sluetl"ll> cn..lc t~hl."l'l\"11 
vnnd- diere .... itt•m XVIII ro~.·dt•n om 1k t:hl'hlCS\'I.'in~tcren. Ie.' \\~t~.•n up de nl<"de ~·:mlC'f 
hoven ende in dt• n·kl••wnnwrc (~0Rr\. 

76 Jnn vmulen lkr~lw stt•enhnliW· van l'll11l"~l'lc up dwit \l<'l'll tllltje~ht·n ht·m qll<'\lu.'\nll:,..,'<'f'l 
es te eent•n stt•t•nputtc t'n· lt't'lll'n lnw~t•re hem ~Iw): up ''"n. wen· :XL\'lllt: t~O.tr\. 

77 ghecocht jcglwn An•nt Stutins t'll• Wil km Jnkman~\ ·~) Llllm dhuust qu~•reclle \\1\111." \'Cf' 

wen·l..enc in dnt·l..tt• oft !.il't'huus ll' :Xb d .. · \lust hl'l'l CVI.t: (~l~r). 
7H IIAO I !'t'l ( 144~). 
79 Jun l>t· Wulf, temnwrmnn vnn stdlinj:hl•n l'ndc Sl'''n·n Ie.' m:tl..enl." om tt•c..·huus UI' tl." f\1:<111: 

vnn Vh Jnglwn (25r), .. , l.oi.'Y Bnrt mt•tst•n·. vandl.'n dut•rcn en· \\"lllstcrcn mt s1c..·huu' 
hoven ll' wr~tt'lk·ne, ... Loy Bnrt vnmkr \'orsdde vdnstl'fl'n :111\len lic..·lums t-..wcn ,Ie llllk' 

ren ht'):hint•n tl' ht•wt•rppl•nc vnn llllh dnj:hl'll \.' 1\·). 
HO jZht•qun-nwst•npt jl.'jllwn Jnn Ik Wulf t'lllk ti.in l..indl·rcn tt<nm11:rht"\lcn löl\'hlt't,tt' t1c..·huu' 

tt• rijsl'lll' l"llllt• up te wimknt• \'I \'ot•t ho):ht•ne 1htt lt' "'1\'11 sh,nt ""'"' '"""" IIC..'huus n~ 
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nieuwen rebben te legghene up daude balken, tsolderbert daer toe te gronne (?), te beree
dene ende daer met tvorseide ziechuus nieux te oversoldeme, item so moeten de vorseide 
wech doen ende weren alle de aude weghen vanden selven huus, te wetene tcamerkin, de 
kuekene ende alle de solders daer boven, vort tselve huus weder nieux verplaten, veiTiche
len ende verstellen daers noet zijn sal (35v). 

81 ghequamescapt jeghen Nabuer beeldemakere ende schildere, mijner vrauwen oratorie 
te stoffeeme, te wetene de arcketten, panneellen, pilaren, ogiven, sluetels, beelden ende 
,·erhemelsene te makene met vingnetten, loeveren, blommen, schildenen ghestoffert van 
gaude. asure ende andere varwen. also rein ende also wel als hijt ghemaken mach, elc nar 
tsijne nar dinhauden vanden wercke, ende dit om een somme van LXXIIf. 

... ghequamescapt jeghen meester Stevin Ysereel ghelaesmakere, VII veinsteren om te stei
lene int vorseide camerkin ende die int werc te steilene (35v) .... ghequa-mescaptjeghen 
Lynghen ghelaesmake- alle de ghelasveinsteren inde cappelle up den docsael int vurste 
ziechuus de ghelasveinsteren in de fermcric inde middelcamere ende inde grote sale bene
den met ghaders een ronde roe (?) ende IIII Iuders int achterste ziechuus uut te doene scoen 
te makene (36r). Ook nu weer komt de term Iuders voor in de context van glaswerk, meer 
bepaald wellicht met de loden wapening ervan. 

82 ghecocht jeghen Jacob Vitsen ende meer anderen Xlldhuust platte tichelen verwracht ende 
,·erdect int vors ziechuus (36v). Over het gebruik van daktegels is nog heel weinig gekend. 
Uit de teksten blijkt dat die veel meer in gebruik waren dan men zou denken. De vervan
ging ervan door leien lijkt doorgaan pas veellater te zijn gebeurd. Het is zelfs mogelijk dat 
dergelijk fenomeen met de industriële verwerking van leien in de tweede helft van de 19de 
eeuw ontstaan is. 

83 ghequamescapt ende ghecochtjeghen Jan Vanden Berghe steenhauwere van Bruesele wit
steen om eenen steenputte ende de stene van dien binnen in dherde te leveme ende buten 
met VI pilaren, XII voet hoghe, eiken pilaer met eenen staende beeldestat, .. .item noch de 
steene teenen (=voor een) lavoere, te steilene ant fruythof vorden graet alsomen upgaet 
ter sale ende ten doremtere wart, ... dies moest hij se tAudenaerde te schepsboerde leveren, 

... noch jeghen den selven ghecocht de steene teenen (=voor een) witten pilaerkine weleken 
pilaer ghestelt ende ghemetst es onder mijnder vrauwen oratorie vor de cappeile, ... ghe
cocht te Bruesele een cupe om inden steenputte te steilene beneden inden gront vanden 
putte ende daerop up te metsene (34v} . 

... ghecamescapt jeghen Th ijs ende Willen van Cappeghem (?), ghebroeders metsers, van eenen 
\teenputte in midden tfruythof te del vene, te lukene, te metsene ende huteerden vulmact te 
leveme .... dies moesten zij de zes pilaren rontommeden putte daer binnen fonderen met
'iCJJ en- huter op den brusche (?) toot daer dwit metswerc beghinnen soude, welken putte 
diepe es mids der cupen die beneden inden gront staet XXIll voete ... ghecocht lldhuust 
voeten(?) (wnder precisering) om den vors putte te lukene (35r). 

1W Jan De Wulf temmmerman om vanden camerkine te beghinnene makene bachten ant 
r.iechuu~ boven der waterpoorte te beghine makene (28r}, .. .Jan De Wulf van ogiven te 
makene up teamerkin bachten boven den waterporten ende andersens ant selve camerkin, 
van V daghen te VIII~ !>dagh!> heft XLs, ... Jacob en- A-ren de Wulf ghebrocdcrs ter eausen 
vanden M!lven camerkine van trappen ende gradc ant selvc te makene (30v}, 

85 HAO 15711443). 

lS6 ghecocht jeghen Arent Stalin~ !Xe dhuust quarellen tereausen vanden fondersele vanden 
trappen ende ommeghanghc emurent den steenputte int fruythof staende met ghadcrs 
tfonderen ende den mucr binnen te met!.cne vanden lavoere vordcn graet dacr diavoer up 
"taen ~1 •... ghccocht inden calchovcn up den Eindricsch XVIII mudde calcx vcrmetst int 
vor.,çide werc (75r). 

87 ghecocht jeghen Jan Den Boursier ('I) ~tecnhauwcr van Dornikc van platte steencn om een 
conduit te met'iCne int fruythof om dwatcr ducr te locpene dat vanden huuscn ende doorcm-
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ter valt welc conduyt beghint anden !>teenputte int <,elve Cruythof ende pet \'011 int derddc 
duer de kueken ten welken conduyt de vorseide Jan gheleven heeft V roeden ~1COC: 17-'n 

88 te Domike ghecocht .... (getal?) ra,iere Domik...cher matentrille moullue 1"1 om moerttTe 

af te makene ende te legghene up tsolderkin boven mijnder vrauwen oratorie ~den 
reghene coste mids den vate daer deselve erde in be~leghen w~ XXJIJI\ 175n. 

89 HAO 158 (1444). 

90 Alhoewel de volgende post eerder een voorlopige oplossing su~ereert Jan De Wulf ende 
Jacop zijnen suene van eender putgalghen te makene boven den nieuwen stecnpurte om 
dmeeste water u ut te puttene toot dat de nieuwe heemere ende wen: vandien ghele\ut ende 
ghemaect sullen werden ( 115r). 

91 de pilaren omme den steenputte te verscoyene mids dat fondersel van den !.elven pilaren 
niet diepe ghenouch ghefonden .... betaelt eenen man die de vorseide pilanen grouf ende 
ontdecte om te verscoene ende vort begonst te makene de stellinghen omme den !oehat 
steenputte ende pilaren up te metsene ( 116v) .... Ghecocht jeghen Arent Stalins X dust qua
rellen, vermetst anden steenputte, te wetene tfondersel vandien en wa<. niet goet noch diep 
ghenouch ghefondert, mids welken VI afsaten (?I ande pilaren in derdde tin de aardel ~ 
metst zijn ( 122v) ... Andries Dierins smet van C ende 111 ~teene y~ \'CfTilrt.'-1 inden muer 
vanden steenputte in ankers ende counsbanden ( 128v). 

92 Jan de Wulf ende Jacop zijnen suene temmerlieden om frumeelkn te lleghinnen malene ter 
cause vanden steenputte om darketten up te metsene. elc van lllh daghen tll7rl. (J.,olgd 
door enkele posten timmerwerk in verband met het vervaardigen \"311 de formelen. \'mier 
ook: Heinric den metsere van Bruesele die begonst de pilaren \"31lden steenputte I1Yl gh:t
ders de verwelven te beghinnen metsene ( 117v), gevolgd door di,erse analoge pt'Nen. 

93 De term pointe is niet heel duidelijk. Hij houdt metzekerheid ve~ met ieb ~llerp-.. 
puntig. of de top van iets. 

94 Ende wel es te wetene dat jeghen Jan Vandenberghe st~-cnhau\\c:r van B~lc oolanç, 
leden binnen drie of vier jaren herwuert een quamel>.:ap gh<:-mu~-.:1 ''3..' \all ~-cnder lc\e
ringhcn, te weten al wit stc~·n tccncn sk-cnputtc binn~·n der henJen ende'"" \1 pilaren 
buten, VI cantommeden putte XII voete hoeghe, n~·t ghaderl> de ~k-..'fl(.' teeocn la\~>ere. 
ghclijc de qua-mescap vandien lx-ter ende te' uilen \Crelaert M:~·t inde.· reh·nmgh<:- \lUl

den jare XIII Ie ende XLII. van welkl·n vorseidl- tw~-..·n k' ering~·n hiJ h<:-N>t-n "'u.lc Je 
sommc van lkLXIIII:t:p. welke leveringhe vandien nl int \\en· ghcle\l'rt e' \'n.Jc in,ghe· 
lijcx de vuile lx-talinghe vandien lx·taelt ghdije dat blij.:t bijdl·r ~d,er te~\·nin~~· FAle 
uchtervolghcndt• dt·n sclven wt•n:k so t's nndt ~'én qtum~·~··:tp l'nJl· le\'l"ringhe ~hc'moK'I."t 
jeghen den voorseidcn Sll'l'llhauwen•, lt' Wl'll'lll' b\w~·n Llt•n \\lfl>l'ltil-1\ J'l_jluren l"C.'n \ef\\elf 
te muken~· vun witll•n sll'l'llt'n, ek lllt'l tijnt·n 111\'kl'tt\•n():l'\\dl'bo.>gl'D.Il"n<le <>gwen. <lfllnlC' 
commemk· mt•t VI pilnrt•n. stat•ndt•I)(>Wn up <k t'UJ'<' \illl<kn ,1\'l'llJ'Utl~·. ~·n,k b\"'l"n den 
verwdw VI ght•vels. de nll'll'l'll<k'r b\·ddt• ~tut ,,m l"C.'Il sill<'ll<il- hc"l"lde ll' ,tdkne. <>C'<.' 
medt• nmk ghewls dt• wintlwrghl·n j:IW~h>lll"C.'n met j!lwh:lll\\l'll l<>e\t•n•ntl•"''"''<'rl.l <'lkk 
dnt•r hnwn l'lt· llll'l t't'llt'll Jlllllll'l'lle l(ll>lll<':lu, h>p~tul.. \\UI\ _..,,~tdil..l·n 1<"'-''\'1\'1\, \1 ~>et 
goollen/grej:<lllÏt•n ('?) (• "gm):ouilks", ~1'11'\l'f\ \, <'k met lijnen lh>ekn \li;lkn : !>el.. I\>· 
nin~~~·n ), dnl·rhnwn nwl j:hmkrs nltkn \\'l'l\'kl· nu~·r ,kn b\·h<'<'rll' ':m,kn lt'h'l"n \\'l"l\'1..<' 
vnn w~·lkl·n vorsddl· k·wrinj:lwn l'lllk \\l'l\'kl· hij lwl>b\•n lll<X'I, d1es lll\'1('1 h111 tAu,kMI\Ie 
IX'IW\'l'll hllll sdwpsl'l\11.'1\k' up lijnt'll ~.,,,, llkllll\\llllt:r den /t•hen llll"f ur ~hdl"C.'nt 
l'mk• lwtm•ll ('l.XVlllt:Xllsp. R~·sr~· dul nwn ht•mll<ll·h tudllt•r l>h.tlt \;lll<k,<'f k\'l"nl\):hc' k" 

d~·st•r rt•k,•ninj:lwn I kX V :t:V lllsp 1 I ~\h \. ltt•m nodt j:h<'ltualll<'"'''l'' l<'):ht•n ,k-nlt'h-en hn 
Vnmk·nlwrj:lll', VI stn~·ntk lwl·ldt•n ll' mnl..<'ll<'. ll' \ll'll'lll' dm· ):nl\'l'll \;111 \'l;~<'lkk-n'll <'lllk
drie j:fllt•flwdt•n ( =~,:rnvimwn \, t•k alsn 1i,1 hl'lhll'H'll ll' ~l;lll<' met l'éll<'n ,,h,t,l ''" llC'IIlh<' 
dt•n .... hl'lll nod1 VI poinll' vnn sitt,•ndl·t>,·,·t,kn md<" j:hl'\'l'h ,,,,,.n,le te \\l"'ll"'l'<' "' <k-1'1<' 
ons vrnuwt• mt•l hnl\'11 l..in<k up hm\'11 ~,.,..._., <'lldl· <'l'll '""'kn <hl<'ll l..u,•nu\):llC'n ,1.-...1 ''""" 

knit•lt,•mlt•. In dnnd<'l\' tkn nndt'l\'11 I..U<'IIinc In hkl\k "''" "''""'" ""''"''"'' \'1,· '"'"l<'n 
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kueninghen met haren parden ende wercke alsot behoert. Int vierde sent Joeris te parde 
metter maeght. drakeende castel alsoot behoort. Intvijfstede roede van Jesse ende int zest 
Triestmm ende Ysaudde. al dit vorseide werc te leveroe van goeden witten steeoen naer de 
behorte vanden wercke ende al up zijnen cast. tAudenaerde te sceepsboerde te leveme, van 
welken werck de vorseide Jan hebben sal CVIIIfp, up dwelc hem gheleent ende betaelt es 
XXIIIIf. 
Rest van deser leveringhen dat men hem noch tachter blijft te deser rekeninghe- IIIxxiiiifp . 

... Mattheux (familienaam niet ingevuld). temmerman van Bruessele, vander cappe die hij 
ghemaect ende up den steenputte int werc ghelevert heeft, dies moestij al thaut leveren up 
zijnen cast hier binnen tgodshuus ende int werc staende . 

... betaelt van vier groete breede spanghen met ghaders eenen groeten ysere boven om tvae
(?)ghespan te beghinen up makene dwelc Mattheux vorseid te Bruesele oecdede maken 
VIfVIIIs (12lr). 

95 den saghers van Ie ende XXXIII voete hauts te saghene om voetlatten ter cause vanden 
schaylledac boven up lorrekin vanden steenputte VIIIs ( 118r) .... van lil paer leden om de 
veinsteekins boven int tac vanden steenputte (128v). 

96 Loy Baert ende zijnen suene metsers vanden lavoere beneden varden graet up te begbin
nen metsene welc lavoer intjaer verleden ghefondert ende uut der erdden gheraseert was 
( 116v ). Mogelijk heeft de volgende post daar ook mee te maken: Loy Baert ende zijnen 
suene metsers om te beghinne- metsen de kupen inde kuekene om dwater in te doene, elc 
van V daghen ( Jl7r) .... Loy Baert ende zijnen suene, van eender ander kunen te metsene 
bachten de kuekene met ghaders te paveme de kuekene daer van noede was ende eenen 
nieuwen heert in de selve kuekene te metsene ende inde kave IX ysers te metsene om thaut 
daer jeghen te berrene ( 117v). 

97 ghequa-mescaeptjeghen Hughen den ghelaesmakere de groet ghelasveinstere andende (= 
aan het uiteinde) vanden doremter boven te trayllene met coperdraden ende insghelijcx de 
V veinsteren vander cappelle hier binnen welke traylle vander veinster up den doremtere es 
groet CXXXIII voete lis den voet... mids dat al van nieux de trayHen ghemaect was ende 
dandere V veinsteren hiJden Vc (?) voete ... mids dat de hilt (=helft?) vanden capeedraden 
noch goet waren ()2lv). 

98 HAO 521 .... dospitael vors- heeft tvoors- beghynhof gheheeten de cl u se met drie stoepen 
wijn!óo siaers erffelic ... de jonvr- beghynen daer jeghen hebbende de huussinghen met al de 
gheheelen besloten erve in de vouch. 
De begijnen ve!>tigden zich toen in de omgeving van de burcht, waar nu nog het begijnhof 
\taal. 

99 HAO I 59 (I 448) is enkel een fragment van een rekening. 
100 HAO 160 (1455). 
101 tween mel<;er\ eiken van Ilh daghen ande cleine poorte naest de cappellen in beede zijden 

voer gracht te fandeerne ende te zalmenterene (177r). 
102 Choolin Baert en- Driese zinen hroedre metsers elc van ande poorte naest de cappellen 

ende huusekine, van te zalmentere de twee zijt wanghen van ondert toot boaven te metsene, 
bewerpcne en- te \terckene ( 176v ). 

103 HAO 161 fl457). 

104 welke so-me min vor\- vrauwe al ghedistrihueert en- hekenert heeft inden huerbuer vand
huu\- en- .... ? inde r-paracien vanden huusinghen up de goeden buten de welk meest alle 
v-brant waren bijder lester orloghe f217r). 

105 ... ghcoome"K:apt e- bctaclt Janne Jacquemarten te-merman en- Gillis zinen broedre van
den nieuwcn wcrckc dat zij ande wat-mucine dit jaer ghemaect hebben te wetenen de 
wat-wecch vand- houtplaten up waert toot inde vurst vand- vors- mucine nieux te makene 
dlJudc utc te doenc en- dnicuwe te steilene en- te stuitene alsoot behoort, item dwat-wicl 
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al nieux te lasschene (?)en- te verhalpene teenen nieuwen cour ('!Jen- den CDgbt al nta~ll 
te makene ( 188v) .... Colin Baert en- Driesch zinen broedr- vand- nieuwen rnaab!'e te 
legghene en- den stoel vand- muelcsteene te met!>Cne milh den httrde ofte rame mde 'I'On

muelne te makene (211 v) .... ghecoopman!>Capt te Domicke jegh- Willem- den fondeur. 
eene motaline (=metalen) vlote van onsen patroon die hem gheMmden W<ö dwelk vlote 
weecht IIIIxxll....f te IlllsYid p elc pont ende leit de!.-vors t~schen den~ en- den 
steenbalken daerup dat al de muelne drayt bedragh- XYIIU:XIsllld. .. Arent den !.loolma
kere betaelt van div-schen grooten yserweerck ghemaect en- ghele\·en ande \"OOn- muelne 
als van band- bouten, hanckers, stechcreepe, windelinghe en- andersiM draghl al pd 1?1 

zine rekeningh- boven den houden ysere dat hij vand- vors- houden muelne ondaen beeft 
XU:IIIIs .. .Janne Boursin coopman van Dornick bel- vande- nieuwen maerix"e daerop dal 
den hasse nu draeyt (214r). 

106 Pier- Loot (Pierloot?)metsere van d- muere onder den wingaen ant hende \'lllld-~ter 
up de veste te makene in leeme en- met calck te o'·ertreckene en- de zwincoteo buten int 
vors hof ront o-me te solmenteren- hem betaelt in eenen t.asse :XXX!Is.. .. den tweeo kind
ren Stokers/ Srokers(?) ticheldeckers vand- cappellen buten int hof en- ooc den nieu~ao-en 
camere , int zelve dat metten groote- stooreme ontdect was eiken van V daghen met huerl
cnapen te XXIIlis elcx daechs heft VIILS (188v). 

107 HAO 162 (1458). 

108 Jacop Clais-, Pietren temmerlieden van dat zij de zale in beede zijden up g~elt ende 
ghescoort hebben metsghaders allet t houtt verhauwen ende dander wen: al tontsine ende 
afghedaen (29r) de houtten ende banten vande stellinghe ande zale mids twccn ~NIL.en 
buten int hof te zaghene (29v), Pietervan Wambeke vande hue~ien up de zale te ontde.:· 
kene ende weder te deckene (30r), ... ghecocht jeghen den ken:~te~ \1lll Be\'ere \'11 
langhe holieme danof dat de aute scooren en- ooc de hoofde ghemac.:-t waren dae.rrnec de 
zate ghescoort ende up ghestelt was, ... Mt-eux den scrijnmakere betaelt \1lll ccnen 41W1.1ere 
scrinhouts dat hij ind- veinstren vcrwrocht ht.-eft OO\'en dat ons lW"Cthlcef vanden muelne .. 
Lauwerio Classen, van elc van eeckcn latten verwrocht up de 1.ale l'llwen den nit•u\\en 
werckc, ... Micchiel Blancquuert ende Junne Scoot betach XII duust qllllfCCI. nl«Sl :alle 
vcrwracht int nieuwe wcrc vanden zale op de zijde ter maen:t \\:ter! .... Janne Baen. Coclint 
ende Dricsch zinc hroeders metsers hctaelt vanden ta."\t•n:l..e dat Lij ghell\>nleo 1\ad.kn te 
mukene ende meeste gheducn es, dwelc zij noch \'uldocn llll\Ctcn. te wetene dc,"('ll\' Li_)d(- IC'f 

poorten wacrt VImde znlc hier hinnen how v:mdcr \'Oetli,i~ten up llll>lt' den •.l•tl..e wd eDik 
rijntlic te mukenc up huerliedcn coste ui nacr dinhoudt• vander tx·wcfllC rl.lll\>f ghem~:t 
(30v). 

I 09 C'oelin Bucrt vun dut hij hoven de cappclkn nik de ):hntt•n t•ndt· dt• '' intl>cl)!he nlllll- l\0\llle 
hcworpcn endt• ghcstopt ht•t•ft dacrt ultoo in rcyndc ';10 111 d:~lwn (.'tlr\. 

110 llcynen den schilden: vund· prt.•dicstod der C\\llfn: cmk der lijs· !'Iu ten mt h\1f te \Oirc.'\\-cne 
vun ui XXXVIs (23r) .... Duniel ( vundt•r Sll>ght•n ·~)ende 111\1."11 l..nal\l' nm dat hiJ den OI<'U· 

wen stoel vumk-r orglwk-n up dt•n ll1ll:~ud t:,ht'lllllt"\.'1 hl."t·tt (~~v l. llt•J"'-'' ~t;~;~ttus:-.('11 l\\'1."<' 
undcrc wcrkllllllllht•lk'n vun dt•Jdldt• nwt·~ter. uit~t'\1\Cnl.a.an dt• "indnwlen \:111 h\•tl..l•>~" 
k•r in dt• I hun. 

lil Jucop vor~ciu t•ndt• /.tlll'n llt'Vl' vulllk'n hlllltkn l..t•ltler Jut•rt.•n te ''-'nll;ll..t•tl<." t't'h.k '"". •k 
slotL· vnmk· put~ul~ht• udllt'r dt• l..ut•dt'llt' cll..en \:111 1111 ''''~hen \~~r). 

112 IIAO I Cl.~ ( 14~1Jl. 
113 Cuppin dt• ( 'upn:, Juns /lllll' cndt• tWt'l' l..nnJX'Il dit• de "'f'M'idc 11\l.'ht'" thl.'tl\k•n mt 1'1.111\\«< 

emk- muh·n vumk- nÎl'U\\'l'll wintlx-l)!ht•n up llt•n t:,ht•\dt• \;tmle t:tkn,cll.. '"" \' tl.'\$11<."n 
(ti1lv). Mn~t·lijl.. slllul dt• vllfi):t' post dam'"'" llll't' in wrt>illld Cl>ehn l\;1\'!1 \;UI ,1.11 hij ,\en 
~ht•wk- tt•r st'lll'rt' wm·rtt•mk'l\lll.'lk lijslt'll \atllkn nil.'ll\\t'll \\cn·l..' k~t en· ~II<."N't\"rt 
( (ll)f). 
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114 Piet Pennint:. lootgietre. van diversehen loode up de ortatorie, (sic) vandenkesten ende 
panneeJen daerop staende, voort meer van andren loot ende sauduren ghelevert ende ghe
leyt ant tgroote nieuwe dac neffens den wintberghen up de oratorie, up de cappelleende in 
de houde ghoten vanden huuse mids zekere thenin (=tinnen) weerc vermanghelt (75v). 

115 Reymere den scaelgedeckere en- zine ghesellen van dat hij de zijd- vande zale ter poorten 
waert metghaders miene vrauwen oratorie up beede zijden wel ende souffissantelic met 
goede scaelgen van Martinsoo ghedecl hebben ende voort al te stoffe daertoe ghelevert , .. . 
Martin Drege (?). lootgietre te Ghent vander ghoten ligghende ant zelve dac vande zalen .. . 
zonder de hanghende pijpe (74r), ... Janne de ghelaesmakere betaelt vande IX ghelaesvein
stren staende inde nieuwe steenin lunders-(?)up de zale ter plaetse waert (74v). De naam 
Maninsoo zou mogelijk op een bekende leverancier uit het Doornikse, Martin Fosse, kun
nen duiden maar zeker is dat niet, temeer daar materialen in de regel naar hun herkomst 
omschreven werden. 

116 Jacop de Wulf en- zine ghesellen vanden zoldre up de roede camere te verlegghene hou
dende VIIIc en- L voete berts (71 r), Mee u x den scrinmakere van XX daghen ande veinstren 
boven ende beneden te vuldoene ende hanghent alsoot behoorde (71 v), ... den zoldre vande 
niewen camere, de rebben gheleyt metten zoldere, veinstren, dueren ende den graet ghestelt 
173r). 

117 Jooris den Grave, smet vande viere groete traeillen ende voort den tween clenen dewelke 
hanghen zullen ant veinstren vande rekencamere ende daer neffens ghewracht in zulc-
ker wijse als men zien mach, de welk vorseide VI traeillen weghen te zamen, zonder de 
sluetels daermet dat zij ghesloten zullen wesen, XIcXLIIf .... Pi eter den Saldre (?) betaelt 
vande vorseide zes traeillen groen te varewene ende den parketten al te vergoudene alsoot 
behoort met olyvarewen (75r). 

118 HAO 164 (1460). 

119 HAO 164, I lOr. 

120 van IXc eeck- planeken te zaghene om I- de rode came- nieux Ie verlegghene ( 112r). 

121 betaelt Reynier en- Janne van Brakle scaeldedeckers vande dacke up den doremter an 
beede de zijden scoon te makene, te stoppene ende de wintberghe al te stoffeeroe mergha
ders den loodin ghuetkins daeran te slutene (I 13r). Zie de bemerkingen in verband met de 
rekening van 1440 (noot 67). 

122 HAO 523 ... dat de vomomde prieuse ofte haere naercomers cause ende actie hebbende 
vanden zeiven godshuuse zullen maghen doen maken ende metsen tallen tijden als hem
lieden ghelievgen sal eenich ... up huerlieder erve welke erve haere besaert (?) tv- anden 
muer vanden vors- cloostre vanden frermineruen dat zij zullen vermaghen te doen metsene 
huerl- ghevele vanden zeiven muere up den vornomde muer toebehoorende den vorscicten 
cloostre van den frermineuren, behouden dies dat de vornom- prieuse ofte haer naercomers 
ghehouden zullen zijn den voorscicten muer vanden frermineurs alsbeure (?) ale huer-
lied- ghevele ende huuz daer up staen sam soffisantelic te ghereke te houden zijn den cast 
vanden zeiven clostre vanden frermineuren, ende ooc insghelijcx dat de voors prieuse noch 
huere naecomers vermaghen zullen eeneghe veinsteren met ghelasen ofte andersome noch 
ooc rui~soten ofte huesinghe van ccncghc waeteringhe ... den zeiven muer a-ofte ghcvele 
te makene ofte door rnaeken up de zijde vanden voors.clooster vanden frcrmineuren. Cfr 
een 17de-ecuwse parafrase van de:ze akte in HAO 25, maar nu gedateerd 1462: ... dat wij 
ende onse naercommcrs sullen moghcn doen metsen weereken ende cammen tallen tyden 
al\ onlieden belieft tol up den muer vanden voors ciaestere vanden fremineuren den wele
ken an ons erve comt bchaudclic dien dat wij den selven huerlicdcn muer over ons ende 
naecommcrs alzo verre als onsen ghcvcl ende huus daer up staen sal softhantelic moeten 
hauden te ghcreke ~mder den cast vanden sclvcn clocstcre vanden frcmincurcn ende oe~: 
dat wy noch onse nacrcommcrs niet en vcrmughen eenighc veinstren met ghelas ofte 
andcr,in~ noch occ ruy\~Jten ofte luesinghcn van ecnighc waterganghc te moghen makene 
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inden ghevele ofte mucr up de zijde vanden voo~ cloe~tere vanden fn=mineun:n gbelijc ter 
consent ende condicien voorscreven .. 

123 HAO 164 bis (1461). 

124 ... ghereden den XVIst dach van sporkele te Bru~le bij meester Janne '-ander Broght. 
steenhauwere. al dat de zelve Clessenere den zeiven mee~ter Jan bij scq>enen van 
Bruesele wettetic (153r) verbant de vorwordde ende coopmescap van alden werclt te 
leveroe (152v) .. Elders komt dezelfde persoonlijk kennelijk voor als -Jan \-anden Bergbc-. 
Andere ··Brusselaars" waren: Roelant, metsere van Bruesele i !58r1. Gilli.s. s.teenhauw·en: 
van Bruesele (159r), wellicht ook Ghuekin. zinen gheselle i( idem I, Willem 'anden Bergbc. 
Jans zone. van Bruesele (162v), 

125 Pietren ende Heynric, scilders vanden borreputte. hier binnen \'lUl onder tot boven scoooe 
te makene ende dien te overlegghene met 111 rocken al van goeden lootuitte met~ 
den beetgen te stoffeeroe wat de aensighten ende wapenen alsoot behoord! 057\' 1 . 

126 ghereden te Dornicke den XV ste dach van meye omme Janne Thomae<O daer te bedwing
hene bij wette als vande leveringhen vande steenin tafele ( 153v). Of een tweede post. waar 
Jan Thomaes ook betrokken was, verband hield met de eerste. is niet duidelijk: g~ 
te Doroicke omme ons steenwerc van Jan Thomaes \\'uimet~lte onfane dwel \'lUl onsen 
weghe daer tonsen versouck ghearresteert was .. (l54r). 

127 Dominick- Jan Thomaes knape was beelge snijdere \'anden zes beetgen ~taende anden zd
ven putte nieuw, doude te versnijdene. ende die te pareeroe ende ooc te ,-erwapene 1157, I. 

128 Jacop de Wulf vorseid vande zale- up de zijde ter putte waert te scoorene van ondere toot 
boven van IIh daghen .... den zeiven Jacop de Wulf vanden houden 'einsterwen:l.: ''3fllk 
zelver zale af te nemen, van VI daghen, .. .Jacop de- Wulf \'Orseid van \'I fru~len gile
rnaeet dacr-op dat de boghen onder de zale ghewelft z.in van VI daghen ... Pietcr \ brtins
ende zinen gheselle vanden houtc vandc frumeelcn te z_aghene van lllh ddghcn .... Picter 
vorseid vande houten ende de voetlatten vandt• staclge- dak- ~wen de r.ale- up de rijd tC'n 
putte waert te zaghene van 111 daghen ... .Jacop den Wulf vorseid \'linde L.epe.rs txwcn de 
vorseidc zate- up de zijde ten putte waert te ... vocurcnc l'ffime met S~:ac.-lgcn te lko:L.ell(' \1lll 

111, .. .Janne van Brakele en- Jacoppe zincn hroc.-drc s.:aelgl'<.it"\.'ler.; \1lnden da.:L.e up de 1~c 
de z.ijdc ten putte waerts groot zijnde 111 (c)? 111 vircndl-cl ende 1111 \\'l(.'b al nicu\ h." Jc."\.·
kcne vanden ghevelc ten tlorcmtrc waerts stn-.:kende toot ande piJpe \Unde L.a'e \mlÛCr «I· 
ver zate ende tlit met goeden scuelgen van Martinso-C~) en- Ru:~tr!) henirc."n van al1uiL.e 
stckc ende stoffen als zij damlre zijde hier voortyts dc..·tt·n ... .Jnos '"" Bc\ersluu~- \unden 
dake te metene ( 15tlr) . 
... Pieter Penninc loot~hit-trt• vande ~hote li~hendl· endl· h~m~hl·ndt- ;mt tehe o.b.: dc.'\\l-'kL.C' 
draecht tghcwichte met~hndl•rs de- snudurc l'lll.k houo.l- h"-'1 ~hclc\'t'rt t'llU\'Ie de ~htx·tl..m 
ligghende neffens de wintht·r~lwn \'lllltk ~ho.•wls o.•mk '"'"-'den lt"-"-1 ~hclt•\t'rt andcn 11"-IIC'
nier in de zout l'nmer enul' imk ghoten ght·~•••pt hl"cn o.kn tit"\.·huu~ ... .Jn""'P de.· Wulf \an 
t•cnder ducre lllllk mt•spullt' t'll tl\'11.' dt• winstn·n ~·wn te vershmt• Jt·~ht•n o.k• dut•ren '~'" 
lllh dnghl·n .... Rudunl metst•rt• \'lUl Brul'St•k vnn l'XX llllh .. ta~hen hier hum • .-n ~h<'nl<'t,.t 
de J.Ïjdl· vumle 1.ule nwtghmk·rs dt•n muo.•n· hul\ ~tn"\.·l..cndc nl'llcns dc· rel.. .. ·n.:.unC'r c1kk 
mx· Ul'll llllll'f tussl'lll'll do.• vnrsl'Ïdl· Cllllll'l\' cndt• <k ~~,,.t,•n,·amo.•r C't,·, •.. .Jmu~<.· R'"-'"""1<." 
1.incn knnpl' int 1.l'lw wert· tl\11.' \'llll (' XXllil h d;t~ht•n (15!\rl ........ Ghut·l..nl<." tmcn 
ghcsclle sto.·l·nhmtWt'fl' vnmk slt't'lll'll lt' hmiWl'lll.' t'lltk ll' ~.·urll.'nt• lllltkll ''-'lllstren \,111\k 
kelurl' onder do.• vorseitk /.uk· \'1111 IX h dnglwn, .. .Jamtc 1\hl(·rtt•nnnnno.• lldl<."l•""-'1..\'t\" '·""Ie: 
hut•skn vundt• 1nlc- ll•nt,kd..l'llt' o.•mt~.· oo~o· \H'tkr te dt"\.·l..,•nt•, ..... kn td\1.'11 l\h\t1cm~<m 1.'11\k" 
Ght't'rl Wo.•st•mut•llwtnl'lt \'tllldt• tijdl'llll•ntdt"-'"l'llt' Clllk \\o."lkf 11.' slU\IIl'IIC' lt<'ht" \\t"l\' 

uni st'lll'lgo.• du1.· nwt ,•,•nt·n 1-.IHIJ'II.' nwt~hndl·~ /o.'l..l•r \:U\1\l'<.'lc. ,,n,. )!hdi.'\CI111lt t<'hc \\en· . 
... 1\!t'l'Ust• fn('ll snijnmnl..,·n· \'1111 XI. dn~lwn dit jan hit•r l'mno.·n Jo!h''" 1;1\ht '"""' 1111.'11\\C' 
winstrt•n vnndt• /lilt• hown up do.• tijd,• l1'11 Jllltll' ""''11 (I :'il,lr). 

.. .Jnnnt• dt•n glwluo.·smnl..,••t• hl.'ln,•lt vnmk \'lllluud,·l' 11\\lc 1111.'11\\1.' \'l"lll'll\"11 liJ' ,Ie: uk nl<'l 
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haren rouden inden middewaen .... Arent den ghelaesmakere van XXXII cicene ghelaeskins 
inde zelve nieuwe houtin veinstren, ... Meeuse den scrijnmakere betaelt vande tween wulg
hen tafelen van X voeten te makene van onsen stoffen twee voremen omme de welfqua
reele te makene en- twee winckle- omme de metsers ende steenhauwers, ... Arent den 
ghelaesmakere noch betach van eender veinstre- ghemaect van onse- stoffen int woonhuus 
buten end- cappelle doude ghelaese int ziechuus ghestopt" ... Gheeraen Huevic betaelt van 
LXXII ruiten ghemaect an alle de cleine vensterkins vande nieuwe veinsters an beede de 
zijden vande zalen boven ende costen mids den houden roeden hem ov-ghegeheven (159v), 

... \\lllem Vanden Berghe, Jans zone, van Bruesele, vande cruusveinstren staende up de zale 
naest de- bottelryen de welk hij tAudenaerde leverde met allen den bauten ende haecken, 
freyen (?)ende passetten diere toebehoordden van alzulken fauchoene als zun vadre dandre 
gheleven hadde ( 162v), ... int nieuwe werc vande zale up de zijde ten putte waert als van 
langhen hanckers boven den ganghe de langhen abeelen ligghende inden ghevele up beede 
de henden vande zelver zale (165v). 

129 Gillis. steenhauwervan Bruesele. van ant lavoer beneden inden pant ende eldre in presente 
dachueren boven Jans- vorword- vanden Berghe van XIII daghen (159r). 

130 Janne ende Gillis van Hoorenbek. beeden ghebroeders. vanden duufhuuse buten int hof 
ande cappelle al nieux te stakene, te lanckene. te plackene , den zeiven tween ghebroeders 
betaelt de rocke up tzelve duufhuus (156v), ... Loy Willems van VIII daghen ant duufhuus 
buten int hof ande cappelle doude mueraille te hoogbene ( 158v). 

131 HAO 166(1462). 

132 ... ghereden te Ghent Colin Baen ende Loy Willems metsers met hen te voet omme aldaer 
te ziene al zulke manieren van veinstren met steenin gheveln als zij boven den ziechuuse 
nu(?) ghemaect hebben (29r) ... .Jan van Clessenere, Colin Baen ende Stevin .. ghesonden te 
Bruesele te voet omme aldaer te comescippene torrekin (30r). 

133 ghereden den XIIIIste in ouste te Bruesele bij meester Janne Vanden Berghe omme te 
wetene te wat tijde dat hy dweerc vande ogiven ende ooc den steegbere leveren zoude 
metghaders ooc van een beweerp vanden torrekine maken (29v), ... Gillis de Prinse-, steen
hauwer van Bruesele, van diversehen werck ghewracht boven de- leveringhen van meester 
Janne vanden Berghe zinen meester (32v), ... betaelt de kercken van Audenaerde noch een 
virendeel van eender roede witte ordune verwracht int lorrekin ende ande groote huutghe
spannen veinstren (39r) . ... Godevaert den Bosschereende Janne van Everghem steenhau
wers van Bruesele betaelt van huerlieden inslaghe die hemlieden bleef vande coopmescap 
vanden torrekine dwelc staen zal up de ghevele vande cappelleende ziechuuse (43v). 

134 Jacop de- Wulf temmerman ende zine ghesellen betaelt vanden taswerck dat hij ghemaect 
heeft ant ziechuus boven den comble afgheleyt dnieuwe werc daerup ghestelt als blijct 
int beweerpal int langhe danof ghewaghende metsghadre- doude beghinhuus afghedaen, 

... Pieter Neutin- ende zienen gheselle betach van eenen bal kc te zaghene metghaders alle
den corbeelen ende platten Mijlen ant vorseide weerc toot XXc voete, ... XLilllc rebben. 
int zelve werc (31 v ), ... Willem meto;ere ende zin knape ant zelve ziechuus van lillxxilil h 
daghen, ... Willem ende zin knape ant zelve werc van XVlllh daghen, ... eenen metsere van 
Zulsche ende zinen knape int 1.elve werc ... Roelant van Brustele metsere ant zelve werc 
(32r). 

135 ghecocht jcghen Baudin Focquet van Flourshcrghe de X nieuwe baleken ligghende up 
de nieuwe camcrboven de zicchuusc metlil platte stijlen zonder de corbeele, item XXX 
ghcheele ghe\panne metten haelbalkc- al eeckin thuus hier binnen hove ghelcvcrt, ... hctaelt 
Lauwerein'ie van Ghcnt I Xe ende L tichelen ommc den hovcnc te Picters- Ram-, de camere 
bij de rekencamere ende ooc de hovene hier binnen te pavccrne (38v). 

136 Roegcm den scrinmakcrc hemelt vanden ponale dat hij van zinen houtic ghclcvert ende 
ghemacct heeft inde rckencamc (32r). 
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137 Solin ('?) Baert metsers van X daghen dat hij den nieuwen muer vanden ~Jechuu~ binnen 
ov-/on- trock- heeft (33r). 

138 Jan Moertelmans tichdeldeckere ende zinen ghesellen. vanden ziechull!ie doude dac al af te 
legghene, thuus vanden beghinen ooc te ootdeckene ende te ontlattcne, dnieuwe wen: up 
tzelve huus up de zijde ter zalen waert metghaders den grooten slapere al nieux te lancne. 
te deckene met ons houden tichelen, die scoon te makene, item voon den zijt muer teil 

frermeneuren waert ende up dandre plaetschen ooc mede beede de zijden vor- boven den 
dake vande cappellen blaeu te varewene ende dat te oottreekoe als- metselrye .. J34vl. Die 
laatste handeling heeft duidelijk als doel baksteenwerk te camoutleren als Doornihe st«n 
of ten minste het contrast tussen de beide materialen te verzachten. Janne van Brakele ,-afld.. 
dake up tziechuus ter freremeneuren waert betaelt van dat hij dat ghcdect heeft van goeden 
scaelgen (=schalies) van Martinso-{?) ende met Range (?lhoutte al destoffe ghelevert ende 
ghewracht up zinen cost dwelc vorseide dac inhout mids- alde- beeldene ?), v.-erck- en- ooc 
de veinstren staende up dandre zijde ter plaeLo;en waert VIII Je ende LXXII voeten 135n. 

139 Pieter den scildre betaelt vande cruuse up den ghevele west waert te stoffc-eme metghader. 
de- V panneelen staende up de cleine vensterkins vanden ziechuuse al met olye '-arc:v.-cn 
zonder gaud (35r), .. .Janne van Brakle saelg (=schalie) deçkere bet- vand- nieuv.en v.inen 
vursten up tziechuus en- veinstren te leggebene up zinen cost Illf...XIls 06r1. 

140 den steenhouwers van Herseghem betach \'an X witte cruuseveinstren bo\'en up ha:dc de 
zijden vande ziechuuse ghestelt ghelevert te Herme1ghem up de Schelde t39rl. 

141 den vors- steenhouwers van Herseghem betaelt noch eene veinstre anden ~"5.aelter 
plaetse waert LIIIIs (39r). 

142 Jacop de- Wulf temmerman van tween daghen dat hij de planeken up de z.ale Ie)-&:- txwen 
den pande (36r). 

143 Pieter Martins ende zinen gheselle van tween daghen omme de fnuneden \'30den pand 
(33v), .. .Jacop den Wulf, Jan zinen neve. Joos de Bels en- Gillekin temmerlit.'den. \-:mden 
cleinen frumcelen ancien punt te makene ende te steilene int werc (.~5rl. Wdhcht is hier 
wel degelijk sprake van fom1elen, houten mullen waamp de gewehl.'n g-emaakt of heNeld 
werden. 

144 Jacop Lampin hetach van twccn daghen dat hij de lx't"lgen end<' "'~-en stdde ande n\lld\Cn 
('?) int ziechuus ende ooc de scildckin vcrwapende v:mdt' inghd- ande sll'4steenc inden 1'-'nl 
vor de rekcncumcr Xlls (37r). 

145 Meeux Ra(?)scrinmakerc van XI daghen dut hij ant hnq!hdhuus ind.· ,·"ppt•lk clllk· up de 
roodc camere ghcsl·ndt heeft (~tlr). 

14tl I-IAO 167 ( 1463). 

147 Godcvucrt de Bosschcrc, copmun vun Brucsdc.lx•t:leh v:mdcn lllm'kC' ~t:~ende h1C'r up l'IO..C 
cuppcllc te makene al van lijnder stutTen, dut ll' lll<.'ISCIIC, lil' Cll(l!X' ll' lewme, ghc.·m:ht 
ende ghcdcct. lil' stcllingl1l' te makt•n \'Uil nnl-t' l-tnlli.·n. al up tinl."n <''"''· Dl<'~ nllx'l llll.'ll 
hem ICVl'fl'll al dloot, dyscn.'. enk t'lllk quafl'\.'k <lutlulllC dt•n '''rst•iden "'·m·k g;~<.'nde 
cntlc vcrhul·rhlll'rl wcsl'll 1nl. \'1111 wl'lkt•n ,.,,rs .... adt•n wcn·kl' hij hd,lx·n t'lhk ,,ntl;~en heel1 
dies moest hijtja er en dl· dad1 homkn stat•ndl' ll' tincn ln~ll' \1111 allt•n "<-.i re ,.,, •. 

14K ... dat hij hij laste vnn oll~l·n ton\• kin up dt• ~·ap,x·IIC' hi<·ri'lilllll'll h<'M.lght•n• .te ''''l'l'd!C' 
muCl'lt' dan IC' vuorwol\llk was VI \'llt'lt', \llrt 1XX' \:lil XL HX'tll' \UTSIC' <he ttll<."k~t t.IJn up 
tcruuswcfl' hown dl'll sll•cghl'l\' ... l'11lk \'ort 'm1<k \'1 ]llllln<'l'kn JiC' 111<.'11 ~tdkn tal up ,Ie 
vurst vamkn /.Ïcchuus (K5vl. l\ktll'f1111M~\\<'fl' hll\t'n lkn st<'l'ghcn: \\lll\h IC'II nunstt' l'l'll 
trup, l'VcntuCl'll'l'n trnptorcn gt•ïmplkt'<'nl, muur dmmwC'r h<'\.'li n~<.·n ~l.'l'n cnt..d ''""-'1\'l'l 
spoor 111l'l'r. Wat h.:ruust•wcn: tli'-'~·Ïl's wns hlijfl onlx•kt•ml 1\kn l..;m Jcnt..,•n ll<.'ltt,l :WI<'l'll 

"kruisgewelf' 11f mm 11l'l !..ruis g<'Vormd dom d,• l..:aphulkcn \·;m .IC' "''""'1\lls \;111 ,Ie'""''('' 
fl'll, 
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149 den Grave smet te Pamele betach vanden cruuse staende up torreke boven de cappellen 
hier binnen dwelc drouch in ghewichte te samen van VIIJfp (87v), ... Pietren ende Heynric 
scilders vanden cruuse up torrekin metghaders den appels metter hooze- ende de croonen, 
metten raeyen (stralen?) te verpudene (?)met sinen pude (?) (83v). 

150 ghecochtjeghen Janne van Brakle IIIc pondt houts loots comende van Houthem omme te 
vergbietene int metswerc vanden torrekine ende vanden pandt (86r). 

151 Janne Moerterman ende zinen knape van den dack boven den ziechuus up de zijde ter 
plaetsen waert te brekene omme de stellinghe vanden torekine te steilene ende dat zelve 
dac weder te ... (83v), ... Janne den scaelgedeckre van Lucvene vanden allen den gaten up 
de cappelle ende ooc up tziechuus te stoppene daer de stellinghe vanden torrekine up stont 
metghaders den portale boven onser Vrauwen and duerre vanden ziechuuse al van zinen 
scaellgen ende naghelen (84v). 

15::?. meester Janne den scaelgedeckre van Lucvene betaelt vanden dack boven den steegbere 
tusschen den doremtre ende de zalen nieux te deckene met goeden scaelgen van Martinsa
ende met ghezaeghden eeckine berdren alle de naghelen te leveroe (80v) .... Daniel vors
vand- comble al nieux te makene boven den steegh- tusschen den doremtre en- de zalen 
crumswijs van XLII daghen (83r) .... Janne den scaelgedeckre van Lucvene vand-n allen den 
gaten up de cappelle en- ooc up tziechuus te stoppene daer de stellinghe vand- torrekine up 
stont metghaders den portale boven onser Vrauwen and- duerre vand- ziechuuse (84v). 

153 Zie noot IlO. 
154 Janne ende Joos vorseid vanden dacke boven den houthuuse neffens de stove af te doene 

ende weder te makene de crebbe metten resteliere inde schuere elc van VI daghen .. 
... Robbin de Crits. ticheldeckere met zinen knape van up de- gaste camere en ooc boven den 
vorseide houthuuse te deckene ende te stoppene van V daghen (82v). 

155 Colin Baert metsere met zinen knape van dat hij boven den steegher alle de welve mergha
ders den ghevele an beede zijden ghemaect heeft, de dueure vanden doremtre verstelt, de 
bottelrye ghewelft, dlamber(?)up de zale verstelt, de duerue daeran ghemaect, CIIII welven 
onder de zelve bottelrye inde vorseide pant ende andersins van IIIIxx XVI daghe (81 v). 

156 Gherekent jeghen meester Janne vanden Berghe, steenhauwere, den XVIII sten dach van 
sporkle anno LXI wettelijc bij secpenen van Bruesele van alden werck dat hij ghemaect 
ende ghelevert heeft an beede de zijden vande zale van ondre toot boven, metghaders den 
<>teeghere, den welven, ogiven, slotsteeoen vanden pand, ende andersins al int langhe inde 
zelve rekeninghe. elc bij zondre verclaert van welk- vorseide werck men den zeiven mees
ter Jan ter zelve rekeninghe tachter ende sculdich was (85r). 

157 Colin Baert en- Dries zinen broedre betach vand- zoldre voren boven tziechuus ter cappel
len waert met heert tichelen te paverne, ooc mede de lenen ("hengsels") anden nieuwen 
~teeghere ind- muer te met~ne en- zou ooc te ghietene (met lood?) (80v). 

158 Roelant met<>ere van allen de voormen inden pant te steilene anden doremtre buten ende 
binnen up beede de ziden te stoffeeroe ende te sluutene daert ghescuert was van XXlliJ 
daghen (8Jv). 

159 HAO 168 (1464). 

160 Meeux Aelgoet, scrijnmakere, van dat hij twee portalen ghemaect heeft, bcede de cameren 
beneden ghe<,cudt, V nieuwe tafelen metten scraghen, een VI cantte dreschote (=dressoir) 
up de 7.ale ende vort meer ander diversche weerd toot I Ie ende XII daghen, f VIspende 
den CO'it <.c.laech!o heft LXIllf:XII~ .... Pieter van As pre vande voeyen an beede de portalen te 
\uydene XXXVJJis, ... den 7.elven Pietervan alder sneden die hij ghesneden heeft ant vor
r.eide drcschote IIIfllll, ... Jacop Lampin vande 11/1 bcclgen up tportael boven metghaders 
den tween rcprij<>en hangbende ant dresschore Llllls. "Beelge" betekent hier klaarblijkelijk 

"beeldl>Culptuur". Vcrmit., de beeldhouwer zowel werkte aan een dressoir als aan de beelden 
boven het portaal volgt daaruit dat het hier allemaal om houtwerk ging .... 
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Pi eter den scildre van allen den herdekins jeghen de snede ende ooc den tween n:prij~oen ant 
dreschore te vaerwene ende te stoffeeroe XXVIls ... Colin de Cupre "-an IXh mudde ca1c1 
verwracht ande vorseide cappelle buten .... Pieter Pieten. Potghietre "7lD XVh ~ loob 
verwracht ant vorseide torrekin mids den sauduren .... mee!>ter Janne "'30dcn Ba-ghe van 
Bruesele betaelt tpayement ghevallen van k.o;s (= ker..tavond?l LXIlil ende Sent Ja.nwncue 
LXV draghende Illlxx XVU:p ende date tereausen vande resten vanden werd.e etc t133n. 

161 Dries- Baert metsere van XIII daghen dat hij den ghevele vande z.eh·er cappellen ende \ut 

stoot omme buten ende binnen ghestoffeert heeft te Xllsp met zinen Jmape elcx dacdö 
( 130r), ... den zaghers van VIIIc ende L cloeshouts te zaghene danof dat torreiUn up de 
cappelle buten int hof ghemaect was ... .Jacoppe den Wulf vanden vorseiden tom:kine te 
makene in tasse, .. .Janne van Brakle scaelgedeckere vande vorseide torrekine te dekene 
met scaelge van Martinso- ende al de sloffe daertoe te le,·eme ( 131 ,. 1 •.. Jooris den Gra\'C 
smet te Pamele vander cruusse staende up tvorseide torrekin .... Pietren den ~ldre beuelt 
vand- vorseide cruusse en- wederhane (?)te stoffeeroe metghader.. de appelsant z.eh-e 
cruusse dien up thuus hier binnen plach te stane ( 131 "' ) ... Jacoppe vander Brugg.hen. 
ticheldeckere, betaelt vande vorseide caeppellen al te ontdeckene. nieux te lanene. doude 
tichelen scoon te makene ende nieux te deckene met llll hooreboomen •.. Janne van 
Brakele scaelgedeckere vorseide betaelt de reste als vanden dake up ziechuus (131 bi~ r1. 

162 HAO 169 (1465). 
163 Ghecoopmescapt jeghen Godevaert den Bossche de Jonghe al den nieuwen pant !'taende 

ende streekende onder den doremtre vanden lavoeure toot voor de kue.:kendueure ende 
dien van al zulken weercke fairchoene in? steeoen als hij gheleven ende ~aende o. gheliJC 
ende in alder manie-n dat danof de bewerpc ende voorworode al int I3DC ek b1j ronden: 
wel verclare- ende mencioen(?) maken van al welken vorseiden \\en:J..e hiJ bt.~n llll de 
som me van zesse ende viertich ponden grooten Vlaem~he munten • .Jan..'Î den X\'U: ttc.· 
(?) etc te kess (=kerstavond) LXV ende tsourpluus XXXf: gr hinnen drien jai'Cn. te \\Ctene 
X±: gr te kess- LXXVI. dandre te kess- LXVII en- tderde? over de 'ullc l>c:-t;alinghe te J..C'!'.,· 
LXVlll. van welke vorscidc sommen den zeiven hc.-taelt deeNe pa~enlCnt \-:111 t...~,- LX\' 
vorseid draghende XVU: gl. maken C lllh' X !lip ( 178r\... 
Arent Noclfs ende zinco ghcsclle van XVI daghen dat z:ij dwen: \nndc.·n nieu\\en pand 
ghcmaect ende ghcstclt hchhen ... .Jannc van Bmkde \:mdc.·n panck· al nic-u' te dc:-.:lene \-all 

XVIII daghen ( 177r). 
I 64 Ghccoopmescapt jcghcn Godevacri den BoSSl'he.'n' \tlr..eid de.'" intl>c:-l)!hc.' li~hc.'nde ur 

hecde de ghcvels vanden dorcmtrc. mctghad<.'r.> lx'C.'C.Ic.• t.k pijpc.·n al"'" !!•~n '' ltl('n 

Brueselsc:hcn stc~.·ncn 11.• makene die ghc.•l·nac~t c.·n~.IC.' ~hc.·hil:'t•X'nt l=nl!:~·~·hum..t. af~>U· 
wenl met tfunc:huen (het futsnc.·n. het \\Wk) \'IIOlle.'n Jx·\\~'I'J'<." dat d:m,,f ghc.'<>ntil)('('rt ''a". 
van welke vnrseid1.• winthc:rgh~.·n de.• 1dvc: Gtlllc:\1\c.'rt hd,l'lt'n/~11 d~· st,mmc.• \111\ Xt: ~r ('~I 
Vlucmsdlc munten. dncrup dat hij untlill'll lwdl dc.'C."n ht'C."It L'\fp \ 17SY) .... lk "tdlin~he 
te n111kcne nrHk ghcwlc vundc.•n don•mtn• \'1111 111 dnghc.'n !(' X:Xlllbp ,.,f:tc.••:h" hc.'lllllt::\lb 
( 175v) .... Vrnnt•kc: vnn Bruc:sdt• \'lUl XI .VI dngh- dut h(i up dt•n J,,n•mtn· anc.k- ''mtlx"q:he 
up hccdc uc glwwls nwttc.•n piip<.•n ght•wmdll cndt• jlhehn,J..cn hc.'<.'li ttlll\ler J..nat'lt' 11 iN'\ . 

... Vranck<.' vnn Bnwst•lc mt•tsc.·n· vnn J.llllllnjlht·n dut h1,1 :lil dc.•n \mil tllldcr den ,k\f\"mtC'f 
gh<.'wn~~:ht lwc:ft /lllltk•r knnpt• ( 17Cw). r\1'1.'111 dt• jlhd:lt's-mnk~·n·l'll'l:ldt \:111 \. tll$1lCn tlll 
hij t•n- 1incn knnpt' de.• ll"'~llll' \'cins!lt' up dc.•n dun•mtn• nlmc.'U\ wrltllltltc.'C."Ii 111 Cll<.k' m 
ghc.·duc.•n nwtt~.·n trnc.•lgc.•n mill~ dc.•n glnsc.•n imk t..u~.-.·kt'llt' ( 177\ l. 

165 Mec:ux den scrinnull..t•rc van XX dnght•n dnt hij diH•r.dw \'t'lllstn·n )lhcn~-:~·t 11('('1\ ul\lc 
~.·nmcrt• inde.• kut•t·kc.'IW dt• hnn• ( ',1) t'lltk nwt•r :mdn• "<.'<."1\' Cll' 1177rl. jlhC..'lll:ht !Cllll<'n ,k-n 
stt•c.•nhnuwcrcn ll' llc.•ust•glwm 1 llt•rst•glwn\'.1) t'C.'Ill' t'nllls' t'lllslll' st Miltic liltkil •':Ull<'ll' ll<'l 
fc.•ns tk•n J..uc.•t•knc.• t•ndc.• t'Ostc.• ( 177v). 

I tlh V rnnc.·!..t• vnn Bnlt'sc.·k- vnn X I .V I dnglwn d:ll hij up d<.'n d•'l'l'll\lll' ;llhle.' "11111'o.·rllll<' 111' l'o.'C'\1<' 
dt• t~-ht•wls nwttt·n piipt•n ght•WI'IIt'ht t•mk ghl'hl\lk<.'n h<.'<."li ''""let 1-IMI'It' I I"N \, 
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167 HAO 170. 171. 172. 
168 HAO 170 ( 1466) .... Vrancken van Bruesele ende Colin Baert metsers met eenen knape 

van XVIII daghen ande ghevele van den doremtre de wintberghe metten piipen up den 
zeiven te XXIsp elcx daechs heft XVIIIfXVIIIs .... den zeiven Vranck van XVII daghen 
dat hij ghesun? heeft omme de voormen te steilene inden pant onder den doremtre (221 v ), 

... Godevaert den Bosschere steenhauwere van Bruesselle deerste payement vande coop
mescap vanden pande onde-/ove-(?) den doremtre te Vsp den steen (223v), ... den zeiven 
Godevaert (den Bosschere) noch betach up de copmescap vande wintbooghen up den 
doremtre ligghende up de ghevels, tweeste payement draghende XXXfp (224v). 

169 HAO 17l.Geleverd door Godevaert den Bosschere steenhauwervan Brueselle, deerste pay
ement vande coopmescap vanden pande etc, dwelc viel te kess- LXVI (224r). 

170 ... vande resten van meester Janne vanden Berghe de welke over tleste payement dat viel 
te kess LXVI lestleden. draghende LIIIIfp over de vuile betalinghe van XU Xs groten, 
Vlaemsche munten. so eist dat men hem danof dat vorseide leste payement draghende 
LVIIIfp tachter ende sculdich es daer jeghen dat hij ons leveren moeste al zulke VI ponten 
als hij sculdich es te makene staende ronts omme den barreputte binnen hant(?), mids wel
ken ghebreke hem noch danof gheen payement ghedaen ende daeromme noch ten tijt van 
nu(?) niet (224v). 

171 HAO 171 Cl467). 
172 Colin Baert met zinen zone van Xliii daghen dat zij ghewracht hebben met eenen knape 

ant nieuwe ziechuus dwelc men laten moeste doen- om me de ziecke commende vande 
pestelenrte te XIIlisp sdaechs heft IXfXVIs (32r), ... Janne den steenhauwere, vanden 
vertrecke/betrecke(?) omme de pilaren vande zijde vande vorseide ziechuuse te makene 
van witten ordunen ende ooc de haecken ande veinstren te legghene ende de voyen(?) te 
makene van VI daghen, ... den zeiven Lick en- Ghijkine twee paer zaghers- van LXIc cloo
fen houts omme dnieuwe ziechuus (32v). 

173 ... den zeiven Jan van dat hij boven den nieuwen pand binnen den voeyen de steene ghe
hauwt heeft daer dloot up gheleyt es van Ih daghe X lis (32v). De omvang en de duur van 
het werk geven duidelijk aan dat het om een bestaand gebouw gaat. De voeyen moeten 
wellicht in verband gebracht worden met afwateringskanalen. 

174 Godevaert den Bosscherede jonghe tweeste payement vande coopmescap vanden pand etc 
dwelc viel te kess- LXVII , ... den zeiven Godevaert noch betaelt vande wintberghe over
de vuile betalinghe draghende XXXfp (34r); voor welke vleugel de wimbergen bestemd 
waren is niet duidelijk. 

175 .Colin Baert ende Hannekin zun zone met eenen knape van VI daghen denpantonder den 
doremtre te paveeme te XIIlisp sdaechs, heft IIIIf:IIIIs, .. .Janne den steenhauwere van dat 
hij de bilgoene/bulgoene? vanden vorscicten pavement ghemaect heeft van Illh daghen 
C31 v ). De term hilioen houdt normalerwijze verband met een vermenging van goud en zil
ver. Hij lijkt hier een heel andere, nog onbekende, betekenis te hebben. 

176 ... Drie<> Baert met zinen knape int priheel, Arent, Roulf ende Loykins van IIJ daghen ande 
nieuwe wcech en- traille voor de brootcame, ... Col in Baert en- Ha-nekin zin- zone met 
eenen knape ancten lochtinc te zolmentere en- ande bottelrye vor de fermerye ('!) elc van 
VJJJh daghen C31r}, ... Arent, Rulfs- en- Loykins zinen ghesellen temmerlieden van V dag
hen dat zij buten int hof ter cappellen dwaghenhuus up gheresen hebben , ... tzelve wag
hcnhuus te !óOimentere ende ant poorthuus (31 v ), ... Janne den plaestereere betaelt van dat 
hij de wcech voor de brootcamer an de nieucamer ghestaect, gheplact ende betrocken heeft, 
van 11 daghen met zinen knapc (32r). 

177 ... ghedaen maken ghemccne de kercke van Audenaerde en- tgodshuus van hier binnen den 
mucr \taende up de cour vande vorscide kercke ende der onser wijlen has (=wielas?) dat 
Oliver Ackcnij- wa~ ende ooc tbcgijnhof streekende vande mueure vande freren toot aande 
ende inde mucr vande voorder zicchuusc (35r). 
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178 HAO 172 ( 1468) .... zelve pleeken noch ghecocht ecne groote 1110laline croone hanghende: 
hier binnen up de zale ende coste ooc XXIliU: (70v). De aankoop gebeurde te Amwapcn. 

179 Dries Baert metsere van IIII daghen dat hij de scilde- vandekave up de zaJe. inde rode 
camere ende kueckene ghemaect heeft te XII!> met zinen knape XLVIIJs (67v). Het pro
bleemwoord is scilde- of salde . Betekeni!>sen in de context van schildeeen en waperucbild 
lijken hier uitgesloten. Het woord scilde kan ook "gebrek .. betekenen maar lijkt in het 
Oudenaardse als zelfstandig naamwoord in die zin niet gebruikt gewcot.. Zou het woord 
iets te maken met zijde of uitsprong (vgl !>llillie)? 

180 ... ghecocht jeghen Janne Boursier van Domicke XLVIII voete ghoten van blacuwen stee
oen ghe1eyt int conduit vanden nieuw Wa!>huuse gaende onder den vloer '-anden achtersleD 
ziechuuse cammende toot inde verste onder de erve(? )vander stede •... -ghecocht jq.hen 
eenen coopman van Ghent twee duust dectichelen omme tvorseide huus (69rl.- betaeh 
den zeiven van C vanneeleende L vurste, ... twee duust paveerquareele (69v). 

181 Roelant van Coppinhole, scrinmakere. betaelt van alde veinstren int nieuwe riechuus al \"311 

van (sic) zuude stoffen te makene danof hem ghegheven Xllfp •... den zel\'en Arent \"lUl 

drien veinstren inde Iuders ende de camere ende vort up de zale ende rode camer-e daude 
glasen al ute te doene ende stoove te makene daers van noode wa~ OOr I. De betekent~ \;an 

het woord "stove" of "stof' is hier weinig duidelijk. 

182 Min vorseide vrauwe vort treekende tAndwerpen al daer zou (= v.-aar rij I roop~ 
een nieuw autaer tafele, caodeleers ende meerandren 1.aken den gO!hhuu!ioe anclevende 
65r). 

183 HAO 173 (1469). 

184 Ghilain Noothasen. scipman van Ghent. hetaelt vanden nieuwen autaer tafelen \"llll 
Antiwerpen toot Audendaerde te bringhene. daer te scepe te dragbell(' ende \-ort hic:-r te:- los
sene ende in de cappelle te steilene van al betaelt Vlf:lllls •... Janll(' Bournt."f lkn jonghc:
van inde cappelle hier binnen den muer te brekene ende ute te hau\\'t.'ll(' dacr de nieuwe 
tafele in ghestelt is ende vort andcn nieuwcn trachtere w.ndc:-n putgalghc:-n gate te hau.,..ene 
etc. van V daghen te Vlllsp sdaCl'hs heft XL~ (96rl. 

185 Col in Bacrt, mctseur, van becdc den conduiten ant nic:uwe rie.:huu~ tt• \Wtene dcen \'31kk-n 
huus voren luncx streekende nellens daude huus ''~'' inden \\11rdenrulx· ende: dandcre 
vanden nieuwcn wuschuuse onder tziechuus g.uende ''~'' inde \W-s.te metghackn. den Lijt
mueure vtmden zeiven houden huus toot den nieuwen \llll ''nder l\~ll den dale \'lUl XXII 
daghen (96v). Ook nog andere posten in dat wrbnnd. 

186 Jacoot den temmerman ende 1.inen ghesc:lk-. \111ldt•n h,,udt•n ucht· tie.:huu~ up te ,.._-,.-..ll"Cne. 
voren nf te dncne t•ndc weder nieux tt' mnkt•nt• alk· dt• /\ lidren lt' l~ht•ne ctl\k• "'lft de 
Steeghere ende wet•ghcn met met•r ander \\'l-en·x hier binnt•n h~'' C' t•ndc XII J.lg.ben .... 
vanden houdt·n wlmente vnndt•n J.k-ehtlllst' Uit' te d\lCllt' cndc dutte tc ~f'J\'Cne \an ,,ll"Cn 
toot uchter omme tkonduut strcd.t•nde vnndt•n t'\'n.ten tiC\·huu~t· l\l\ll inden nh!.lll\le ""''e 
sinemie neffens der stcdt• t·ove ( '?l( Q7rl. 

I K7 Mee u x Kn( '!) scriinmnl-.· vnndt• nit•u\n- t·on,b•t'ht'n llll'ltt'll IWt't'll pc\ft;lkn st;K'tllle 101 

nieuwe t.iedlUus nl'lll- vun I.X duj:hen .... tclwn \llllllt•n l~'nnlc mt IÎt'\.·huu.' ''li'C'n ,-an 
XVI du):hcn, ... An·nt tk•n ~hl'lnt'Mllnkt•n• vnn Jut hi.i cndc tiin ne\l.' de lmklen.t'.') \:UI'"''-<' 

stoffen ~hcmuet'l ht•t•ft stnt•mk· indt• \'\lf'cidt• nit'll\H' kut'\.'kt•nt• (\)7vl. 

I KK Jncop Lnmpins vnndt• hoodst·np stnt•ntlt- up t(llll'1Ut'l int /IC\' hu u~ "'"'ren. nll.l~j:h:~<lef' 
Rll<.'lnnt vnml- Wt•vcn t'lltk- 1\kt'll\ vumlt• 1\ltlhtt•n•nnlnnttch-et IO:!rl, lJc '"'k 1-lf>:!, J~r 
en 14M. IJ Ir (Jut:up l.nmpin vnnd- lllltwd~t·n up tpnn:td bcwt'n lllt't~h:l•lt'r. ,letl 1\\l.'t'll 

rt'(Wijst•n hnn):lll'ndt• nnt dn•sst•hon.• I llllsl, 

Mt•t "hoodsdmp" wnrdt \wllkht dt• nllx•ddin!! van ,lt- "1"""""''''1' \:In ,k Cll)..-".1 {l:tl'll~l ~n 
Mnrin" ht•dncld. 
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189 Godevaert de Bosscher den jonghen. betaelt dleste payement vanden wercke vanden pande 
dwelc hij maecte ende leverde staende onder den doremtre streekende van vor de kueckene 
toot den lavoore onder de bottelrye welc vorseide payement vergheten was te rekenene 
inde leste rekeninghe vanden jare vorleden alst blijct bijde zelvere bedragbende tzelve 
payement over de gheheele vuile betalinghe de somme van tiene ponden groten vlaemsche 
munten. maken CXX!p (99v). 

190 ... betaelt Janne Boursier van Domicke van He XXXV voeten blaeuwe grootsteenen danof 
dattgroote conduit vande nieuwe waerderuben gheleyt ende boven ghedect item danof 
deenhonden te llsVIdp den voete- ende dander C ende XXXV voete te lisp den voet 
heft mids der vrecht ende dat Colin Baert verteerdt die ie daeromme te Domicke zandt, 
tezamen XXXIEXIls (99v). Twee analoge posten op 98v: ... Robbine den Pottemaker 
betaelt vande heerdine busen die hij ghelevert ende ooc gheleyt heeft inde heerdde stree
kende onder dnieuwe ziechuus acht- vanden waschuse gaende toot ind ende up den muer 
vander stede ande nieuwe putgalghe van de zieeken mids den trachtte hem danof LIIs, 

... Piet-Penninc ghelevert omme de ghoten gheleyt anden ghevels vanden ziechuuse mids 
ghaders de- pijpen daer an hangbende streekende toot inde nieuwe waderenbe (warderube 
=garde-robe) vanden huuse voren weghende IllcLVI±: loots ende XXf sauduren heft al 
XXXVILXIIIs. Kennelijk liepen er leidingen vanaf het "ziekhuis" naar de nieuwe warde
rulle. In geval die laatste als toilet diende, kan men opmaken dat die over "stromend" water 
beschikte. 

191 ... ghegheven minen heereden soffragaen van Domicke van dat hij ons nieuwe kerchof 
ligghende tusschen beede den ziechuusen hier binnen ghewijt heeft, ende coste boven der 
gracien den godshuuse daerin ghedaen XXIlii±:p (IOOv). 

192 HAO 174. 

193 Colin Baert van VII daghen and- alleye vand- zieeken (130v), .. .Jacoot te-merman van X 
daeghen an daleye vand- zieck- en- ooc vand- nieuwe stove, van zinen angiene ghehuerbu
ert de stellinghe ind- cappelle buten ende tbert staende vor den autaer inde zelve cappelle 
met ander cleine diversche lappinghe ( 131 r), ... Adriaine den Mets- lootghietre van den 
nieuwen ghoten en- busen ligghende anden ghevele vanden ziechuuse voren boven den 
wardereuben te makene ( 131 v ). 

194 HAO 175 (1471). 

195 ... betaelt Mertijn V ranken goudsmeet vanmervrouwen zeeghele metgaders eene- smette 
te stekene te samen daer af betaelt Ili±:Xlls ... den zei ven Mertijn van de zelvere dat meer 
wouch int vorseide werc dan dat men hem leeverde daer af hem betaelt XXs, .. Mertijn vor
o;eid, van werk- dat hij ghedaen heeft an een rey inde cappelle dat mede metten Relyquien 
omme te draghene plecht daeraf ghegheven metten selvere XVIlsp (27r). 

196 HAO 176 (1472). 

197 ... vanden witten ordun~teenen ghebesicht anden windelstieghere hier ghelevert van Janne 
Eenevaert omme XXVIJ±:XVI~p (35v), ... Andries Baert metsere met zijnen cnape van 
anden windebteegher te met\ene (39v), ... Arendt de ghelaesmakere van tween veynsteren 
up den nyeuen ~teghere (401"), ... Meusse de scrijnverkere vande dueren anden nieuen steeg
Ilere ende 00\te IIJfp (42v). 

198 ColJin Baert van met\Cne vanden muere up kercof ende ander mueren te stofferene met
gader\ denoutaer te versteliene inde cappelle van al XLVI daghe daerinnen met begreepen 
paverene inden ganc mids den nieuen windel steeghereende twee veynster int slachhuus te 
XII\p '>dachl> met zijnen cnape (40r). 

199 ... XXIIJJ ellen i'.aerchts tAndworpen ghccocht omme gordijnen inde cappel Ie costen 
VIIf:IJihp .... noch ghcdaen coepe- ter 7.clver marebt IX pi pen gauds omme bourdueren de 
\JY.tnghen vanden outacre ende costen X.f:XIJJsp, ... vande vorseide hoerde te bourdurene 
ende te \tofferene voor al hetach X.f:XVIsp (41 v ). 
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200 HAO 177 (1473). 

20 I HAO 177 ( 14 73 ). Vcrmeld in 14 72, 40v: cene- pi~ terere van- VIl daghen te p~ 
te wetene IIII daghen ande groene camere (?).In 1473: .. Janne den Coerdicr vanden gor
dijnen inde groen camere te makene en- te nayene ende eldere te '·cniene dacn van nocde 
was XLIIIsp, item omme de zelve gordijnen ghecocht een hoenden rijnghen onune met te 
hanghene costen V lisp comt te saemen ~p (54r), noch tAndwoerpen ghococht poen saen:
omme de groene camere metgaeders de !>eringhen?? ende de rebanten c54v). 
Ook de blauwe kamer werd nieuw gedecoreerd: ... ghecocht te Andwoerpen XV eUcn 
wijts lackens omme een saerge upt groete bedde inde blau camere te IX~ delle b0\'C11 den 
vrecht heft metter vrecht VlfXVJsVId, item betaelt vandeelven lakene te doen ,.eruene 
blau te IIIsp vander elle heeft XLV sp. item vanden zeiven lakene te doen !>CfefeDe t54H 

202 HAO 177 (1473) ... ghedaen rnaeken een YU\\iel van eenen naöaChcke omme mijnen 
vorseiden heere van Doemicke te gheevene met eenen ringhe van fijnen gaucdc ende: 
metten perelen ende andere stoffe daer an cleevende met gaeders de foots.oene van den 
gout smeet zonder tfontschoen van mynder jondrauwe vander Ziehelen ende coste doen 
metten anderen IIIIxxfp .... omme desen vorseide naessacht te 'oerene mijnen \-on.eiden 
heere van Doemicke metgaeders meer andere- zaeken die wij bij hem te doene hadden ter 
eausen vande gheconquesteerde goede vande LX jacren naer~ waen daoof mijn gbcduchte 
heere ende prinche begberde ghedient te zijne omme davys danofte heNlene \-all mijnen 
vorseiden heere van Doerenycke ghemerct dat hij ons oudste es. so trod.en mijn h«- de 
decken vanden kerstenheede van Audenaerde als me:-ter van hier !linnen ende ie Jan \-all· 

der Planeken als ontfangher vanden godshusse mynen vorseiden heere van Doer-eny~-ke 
soueken inde plache? (=plaats'?)hier naer volghende dacr hij ons ghewijst \\b inden eeNe 
ghetrocken te waghene te Ghent ende als wij te Ghent quamen zo wa.' hij te Bru~he 
waert hem daer ghevolcht ende bij hem commende hem es- naes....ach ghepresenten end 
de coppije vande gheconquesteenle goede ghetot.>cht hellilende gaf ons :td' is te t.n"<.·lene 
te Mechelen bij de hecre vande fijnanchen van mijnen gh~.-Ju.-hten h..'Cre metllrie,en \"311 

ricommandachyen te ocrbocre (467r) nmde vorscide god~hu:-.-.c.• m~d.' r~) \\dlen wij lnlC· 

ken van Brugghc te Andworpcn ende van daeren te M~.>chden ghehj.: \\lr.óCid ~ dacr ghe
bcsocyniert hebbende thuus commende altoos te waghene omme dil \\lr.'Cide \\1~31.-ghe ute 
ghcsin VIII daghen mijn vorseiden hecre de deken end~.· ie Jan Vlmder Pl:m.:lcn hiCfllmn~ 
vertcrt, met onsen wughen hucre Xllf:XVIIIsp (45ü 

203 HAO 17H ( 1474). 46v. 
204 HAO 25, losse stukken. Vcrklaring XVIII.:!/2 Î\ m 1.'Cn ~tul uit J.n:; ,,,)~en~ "dl.. het hl>.'

pitaal toelating kreeg om te moghcn O\'crd~.,·t..en mt•t t'Cnt•n tkhdt•n d:h.'l..l.' dt.· t'f\t' \an..k-r 
vesten hiJmen de voorse stedt• hnchte den \'oors-en h\>~pit<~l.'k ndkn~ dt.·n l..c.'n:lhl>\t' ,-an 
acndt• poort1.• dncr I mt•n I gat•t nut den voors "''~pitad ''f' d'ht•n,k ,kter ("~l po.~lrll' "ot~.•n 
alzoo verre nlst kerekhnf gut•t, t•mk dut mt·n t'\1'1\>rs· da,·t.. nh.'llt'f tt'll\1\h.'r.l~t·n tal 111\'~n 
muct·kl.·n rustt•mk· nwtter t•t•n,k·r zijdt• np dt•n mu,•n- \;lilde.' '"'"'rs ~ll"\k e1l<k· d\ul<lc.'f ti)\k' 
vundt•n dnt•h• op dt•n mut•r van,krn "'"'~·t·n h1>~pit;11."k ,.,.n,kn l..t•r~.·l..ht>n• nll.'tt"t"ll\k•r 
dt•ure sluijtt•mk op d'lwmk tt•n ho~pitudt· "''rh ''I' '"'nditk d:ll mijn''"'~· \f:III\\C ,,1)._. 
hner nut'fl.'ll<.'llllllt'rs intkllllllt'lllt' \'Un· \'1'1\1~- !:t'ltlhuu~,· ~ch,,u,kn \\t'J\I,kn ,len \\~he .lte 
recht over dt• vnnrs- t•rvc t'lltk dt• ptll>rll.' dnt•t j,,.t /\1 ~·~i,,tt'll ,., 11." ''l'll'llt'll t;llkn ti_t,len "''' 
der stt•tk• hdk•,•cn tul, tllll'k dut mt•n l\'114.1~ \\l'fl.'l.. ''"I h•~'),!'' llHil'l..,•n llh'll.'t t'Jl\k '""k• 
homk·n in llllllghdt•n cmk hrwd,kn nis dut men gt'\\ illi~h d;~cr d,•un· nitlen m.'\~h llll.'t•lel' 
wu~.·gt•ns ~:ndt• t•ngit•nt•n (I muurt 1-17~1-

.20~ IIAO ~2~ ( 147tll . 

.20(, IIAO ~.2tl ( 147tll. 

207 IIAO l71l! 147tll. 
20H IIAO l79!1-17h),-l'lr. 
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209 ... diverssche wen: ken daers van noeden ghezijn heeft te wetene hier binnen ancten doerm
tre te besettene. den muer te maekene buuten ant wintgat jeghen de beke buuten der 
Be,erpoorten. den muer vander stede ende vanden nieuwen kerckoeve te hoeghene omme 
een huus daer up te steilene omme onder te koeckene (?) als van noede zijn sal ende cidere 
daers van doene ghezijn heeft LXXVI dagehen meest te Xlls sdaechs met eenen cnaepe 
ende som alleene comt int gheheele vanden voorseide LXXVI daghen (51 v), ... Janne van 
Brnekele scaeylledeckere van te deckene met scaillen ende Janne Pennync de voye boven 
den pand voor de groote zaele te helpen legghen met loede van V daghen (52v), Meuse den 
scriinwen:kere van twee veysteren up den doermtere mids gader diversche cassijnen bin
nen den zeivenjare ghemacht (54v). 

210 HAO 180 (1477), 181 (1478),182 (renten), 183 (1483). De jaren 1484 tot 1486 (HAO 
184-186). 1494-1499 (HAO 187 tot 192) bevatten geen nuttige informatie, de rekeningen 
voor de jaren 1479 tot 1482 en van 1487 tot 1493 ontbreken. In 1477 is voor de eerste maal 
sprake van bakstenen uit Stekene (stekelsche correele), die in Gent werden gekocht en die 
9 schellingen per honderd stuks kostte (HAO 180, 1477, 25v); zie ook HAO 180, 1478, 
27v. Die baksteen was uitdrukkelijk bestemd om te paverene, bestraten dus. 
In 1478 was er een metser, Thomas. uit Brussel, gedurende 14 dagen bedrijvig aan een niet 
nader omschreven werk ( HAO 181, 26v ). In hetzelfde jaar herstelde men twee vensters in 
de kapel waar ook een zilveren fatro (=glazen?) casse ... daer ons heere in !eet opgeknapt 
werd: ... ghedaen rnaken eene selveryne fatro casse in de selver .. (?) daer onse heer in !eet 
ghegheven rnisde (=rnids?) selver en- fentsourne (=fatsoen?) VlfXllsp (28r). 

211 HAO 197 ( 1505) .... Joos de Buus orghelrnakere, vander orghele die nu in de cappelle staet. 

212 HAO 200 (1508) .... Jooris Lotin van een heelde van Jhs (=Jhesus) inden rnerkele vanden 
nieuwen poorte. 

213 HAO 20 I ( 1509 ) . ... Jacop Nabur schrijnmakere vanden affschutsele in de roode camere 
en 't poortal up de nieuwe camere boven de cappelle XLIU: .... van de schutte (=schut
sel?) vande gaerderobe in de roode camere ende een voorpooltal vande voorseide nieuwe 
carnere .... Luuc de schildere vande vorseide camere boven de cappelle te schilderene 
groene ende root, ... Pauwels de glaesrnakere van I! !I glaesveinsteren verwapent inde vier 
Iuderen vanden varnoemden carner. Ook nog in 1511: Pauwels van Ansbeke van LVI (?) 
voeten ghelas inde veinster vande nieuwen camere te llls den voet (20r). 

214 HAO 201 (1511) .... Jooskin de Rycke, Jan vorseide zone, van ses daeghen steen te snidene 
om de vein~ter inde voomomde rode camere ( 18v). 

215 HAO 201 (1511) .... den setven Jan (de RyckeJ voor zijn moeite die ghesonden was tot 
Gheeranl\berghe (sic) om aldaer te ziene na enkave om daerna onse kave te beteroe (18v). 
In dat jaar komen veel uitgaven voor bouwwerkzaamheden voor maar het is onbekend op 
welke gebouwen ze slaan; bovendien zijn veel teksten door vochtigheid vergaan. 

216 HAO 209 (1519) . .. Hendric (plaats voor familienaam open gelaten, wellicht Vander 
Schelden, zoal~ vermeld in 1518, zie verder) scildere, ... van vergult ende verheghent 
f=opgeknaptJ thebbcne tsacrarnenthuusen, ... Hendrick, van vergult ende vergheghent theb
bene de heelde van on!>Cr vreu-voor 8 ponden en 8 schellingen, den zeiven Heyndreic van 
nacrder hand vergult thebbcne de deure vande sacrarnentshuuse. en vooral Pieter Waeyback 
\teennhauwcre, van dat hij ghernacct ende ghesneden heeft een sacrarnentshuus in de 
capelle. Een heel onduidelijke post is in 1520: van eenen camere van haute ornrne up eenen 
aultaer te ~tellene .. 

217 HAO 215 ( 1536) .... Adriaen vander Brugghen van een nieu ben dienende totter raye van 
on\ vrauwen in de capclle XVb ende van de selve raye te doen schilderen XXXV!s. 

2JIS HAO 209 ( 1519 J .... Jan de Rycke rnel~ere van drie daghen bij hem ghewrocht orn Is tel
len van een- candcleere voor l'>acramcnt~huus in onse cappelle ... den blauwer up de 
Hooch'>traetc van gordijnen te blauwene om de cappel Ie, .. Roeland vander Boshellen 
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gheleghictcr van ecncn candelaere bij hem ghelevert inde cappelle \\eghende JlcXXXVIIib
metaels. 

219 Onder meer in 1511 (HAO 202) .... den muer up tgroote kerchof 118n .... \7111 '>eVen pan
dekins vande glacsene veinsters up de hooghe <,ale verheyghent ende ''erlool t::!On. m 1513 
( HAO 203) schaliewerken aan het torreken vande cappelle ende de capene up den ~ 
putte ( 18r), in 1514 ( HAO 204) ses nueni (?) beelden tafT ereelkins XV. tin oen contnt 
van schrijnwerk) ( 17v), ... vanden haute vanden veinstre in de neden:allleR met puene 
te schilderen van buten met olieverwe (18v). In 1515 <HAO 206sicl heNclde metseT Jan 
de Rycke den eered (=haard) inde nieucamere de stove daer voor tpoonhuus en maakte 
schrijnwerkerBauwineen lyt de champs staende up de voorcamer. In 1516 tHAO 205sict 
werd schrijnwerk vermeld in verband met eenen hernele van witten betderen ghemaed;t 
op dlyt de champs (=lit de champs) up de roode camer. Er was ook sprake \7111 oen muer 
omme den cleenen lochtynq. In 15181HAO 207) werd gewerkt aan de kamer \1111 de zu.sttr
overste: Heyndric vander Schelden schilderde er de weeghen (=wanden 1 \'an. schrijD\\ uUr 
Bauwin Ogiers "verzolderde" de kamer met dobbele lamboerden en vier loose ,,ei~. 
steenhouwer Loykin werkte aan de trap van de putgalg van de keuken. In 1519 tHAO 2091 
werd Hendrie (dezelfde als de vorige?) betaald om ghestelt thebbene de groote oedc~ 
beneden, kocht men in verschillende malen witsteen. onder meer in NiiKm:. die ITKlgelijk 
voor het maken van het sacramentshuis (zie vorige noot) bestemd was. In 152~ tHAO 2111 
staan vrij veel werkzaamheden opgesomd. maar zonder lokalisatie. 
In deze periode vinden we verschillende malen het woord luder en fKl!! meer de vanante 
luwer, steeds in verband met vensterwerk. maar zonder duidelijke betekenil-. 

220 HAO 214 en 215. In 1535: Arent de Meyere voor de den coep ende levcringhe \0111 e<"n 
ordune veynster weerek dienende up ons doremptere hooghe XI posten ende\' w~tcn 
eenen dume wijt ende tcorenement redelic verschiert. In 153fl: Joes vanden Hauh: van 
eene nieuwe ghelaesveinstre baudende honden voeten ende nleCr hij hem ghenl3C>:'t u('den 
dorcmptere .. , ... V lil meng he las hij hem ghestelt in l>ene ,·ande jon.:' rau\\ en .. :arnen::n 
XXXI!s, item van VI voeten verloetzoe upder dorempten• ab up dnratniric .. xan \k1\er.;.,"\ll 
va-n stoele ( ?) vande vcynstre van loede ... voortstellen '·anden ijsen·n tra~ len ende die
nende ter voomomde veynstren. 

221 HAO 216 (1537) .... een duust vijfhonden MCX"helSl'hl· tyghl·n (=tygbeknl. Îll'Dl \;m e<"n 
duust gheratsche (Geruurdhergse?) tyghen. item van- XXI [k11.'ffilj•·~·hc.· 'u.'ten ... en.k \;m 

Doornijcsche panneelen ....... .Jan van Hndant \all Xllm l"\,m"l'kn .it'gben den :-c:h~·n gll<'
cocht omme dmaken van o- pant ... , ... Ghl-eraert \Uil Hnllant •"l"'Pill>ln 'an ,,ruinen ~tl'Cnen 
up de leveringhe vanden onlun- stet•nen sll"\.'n~·n tsil.') dil- h\i hij ''"'f\'''nk· kH·ren n~<'t't 
dienende tot op tk·n pant, ... XV !. l:llij~e~ ... \ ijftll.,n,krt XX\'1 dut•ri.t:-c:~ ... h<•n..k•rt ~n11.llt' 
solderijsers ... llc cleen snldL•rijsl'rs .. lk tijnl'lijsl'rs ... X\'c !')t.ll.'ffiiJ~·s,·be t~~hd,·n XII hi-p 
vnn XIII vurstl'n ... vnn vevnstn•n tt•lx-~l'tl<'ll<' itll.k· h..•,.-t,·•llll<'l'l:' ... t'\'ll duu~t ~~~h..·len '~'rlllk·r· 
huert up ons dnd' vnndt• ~~tow ... int mal..l·n \:mdt• ~hl\'L' dit• inne~h,•,alk·n \\;1~. mt m.,..,·t..c-n 
vnn divcrelw winstl·ren tkr siel'kl·n .... ll:\0 ~ 17. jnnr I :'·tl: ... int '''nnakl·n endt• J'-1S'•<'n ,.~ 
et'lll'll hcckt•n Vll\H't.'n lt'll inl'tlllllll<"mk· vandt•n niemn-n p.mdt•. 
Ik rt•l..t•nin~ott•n vnn tk drit• vnl~-tt•mk jnn.·n ll ~-'X-1:'-10\ <'llthn.·l..,•n, t'\en:tb <ht• '~"' ~~~ 1\ll 
1~44. In tk n.·kl·nin): \'1111 l.'i41 vi111kn Wt'l"'~tcn in \l'mom..t mt·t ht•t 'l'~<>l,kn.•n \:111 """"" 

cnml·n· hown dt• nit·uwt• ,·nmt•n.• t•mk· <'111 tlnnof lt11.'~t' ll<Vt' =\ al~el '~·~ '"l<'rl'n j:belll:KYI..t 
tt• werdene en llll't ht•t mnl..t•n \'1111 ht>Uit'lllit~d:-. "'""·"'llllllt' <kr dll.'lr 'm"k <\l('t'll<' l):t'k 
wrd door ~dlrijmwrl..t•r (,luyntyn vnndt•r Snn·nl '"''nmd~ dat ,h\l'\'t\'1., '''~\\:l<'n "''' '~n 
l't'llt'll lys t'lltk vnn t't'n sittt•n. Ann tk in):nn~ vnn lwt ntt'll\\ I'""'' \1<'11 "''"'lllllX'I"k '~n,k-11 
nit·mwn pnmkl wt•rd t'<'ll hnutt•n hd. 1-!t'pl:llltst. Er'"'"""" 1\kdlt'ht' lldX'It"n .llt'll<'l~<k tc-n 
wrnku\wn \'nn nn'l'll dut•,·l..,•n t'll ( llwnt~dlt' 'u'tc-n '"''tdd. ll<.• n·kt'lllllj."C.'Il ':u1 I~-" l'll 
154fl):C\'t'll ):l't'll bdnn~-tritl..t• inft>nnntit•. 

::!:!~ lli\0:! 17 ... wul):lll'n lwrt dit'lll'IHk lt'll "'''''1<1<'1\'n ''"'''11'<' ,·:mll'n'l"''"" ,k 1111'\1\\t' 
nit•u\W t'lllllt'l'l't.' t•mlt• nm dnnof hw,,• \'t')'ll'l<'f\'n ):hl'lll:l<"'l..t .. , \.,)u\ nt11n ''"""'' S:tf\'11 
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scrinwerckere ... vande siege van spiersche haute bij hem ghemaeckt ende ghelevert ront
somme der choir vande capelle .... eenen voet van eenen tafele inde blauwe camere ... , vande 
sittens te brekene inde capelle .. , spinne camere tusschen de broeicamere ende oec tsitten 
\<lil mevrauwe in de capelle ... van een nieu tafereel gheheel ghemaect ende een haude 
vermaeckt....Mechelse tichelen ... , Valenchense latten .. , Ghentsche vusten ... ,ghevrocht int 
verschayen vanden ghevele vande waschuuse .. , int legghen van eene sulle over de duere 
inde poerte vande sieckhuuse .... zuveren vande mosse boven de salen ende capelle camere ... , 
ghestopt upde doxael vier ruuten ... , in de siecke kuekene twee veynsteren verloet. .. ,up 
ion\T- Marie carnere ... , 

!2.3 HAO 220 en 221. 

224 HAO 221 .... ordunen steenen ende aldaer ghecocht LIIII voeten ordinen sulc als dienende 
waeren ten vernieuwen van torrekin vande cappelen ... ende vanden vrecht totten watere 
XXXlis ende den selven zijn tweester vande voomomde steenen te brekene van VIII dag
hueren 1111 libp ende XIIs voor !verslijten van zijnen alae-me, .. .Jan Braere scipman vanden 
\Techt van al onse ordunen steenen dienende tot ten torrekin, item vande selve steenen utte 
scepe ghelost hebben- tot upden boert (=boord) ... vande voomomde steenen ghevoert heb
ben vanden voomomden boert tot int hospitael, .. .Jan de Keysere voomomd van XLIIIh 
dachueren ende Marten de Cicere van XXXI dachueren int verhauwen ende tpointen 
vanden voomomden ordune steenen inden heesen vanden weerek volghende den patroen 
te Xs elck sdaeghs ende voor !verslijten van huerlieden aelame, ... Willem Baert metzere 
van uitgghedaen hebbende de haude pilaeren vanden lorrekin vande cappelle ende nieuwe 
pilaeren daer inne ghestelt volghende den heesch vanden weerek van VIII daghen ... ende 
voor zijn diligentie ende dbesurghen vanden voomomden weercke ende dmaken vande 
berderen daer dat den steenhauwere ghevrocht... stellaighen ende in verbreken ende afdoen 
anghaende den torrekin ... ende voor zijn ghewant verhuerbuert in dmaken vanden selven 
torrekin, ... Remaer Sladiers/Fladiers ende Rabbijn Caminet schailledeckers elc van drie 
daghen ghevrocht int tdecken vanden torrekin in dack vande cappelle, .... voor stellen ende 
maken vande stellaige vanden selven torrekin ... voor duerbueren beseghen van twee groote 
dicke ende langhe tafelen totter nieuwe stellaighe vande voomomden torrekin. 

225 HAO 221. Deze ruimte, al dan niet meer dan één bouwlaag hoog, werd door een schaliedak 
overdekt en was voorzien van een haard, of ten minste een schoorsteen, die moest veran
kerd worden. Het is niet duidelijk of die werkzaamheden iets te maken hadden met de wer
ken aan de dakruiter .... Pieter Demey ende Aren! Dekins tygheldeckers van XVI dachuren 
en alf ghevrocht hebbende in tdecken vanden dake boven de sale in decken vanden daeck 
vande nedercappelle daer de siceken ligghen ende int helpen hanckeren vande cave ... ende 
huerlieden cnapen van ghelijck XVI dachueren en half... 

226 HAO 222 .... Aiexis van Nevele vande cappelle hier binnen te witten met loet voerewe 
l=loodverf) ende tverhemelsele vande selve capelle te veerewen met hautveerewe (=hout
verf) by voorwarde ... some van XXX lib p, ... Zegher de schildere van gheschildert heb
bende drie crucifixen, ste Baerbele, ste Maric Maegdeleene, steLijsbette ende ste Agneete 
ende andere tavereelen verscildert mids oec vemissyt onse V rauwe heelde boven den 
authaer •... Antho- (?) filius (=zoon van) Pauwels schildre van ghescildert hebben naer den 
heesch vanden weerek de groote heelde van ste Ursele. 

227 HAO 222 .... Stevijn vanden Dorpe van XXXIlil sticken prinssche delen om ons ghecocht 
dienende tot opdc eedteamere te 111 libp stick compt LXXlllib p. Zie de volgende noot. 
Klaarblijkelijk was prin~!>ehc een lap~us voor spicrschc. 

221! HAO 223. Hier werd een buffet van spiersche berdere gemaakt terwijl ook het "venster
werk" met hctl.clfde matcriaal vervaardigd werd (XVIII spiersche hauten dienende ten 
veyn\terweerckc vandc eetcamcre). Steenhouwer Loy van Beneden leverde 38 voeten 
orduum •... wc~ndc tvcynsterwecrck vanden nieuwe eetcamerc. 
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229 HAO 223 .... Willem Bacrt meester metzere voor zijnen raedt ende advijs om ghegheven
int dmaken vande drie nieuwe veynsteren inde eetcamere ende dandere ghernetM w~k 
ende oec voor zijn vacaticn int ordoneren vande voomomde weereu de SOfJltnC van 
L!IIIsp. 

230 int solmenten vanden eetcamere daer de rebben up rusten. Mogelijk moet hier aan ~
stukken gedacht worden, of enige vorm van "wlen-. Mogelijk zijn de -ribben" kinderbal
ken. De andere werkzaamheden omvatten: breken vanden hauden muer ende die wederop 
ghemaect, ... dmaken vande nieuywe veynstren .... besetten vande mueren •... eene nieuwe 
rechtveynstre ghemaect, ... den ert ghepavert •.. Jan de Keys.ere steenhauwere van XI dacbuc
ren by hem ghevrocht int dbreken vanden muer om daer inne et nieu~e on1unen YC'VIJSUm 

te stellene, int dmaken vande nieuwe ordunen trappen ten inghanc vande-~.
Jacop van Dermo-de scrinweerckere van VI dachueren ghevrocht in dmak.en vande nieu~-c 
cassijnen inde heetcamere met Quyntyn vande Sare. 

231 HAO 223 (1550) .... Joes vand- Haute vande veynsteren in de capelle te br"ekene. -·ver
loet XVIII voeten veynsters commende vande ghelaes.en vande eetcamere •... een ta\-creel 
omme vrauwe, ... VI veijnsteren nieu weerek inde luwereende VI nieuwe veyns.teren 
inde cassijne, .. .IIIl veynsteren verrnaeekt commende van onsen hauden ghelas.en ... noch 
een veynstre verloet inde bottelrie van V voeten •... ,·ande lanteeme nieuwe inden pan! 
ghemaect. HAO 224 ( 1551 ): Joes vanden Haute ghelaesbacckere van haude \"C~nSler.. 
inde cassynen ghestelt ende 11 luewers inde heetcamere haudende XXXI \-oeten •... inde 
vooroomde heetcamere 11 nieuwe ende 11 oude ca..<>sijnen haudende VI \-oeten en alf ende 
noch een andere veynstere van VII voeten nieuw ghela..'> ....• item noch een wym.tre ~telt 
van onsen haude veynstre inde cape! Ie met een arket haudende XVII vc-.cten .... \-erioef 1111 
veynsteren inde sale. enz. 

232 HAO I .... husynghen ende eerh•en ... staende endt' voorhoofdende inde oo:-suijde lUlde 
maerct der voorseide stad. zuut neven een sirJetkin nu vulgairement ghenoempt het spe
taelstraetkin we lek straetkin van allen audt:n tijdt:n ghemlt'mpt es ghe\\ttS-1 den lx~l. 
omme daer deurre een yghelic t:nde principalic dt' hewo .. ,nden; \ande hu~n '-ande ~h-e 
M-er Adriaen watt:r te halen in de verste vander stede in de \\'3ters.:heJlt' in anden ll'ln'e 
staende ande stede veste huchten dt:r plat:tse stnc.•nde es. ll"-'Jlt'llOc de ~h-e lxlffi:1!a.nd, 
groot ende hrcet zes V!lt'ten over dt: pluetst' dac.•r nu tseln~ h .. ,spitael staet. '"ek hl~pllll<'l 
negheenstijn (?)up dt' voumomdt' plaetse nijdere no:11:h \'3ndc.•n seh-cn lxlffi:1!al'll.·l.. hhenkr 
en can ghewcst'n dun de selve pluetse van nllc.•n :mden tijden ghl·~tacn ende gheleghen ~ 
metten laste vanden selve ghemeenc.• horregnncl.. ter c.·omodithl."ijt \anden husen \:Inde ""'lf· 
oomden M-cr Adrinen uls antlrc t.o die plac.•tsc.• vnn nlkn :1\llkn tyden ~hde~hcn h«fl. 

233 Al.~ kleinere uctiviteitc.•n is hc.·t interl'Ssant lll'g ht•t "'l~t·ndc te.• \t'nll<.'lden: 
IIAO 224 ( 1551 ) .... gheglwven inde.• J..c.·Tl·kc.• te.• Mullcmende ghc."c.hlc.'n "tellen c.•nJc mal..en 
eene ghelaesveynstrc inde nk·uwe .:a pc.· lic.• \'llllf .. ,n,., 'ra\1\\'l.'n nlllncr h.'r lx-.k·n \anden .:urcet 
ende J1x's C'nhdinu mijnen hnll.'d· nwttt•r ligut'Tl'· 'nn,kn nml'lt' k~u~ die.• t'\\.,tc.· lle "'\11\llll." 
van IX lih XII s p ... 
Willcm Blnustt·rnic.• gnutsnwt VllllT tfanll,x•n '"n XVIII ktx·l~ lllt'U ~hc.•m:~c."\.·t c.'\lllUill."nJc 
van unsc hnutk• kpds ... c.•c.•n t'l.•cks \\Wkc.•n in \'l'~m<l mc.•t gin~: J .. x·s \;lilden lt;IUie ~hela<-~ 
hncd>c.'Tl' vnn hnutk• vcynstt•rs imk c.·nssytwn ghc.·~tdt ,•ndc 11 luc.'\\ c.·~ llllk h«t,;llllt'fl.' hau· 
dc.·mk XXXI vtx•tc.•n tt' 11~ liJd dt•n nx•t, ilt'lll inde.• \llllnll'lll'k llc."c.•t,·:ml\'Tl' IIIIICU\\C t"tllk 
!Jo, tk• cnssijnt•n hnudt•ndt• V I vtx'tt'n c.•n :~lf c.•nfr nnd1 c.'l.'n lllllk'Tl' 'c.·~ n'tt"rc ';111 \"ll \\'l'l<'ll 
nit-uw glwlns lll.'l' te.• I liJs V ld den \lX't, itc.•m nu.:h l'l.'n \l') n~ll\' ght•,teh ';UI 1\l\'l'll 11.111\k 
wynsll'l' imk· cnpl'lk nwt t•c.•n arl..t•t haud .. ·ndt• X\11 \\X'tc.•n lt' 11, llhl ,kil ''>et. ttcm \('ff.>et 
1111 vcynsll'l'n itllk sak• hllll\\'c.•nut• X\'11 \'lX'It'lllt'll lbJII,I dl'll '•'<'t. itt"lll \.111 l'\'11 "~ llle\1 

ghclns imk sk•l'kc.• l..ut•kt'llt' lllls \'ld, itt'lll v:lll \\\111 nlll'll ''''''f ml'l.k j:llt",h'J'I •"-' ~lutcn 
illdc.•c.·nppc.'lk· imk ~nlt· c.·n· illllll~ lnn1s ''"'r dt'Jllll>t1l' \\\lib .. 

.. .Jtx·s voorn- vnn t't'tll' nit'U\Vt' wynslt'Tl' ght'lllllt't·ktcn· ght•,teh lil""'''"""'' h;lll\ktllk 
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VIIvoete-en alf te IlllsVId den voet. item van zeven ruuten versedt in de capelle VIIs heft 
L'<Uilen XLIXdp 
-int hermaken vande lanteeme daennen dlinwaet up droeght....van tpoertael inde kuekene 
ov-e siecken ghemaect. 
In het volgende jaar, 1552 ( HAO 224) komt eveneens een resem glaswerken voor, alsook 
enkele bouwkundige ingrepen. zoals -. .in dmaken van eenen afschutsele inde capeJe, een 
afscutsele bijde kuekene o-d siceken , duversche duere- gherepareert int tcraechuus ende 
aldaer nieuwe waterveynsteren ghemaect, ... -int verdecken ende heghenen vande schaille 
daecken vanden doremptere. vande groote saele ende boven der cappelle. 
In 1553 (HAO 226) worden veel uitgaven vermeld voor paveertychelen, ... steecksteenen , ... 
tyghelen .... fanneelen, correelen, zonder verder precisering. In die jaren werden kennelijk 
een paar gebouwen .. vernieuwd": in 1552 (HAO 225) was sprake van een nieuwe bottelrie, 
in 1553 van een nieuw waerenhuus of waerencamere, in 1559 (HAO 233) van het nieu 
dack deser hospitaele. 
In 1557 (HAO 231) dienden reeds reparatie te worden uitgevoerd aan de dakruiter mids 
rvemieuwen vanden meerckeleeme tondecken ende wederdecken vande schaylden mids 
dat byden storme van winde ghebroken was. 
In 1559 IHAO 233) was sprake van VIIIc latten te- XXVIlisp dhondert endeVIIImende 
alf tduust verwrocht int nieu dack binnen des- hospitaele XXilis VIdp, maar wat dat nieuw 
dak was is onduidelijk 

234 HAO 237 en 239. Thomas De Brecht correelbacker van Urn correelsteen ...... weduwe 
van Adriaen vanden Nieuwenhuus van IIm steen ... Gillis de Meyere, steenhaudere, van 
CIIIxxiX voeten lysten anden dorremtere .. .Jacob de Rycke van Illlm correelstyeen ... 
Chaerles Breecpot van schaylden ... enz. 

235 HAO 240. De rekening vermeldt ook 5000 tichelen, een partij orduynen fusten (dakvor
sten) en onder ganneelen (betekenis onbekend), allemaal elementen die met dakwerk ver
band houden (ook nog vermeld in 1566 (HAO 242), verder scorren om de ziecke kuekene. 

236 HAO 242 ( 1566). Vermelding van steenleveringen voor het" duifhuis ",en voor het her
stellen van schilderwerk dat engelen voorstelt (1566: Halven (?)de schildere vande inghele 
in de cappelle te repareren met zulc alsser toediendende). In 1567 (HAO 243) werd vrij 
veel timmerwerk uitgevoerd aan de groote zale (scabellebert, scuttebert, lamboerden, sen 
ten (=centers? I vgl. Fr. cintre). Indien dit laatste woord inderdaad gebogen ribben of bogen 
betekent. kunnen we aannemen dat de ruimte wellicht een houten spitstongewelf had. 

237 HAO 244 ...... bethaelt Meestere Floris voor dbetrecken, meten ende bewerpen vanden 
patroon van dhelich sacrament~huuseken lllf:Illlsp ... Ghecoopmanschipt met Me Martin 
Witlebroot beelde~nyder van Brugghe den sacramentshuus te leverene ghemaect inde 
capelle vanden hospitale, van zulke materialen, stoffe ende in zulcker wys naer duutgheven 
ende bewys vanden patroon hem dies ghelevert ter somme van lllcXLVIIIf:p. 

238 HA0245. 

239 HAO 247. Gilli~ Baudewijn. schildere van Brugghe, voor tverchieren ende vergulden van
den ~ramenl\huse binnen onser capellc metghaders ooc tverchieren vanden voet vanden 
aultare tafelc te samen volghcnde den contracte llJixxXVIf:p ... dcn zeiven van overweere
ken boven den contracte andcn aultare beelden XXXLf:XVIllsp. In dezelfde rekening is 
\prakc van het verwerken van twintig karren aarde in de kapel. Wellicht houdt daarmee ook 
de volgende zin~nede verhand die spreekt van tverlcgghcn vanden pavccrtichclcn. 

240 HAO 248 f 157 I} .... Fran~ de Vcinghc van dachuercn ghcvrocht in de hollcmcric ende 
tweet~terie (olmenbo~ en wilscn- of tencnvcld?) X daghen ghevrocht in de hollcmcric van 
haut te ta'>sen ende anderscin~ .... Hcyndric van Ballacrt, becldesnyderc ende stcenhaudcre 
van Ghcnt, van tabcmaculc van ste Agnetcn ende andere chijraet inde capellc ende up 
tkcerchof, in aller. CXII!Xhp, ... Michicl Bourgois van een wiemoevat bij hem voor ons 
ghecocht tAndwerpen XXXVlsp. HAO 2ó5 (1593). Adriacn De Smet, stecnhauwcrc, voor 
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tmaeken van de sacramentshuuse ende Ste Agne~ en- Stc Anne IlllxxXIIIILp. 
Verder werd in 1571 door Aren! Dekins tegelwerk uitgevoerd onder de 1..iockat. bo\·en de 
cooren zoldere en up de langhen zoldere. Jan vanden Hende werd betaald voor met...eh!ocrl. 
aan de poorte om tkerchof ende de muer ghehoocht ende de beeld \'liD oru.en heere op 
keerchof ghestelt. Tenslotte ging een Miehiel Bourgois naar Antwerpen waar hij \'OOr hel 
klooster een wierookvat kocht waarvoor hij 36 schellingen kreeg. In de rekening komen 
heel wat niet lokaliseerbare werkzaamheden en materiaalleveringen \'OOr. 

241 HAO 249 (1572) .... dghote te stoppen op den eerewetenzoldere. Nr. 250 (1573): Jan 
vanden Hende. metsere. van een orduynen kave omme de witte camcre ..... Jacob ,-ancJen 
Dorpe te temmeren den nieuwen windelsteegher (wenteltrap 1 tusschen de brootcamere 
ende voorseide salette die men van beneden totter upperste solderen met allen de camen: 
tusschen beeden te p-stinere-(?) voor elcken trap. Volgens andere posten was de wenteltrap 
evenwel van steen (o.a. Jan vanden Hende. melc;ere ... omde nieuwe windelsteegbere .. l. In 
de rekening van 1592 (HAO 264) bevindt zich een los !.tukje rechthoekig papier van 15.5 
x 4.4 cm, dat over de hele oppervlakte doorprikt is met paarsgewijze gepril.;te gaatjö. Op 
het document komt in inkt de volgende tekst voor: Sanctificetur hoc altare in honorem Dei 
omnipotentus et gloriose virginis Marie ac omnium sanctorum et in nomen et memonam 
sanctissime Trinitatis, in nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti. Pa:~ tibi. De context 'ölll 

dat document is onbekend. 
HAO 265 ( 1593). Adriaen De Smet. steenhauwere. \'OOr trnaeken \ölll de ~T3.11lenL.Jluu.o;.c 
ende Ste Agnes ende Ste Anne llllxxXIIIIi:p. 
In 1598 (HAO 273) werden verschillende grote houtleveringen en -\-ef\\er\:.m~n heuald. 
voor een totale kost van 308 ponden. maar zonder enige venlere oms.:hrij\'ing. 
In 1599 (HAO 275) werd aan de kerkmeesters van Sint-Walhul)!a ~-c:nen gn-..~en hlau"en 
steen alsook 900 hakstenen en schaliewerk aangekocht. s.:hilden,erken \\enkn uitge,,-.eru 
aan de cuppelle dure. de solderdueren ende veinster.. ende poorte van llllute ende t>mnen. 

242 Gobertange of Gobcrtingen. op de taalgrens. is een kleine gemeente tnu een deel \ölll de 
gemeente0000000), waar natuursteen ontgonnen wen!. Die di~·nde. /(lab fM.~k de ~~-c:n 
van Balegem en Lede, eerst voor lokm1l gebruik ma:1r kende in de I C>Jc.· c.:-u\\ ~..:'n cn<.lflllC 
exploitatie. De kenmerkende witte steen wen! in ontlaglijk~· hllC\~-c:lht."den ah g~·,clm.uc
riaal in de Zuidelijke Nederlanden versprdd. Net /ll:lb de Batcg~·mM' ~k..:'n g~·r..akk·n de 
steengroeven van Gohertunge gdeiddijk uitgcput. 

243 Audenaerdsche mcngelingen. deel4, 2to5-:!ö7, lnstruktil'n in ''-'mmd olCI de owrc.:nl..l~m~t 
tussen proh:stantcn en katholieken: ... t~· bdask•n ~·ndc ~'l,ntmill!!lllt'l\'ll de religtcu-.~·n \"lto 
den hospitale te anwertlcn alle ticcken. /OIIlkr n·~l'll"-'lt~· n~·m~·n \:111 \\,111\'h~•~· ~t.·u ~~ /~o
Angucndc ~:cncghe ordonnantien hy lwmlil-den llilllltlC\ !!ht'lll''~'·t \Uil ~ht.,•n /.lt"-'kcn m tt' 
nemen nochtc ontfanghen /.omkr al\'oon·n l..t·nn~''-"-' cn~k l)·,·t,,·J..en~· lt' h~·ht....·n 'an .k•n 
pasleur ~·nde prealahll• hiechte, wlk'n ~~~· /t'IW ghdt:tu~kn 1)11 ind11lcrentch~· alle 11cd.cn 
te atwe~·rdt•n. ten wm·n· t·~·nq:lw tt' lx·ddt• liggh,·n~k 1-..·ght"-'f\kn ght•\ bil~"-'" t~· 1~ 1\C." \-:ttl 
lk'n pasteur, 1nl mol!lll'n glwsdtil•tk•n, tn n111 ghdy,·k,·n '"-"-' tulkn h) ,k mim,t<·~ ''"" 
lliese h~·ght·~·rt·n. Emk mids dat dt• td\'e n•ligku,,·n \;111 den h'''Jlltalc h•l~·rht'\kr d'""tcre 
~·mk· t.k•t•kt•n l!h~·ahundnnnt•t•rt lwhh,•n <'nlk m-..:htnns de flt•l..,•n llf\linmrh,· hd'll-..·n nl\lCico 
omkrhouden/un, d!ll'r thut• <'t•niglll' l'll'~<ltltll'll ght'\'<'nunit~-c:rt tyn ghe"''''l. In het· 
lclfdt• dni.'ltnll'llt blijkt <'Vt'll\\'l'l dat t•r hx·h wd '"'"''l'll'~Uil<'ll gl'l'l'''l'll \\;11\'11 •'111 ,k 11\"· 

kt'll t~· VC'r/llri!<'ll 1\lalll' dil' WUI'l'll 1l'lf tt' til•).. lllll hun \\t•r).. lt'I..UIIII<'Il \t'nli.'htt'll J'lo.' ""'\1)."' 
st~·ltll• nuutll'-'l!.l'l<'ll van lwt \tudsmngbtnwt W<'nkn 11\t'\'11 sdtn.t\l'll '•lil ~~ ;111~11'1\1' I :'-~"tl 
)!Cricht nanr de t•ommbsain•s commis au 1'1.'11HII\l'lknwnt <k !:1 I '') ,}(' !:1 '1Ik ,r ·\11\k-Mnk' 
llaurin .\IIUit tint dt• /Ust~·rs st'<krt I I nugustus lwt lii'~Pii:MI 'l'ri;IIC'II h;td,klll'll ,1.11 llCI 
stadslwstuur andt•n· hnspitaalh~·stlllll\ll''' \\t'll'll' a:tnlt' ~•ellen /.i_i l..n·~l'n d;t;lf\'"''~ 1\"'l'\h 
np :.!6 aii!!UStiiS dt• tlll'lating t'\'l'IIUis, \\<'1!-l'IIS dl' taln)kl• Jit'i..<'ll, dt' h<")'llii>II~,'C'lk'ft'lll\" \'('I 

pamkn voor hondl·nl)ltlltdl'll gnllt'll(:\utll'll:l<'l\lsdw lllt'llj:<'llllj:t'll, dt'<'l-'. :f\ ~ ~f\\l \ 
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::!~ HAO ::!5. Eigentijdse. geauthenlifieerde copie van een uilspraak van burgemeester en sche
penen. ::!6 mei 1599 .... heere ende wet deser stede hebben bij provisie ende tot wederroupen 
ghaeccordeert an me-vrauwe vanden hospitaele der voomomde stede te maghen met haute 
af te sluyten de rampers bachter mueren achter haeren huijse zo verre haer huijsen ende 
erfve haerlieden bestreeken metghaders daer inne te begrypen den torre achter tcraechuijs 
\·anden voomomden hospitael comme bij priovisien bij haer den voomomden torre ghe
bruyckt te wordene tot solaese vande gheinfecteerde vande peste die ligghen zullen int hos
pitael behaudens dat zij in elck afstopset zal doen maken eene groote deure met een dubbel 
slot dae af leverene inde stadt een sleutele omme de wacht aldaer te passeren bij daeghe en 
bij nachte tallen lijden alst bevonden zal werden te behooren, actum den XXVI maij 1599. 
Getekend ... Vanden Hende. 

::!45 HAO. nummers 432 tot -t40bis. Nr. 432 beslaat de jaren 1635-1641, de 17de eeuw beslaat 
verder de volgende nummers, tot 437. 

246 HAO 278. Adriaen van Bakele, als kerckrneester van Ste Walburghen kercke, voor de 
plaetse die hy mevrauwen in de kercke vercocht ofte verleent heeft om een husekin te 
makene ornme me vrauwe met alle hare religieusen te zittene XXXf:p ... Jorys Vanderbanck 
van tzelve zittene te makene ende te gheghene (?) XLIIIIf:p. 

::!47 HAO 281. Mevrauwe heeft doen maken een schoontafeleinde cappelle vanden voomomde 
hospitale met diversche beelden metghaders veel ghescyldert ende andersins dat al ghecost 
heeft boven vier diversche godspenninghen bij moeyte vande pagters ondersproken ende 
ontfaende sornme van lciiiixxXVfXVIsVIIIdp ... de metsers vande drummers om den 
doremtere te maken voor VII daghen en alf (XXVIr). 

248 HAO 289, 290. 291. De levering gebeurde door verschillende personen: Jan van Hoorebeke 
den jonghen van Loyghem (?) in 1611 voor 72 pond, Lauwereins Pieters en Waelram Galle 
in 1612, respectievelijk voor 602 en 200 pond. In 1613 kreeg Lauwereins Pieters 2354 
pond en I 0 schellingen van al den horduyn by hem ghelevert totten ghote, Waelram Galle 
van alden horduyn by hem ghelevert 212 pond, en verder nog eens 212 pond voor steenle
vering en zaagwerk. 

249 In 1624 fHAO 304) wordt een Anthonne Marie betaald voor de levering van eiken planken. 
250 HAO 298. 

251 Sirnon De Pape was zowel bedrijvig als architect en ingenieur, maar is vooral bekend als 
schilder van zwierige retabelstukken in barokstijl. Zie het artikel van E.Vanderstraeten, 
Artistes belges ... , met een beknopt maar degelijk overzicht van zijn veelzijdig oeuvre (382-
390}. 

252 HAO 298 (1619) .... de metsers voor het maken van gheheelen nieuwen muer met haerlie
den cnapen ... .IcLXXXVIf:p, ... alle de dachueren int roden vande fondamenten, grachten, 
breken vande hauden mueren, steenen, schoon te maken, brullen (=branden?)van het 
calck...(23r), ... Simoen de Pape over syne hulpe ende advis int voorschreven weerek 
VI!VIdp (24r). 

253 HAO 299 .... so int maken van het nieu haudt huis als om de nieuwen muer by mevrauwen 
lochtinck, l'>amen LXXIXf:IX~p. 

254 HAO 303 l I 623 ). 

255 HAO 304 (1624) .... mevrauw heeft besteet an meester Charelet Hemmynck te makeneenen 
ghevel van cossijnnen steen diendende tot haer nieu werck voor weleken ghevel mevrauw 
heeft belooft te betalen de somme van vier duisent ponden parisis ende dat ten drie pay
menten volghende het contrackt hier van wesende van datum den I 2 novembre I 624, dus 
over het ecr~te payment X lid:., ... om den selven over tweeste payment X lief.( 19v). Op de 
vierde muurdam, aan sokkel en aan schacht, zien we een merkteken onder de vorm van een 
H. dat wellicht verwijlt~ naar die Charelet Hemmynck. 
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256 HAO 304 ( 1624) .... Symoen over synen dienst ghedaen int treeken \-anden ghc\·c:l van het 
nieu werck met noch ander diensten lllcf ( 19v) .... van het maken \'all het hij~en::k die
nende tot het nieu werck llcL 

257 HAO 305 ( 1625 ) .... den temmerman die ghewrocht heeft om het nieu- wen::k JcLIIDüp . 
... de metsers die ghevrocht hebben om het nieu werck IlllcXXX! .... VCKJr de le\·eringhe \'30 

herde om het nieu werck LXfp, .. voor commun (?) steen om het nieu wen::k XUU:IIll~. __ _ 
Wauter Keyteijnck ende anderen voor het IC\·eme van het hijserwercL.VIcLXXVI!Vlsp . 

... Anthoone Rondel correel hacker over leverynghe van correel LX! .... voor bert bakken. .. 
LXVIIIfXs .... Symoen de Pape voor syn voiage om incoop te doene \'llll ~hailden XVIIJL 
( 19v), ... voor XVIm schailden .. .IIcLXXII!fp (20r). Bij al die po-.ten <;taal de \'enne !ding 
nieuwen wercke of ghevel of iets dergelijks. 

258 HAO 306 tot 314, uitgenomen 310 (renten). 

259 HAO 306 (1626) .... metsers ... IIIcLXXXIXfp ... .temmerlieden ... llcLXXXLVIIsVd. 
... Wouter Keytynck ... hyser .. .IciiixxXU:XVs, ... Anthone Lefranck .... cald:e 
... IIciiiixxiiifVIs V d, ... lood ... IIciiiixxfVIsllld. Athoone Grondel ... cooreel...lllc!p •. _ 
Symoen de Pape over synnen salaris int belaen (?) van het nieu werck ende de vuile 
betaelijnghe IIcU:p .... Danneel De Praetere ... schuilden lcXVIII.t:.XVIs .... berde om te 
metsen .... Paul (?) Ammynck( ?)steenhauder ... vandecave en paveenichelen ende \-uersten 
( 19r), betaelt om den ketelbuissche over het leveren vande vergulden apels op het nic'u huis 
XXV Hf, ... voor dhelft vant rnaeken van cassynen vanden nieuwen wercke ( 19vl. 

260 Die ruimte wordt vanaf 1627 (HAO 307) vermeld (een cleen belle om in de salelte. ~~
respectievelijk in de volgende contexten. in 1630 ( HAO 311): vijftich delen toe ~ ~hen 
van de nieuwesalette Vlcfp .... Leemtert Degrijf. plackt•r vandesalette llcXII.C.. .. \'OOr 

cassijnen van vijnsteren vandesalette lllcXXXVfp. in 1631 (HAO ~~~~-- plxdcn ende 
witten vande salette, ... voor de grootc schilderijc in de sa! lette. in lb~~ (HAO ~BI ... "'lOr 

de materiaelen ende paverene van decave in de gn10te salette ... di\'cr><:he schilderijen in de 
groote sullette ( 1632). Het grote sl'hilderij kostte 700 ponden. de '"di,-er.;e" schilderijen 518 
ponden. Het schilderen ende vcrgulden v:mdc cave in lb.~ I kan op de sulene ~IMil. (lo.~L. 
niet nader gelokaliseerde werk/aamheden vnn Simon De P:tpc.• kun~n d.lamlc.'C wmand 
houden. 

261 HAO 298 ( 1619) .... twee si I veren aultaer kandclaen; swaer \\eght·nde l~b tlll<.'Cn ... dn\g· 
hende mette oncoste van Brugghe ghewrocht ende.· hc.·t opstellen ''tntle \\apt•oc "'" tk-"._..n 
huusc ter sommc van VlllcXXVllfXIIIIsp (:!bv) .. 

262 HAO 299 ( 1620) .... voor den si! veren saudtvall•n tnt Sm~"._.. I !!ht"-"l'-."ht ucghc:-1\\k" X.\ XIII 
oncen ten VfXIsp doncc en- XVIsp dont·c.· van futstx·n ts~lllk'l\ druj!hcnd~· met u.altllk'\'~1 
ter somme van llcXfp ... Franl'ois Van-doorpt•. silwn;mc.•t. Wl\lf l'<.'n d~'ril' \an tdwr '~f· 
gult, weghemk Lllol1l'l'l1 l'n· VIl ingcbl'ht•n, tt•n XfX\'~p tltlllt"l.\l'll<k ht•t !!ht'l"-' d.1C'f hll' 

dicnemk· tt•n XV~p Vd .llfYs (:!Iw). lo:! 1(11.-\0 .'OI) ... ,kn ~·~~t·n mis~•~·l~"-''·1.. ,!!hc:-~lf· 
duert t'lldl' ht.'slq:h,•n nwt silwr kYlllfp .... wl)!uldcn \Uil 1\\t"l.' lllt'lluc.·n•n ,,md..· :IUI:Il'f'Cn 

XVfp ... t•en silwn•n plntt,•d om misst' lt' ,·l.')d,n·n.·n lllt'lt"l."n fyn :tl~· lldp (~7rl. 11'1~.' 
(IIAO _,lHl: t't'll garth"l,ht• om t),·ornnnwntc.•n \:mdt'l':tppdk in te k!!,.~hc.•n Y\\lt\lllh 
(2:'\v). I 1'1.' I t IIAO ·' 12): .. plnt'l'kt•n t•ntk• wittc.•n \'IIOtlt• "'lt-nc mit~ha.ll'~ •"-' ,·;tppdk lllctlt' 
lewrynglw vandt•n l'ryt mitghadc.•n; tsdlildt•n•n vuntk l'appdlt• llkXXt:..\llp (.:!:-\\I. tk"n 
silwrsnwt voor lwt ~lt't'l'kt·n vundt• wnpc.•nt•n vumkn hu~''' ht'l ''ht'f\\t'l\"k \\ lllt\'11"1'· 

... voor lwt silwrwen:k glwl'odl! tAnlwt•qwnlm\ïlldlll\\\\'llllfp (.,:!rl.ll.\0 '~' 
(I h.Ul: van sdwnwrl"k XXX \'llfXI.Vlls <-'I vl. 

2h.' IIAO .Ho ( lh.,:'il ..... Ohyst•lhn.•t·ht At•rt•nts ''"'r tinh:tt"'-"kt•n \1111 c."l."n t;ll"'t'm;lkdc t'tl\k 1""". 
lat·l kYlllfp (.'llrl. 

2rw n,· uitgaw staat ook wmwld in lwt " lllx·k ""' dt• "t•l..t'lqk ,,. IUtj:;\\t'n ", 11·\t I -P~. ~-. . 
17 nowmht•r I h.':'i. 
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:!6.'\ HAO 316 ( 1635) .... Ghijselbrecht Aerents van een aultaertafele van ons.l.vrauwe 
lllcXXXYisp, ... van twee inghels XVIII±:p .... van drye beelden ghemaect tot Mechelen 
LXXIlfp (30r). 

:!66 HAO ·B2 ( 1635) .... maistre Pierre van schilderen de baneken voor de capelle, ... Pieter de 
Windele op rekenynghe vande pilaerkens te draeyen voor de capelle, het leveren van scel
len. lamboerden. relaeten. rebben. kepers, boerdesbert. zowel voor de kapel als voor het 

... voorhuis" aan de poort en de molen (op de Ham). De bestemming voor een grote uitgave 
ijzer. bakstenen en enige paveertichelen is onbekend. Daarentegen werd orduyn door 
Gregorius Yercruycen steenbaudere uitdrukkelijk voor de kapel geleverd. 

:!67 HAO 18 (1635) .... Wij onderschreven Gillis ende Jan del Yael metsers van onsen style 
verciaeren ter insistentie vande deerwaerde vrauwe prieuse vanden hospitaele der stede van 
Audenaerde waerachtich te zijne dat beden neghen zoo thien jacren inbegrepen emmers 
in het anlegghen ende maecken vande nieuwe galderye vanden zeiven hospitaele staende 
langs derfve huyse vande pastorye ende derde portie vande Ste Walburghe kercke, ende 
in het afbreken vande aude weerken en huysynghe van- hetzelve hospitaele, niet zekerlick 
wetende het ghescheet tusschen de zelve hospitaele ende voorseide pastorie ten regaerde 
eenighe huysinghen vander zelve hospitaele zo bij het huys vande voorseide pastorije wae
ren staende datter qualick distantie was van eenen duym tot beede de beusicdruppen ende 
ander huysynghe wat hoorden (?) als naer het afbreken van dien ende weerek vanden huese, 
aerde ende vuylicheyt zo van tzelve afghebroken werck, als vanden erfve noortwaert up de 
onbetemerde aerde bevonden es gheweest eenen steech tusschen de vier ende vyf duymen 
viercant, gheteeckent te midden deure met een groefken staende ontrent drye voeten in de 
aerde, ende buyten den dgaelderye grondt twee zo drye duymen, waer se regaerdt nemende 
ende up de aude wercken, metghaders thuys vande voorseide pastorye, voorts gaende zuyt
waert es bevonden gheweest bede erve oft ghescheet vanden voorhove .. (?) .. vande voors
pastori je vanden hospitaele eenen ghelycken steen zo in viercant als teeeken van groefve 
ende hoochde in zulcker voughen dat al tzelve ghecommunicquert zynde an heer ende 
mr Jacop van Kerchove prebitere ende pasleur vande voorseide derde portie ende alleene 
ghebruyckende de voorseide pastorije die int delfven vande fondamenten .. (?) .. vande voor
oomde gaelderye difficulteyt hadde ghemaect, wiert by ons, mr Symon de Pape, engenieur 
ende andre wercklieden ghefugiert .. (?) .. daer de voomomde twee steenen waeren dienende 
toot..(?) .. tot sepaeratie .. (?) .. vande erfven ende vant tvoorseide pastorije als vanden hos
pitaele ende overwlcx wiert met pntie- ende goetvinden vanden voomomden heer ende 
meester Jacob het ghescheet up de zelve gaenderye ghenomen ende afgheleyt mitghaders 
ghereforrneert de voorseide gaelderye daer .. (?) .. te maecken ende upde zelfde eisgte voort 
weereken tot aen het hospitael straetken, zegghen oock daet het aude weerek staende up 
het eynde zuytwaert vande voorseide gaelderije en- alsnu afghebroken, de heusye was over 
hangbende daer het waeter ende heusye drup was vallende upde eiscgte vande paele (?) 
van tvoom;eide ghescheet, verciaerende voorts dat het huys vande voorseide pastorye es 
verbetert door de wydde vanden wacterloop tusschen de- zelfve brugghc ende de voorscide 
gaeldcrye by den voorseide hospitacle ghclactcn ende gheleyt met blauwe steenen als 
tvoomomde huys vande pa~toryc dacrdeure te meer ghercservecrt zijnde vande vochticheyt 
zijnde verteert dese voortinge te vcrpetcne .. (?) .. versoebt zynde, torconden desen gheteec
kent den XXVJle July 1635. Omerek Jan Delvael. Omerek Gillis Del Vael... ... (twee merk-

I' teken-;). 
In vcrband met het7.elfde: HAO 25 .... lek onderschreven cngcnicur der stede van 
Audenaerde verclarere ten in<;tantie van dccrwaerde vrauwc pricusc vanden hospitacle der 
zelve ~lede. wacrachtig te zync dat gheledcn neghen zo thien jacren onbegrepen emers ten 
tijde van het acnlegghen ende maccken vandc nieuwe galderyc vanden zeiven hospitaelc 
\tacnde langh~ den huyse ende crfve vandc pastorie weesende de derde portic van Stc 
Walburghe kcrcke der voor~ stede aldocn- ghchruyct hegbeven (?) meester Jacob vandc 
Kerckhove, pre~hitcre, alsdoen in het atbreeken vandc audc wercken ende husinghc vanden 
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voomomden hospitaele, niet zeker~ wetende het geselled tu!>\Chm den ~ hMp
tale ende derde portie mits dat eenighe hu!>inghen vanden zelfden ~taele zo bij het hu)"!o 

staende voomomde pastorije ...... ghere!>Dlveert de ghalerije daertoe te maockeo ende-·· 
zelve eische te wercken tot an het straetken ende caulcije loopende tl&schen de voomomde 
derde portie ende het kerchof verciaerende ooc dat het ..... werck staende op het huyteindc 
vande ..... galderijene alsmen ...... de heusije vuerhanghende dat het waeter en ~ije drup 
was vallende up de eische (?)van- .... van tvoors ghescheet ende dat het nieuwe werd; 
alreede begbonnen te maecken tusschen de voorseide gailderije en het ho!.pitael SlJllletkJm 
zo verre niet en compt als de erfve en es bestreekende vanden voomomden ~taele 
zodat de voomomde pastorije gheenseyns en es gheprejudiceert bij hel upmaeckeo \-aD het 
voorn nieuwere wercke maer naer ghevenficeert mits zo voorders ghescijt _ Ondertdtod 
Sirnon de Pape. 

268 HAO 317 (1636) .... Gregorius vander Cruycen steenhaudere. \1lllleverynghe van steen 
ende orduyn totte cappelle VllcLIIIt:Ilsp (29v), ... van het schrijnwerck g.hemaect inde Olp

pelle ende de molueren van schilderyen IIIIxllllxxXYJ..(p C!9v ) •... Pieter de Witte. schil
dere tot Antwerpen, van elf stucken schilderyen IIIlcXLIIIIt:p (30n 

269 HAO 320 ( 1639). Chaerles de Wulf van tmaecken van careelsteen IIIIdllh .. dlllt:Yillsp_. 
van schorren, tichelen ende anders- IIcliiixxt:XIXsp, .... van tichelen lcLXVI{p ... Anlhone 
de Chandelle van caereelsteen (29v), .. tappijtserye tot behangen vande caJllett Vlll{p . 

... voor twee pastoraele houeken omme de cappelle VIIILillisp (3lrl. HAO 3::!6. -- mden 
bode van Antwerpen. omme te tellen an M.Gheen De Hooghe. schil~. \<UI diver~"hc 

schilderyen, midts de vrecht LXXIIII.t:p (3.Jr). 

270 HAO 25 ( 1639). Supplieerende vertoocht reverentel- .... dat ons alle aude !)den nc-tT~~ 1\k'f 
huys ende erfve upde Hooghstmet ghenaempt de vyf hellems neffin~ de fnn.<oo:he ~.-hili 
gheweest es eenen waterloop. synen cours nemende westwaerts ornkr \\"Cg~t3d.''C").te hel 
we lek alnu heledt es by die vanden hospitaele door het doen trecken van ~"('I'IC'D mucr me-t
ten wel (?) het huys vandc suppl- seer hesebadicht ende '-<'Cf,\!~"('rt ~ ohllV de daeri.:heyte 
(?) vanden selven huyse bevonden soot apparentelieken noch n\C'Cr glle<oo:hnc-den ~I lk>l• 
de voorsciden muer. 

271 HAO 25 .... soo dat sij inden jUl're I63Q nll't l'Onscnt van wel Ul-dd~· ~"Cft lk-.cn 11\;lC."\.'I..,en 
eenen mucr met eene poorte op de mmparden deser ~ll-d~· l'enden van hacre erf,e \llll 
haer alsoo .... bevrijden('!) wekkt·n muer ghl-duen•n,k o.k·~· tnluhlcn at~hehn1I...Cn ''jnJe 
bevindt. .... gheinl·omodecrt dom de quud~· l'nd~· ~~n~hc~·hkl...tl' !..inde~ ok• "'-'kl...c <~lo.iaer 
commende spelen dom hun rol·pcn .... 

272 Audenuerdsche mengelingen, ,k•el 4, I!\!\: ghl'l..'o11~'11ll"('n ... o.l:lll) /.al \Cnt\\1~h)en te 11\ae"
ken ecnen muer, met l'en poorte np de nunpul'flkn,kter 't:ao.lt. o.l<a~·r ..1~·11/Chen \:tn Ie \\\leD 

ghestue11 hel·ft omme huer uldnl'l' vun udlll'f t~· hl.·vryo.lcn. bdto.lll<ktb d:al d~· ''"-lf1\\X'11\\k
poorte, soo breedt emk' IHl\lgh ... • sul \WSl'n dnttt'r lwt <'ll1lo.111 d••~·r o.k·ure hl-..tu:a~:mdkl...en "'' 
C\llllll'll passeren; dies sul dl• voomnmdt• m~·vntii\W ll\ll'h h'nllo.l~hl'11 o.k• mtK're11 ''m ,Sc:
voornnnllle rumpnl't\k'n. o..'olllllll'tllk• udll<'r hl't \ll\lnwmdc h1~~pitad ll' , ... ·nn;a..-..·l...en t\;1\.'f 
huer goo..•tdund.l'll, sono.kr 1kn <'llliSl'lllt' nm o.I ... • ~tndt. 

273 IIAO 3~H. 
274 IIAO ::!~. (Jcuutlwntifi,•t•rd ... • ... ·npil• \'Ulll'<-'11 n·~o.,hllic \nn 'dtl'JX'Ill'll, 11t\\\\CIIlbcr lt\.'\": 

compun· ... ·nk• voor hurghl'llll'l'Sll'l'l' l'lllk sdtl'Jll'tll'n o.kr 'lt'\11.' \Uil :\udl.'n;tl'nk- in I"'''''""K"ff 
,k•kcn ende ollkhk•t'l'll vumk·n lijnnmhndll ''Ik ,n ...... ·l...dr;ao.·~h··~ "'''l'r 'tt'o.k- ~hC\Ct\\k- ,bl 
sy met l'llllSl'nl vumk• voornlll'nllk' hut~lll'llll'l..'~ll'fl' l'llo.k ,,·hqll'll~·n l"IC'stdt \\;I<.'Tell mct IC 
doen hnuwcn l'l'll huij~kl'll dil·n~·mk· 1\11 hu,•rli ... '<.kr \l.'t1ft'o.'l... ~·ndl' \\'t):;to.'\k-O.It!llll<.' ut "-'"'" 

strul·tkl·n kl'lk'tllk vun t' ho~pilltl•lulhkr nno.•r o.k lno.hil'' "''l'fllo.ll\lC ') t'~l'ht' \lf;l<.'tl...l.'n 'I 
l'ellellUil') sijn ~(uijll'lll'lllk U(~\1\1 dt• \TIIII(li"IC'\IS~' \;llldl'll \1.'1\Cll ho."l'll;ldC \;UI Ullt'llht' 

Wils t'sl'IVl' ll' hl'll'ltl'll \l\"l'I'IIIÎ!~ dm•r do.l\11' htll'l\' 1\:ls~;l):l.' lt'l lllt'l'\'l \\;ll'l1' l"-'11\lll\\'11 \\\\(1 

hl'l/l'IVl' sll'lll'lkl'll Wl'dl'l' ll' ll(ll'lll'll 1.'11 SI lil \\óllllll'\'1" d;llllll'll \\l\lnt \ niii\\C -..:lll\11.' hl•lcttCII 
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de passage met waeghen ende peerden over het kerkhof deser stede ghelick sij daer over 
jeghenwordigh ende van over menichte van jacren in possessie is ... 

'!.75 HAO 37'!. .... pour une tapisserie de quatorze livres de gros courant.., .. de la taille pin te 
pour Ie lit du nouveau cartier ... cousu les lapisseries et tenture de tit. 

'!.76 Voor de analyse van de maquette werd gebruik gemaakt van talrijke foto's die evenwel niet 
exhaustief zijn. Sommige zijden. zoals vanaf het oosten en het zuidwesten, blijken veel 
minder gefotografeerd dan andere, meer gemakkelijke of meer fotogenieke zijden. Ook 
nabijgezichten zijn vrij zeldzaam. Wegens de grote densiteit van de hospitaalgebouwen en 
de nabijheid van de Sint-Walburgakerk bleven hele gevelpartijen slecht of niet fotografeer
baar vanuit de verte. Hieruit volgt dat sommige gegevens niet konden achterhaald, nader 
gepreciseerd of geïnterpreteerd worden. Een volledige fotografische documentatie van 
de maquette met verticale, horizontale en schuine opnames uit alle richtingen van zowel 
ensembles als van afzonderlijke entiteiten zou voor de architecturale en urbanistische 
geschiedenis van Oudenaarde van onschatbare waarde zijn. 

277 Het plan en re lief is een driediemensionele maquette die met militaire doeleinden ver
vaardigd werd. Zij maakt deel uit van een grotere reeks maquettes van vestingsteden die 
onder het bewind van Ladewijk XIV tot stand kwam en onder Ladewijk XV aangepast 
en uitgebreid werd. Van Oudenaarde werden reeds na de verovering van de stad in I 668 
twee maquettes vervaardigd, die verloren zijn gegaan. Na de inname van de stad door 
Ladewijk XV in 1745 vervaardigde militair ingenieur Nézot een nieuwe maquette, die in 
1747 plechtig aan de koning gepresenteerd werd. Van alle nu nog bewaarde maquettes is 
zij wegens de preciesheid, detaillering en afwerking een van de topstukken. Zij beslaat een 
oppervlakte van 5,48 op 4,16 men werd voornamelijk gebouwd in hout maar ook aller
hande andere materialen kwamen er aan te pas . De stad en de omgeving werden op een 
schaal van ongeveer 1/2400 gereproduceerd. Sommige markante onderdelen zoals de grote 
gebouwen (stadhuis, kerken, kasteel, kazernen) en misschien ook de stadsmuren werden op 
1/500 voorgesteld. Ook sommige details zijn duidelijk buiten schaal. De maquettes waren 
eerst bewaard in het Louvre. Zij vonden lange tijd een onderkomen in de Musée des plans
reliefs. De talrijke steden uit het noord-westen van Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden 
staan sedert de jaren 1990 op een niet erg consulteervriendelijke wijze tentoongesteld in de 
~usée départemental des Beaux-Arts in Lille (Rijsel). 
Bij de studie van deze maquettes moet men steeds rekening mee houden dat zij op de 
eerste plaab een topografisch-militaire bedoeling hadden. Dit betekent dat grondplan en 
opbouw, opvallende verspringingen, afstekende onderdelen en markante details aangeduid 
\taan. Voor de detaillering van de onderdelen is de informatiewaarde van de maquette veel 
kleiner. Een voorbeeld daarvan is de kleur van de gevels die overal uniform geel is; in de 
daken maakt men daarentegen wel klaarblijkelijk een onderscheid tussen rode (tegels of 
dakpannen) en blauwe daken Oeien). Voor zover confronteerbaar is lijkt dit kleuronder
~heid in de dakbekleding rea\listisch te zijn. Anderzijds blijken ook opmerkelijke details, 
zoal!> dakkapellen, dikwijl!> duidelijk verkeerd aangeduid. 
Een verder belangrijk kritische aangelegenheid is dat de maquettes niet ongehavend de 
tijd door\taan hebben. Talrijk onderdelen zijn verdwenen. men kan er soms enkel de lijm
\poren of de negatieve aftekening van onderscheiden. Zo komt het ook voor dat men naar 
gelang van de periode waarin de fotografische afbeeldingen genomen werden, nu eens wel 
dan weer niet M>mmige details onderscheiden. Ook met dit soort doeurnenten moet dus 
kriti~h omgegaan worden. 

278 HAO 375 (1700) ... .Jacobu~ de Bieeekere over aerbcijt van metssen vande sacristie, ... 500 
careel\tcen voor den trap van het dock~aei ... .Jacobus de Biceekere over het paincrcn vande 
capelle .... voor een lecddere voor de capclle, ... voor een spcllcwcrckcant om acn een autaer 
elect, ... voor het lo\\Cn vande pavccr Mcencn, ... voor ct bildt van St Elizabeth. Andere 
)Jf1'1ten werden niet gclokali\CCrd, zoal~ in vcrband met hout, schalies, stccnbehouwing 
fComeli\ den \tccncappcr). "witwerk", lood, glas, schalies, "200 blauwe vcJCtstcncn" 
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door Jean de Clesaij en aangevoerd door de maerckto.chupper van Ghent. 2CXJO babienen 
geleverd door een du Quesme. pierres de tailles blau s.teen rommende van Doomycke. 
bebording en timmerwerk. Zij lijken evenwel tot de context van de kapel te behoren. Om 
de kosten te delgen werd heel wat verkocht: renkeing (sic) van et s.ilver werd 111Cbgaden 
vande omementen vercogt in profycte vande capelle ... een paer silvere candelacn. _,andco 
cleynen celcgh, ... van het silverwerck van het tabernakel. ..... ·oor den aut.aer. _van een ome
ment, ... het silver crucifix, ... bancken en schilderyen •... van twee roode ornamenten. 

279 HAO 375 .... Voor het effenen van het kerckhof. De uitgave bedroeg s.lechb 16 
schellingen(groten). 

280 HAO 439. In 1720 ... reparatie aen het nieuw quartier, in 1721 dachueren van hel ~ken 
van het torreken van den steenputte XIIfp. in 1722 22 glaseveynsters in de nieuwe gcyeh 
boven den pant t'saemen groot 78 voeten a 4 'lz stuyveres den voet •... in den pant '"Yf 
glaese veynsters. 
De bouw van het torreken van den steenputte staat uitvoerig venneld in de rekeningen \'311 

1442-1444. 

281 HAO 440. In 1728 ... nieuw maecken vanden torre van de capelle (schaliewed). In 1733: 
voor 71 bladeren gauen leer voor de capelle a 28 stuyvers wisselghelt het blat. ghecocht tot 
Mechelen door den heer baron de Vicq ... IIcXXXVfYIIls. In 1740: aen mijnbeer Vander 
Noodt president van het seminarie tot Ghendt in voldoenynghe ,.an het omament in de ap
pelle te nieuwe (?) autaer...llllcf. 

282 HAO 440. In 1726 ... voor de fransche glaesen om inde carosse ... 1727: Anthone Vanden 
Hendeover !'repareren van thee silvere confoiren .. .twee silvere scyncktailloiren .. J 7::!7:.
voor paveertichels en clompkens .. I731 : ... legghen ghcheel den oppersten solder 00\~ het 
sieckequaertier .... l733: voor een silveren schotel weghcnde 9 oncen ... 

283 HAO I 05. Luds- Hamelijnck. 1741: 150 hraebants paveinkhellen ... 550 l:'lr3cNnts pa\'eir
tichelen en ecncn verckene hack .... dreij groote paveirtichelen.enr. w~-.Juwe \U Jotwtnö 
De Biceekere , 1742: werken op het houdt huys. op de hnluwerije en l'f\ de remisen.<;, 

... ghcwrocht in het sieck kounier tot het afhn·ken van dt• s~:houwe en het ll\3lX'ken en het 
ophrceken van den vloer en den hcert ende het leggen van de twt~ spinden .. (="cl....:'h'-'0 
rraadmeubels) .. A60 clompcn ... l4 oventichels. 1745, glaswen dl'lllr Jl~nes \'an Land .. er: 
een vijster van twaclf voeten, tWt'C vijsters van derthien n>elt'n, t'Cil ,-ijstcr \U \Îer ''lc.'ten. 
vier glaevijstcrs van negenthien Vl>eten. ~;.-en fmnsche ruijte mn ses stuij,~r... Dit' lllllNe 
omschrijving kwam ook reeds in 1726 voor in \-erll:md Ok'l de n'Cds "-'mlCide fr.m. .... ·he 
glacscn om inde carosse.(HAO 44()). 

284 HAO 385 (jaarrekening 1759), llN (lilt'!Uur \'1111 J.Vun L.·md..l·r. 1761 ), lil (17S7l. 

2H5 HAO 109. Factuur vnn Jounnt•s vnn Land.t•r. 15 jmlllllri 17t1L 
2H6 llAO I 07. Fnt·tuur van Pictt•r Ût' Bk'l'l'kt•re, mt·t~t·r, ·'I ;mgu~tu:< 175 I: ... twt~ du~ 'C.'OI Ul· 

menlier steen. 
2H7 I JAO 11 ~. Ontvnngsthc.·wijs vnn A. Ynn dt•r Mt'l'r..l·h. ~0 ,,kh>hc."r 17t><l: ... lf\\1~ l'llUI'Iö de 

chantk·liers d'nrgt•nt t'l gmvun· dt•s nrmcs. 
2HH IIAO lil. Fnctuur vnn Jotlllllt'S dt• Uimhc.·ric, ,.'"'r wri\H•rk. 5 junmui 17S7. 

2H9 HAO I 07. Fnl'tuur vnn timmt•rnmn Pmnl'lnin• ( 17:'i4 l ""'r hl'l hc.'IC~en•n 1 =l'll>wh<-ren I ~'''I"' 
pen?) vnn dt• nil'mw snk•ttl' ..... nml•kt•n vnn t'l'llt' nicu\\c l':IJ'I'Il' ''I' ,k-n l'll"'"'"ct.lct). 11:\ll 
lil. Fut·tuur vnn J .dt• <limlx·rit'. S jnmmri 17S7. ""'r whildcf\\ l'Tk t'l\ \1111 l \';m 1.11"-'"er· 
I 0 jnnunri 17~7, voor glns\wrk. 

2lJO IIAO .'H~. Ik n·kl·ning in k\\'l'~tit• glnhalisl'l'rt uitga\l'll tll,.~l'll 17~7 tI :'i 1\l;IMt\ en I"'~ 
~ 14 novemht•rl. Ik volgt'lllk' jnnrn·kl•ning \11:\0 .'l\7) hc.",.hmt,k j;tn•n 17:'il,) 1 \;llt>ll 1-l 
nowmherl tot 17h.' ( 21 I Sl'Jlll'llllx·rl. 

:NI llAO JOll! 1761, 17h2l. lil! 17~7). 
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292 De jaarrekeningen ontbreken tussen 1769 en 1772, 1773 en 1774, 1776, 1778 en 1779. De 
bewaarde jaarrekeningen zijn ann aan informatie. De betrelTende quittanties met relevante 
in formatie bestrijken de inventarisnummers 122 tot 130. 

293 HAO I 22. De andere facturen in het bundel ( 1769 tot 1771) wijzen duidelijk op routine
onderhoud. 

294 HAO I 23. Jean Baptiste Lembourcq, 9 juni 1773 : contract met de zuster-overste om luy 
Iivrer Ie pavement du vestibule ou salon a raison de huit patars Ie careau de quatorze puces 
(=p<mces) quarré de pierre de Basecque et les blancs de marbre de Gènes a raison de 
quarante patars la piece. Weduwe Caulier, 2 oktober 1773 : pour une chemine de marbre 
que je Iuy ait vendu et livré, 52L5s. Joseph de Pape en Albertus de Pape, zonder dagteke
ning. I 773 : pour avoir travaillez tous les plafons du nouveau bätiment selon Ie contra quil 
avoit fait Ie 16 d'aoust 1773, 250 gulden. Verder een ongedateerde fac;tuur voor eerst aen 
de eerste pilasters ... .in het wit stellen de kaemer, ... noch aen de pinanten, ... noch voor de 
pilasters .... de laetste weke aen de pilasters, 

295 HAO 123. De rekening bevat bij voorbeeld: 10krammen om inden steen te looden met 
platte ijzers daer in gereveert (=geriveteerd, geklinknageld), een schauwijzer van 35f, 8 
platte ijzers om de bogen van de vensters vast te houden, een ijzer om boven de deure te 
leggen van den pant wegende 57f, 2 platte krammen met het rnaeken van eenen ancker, I 0 
haecken dienende voor anckers met I 0 sleutels i der van 2 voeten lanck, dry yzers eenen 
van vijf voet lanck en twee van vier voet dienende voor anckers van den gevel wegende 
54!. 4 sleutels voor den achtergevel, 2 ijzers om van boven in de schauwe te leggen, 2 
paer lenen ende twee paer nieuwe voor de kassijnen van de soldervensters, het brasecren 
("branden") van een stuck aenden sleutel met het maecken van dry steenkrammen met een 
ooge om de steenen vanden kelder vast te houden, dry steenkrammen om de balkon vast te 
houden. 

296 HAO 128. De facturen van 1778-1779 en 178 I -1782 betreffen zilveren burgerlijk voorwer
pen wals deux coins à une tabatière de perle d'amour, 6 sonnetles d'argent, un couplede 
chandeliers en ook religieuze voorwerpen: trois canons, la lampe de la chapelle, une liste 
d'argent pour mettre devant l'autel, .. een siboreken, ghemaekt de remonstrantie. 

297 HAO 125. De gebruikte grondstoffen zijn: venetiaens crijdt wit, calfsvellen, 5 onsen 
dooden cop, 6 onsen van den besten bockgroen, 6! florentenschen Jack, 5st- Berlins blauw, 
een vierendeel ~inabre. 

298 HAO 125. Voor de waaier werd bladgoud gebruikt: vier boeckxkens en 13 blaerkens fijn 
gaudt. Het "ineen~hilderen" van de tapijten betreft wellicht de twee verschillende verdures 
in het huidige ~alon die tot één geheel verwerkt werden (voor vcrwen van het ineenschilde
ren de tapiten, voor den mortdant ende andere grondt verwen van het gaudt). Het spanbe
hang werd in een raamwerk geplaat~! dat met sculptuurelementen afgezet was, zoals uit de 
volgende po~t blijkt: acn sicur Mouchin voor het sncijdcn 8 roscttcn om in de hoeeken van 
de lij\ten van de tapijten in de groote sacle, uitgevoerd door J.B.Donckerwolcke. 

299 HAO I 26. Enkele elementen ervan geven ook topografische inlichtingen zoals de cleync 
keucken, de wintcr~alctte, de dcurc vanden nieuwcn bauw, de dcurc die in den pant comt 
om naer den \teen put te gaen, een nieuwe crammc om de watervenster open te hauden die 
al bij rampaerdc comt, het hcckcn van de remise wacr decoctsein stact, de dobbel dcurc in 
het \Ïcck quartier die in de kcrcke comt, de dcurc van het noviciact, de dcubbcl de ure om 
nacr het dijvccot te gacn, de ca~sc in de grootc sael wacr d'ornamcntcn van de cappelle in 
sijn, de waetervcn~ter in de keueken van het sieckquarticr, de watervensters van de brau
weryc, 15 colommcn voor de vensters van de sacrcstyc. 

300 HAO 25.( 1777}. ... rcquêtc à au x préscntée de la part des dame pricurc ct rcligicuscs hospi
talière'> de ccttc villc, y donnant à connoitrc quc la porte d'cntréc de leur maison ainsi quc 
la muraille qui ferme leur avant-cour, tirant vers Ie cimctière mcnaçoicnt ruïne, ct qu'ells 
de'>iroient retablir a ncuf l'un ct l'autrc ainsi quc la sacristie de leur chapellc, Ie tout con-
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formement au plan joint à la di te requête. que pour executer eet ouvrage. paltie pour !oef\"ir 
d'embellissement à la ville et partie à l'effet d'empecher que I~ omemem !G\'aJl1 au 
service divin ne continuent à être gátés par l'humidité. il etoit de toute nóc:a~ili d"emploicr 
une partie du dit cimeliere duquelles remontrantes. s.eroient en JX>Me~s.ion immemonale de 
se servir pour enterrer les cadavres de ceux et de celles qui meurent daM leur hópllal. et 
quoique Ie surplus du terrain duquel el les etoient en pos.s.es.s.ion de se seJVir pour lo enter
remens soit suffisant, il pourroit arriver dans des cas de mort plus frequem qu'eUes. de\TOi
ent emploier un plus grand espace de terrain pour enterrer les. cada,·res. et à l'effet de prc
venir en cas pareil toute difficulté, elles offroient de paier prétement une somroe de douze 
livres de gros argent courant outre une reconnoissance annuelle et perpetuelle au profit de 
I' église de sainte Walburge de quatre sols parisis. à échoir chaque année au premier de juin 
ainsi la premiere audit jour mil sept cent soicante et di x huiL Goedkeuring \'erleend door 
de schepenen op 28 mei. 

301 HAO 130. 

302 HAO 130. Alvooren geleeekent als geordonneert en plan tot het rnaeden eenen tn1p m 
het voors- hospitact met de coupe protiJen alles het tg.onne er noodig.h is ge-woest op den 
16e 9bre 1779 als voorders geweest differente mael tot het ordonneeren het !dleÎJ"en:l. 
gedaen profilen als ordonneren voor deze deelen \'an het tabernakel staende in de cappelk 
van het selve hospitael daer toe verwrocht geweest van der voorn- me\-rauwe ten sel\'e 
jaere t'saemen 21-0-0. Item gelevert tot den s.elven trap eenengeslepen basccl.<.Cben tnp. 
HAO 399. De jaarrekening van 1780. waarin sprake is van het teeckenen het plan van den 
nieuwen trap in den pant, geeft eigenlijk geen verduidelijking. Die trap is mogelijl te \Cf

eenzelvigen met het huidige diensttrdpje ten noorden van de kapel maar kan even goe-1 de 
grote houten trap betreffen die daarnaast staat. De plafonneerwerken die in I\\ CC' ''~lgende 
posten geformuleerd worden staan met die nieuwe trap wellicht in verllar1.i; lÎJ beudTen 
in voorkomend geval de afwerking van de tmpzaal. De postc:-n kunnen evenwel e\'en g..liC'C\1 
slaan op een trap in de nieuwe vleugel. Die laatste staat immers e\-encen~ onts.chreven 
als nieuwen bauw in den pan!. Al evenmin duidelijk is of de fa.:tuur \1111 ~tcr-druler 
H.J.Paes (HAO 130) voor het draaien van pielneren van ~~nen trap damnee «n verlland 
hebben. In de weckuitgaven van 1779 (HAO +Hl) wen.i .wtl pond betaald aan mijnheer 
Vanden Noodt president van het seminarie tot Ghl.'ndt ter reknin~~- '~'" het ~hem~:kt 
nieuw ornament voor den autncr in onsc l'apelle. t~· nieuwenel cen nntepenJil'Dl ende driJ 
easuyfels met de ltlChl:hoortcn. Dl' zqjuist vennddc H.J.P:ll'S h01d in 1778t'>l\}.. :th ~~~·t 
R antieke piekels van twee tafels en gl.'dmcyt vier h..'ls~~·m~·ntt•n en vier pil:k"n-n \\lllf hc:-t 
tahl:rnakel ( HAO 126. rekening vnn 10 d~-..·ember J771l). 

303 IIAO 130. Het contruct met loodgil·tcr Jacohus Ot· Pntt•tcr uit h~·udti.lt- j:mr wml<'ldt Jc:
nieuwen hauw die men alrcl·dc lx·gonst ht'l'fl te h:m\\en. 

304 IIAO 399. Bckostinghl' van den niell\wn hauw jt•gt'l1~ tien ht,L..Ikt;tdin~t·n ~t"\l;l\'11 d\"-.r 
rnt•vrauw de Roijsin in lwt nll,rdi.t•n dt•n dt,nlltt•r \1111 tk jnutlnm\\l'n t'n nit'll\\t' 111.-tt'\.·l..en 
tl'l_.lt'll de hof nil-t tt•ght•nslat•mlt• dat nik dt·~ot· Vtllge11tllc) pt'~lt'l1 tt'l1 uijtght~f "'-""'" •'I' 
hunm:n rcsJX'l'tiwn nrtikd j.\t'il1f\'!-listn.'t'rl stnt•n "~'n al hier t~ne p;tnkulief\' nl<'nll~e '~" 
j.\Chaudt•n op hnt•r vt•rstx•d. als volj.\ht 17!\0 .... :! nugusti .. Philip!"' tk• ~l;thlll' .... ·h.'ltll..-..1..-..·· 
h·r over h~·t ufdtx•n van tk'n dunntt•r :'i.N:'iO nutle sdlaillc-n a .'.t::'is par 1000 17-l·l\·t\ ... I 7hn" 
17!! I Jnl·nhus dt• l'rnt'tt•n• ovt•r k\'t'ringlw ltltll \l~tlr dt•n 1"1:111'' -l-l.'· 1().(\ ... tl\t'f ,k 1\lt'\1\\\' 

pomp~· vun dt•n nit'll\\'l'll hauw in dt·n pant ·' 1-l·l (\.(), .. _,,. Sh\·r 17!\ I. l'hiht'l'<' ,k \l;tllll<' • 
.. sdwillded.t•n lwt tnd. tk'n nk-11\wn hauw _,()(l.JQ.(l 

::!Cl~· nugusli 17!! I. Jost•ph Vuijt'. .. in lwt sn~·gt•n htllll Vt~tlr den lllt'll" t'll ll.:lll\\ :\:!·1.,-tl.. ok 1-'1111.1· 

rij 17!!::! Jun Bnplt' Dond.t•rwolcl..t• tWt'r kn-nnj.\t'll t'll at•rl't'IJt in lwt \l'l\l'llt':N·IJI'It'll. '""~~' 
nicht'lll'tc .NH-17-h ... :!:'it• ft•hruarij 171\:! at•n dt•n ''"'r..· l\1mdis ·1~1111 h\•t;lt'lt '""t'r ;l<'lkltt 
t•n dnj.\hlll'l"l.'n t'n mnt•,·l..t•n l'n kj~.j.\t'l\ tk fnndnlllt'lltt'll 'an ,1\'n 111<'11" <'ll "''"" m ,kn "''' 
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1666-0-6. Verder nog talrijke posten over metselwerk (Comelis Tant), schrijnwerk, vellen 
van bomen. schilderwerken. vloertegels, lood. glas. 

305 De rekening geeft interessante informatie aan. zoals de voeding van de veldoven met 
hoille colen. steenkool dus. en de levering van zowel tegels als pannen (tichelen, deckti
chelen. pannen). In verband met de afkomst van de materialen blijkt het hout te komen 
van Oostende. Valenciennes en Wortegem (dat laatste waarschijnlijk uit eigen bezit), de 
veldoven stond ongetwijfeld op eigen grond, de kalk werd vanuit Maffte geleverd, de fitsen, 
sloten en sleutels waren van Gent afkomstig, 

306 HAO 130. 
307 HAO 130. Generale metinge van al het metswerck van den Jacsten nieuwen bouw gedaen 

door J .F.colin, architect, op den 22ste febrnarij 1782, volgens conventie aengegaen bij 
aenterprise voor den arbeijd tusschen mevrouwe de prieuse van het hospitael van Ste 
Elizabeth staende in de stad Audenaerde. benevens sieur Tandt meester metser binnen de 
selve stad Audenaerde in der maniere als volgt breeder bij contract vermeit. De lange tekst 
is eigenlijk een opsomming van de diverse opgemeten muren. Die opsomming laat niet toe 
zich een duidelijk beeld te vormen van de nieuwe constructie. 

308 HAO 130. 

309 Volgens de factuur rekende J.F.Colin ongeveer dertig dagverplaatsingen vanuit Gent aan, 
gespreid over 1780 en 1781. 

310 HAO 130. Hierin vinden we enige preciserin gen van zijn werkzaamheden : .. afmeten van 
alde oude gebouwen ... opmaecken ende calculeren van de metinge van al de aengenomen 
wercken van de laeste nieuwe gebauwen volgens het aceort van date I marte 1784 en over 
het stellen der rekeninge van de aennemers ... 

311 HAO 135. 15 maart 1781. de schaillen te leggen, eerst twee op cickander geheel te leggen 
op cickanderen twee duijmen en half Audcnaerdsche macte,ende beneden de mansarde, 
conforme aen die gcleijt sijn op het baliment staende nieuw gebaut tusschen de poorte ende 
de cape! Ie van desen huijse ... de schaiJlen met drie naegelen te slaegcn, de vust vande daec
ken met getrocken loot. 

312 HAO 130. 

313 De tekst zit vol technische termen waarvan de betekenis dikwijls niet of slechts gedeeltelijk 
duidelijk is. Zo bijvoorbeeld: 4 platte plaeten om de scheyve van het ghewant en de selve 
plate met 8 graveernaghels vasgheriveert aen de sheyve van het ghcwant, ghemaeckt eenen 
ander met eenen sleutel .... , gemaeckt 7 sleeken om op de rebben te naeghelen ... 

314 Zoals bijvoorbeeld 2 ijsers die door de schauwe commen om de rebben aen malcanderen 
t' anderen. ider van 6 voeten en half lanck, met het maecken van een groot hangercel om 
de pijpe van de schauwe !'anderen. met het maecken van eencn grooten naeghel van 12 
duijmen lanck ....... gemaeckt 17 naegels met groote coppen om onder de schalliehaecken 
te naeghelen waere de schaelliehaecken op rusten, ider van 4 duijmen lanck. De vermelde 
ij1.ers moe~ten klaarblijkelijk de onderdelen van het nokgebinte met elkaar verbinden. De 
rebben zijn te vereen1.elvigen met kepers. 
In een andere factuur van het1.clfde jaar vinden we de term schauwvijse, ... om in een rebbe 
(hier een kinder-of een moerbalk) van den blaffon (plafond) te vijsen om cenen luster 
(luchter) aen t'hangen. 

315 HAO 130. Diver~ rekeningen van 1781 en 1782, onder meer een Lambert Charlain op 
23 december 1781 pour tous les plafons qu'il a travaillé au nouveau batiment, of die van 
Alexis Paticaux (2 juni 1782) voor toutes Jes livrances de rnarbre qu'il a faite à la maison. 

3 I 6 HAO 135. De drie aanbe~tcdingen werden op I rnaart 1784 gehouden. Het metselwerk 
W<..'l'd toegewc1.cn aan Cornelis Tant, het timmerwerk aan Gerardus Teirlinck, de binnen
werken aan o,chrijnwcrker Jan Baptiste Schaemlach. 
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317 HAO 135. Toewijzing aan Comclis Tand (sic). Enkele intere!>~te tcchni~ bepalingen: 
mevrouw .. sal 't haren koste moeten uijtgraven ofte delven al de k.eldeóngen. bc:erpunen. 
steenputten, teerputten. regenputten en de riolen .... leeveren van al de noodige uellingen te 
weten stijngen ofte staenders. scheerhouten. rnae!>eh!>houten en delen tot het maecken \-aJI 

de selve stellingeen tot het fermcelen van al de vouten van den nieuwen te maecken bou~.
metsen met dunne mortel dat den eenen ~teen op den ander ligt met een joncture f=jointun:. 
voeg), ten minste van twee linien .. .in het lood en waterpa!> .. me~lwen:k moelen beg)eten 
met water ten minste viermael daegs ... besetten al de binnenmueren ten v.are dat er~ 
kamers wierden behangen dan en soude hij maer de joncturen moeten trestrijeken en de 
mueren kaleijen .. alle de buijtenmueren ofte facaden oock de joncrureM roestrijeken en dan 
de selve tweemael kaleyen ... 

318 Enkele werkpreciseringen: sullen moeten vergaert worden met gaeten en pinnen. \"OOr· 

loeven, agterloeven alsmede met hunne tanden .. timmeren al de rooster.> met hunne 
strijckhouten ofte soomers (=zware balken: Franse term: sommier) en gebinden oock met 
reijbeijdrebben en boesemribben ende in de soomers ofte strijckhouten moeten hondàeM 
vergaert worden om de drag te hebben op de mueren ... 

319 HAO 135. Levering van C.J.Roothaese. vrijschipper uit Gent. 3 juni 17S... \-aJI 60 000 
schalies uit Fumay, van 10 000 careaux bleux de cincq pouces en van .WOO briquett~. 

320 Wat de deuren betreft: .. al de deuren maecken .. met gaeten en pennen in het han gelet en 
daer aen gesteken een lijsteen in de selve vergaeringe van ider deure twee panncdcn. 
benevens voor ider haer beekleedseis en effen chambrans met agter en \"OOren een hagettc .. 
Wat de vensters betreft: maecken al de cassijnen (kozijnen) met carmiters (vitre de~...".. 
reaux. en dus geen glas in lood meer) en opengaende ka~sen. alsmede met hunne \\3lerb

ten en ronden. en e!Ten blafturen (binnen- of buitenluiken). 
321 HAO 135. Opmeting van het metselwerk. het timmen\erk en het ~haliC\\erl. 

322 HAO 399. Rekening ingesloten in het register van de jaarrekening. 
323 HAO 405. Rekening van Joannes Set i voor de periode 1784-17tiQ. H:\0 1·10 1 timnlCf\\Crl. 

1787), 142 (edelsmeedwerk. 179:2). 145(smeedwerk. 1793). 
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KEVIN PoseHET 

Het Bourgondische kasteel te 
Oudenaarde als onderdeel van een 

laatmiddeleen wse defensiestrategie1 

INLEIDING 

Op de plaats waar de Schelde Oudenaarde uitstroomt, slechts enkele 
meters voorbij het huidige gerechtsgebouw, bevond zich vanaf de eerste 
bouwwerken in 1385 tot de definitieve sloop in 1967 het zogenaamde 
Bourgondische kasteel van Oudenaarde. Met haar sterk op de rivierloop 
inspringende ligging domineerde dit gebouw de lokale Scheldeloop voor 
bijna zes eeuwen. Nochtans behoort het bouwwerk thans grotendeels 
tot de vergetelheid en ook bij de sloop achtte men het niet interessant 
genoeg om het aan een gedetailleerd archeologisch vooronderzoek te 
onderwerpen. De literatuur erover was tot voor kort grotendeels beperkt 
tot een artikel uit 185 I van Edmond Van der Straeten, dat bovendien 
weinig inging op de ontstaansgeschiedenis van het kasteeJ.2 Ook Fernand 
Van Hemelrijck behandelde in zijn 'Vlaamse krijgsbouwkunde' het 
Bourgondische kasteel van Oudenaarde, maar meende onterecht dat het 
in 1415-1416 door Jan Zonder Vrees werd opgericht.3 Reden temeer dus 
om de specifieke omstandigheden waarin en de manier waarop het kas
teel gebouwd werd, eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Dit artikel is een herwerkte ver~ie van een onderdeel van onze licentiaatsverhandeling, 
aangevuld met nieuwe gegevens uit onder meer het stadsarchief Oudenaarde : K. Poschet, 

'Pour la xarde, .1eurté et deffense de nostredit pais de Flandres. Bourgondische burchten-
bouw in Vlaanderen: een ~tudie van de militaire, economische en bouwtechnische aspec
ten.' Onuitgegeven licentiaatvcrhandeling (Gent 2006). 

2 E. Van der Straeten, 'Notice historique sur !'ancien chatcau de Bourgogne, à Audenarde' 
CGent I H51 J. 

3 F. Van Hcmclrijck, 'De Vlaamse krijg~bouwkundc' (Tielt 1950), 95. 
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DE AANLEIDING: DE GENTSE OPSTAND VA!'oi 1379-1385 

Voor het tot stand komen van het Bourgondisch ka-;teel moeten we 
terug naar het jaar 1384, wanneer Filips de Stoute ah echtgenoot van 
Margaretha van Male op de grafelijke troon van Vlaanderen terechtkwam. 
Hij liet onmiddellijk een zeer uitgebreid castraai bouwprogramma van 
start gaan: in het hele graafschap werden grafelijke kao;telen gerestau
reerd, werden nieuwe burchten opgetrokken en werden grotere en mid
delgrote steden fiscaal bevoordeeld om de bouw van hun eigen stadsver
sterkingen te stimuleren. 

Net zoals in zijn andere gebieden Artesië en het hertogdom Bourgondië. 
liet Filips de Stoute in de grote Vlaamse steden ook zijn vorstelijke resi
denties of hotels restaureren: het Prinsenhof te Brugge en het grafelijke 
kasteel van Male in de nabijheid. het grafelijke maison in leper. het 
hotel de la Motte of Ten Walle in Gent en het hótel de la Salie te Rijsel 
werden allen onder handen genomen:' Verknocht aan Parijs als hij was 
investeerde Filips echter relatief weinig in zijn vorstelijke residenties 
in Vlaanderen. Zijn aandacht ging daarentegen bijna integraal naar de 
militaire uitbouw van zijn graafschap. Te Sluis. Kortrijk en Oudenaarde 
liet hij geheel nieuwe burchten uit de grond stampen van ongekende 
omvang in deze streken. Te Nieuwpoort werd de Sint-L·mrentiuskerk. 
die sinds 13R3 grotendeels in puin lag. omgebouwd tot gmfelijk holwerk 
op de stadsversterkingen en verder werden de stl·ddijke bun·hten ,·an 
Rijsel. Rupelmonde en Antwerpen gerestaurel·rd. Op hl'! plattdand ,·an 
de Landen van Beveren en de Vier Ambachten \\"l'rtlen tenslotte dl' kaste
len van Beveren en Saaftinge aan een 1waar hl)Uwpn.)gnunma onlkrwor
pen. De verklaring voor deze bijna ohsessÎe\"l' '-'l)tl\:entmtie nm Filips de 
Stoute op de creatie van nieuwe en de verstl·rking Yan l'ltlk militaire '-·nn
structies moeten we zoeken in lk spl'l'Ïiil·ke slx·iale l'll (1l'litkke omstan
digheden waarin hij graaf van Vlaanden·n wen.i. 

4 Zil' owr dit ondt•rwt•rp \\\•nwr l'nrnvidni, · Dit• lh·~hknt~·n dt'' llali'~t· '"" Hlll):lll'-1. 
I ~h.l-1477', in: 11. l'nllt' l'll W. l'nmvidni t«ls.). 1-'tlntlic·ltr Rn~olrtt:rlt ,,.. 'l'lfHttllr-1.11 
tc·r/ic/tc·/1 Humpil t Sij:nmrin~tt•n l 1l1ll \. .:! I tl· ~ 17. \hw 1.'1.'11 lll('('f ~"'"''"""·h· lh,·~k N't~· 
dt•rin~t vun dit undt•tw,•rp. /it• A. Van Nit•uw,•nhuy't'll. 'I··~ hn;UI\'\"' ,tu "'"' ,k' '''""l-"'j:ll<' 
l'hilip1w ll' ll&mti I l .1H4 ·1·11141. h'llllllnlit' 1'l l"'lill•lllt'' I Hnt'"'l I Y:\.j l, -4 \1\ 
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Fig. 1: Kaan van het graafschap Vlaanderen rond 1400, met aanduiding van de kastelen 
die werden gebouwd of herbouwd op vorstelijk initiatief en de steden waar ze 
de versterkingswerken stimuleerden. Uiteraard bestond hiernaast nog een heel 
netwerk van lokalefeodale kastelen, in handen van de lagere adel. 1: Gent; 2: 
Brugge; 3: leper; 4: Rijsel; 5: Duinkerke; 6: Sint- Winnoksbergen; 7: Veume; 
8: Sluis; 9: Saaftinge; JO: Antwerpen; 11: Beveren-Waas; 12: Rupelmonde; 
13: Nieuwpoort; 14: Dendermonde; 15: Aalst; 16: Geraardsbergen; 17: 
Oudenaarde; 18: Kortrijk; 19: Dowaai. 

begunstiging van werken aan de stadsversterkingen 
bouw van kastelen op hertogelijk initiatief 

Filips' schoonvader Lodewijk van Male had het grafelijk paar in 1384 
een intern sterk verscheurd en verwoest graafschap nagelaten. Sinds 
1379 woedde immers een ware burgeroorlog die begonnen was als con
flict tussen de graaf en de stad Gent, maar die zich al snel verspreidde 
over het hele graafschap. Jarenlang leek men er niet in te slagen om tot 
een definitief akkoord te komen, hoewel de machtsbalansen aanzienlijk 
heen en weer schoven. Wanneer met de Vrede van Doornik in december 
1385 dan toch de wapenstilstand leek stand te houden, was het graafschap 
Vlaanderen zo verwoest en waren de socio-economische activiteiten der-
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mate verstoord, dat een geheel nieuw beleid zich aandiende. Anders dan 
de gebruikelijke zware bestraffing op te leggen aan zijn Gen~ onderda
nen of dan een dwangburcht met een zwaar garnizoen aan de stad toe te 
voegen, achtte Filips het opportuner zijn nieuwe onderdanen voor zich 
te winnen door een mild beleid, om zo tot een duurzame vrede te komen 
en de economische bloei te doen heropleven.5 Dit nam echter niet weg 
dat tegelijk in sterke mate tabu/a rasa gemaakt werd met het bestaande 
defensiesysteem en dat een nieuwe conceptualisering van de militaire 
uitbouw van het graafschap werd uitgedacht. zoals we hierboven hebben 
gezien.6 

Filips' nieuwe militaire stimulans manifesteerde zich. zoals gezegd. 
op twee manieren. Ten eerste werd. waar deze binnen de respectie,·e
lijke steden bestond. de lokale dynamiek tot de bouw of heropbouw 
van de versterkingen, gestimuleerd vanuit de hertogelijke overheid. Dit 
gebeurde door het verschaffen van fiscale voordelen, zoals hijvoorbeeld 
in Geraardsbergen, of door een actieve ingreep van hertogelijke amb
tenaren in het uittekenen van de nieuwe versterkingswerken. zoals te 
Nieuwpoort. Kortrijk of Sluis. 
Waar deze dynamiek echter niet bestond. zoals in het landelijke Land van 
Waas, of als aanvulling op deze stedelijke versterkingen. werden kastelen 
opgetrokken, als eilanden van vorstelijke macht hij een stad of in een 
wijds landbouwgebied. Dit was het geval voor de vier nieuwe hun:h
ten te Sluis, Kortrijk. Nieuwpoort en Oudenaarde. Alle vier de1e sh .. 'den 
speelden een belangrijke economische en militaire rol in hl'l gmafsl·hap .. 
Dat was echter ook het geval voor hijvoorht.·eld Geraardsbergen. Aalst 
en Dendermonde, dus men kan zkh ten.·cht afHagl'n waarom. naast 
Kortrijk. precies Oudenaarde uitgekozen nm el'n nkuwe hun.·ht te h._,u
wen die duidelijk tegen Cknt geril'ht was. We dil'lll'll hiervoor l'Cil hlik 

:'i Dat hlijkt altlmns uit dt• ,,,,rknmkn dil' hij lil•t uitYIIlll\li~C'n met lx·tl\·l..l..in~ ''" •~<' •'1'~'"'"1. 
hijvoorlx•t•ld dil' van lll ml'i 1.'114: "y~·~uh I• dt• ''l'~tanddin~t·n I '"''"' lx'm)!lk'lll<'llt 
rcc~lll t'll nustfl' gmt't' 1 ... 1 vnhms qut• d,,rc~~n:l\ :1111 il1 '"''rent t'll 1,,~ l"t J"'"''C'· c-t ö\lölll' 
cspcnmt·e qu'il1. nmas Mlit•nt hl Hls t'l lnynl1 suhit'l 1 ... j"; I' Bl>nt•nfnnt. J H;lnl<'f l"ll .-\ \~11 
Nieuwcnhuyst•n, 'Onlonnnnt't•s tlt• l'hilippt• k llal\li, ,lt' 1\lni):Ut'ntt" ,k- ~lalt• l"t tk kan .... 111' 

Peur. UKI-1419, Tnnll' I: Ortlonnunt·t·~ tfto l'hiliptx•lt•tl,,nh t'l tk :\l.ti):Ul'ntc- •~<' :\l,lll' ''" 
I h o~·tllhrt• UH I nu J I tlt'n·mhn• t.NY ( Hna~,•·l I%~ l •. '1 

h In on/t' eimlwrhnntlt•ling j.lillj.lt'll Wt' hil'r tlit'JWr ''fl in K 1\l,dlt'l, '1\>~•r Iu .~mk. \'f'tfm' t1 
dr:[lf'll.\'1' dr III'Sirt'dir f'llh rlr ,..lrmdn··.l' ...• \ l knt ~fl\\(1). I%-~.\~. w.· /UIIl'll '"' thl"ma \('1\kt 

uitwt•rt..t•n int•t•n lntt•n• puhlkntk. 
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te werpen op de ligging van Oudenaarde en de lokale gebeurtenissen 
tijdens de Gentse Opstand. 

DE POSITIE VAN OUDENAARDE TIJDENS DE OPSTAND 

De stad Gent speelde haar antagonistische rol durende de opstand voor
namelijk uit door in alle andere grote Vlaamse steden gelijkgezinde 
opstandige fracties aan de macht te helpen, liefst op diplomatische wijze, 
indien nodig met machtsvertoon of zelfs manu militari. Dit neemt echter 
niet weg dat de verovering van Oudenaarde steeds een koninginnestuk 
was in haar oorlogspolitiek. Controle verwerven over deze stad bete
kende immers rechtstreekse toegang tot het Doornikse en Henegouwen, 
essentieel voor de stedelijke bevoorrading. 
Tweemaal werd Oudenaarde met veel machtsvertoon belegerd, maar 
zonder succes. Evenveel keren kon de stad echter wel door de opstande
lingen worden ingenomen, maar telkens door middel van een geheime, 
nachtelijke missie, uitgevoerd door een soort elitekorps. 
De opstand brak uit in september 1379 en reeds op 7 oktober startten 
de Gentenaars de belegering van Oudenaarde, op 10 oktober voegden 
de opstandelingen van andere steden zich bij hen. Het kamp werd opge
richt op beide oevers van de Schelde, daar waar deze de stad uitstroomde, 
die verbonden werden met een scheepsbrug.7 Buiten schermutselingen 
op en rond de buitenwerken van de poorten of barrières, leidde dit tot 
niets. Wanneer door bemiddeling van Filips de Stoute op 30 november de 
Vrede van Pont-à-Rosne besloten wordt, trekt Gent zich terug. Vanaf 9 
juni 1382 begon een tweede belegering van Oudenaarde, ten gevolge van 
wederzijdse al dan niet reële provocaties. Opnieuw had Gent een belang
rijke machtspositie weten te verwerven door alle andere grote steden tot 
de opstand over te halen en opnieuw legde een groot verzameld leger dus 
beleg op de stad. Het verzamelde legermateriaal dat hierbij werd ingezet 
was indrukwekkend: Froissart vermeldt een 'mouton' of werptuig van 
40 voet hoog dat stenen op de stad afvuurde, alsook een bombarde met 

7 ' ... et partirent I Ie~ rehclle~l de Gand ct s'en vinrent Jogier devant A udenarde sus ces hiaus 
pré'> contreval I'E'>Caut. Trois jours apres vinrent chil de Bruges [ ... 1 puis vinrent chil de 
lppre I ... I chil de Popcringhc. chil de Meschines ct dou Franc de Bruges, et ossi chil de 
Grammont. Or I ... I li Flament I ... I avoient fait pons de nefs et de cloies sus J'Escaut ouil 
aloicnt de l'un a J'autre'. M. Kcrvyn de Lcttcnhovc, 'iliuvres de Froissart. Chroniques. Tomc 
nc:uvièmc. 1377-1382' (()~nahrOck 1967). 19X-J99. 
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een kaliber van 53 'pols' of duim dat grote stenen afschoot en een ander 
kanon dat ze ter plekke vervaardigden. Veel macht~vertoon dus. maar 
desondanks kon het Oudenaardse garnizoen standhouden tot de belege
raars op 25 november 1382 het beleg opbraken. nadat geruchten over het 
naderende Franse leger zich verspreidden.8 

Heel anders was het echter wanneer de Gentse fractie van de Witte 
Kaproenen op eigen houtje geheime operaties uitvoerden. namelijk in het 
voorjaar van 1380 en in september 1383. Beide keren slaagden ze er op 
deze manier in zich 's nachts van de stad meester te maken op een minder 
bewaakt moment. De inzet was telkenmale het slopen van de vestingwer
ken langs de kant van Gent of, zoals Froissart het stelt. 'si eut abatre deus 
partes, les tours et les murs, et reversés ou fosset au lés deviers Gand' .9 

De eerste keer lukte het hen ook deze sloopwerken uit te voeren. maar de 
graaf liet de vestingen na de Vrede van Pont-à-Rosne heropbouwen. 
Twee belangrijke bemerkingen dienen hierbij evenwel gemaakt in het 
licht van de inplanting van het Bourgondisch ka.:;teel. Ten eerste was de 
Gentse krijgspolitiek duidelijk gericht op het doorbreken van de gr.tfe
lijke controle te Oudenaarde. De militaire uitbouw van dae stad moest 
dus een voorname plaats krijgen in de nieuwe visie op de Vlaamse defen
sie. Ten tweede was het precies de kant van Gent die stt.'C."'l.is werd uilge
kozen als mikpunt van agressie. De Gentena~ bleven bijna ohsösief 
proberen om de Oudenaardse verdediging in haar rkhting lam te leggen. 

BRONNEN 

Voor we ingaan op de houwgeschiedenis van het kustt.•d. is het intcn·s
sant even stil te staan bij de bronnen die nns hiain mt.•er inLkht \·ers.:haf
fen. Zoals reeds aangehaald in de inleiding. Wt.'N ht.'l kastt.'t.'l gt.•s)tlnpt in 
1967 om de rechttrt.•kking van de Sdtdtk lt.' \'t.'rwe/cnlijkt.·n. Helaas ht."l'tl 
men hierhij weinig om1ÎL'htig met hl'l 1\lt)numcnt omgt.•sprongt.•n t.'tl wt.·nt 
geen voorafgaande archeologisdte prnspt.'L'Iit.• uitgt.'\'tX't"li van de ttx•n nng 
hestaande restanten. Wt.• kunnen nns niettt.•min tod1 t.'t.'ll tx·dd YtlO\lt.'ll 

K Twee Ju~en lntl'l' /lll11k'n dl'/l' tl'\ll.'lll.'n wr..lll)!.l'n \\l\1\k•n hi.tR•>t'~d'<"l.,• \\c ):•1•111 m<"l ,hq'<'f 
op Ul'/l' historie in, muur wrwijn•n nnur hk·m. '<Fm I'\'' ·k· Fn.'1'-..:1rt l'h"""otll\'" 1\'lll(' 
dixiènw. I.'K:!·I.'Htl' (thnuhrlld, 11>1'17), ~~-1'1:!, 7t-7.'.l\·P)(l en 17-'·li.'\ 

1l 'wl·nk·nl·r tWl'l'J'llllrtl'nul'~l·hn'l.l'll, d1• h\1\'11" en muren. r11 \\l"l\1 ~,u,., 111 ,~ç ll'"-'"' lotl\,.11' 
d1• kunt vu11 <klit ~l'Wllllll.'ll.' ldrm. '<liU\'1\'' ,k 1:"'1"~"1 l'lm,n1qur' 1\'111<' 11<'11\ lt'nl<'. 
1.'77-1 'K:!' (lhnuhr(ld. l%7), :!:!·1-.:!.:!~ 
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Fig. 2 (links): De beide kasteeltorens, gezien vanuit de stad, afbeelding van midden 
achttiende eeuw ( M. Van Hemel rijck, 'De Vlaamse krijgsbouwkunde' (Tiel! 
1950), Plaat X/1. 3); Figuur 3 
(rechts): Het Bourgondisch kasteel op het stadsplan uit A. Sanderus' 'Fiandria 

van de bouwkundige evolutie van het kasteel. Zeer behulpzaam hierbij 
zijn de zestiende- tot achttiende-eeuwse afbeeldingen van het kasteel. 
We geven ze hier van jong naar oud. 
De jong te ons bekende tekening van het kasteel zou van de achttiende 
eeuw dateren en werd eerder reeds aangehaald in Van Hemelrijck en in 
Bering (figuur 2).10 Ze stelt twee vierkante torens voor, evenwijdig langs 
de Schelde geplaatst, gezien vanuit de stad. Zij zijn voorzien van ver
scheidene vensteropeningen, waarvan sommigen worden afgesloten door 
een ijzeren tralie, en worden bekroond door een puntdak, afgeboord met 
kantelen. Opvallend is dat aan de stadszijde van de grootste van beide 
torens geen gebouwen tructuren zichtbaar zijn, terwijl andere afbeeldin
gen doen vermoeden dat deze er wel moet geweest zijn . Mogelijk wou 
de kunstenaar du de opvallend te kenmerken van het kasteel - de torens 
en de brug ertu en - weergeven. De brug die beide torens verbond over 
de Schelde heen , moet ergens op de eerste verdieping zijn aangebracht. 
Achteraan de grote toren steekt een zes- of achthoekig rank torentje uit, 
allicht een wenteltraptorentje. 

JO emand Van Hemelrijck, 'De Vlaamse Krijgsbouwkunde' (Tielt 1950). Plaat Xl1.3; Geen 
Beóngs, 'Landt;chap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse' (Oudenaarde 1989), 
126. 
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Illustrata' (1641-1644 ), met boven het kasteel de Scheldeloop en rechts 
ervan, van boven naar onder, de Scheldeloop. 
Als we dan verder in de tijd terugkeren, is de tweede interes~te afbeel
ding het stadsplan van Oudenaarde, zoals het werd opgenomen in 
Antonius Sanderus' 'Flandria Illustrata' (figuur 3).11 Ook hier domineen 
de grote, vierkante toren op de rechter Scheldeoever duidelijk het geheel. 
We bemerken duidelijk het zware piramidedak en het smalle wenteltrapto
rentje aan haar zuidelijke hoek. De toren aan de overzijde \'an de Schelde 
is hierop niet zichtbaar, maar hij moet zonder twijfel achter de grote 
toren erbij gedacht worden en aan hem moeten we allicht ook het spit.sje 
rechtsachter de grote toren toeschrijven. Zoals de vorige afbeelding ook 
suggereerde, fungeert deze toren als poondonjon op de stadsYersterkin
gen. Twee verschillen dienen we evenwel op te merken. Op de afbeelding 
van 1641-1644 verbindt de toren de stad nog met het ommeland \Ü een 
brug over de stadswallen, terwijl in de achttiende eeuw brug en gracht 
blijkbaar verdwenen zijn. Daarnaast is op de ·sanderustekening' dui
delijk een vierkante gebouwenstructuur aanwezig langs stadszijde. wat 
ons vermoeden versterkt dat deze er op de achttiende-eeuwse afbeelding 
dient hij gedacht worden. 
De meest oorspronkelijke atbcelding die voor ons \'erhaal interessant is. 
is ongetwijfeld het stadsplan van Oudenaarde Yan de zestiende-eeuwse 
plannenmaker Jacoh Van Deventer. 12 Hij geeft het kasteel weer ,·,muit een 
sterk luchtperspectief, wat een gedetailleerde impressie Yan het kasted 
bemoeilijkt, maar we kunnen niettemin enkele kenmerken onders\.·hei
den. De twee grote. vierkante torens bevinden zich duiddijk aan Wt't.'rs
zijden van het kruispunt van téén van de rt'\.'titkaties van l de S\.·helde llll'l 
de stadsgrachten en worden verbondl·n door \.'l'n brug on·r d\.' Sd1elde. 
Opnieuw is vooral de toren llp dl' t"t'chterr)(.'\W intaessant. Hij lijkt 1kh 
op de hoek van een halve l'irkl'IVllrmigl' binnenkoer te ht·Yinden. afgl'· 

11 Anlonius Snmk·rus, 'Finndrin llluslrnln', 1kd 11 ( 1\~·ukn I MI· I M-H. ~7l\.:'i71.l. 

12 Ch. Rul·kns, Ém. Ouwrknux l'll J. \'nn l)t•r Gh~·yn : ':\lln~ 1k~ Yilk~ ,k ''' lkl~"ll~<' ~~~ 
X I Yl· sih·k .. .' ( Brus~l·l s.d. ). 1\Wl' nndl•n• ntll\~·ldlll~l'll hd'•l'l·n "'' 1'<.''"''' lllt'l ''I'~''"' 
llll'll Wl'~~ns ll' sl·h~·mnlisl'h: l'l'll 'knan \'1111 1k Sçhddl' l'll 1'mh~~·nd\' '''"l't'll. '·"' hl'l '-~' 
1~~1 vun Oudl·nunnk lol I kunw' \ll'~lil•mk l~·uwl. '"''":~<mi in ,I\" "-:I;U1\'nl«"-1•-' 1;11\ ,tc
llniwrsit~it (il'lll ( BRKZ. !..nart NN:'il. t'll 1'\'ll l.;mr1 v;m h1•1 llud,•n;I;U\h•\' 11;11\'fll<'t 1 1~'1. 
lx·wnnrd in 1k Arl'hiw~ I kpnrll'llll'lllnk·, .Ju N••n.lll' R1,1~d 1 :\DN 1\lll ~:~1. \\,· ll<'""''n ,tc
ll'~lil'IHk·l'l'llWsl' nlhn·ldin~ wl'l op~l'IIIHIIl'll in Oll/\' "·nplll'(J'. :1,) en H11l•~t'll ·\ ll):UIU IC\1 

Voor dl· l.nnrl vun I o:!? wrwijtl'll \\l' IHUir (i. lknnjl~. I '"''"""'I'· .. ·. 11_. 
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Fig. 4: Het Bourgondisch kasteel (pijl) op het stadsplan van Jacob van Deventer 
(midden zestiende eeuw). Van linksboven naar rechtsonder stroomt de 
stadsgracht, die wordt doorsneden door de oorspronkelijke Scheldeloop (links) 
en twee rectificaties van deze stroom. De twee kasteeltorens domineren duidelijk 
de meest rechtse en recentste rivierloop. 

zoomd door muren of gebouwen. Rondom het geheel, dat het platteland 
met de tad verbindt, ligt een ringgracht. Aan de poort langs stadszijde 
kunnen twee torentjes onderscheiden worden, voor eventuele andere 
gebouwen ontbreekt het detail. 
Dit brengt on bij de oorspronkelijk rekeningen die bij de bouw werden 
opge teld. Aangezien de weergaven van het kasteel niet verder opklim
men dan medio ze tiende eeuw, vormen de rekeningen ongetwijfeld de 
mee t interes ante bron over het jonge kasteel. Aan het einde van elk 
bouwjaar werd een eindafrekening gemaakt, die werd afgeleverd bij 
de centrale rekenkamer te Rijsel voor archivering. Zij waren dus geen 
onderdeel van de gewone lopende domaniale ontvangsten en uitgaven, 
maar vormden afzonderlijke rekenposten. Zoals verder zal blijken, zijn 
wlke bijzondere rekeningen bewaard voor de bouwfa en 1385-1386, 
1394-1403 en 1417-1426. We zullen deze verder in dit artikel elk afzon
derlijk en meer diepgaand behandelen. 

I A lERING VAN DE BOUWWERVEN 

Zoa elk ander gebouw vergen kastelen periodieke bouwwerkzaamhe
den, die in principe gewoon worden geïncorporeerd in de uitgaven van 
de domanjale rekeningen, opge teld door de lokale baljuw of ka telein. 
Wanneer de ko ten hiervoor echter de mogelijkheden van de lokale ont-
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vangers te boven gaan en dus niet meer konden gedekt worden met de 
inkomsten uit boetes, heerlijke rechten, renten. enzovoort. werden hier
voor aparte rekeningen opgesteld. Dit wa-; het geval wanneer oudere 
kastelen grotendeels gerestaureerd werden of wanneer aanvang werd 
gemaakt met de bouw van nieuwe burchten. 
Voor deze aparte rekeningen werden fiscale specialisten aangesteld. die 
dan als ontvanger van de nodige fondsen en als betaler van de arbeiders 
en leveranciers fungeerden. Deze mannen beheerden de financiële kant 
van de bouwwerf. Het zijn net deze rekeningen waarop '"'e ons dienen 
te baseren om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mid
deleeuwse bouwwerven. Dit brengt natuurlijk zowel voor- als nadelen 
met zich mee. Aan de ene kant krijgt men een duidelijke opeenvolging 
van de verschillende uitgaven, maar aan de andere kant moet men in het 
achterhoofd houden dat deze mensen financiële experts waren en geen 
bouwkundigen of werfteiders. Op het einde van elke werkweek of werk
maand verschenen de verschillende arbeiders en leveranciers voor deze 
persoon (of werden hun kwitanties voorgelegd) en somden op hoeveel 
ze voor welke opdracht of levering dienden te ontvangen. Doordat deze 
financiële experts meestal Franstalig \Varen. terwijl de arbeider.- lokaal 
gerekruteerd werden, geeft dit vaak terminologische moeilijkheden hij 
onderzoek van de rekeningen. De hetaler schreef gewoon op wat hij 
hoorde, wat vaak leidt tot terminologische \'erhasteringen en t."eNt.'r vage 

~ ~ ~ 

vermeldingen van lengte- en inhoudsmaten. 

De onkosten die voor deze werf gemaakt werdt.•n. 1ijn rt.•eds ondt.'f/lX'ht 
als onderdeel van de Bourgondische houwplllitiek. in het algt.'11lt.'llt.' kader 
van de hegroting van de Bourgondischt.' staallllltler rilips de Sttlllte. dlll.lr 
A. Van NicuwenhuysenY In het easlt.' houwjaar, Yan nktnht.·r 13~:'\ tot 
oktohcr IJH6, I iepen de totale koslt.'n van dt.• wt.·rf llp tot 1-t 171 \'laam~t.· 
ponden parisis (lh.par.VI.). In dt.• tweedt.• hllUWcampagne. \·an LN-t 1\lt 
13lJX, heperkten ze 1.ich tot 7.190 lh.par.\'1. 1 ~ Ik llnkostt.'llSlllll \'all dt.• 
houw van het kaslt.·d van Olllknaarde. goed voor ~ I.J(ll lh.par. \'I. \lf 
ongeveer X5.-t-t4 daglonen van t.'t.'ll gt.'st.·hooldt.• arht.•idt.•r tgt.•midddd 'ijf 
s.par. per dag). kan daannt.'t.' ondt.•r dt.• duunkn.• Wt.'n t.'n gt.'l't'kt.•nd "\ll\kn. 

1.'\ A. Ynn Nil·uwl·nhuV~l·n. 'l.l'' lltHIIll'l'' du du.- ,k lh'lll'):\l)llll' l'tuhJ'I'(' k 11;11\h \I ~:q I ~1\.& 1 

(~ronomil• l'l politi;JUl'' ( llnts~l·l l1lH·II, ·1.:!~ -l~tl. 
1·1 lhidl'lll, ·1-l.'i. 
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hoewel er nog een brede kloof bestaat met de werven van de andere twee 
nieuwe burchten. namelijk die van Sluis ( 197.265 lb. par. VI. voor de peri
ode 1384-1402) en die van Kortrijk (63.254 lb.par.Vl. voor de periode 
1394-1401 ). Voor de derde bouwcampagne, lopende van 13 september 
1417 tot 30 november 1426, kunnen we de totale kost omwille van de 
slechte staat van de rekening onmogelijk nog met zekerheid vaststellen. 
De ontvangst van 680 lb.par.Vl. aan het begin van de rekening, gedateerd 
op 13 september 1417 en 14 augustus 1424 bieden ons wel een vermoe
den. 

De herkomst van de investeringen kunnen we ook gemakkelijk achterha
len. Zoals gezegd dienden voor deze werven andere bronnen te worden 
aangesproken dan de inkomsten die de kastelein of baljuw uit zijn dage
lijkse inkomsten kon recupereren. 
De eerste werf werd nog gestart tijdens de nasleep van de Vlaamse 
Opstand, waarin Gent nog stevig standhield. De grote fiscale druk op 
de verschillende regio's door de oorlog verbood allicht een brede sprei
ding van de onkosten, zodat deze voornamelijk uit bedes gehaald wer
den, die geheven werden in de kasseirij Oudenaarde, de heerlijkheid 
Dendermonde, het baljuwschap Oudenaarde, het Land van Aalst en het 
land van Bornem. Deze bedes brachten in totaal 14.993 lb. 3 s. 9 d.par. 
op, waarmee de onkosten dus konden gedekt worden. 
Zoals verder zal blijken, werd het kasteel niet in één keer uit de grond 
gestampt. In 1385-1386 werden enkel de grote toren en enkele zijgebou
wen opgericht, alsook de brug die deze toren verbond met die aan de 
overzijde van de Schelde. De rest van het binnenhof was naar alle waar
schijnlijkheid omringd door een aarden wal met gracht. Na de Vrede 
van Doornik met Gent berustte Filips echter hier niet bij. Hij bleef fond
sen ver.lamelen om de bouw te kunnen verderzetten. Deze fiscale druk 
moet op de omgeving van Oudenaarde zelfs zo groot geweest zijn dat in 
1394 de steden en kasseirijen van Oudenaarde, Aalst, Geraardsbergen 
en Ninove niet kunnen tegemoetkomen aan een gevraagde bede van 
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100.000 nobels, opgelegd aan heel Vlaanderen. 15 De voornoemde ~teden 
en kasseirijen verschenen op 18 juli 1394 voor Margaretha van Male en 
Jan van Nevers en beklaagden zich dat de werken aan het ka'>teel van 
Oudenaarde hen reeds zo zwaar bela'it hadden. dat ze onmogelijk aan 
deze bede konden tegemoetkomen. 

VERLOOP VAN DE BOUWWER\'EN 

DE EERSTE BOUWCAMPAGNE (TWEE OKTOBER 1385 TOT 

OKTOBER 1386) 

Wanneer men precies begon te werken aan het Bourgondische kasteel van 
Oudenaarde, komen we te weten in de aanhef van de eerste rekening die 
hiervoor werd opgesteld: 'Che pour ly compte de monseigneur RifHart 
de Flandres pour faire Ie chastiel novel à Audenarde. par Ie camman
dement de nos tresredoubte seigneur monseigneur de Bourgogne ( ... ] 
lequel dit messire Rifftart commencha à faire ouvrer ou chastial dessus 
dit Ie 11 ottembre sy estoit li disjours de lundy en l'an 1J85'.1

" 

Filips liet dus nog tijdens de naweeën van de Gentse Opstand de bouw 
van het kasteel van start gaan, op maandag twee oktober 1J85. Hoewel 
men niet mug vergeten dat het toen nog helemaal niet 1eker was dat 
men in december tot een delinitief bestand met Gent zou komen. is het 
toch opmerkelijk dat de bouwerf reeds zo \Toeg aam·ing. Voor de meeste 
andere kastelen begon deze pas in de jaren !.WO. 
In oktober werden voornamelijk voorben.•itk•ndt' waken lllltknHllllen. 
De baljuw van de kasseirij Oudcnaardt• spt•elt hierin een hdangrijkt· 
coördinerende rol, want hij 1.orgt dat mensen uitgt•stuurd worden om 

15 Filip~ de Stout~· 1ett~· l\111r!(lll'\.'lhll vnn Mnk cn J11n \atl Nc'''" t<k lall'l\' J;ml•>~hk-r \'('('('"\ 
in om l'l'll wriHl\lptc lx·dl• vnn 100.000 nnlx•b In" h.' t..rij~l·n van ,k• \'l;l;lln",• 'tc..kn. ;t~.kl 
en clcrus, nwt nis dnl'l lwt sptlllSill\'11 vnn '"' l..nmh,dtt tmar Hnn~arijl' in I.N~ l'i_t<kn" ,k 
otuk-rhnmll'ling~·n hil-rvuur, dil' lil'JX'n \'lltl ~ll juni "'' I ll ;lu~u:o.tu" t.N-4. "~fl'<"ll '~r...·lul 
lcmk· stund,·nnrgumt'llll'll op 11111 nil't t'f mintkr I<' hnt•wn tx·tak'n. W l'll.·\clll<"f, 'l)(o I t'lk-11 

en Stnll•n vnn Vlnnndt•n•n tl-'H4- 140~)' \ Bm~"l'l I lll\ ll. J I fl- .'~1\. 

lel 'l>it vuur tk• n·h·ning vunnll'llt'~·r Rilllnrt \an \'h~;m,kn'll, '~"ll dc '"""' \:llllll'l tll<"ll"t' "·'' 
tl•clt~· Oud~·nnnnlc, op lx•n-1 Vllllllll/t' ll'l'r l'l'rhil'·ll\\aal'\hjl<" ht'l'l llll_llllll'l'f ''"' "'""lo"".,.'"' 
1 ... 1 dt•\wllo.t• nw~st•r Ritllnrtmm lwt \tl\111\tX"tlllk l..:l\ll'l'll'<"~~·nt,• "~ll..l'n ''I' 1\\l'l' ,,J..h>l'<"l 
np de dng v11n numndn): in Iw! jnar l.'H~.' (:umhcf \'1111 .J,• ''"''''"):'tl'n \. ·\1-: .-\, ~!... :-.;, .'f- .& "i, 
I'' , 
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ingrediënten aan te kopen om mortel te maken. Doornikse kalk wordt 
aangevoerd en lokaal vermengd met zand en water. 17 Er werd dan ook 
onmiddellijk van start gegaan met de eerste bouwwerken. 
Eerst werden veertien gravers (josseurs) en manddragers (porteurs de 
hotte) uit de streek gerekruteerd en aan het werk gezet door de baljuw 
van Oudenaarde. Hun werk bestond er ongetwijfeld uit de funderingssleu
ven voor de eerste metselwerken open te leggen. Ze werden in oktober 24 
dagen aan het werk gezet, hun taak zou voortduren tot en met januari. 
Tegelijk werd het uitzicht van de binnenkoer vastgelegd: men plaatste 
stellingen en raamwerk om (de gebouwen rond) de binnenkoer te vor
men: 'Item accatet et payet bos pour Ie mois dessusdit pour enclore et 
entreprendre Ie court du chastiel' en verder 'Item accatet bos pour Ie mois 
dessusdit pour l'estakis dessus nommés' .18 Onder leiding van meester
timmerlui Joesse en Piere worden deze stukken hout verkapt en worden 
de stellingen ermee opgetrokken door schrijnwerkers die rechtstreeks uit 
het garnizoen van Dendermonde afkomstig waren. Hun gevechtsuitrus
ting wordt voor hen bewaard in een grote koffer. 
Ook de metsers worden in alle haast aan het werk gezet. Zeven metsers 
en tien dagloners beginnen metselspecie voor te bereiden en ontvangen 

-schijnbaar hergebruikte - stenen. Zo wordt vermeld dat er 18.000 onge
kuiste bakstenen en 72 karrenvrachten grijze steen rechtstreeks naar de 
werf worden aangevoerd om de werken zo snel mogelijk te laten vorde
ren.19 Blijkbaar zat er dus grote haast achter de bouw van het kasteel, om 

17 Om een idee te geven: om mortel aan te maken in oktober worden 18 ceuwes kalk aan
gekocht en worden 34 karrenvrachten (beniaus) zand geleverd. Meer gedetailleerd dan dit 
worden de rekeningen echter nergens. De precieze inhoud van een ceuwe kalk is tot op heden 
onbekend. maar de brutoprijs voor een ceuwe wordt op 36 s. gesteld, met inbegrip van de ton 
waarin het getran~porteerd werd. Een ceuwe moet dus de inhoud van één ton zijn. ARA, RK. 
Nr. 26.477, f' 4. 

18 'Item hout aangekocht en betaald voor de voornoemde maand om het binnenplein van het 
ka\teel te omvatten en in~luitcn' en 'Item hout aangekocht voor de voornoemde maand voor 
de voornoemde ~tellingen'. ARA, RK, Nr. 26.477, f' 6. Bij het eerste citaat lijkt het om grote 
boom~tammen te gaan, want men sleept r.c twee per twee met een paardenvierspan naar de 
werf, terwijl het tweede citaat over kleinere stukken hout lijkt te gaan, aangezien ze met 48 
karren naar de wcrl vervoerd worden. 

19 'letoquelle\ brike\ furcnt pri~scns ct amences sals tous drois pour cause de Ie wicrc d'ou pays 
de Flandrc\' (dewelke bak~tenen nog vuil en rechtstreeks werden meegenomen omwille 
van de oorlog in het land van Vlaanderen). ARA. RK, Nr. 26.477, f" 7. Wat voor stenen de 
l(riu pierre precies zijn wordt niet vermeld, maar waarschijnlijk gaat het om een soort uit de 
\lteek van Doornik. zoals wc vcrder nog vaak zullen tegenkomen. 
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een definitieve overgave van Gent te bespoedigen. Het ka"iteel bevond 
zich immers op de kortste weg naar Gent vanuit Oudenaarde. 
Ten slotte weten we uit de uitgaven voor smeedwerk dat de bouw aan 
de grote toren minstens één verdiep ver vorderde: 'Item payet pour une 
sierure aboyste à tout 11 cles pour le grande tour XXllil s.':!n Daarnaast 
krijgen we ook nog volgende vermelding mee: 'Item payet pour II sier
ures pour Ie tour novielle faite cousta à tout IIII cles XXXXVIII s.'.11 Of 
deze 'nieuwe toren' nu dezelfde is als de 'grote toren' is niet zeker, maar 
lijkt toch de meest waarschijnlijke oplossing. Dit zou dan betekenen dat 
minstens het gelijkvloers van de grote toren was opgetrokken (we heb
ben nog geen vermeldingen van de plaatsing van een plafond) en dat zich 
hierin minstens drie doorgangen bevonden: één hiervan werd afgesloten 
met een penslot, de twee anderen met een ander soort slot. eveneens met 
sleuteJ.22 

In november 1385 worden de werken niet stilgezet omwille ,.an de win
termaanden, zoals gebruikelijk was (zie tabel I). Elf metsers en achttien 
dagloners zetten de metselwerken voort met zelfs een bescheiden tc~
name aan bouwmaterialen (28 ce1m·es kalk. 36 karren Z<md en .::!4.000 
tweedehands bakstenen). Er wordt niet precies wrn1eld wat ze bouwden. 
maar een grote levering smeedwerk bestaande uit acht muur.mkers van 
veertien pond (ongeveer 5,6 kilogram), drie muurankers ,·an vier steen 
(ongeveer 22,4 kilogram) en 7 muurankers Yan vijf steen (onge,eer ~~ 
kilogram) voor de 'premiere estaige deseure k bnutilkrie' .;.\ Ht.•t is dus 
duidelijk dat het hier om hijzonder tware muren moet gaan. Ht.•t ligt nit.•t 
voor de hand deze houti/I ah' pn:~:ies te lokalist.•n.·n. m<~ar wallllt.'er \\eer 
grondplannen uit dezelfde periode op naslmm. hijnl\lrht.·dd d<ll Yan het 

20 'ltl'll1 lx•tuuld voor el'll JWnslnt ( '! imlil•n Wt' hit•rin ht•t mno.km Franse t1l>t•111 ,,f ·ro:-n· l'n 
schadltsluitinj:' lllllj:t'n nntW!II'I.'nl nwt twt~· sll•utl'ls ''"'r dt• ~1\,lt' ll'rt'll ~~ s.' .\R ·\.Rt.... 
Nr. 26.477. I'' 27. 

21 'Item lwtuuld vnor tWt'l' slntt'll \'lllll' dt• nit'll\\ ~dl\111\\ 1k hll'l.'n. ht't)!t'l'n nll"t \ll'r ,!('utd' 
ervnur 4H s. kost·. 

22 Een undt·n· mngl'lijkt· hypntlwst• \lllllh• '"'" in ''lilt' lht•sl~ "~'1\1 )!t'l"-'ll~'l'l\1\ ,tdt <1.11 ,k 
J.:I'CIIIdr• tour die vnn lwt knstl't•ltl'lt' is. tt•rwijl d~· ''''" llr>l'lt'/lt' lolift' <k l\11\'11 •'I' ,k hili..~·""'''('' 
vun 1k• Sl'lwldt• is. Dit wrllllll'dt•n wnl\h \l'rst~·rkt d1"'r ht•t kit dat 111 11kh•lx·r !!I'IJI'l" 'lo."tll"ll 
gclcvcnl wnnkn t'll dl'/l' hlfl'll \'l'l\kr in 1k n•k,•mn~ 111'!. griv ,,,",. ~o."lll\('111\1 '''"'h 1'\-:,· 
hll'l'll /1111 dnn hi_j til' lunt~tl' h<.'lj:l'fill~ d1lllf d1•lkllll'IHIOII' 1\hl!!o."h,lk IÜII \t'llllt'll~•l o'lllll <•l..h• 
ht•r lwwpgt·houwd tijn. Nn ~11\lllligt• 1'1.'\'i~it• optt'l\'11 "i,1 ..-..·ht~·~ ""'I ,k <'1.'1'!\' ,,.,i,l;\1"1~ 

2.\ 'lil· l't'I'Stl' wnlit-pinj: hon•n dt• ll<''"'nkam~·r· :\!{:\, lH .. Nr. :r- -177, I'' 11 



-385-

kasteel van Waasten, zien we duidelijk onderaan één van de hoektorens 
een gelijkaardige benaming opduiken.24 Het lijkt ons dus waarschijnlijk 
dat deze flessenkamer het gelijkvloers van de grote toren omvat, die in 
oktober werd opgericht. Men kan natuurlijk de bemerking opwerpen dat 
het vreemd is dat men bij de bouw van een kasteel zou beginnen met de 
bewaarplaats voor flessen. maar we mogen niet vergeten dat deze reke
ning allicht pas werd opgesteld nadat de bouwcampagne voltooid was en 
dat deze benaming mogelijk pas op het einde hiervan gegeven werd. 
De zeventien timmerlui werden aan het werk gezet aan 'I' estacquis et 
barbecans dou castiel' .25 Het is niet geheel duidelijk of deze 'staketsels 
en ravelijnen' nu duiden op voorlopige dammen die in de grachten aan
gelegd werden, of men er een voorlopige ringwal rond de binnenkoer 
mee bedoelt. De timmerlui plaatsten verder verschillende deuren en, hoe
wel dit niet expliciet vermeld wordt, allicht ook een plafond bovenop de 
zogenaamde flessenopbergplaats. 

In december blijft de bouwactiviteit sterk toenemen. We tellen 22 metsers 
en 29 dagloners, bijna allen zo goed als permanent op de werf aanwe
zig, met 34 ceuwes kalk, 44 karren zand en 44.000 bakstenen. Daarnaast 
ontvingen ze vanuit Doornik 120 voet (34,212 meter) negblokken en 39 
grote traptreden. 26 Blijkbaar werd de ruimte boven de flessenkamer ver
der ingericht, met het plaatsen van venster- en deuropeningen en een trap. 

24 ARA. kaarten en plannen, Nr. 8.694. Het kasteel van Waasten (Warneton) was geen eigen
dom van de Bourgondische hertogen, maar was als leengoed in handen van de hertogin van 
Bar. Zij liet op het einde van de jaren 1380 en begin jaren 1390 belangrijke werken aan 
het kasteel uitvoeren. Het bewaarde plan werd hierbij in 1394 opgemaakt. R.-H. Bautier, 
J. Somayen F. Muret, 'Les sourees de l'histoire économiquc ct sociale du moycn äge. Les 
états de la maison de Bourgogne, vol. I : Archives des principautés, 2. Les principautés du 
Nord' Warijs 1984), 72. 

25 ARA. RK. Nr. 26.477, f" 11. Een estacquis kunnen wc allicht met estanke gelijkstellen 
en is een voorlopige dijk van aarde en hout, aangelegd in de grachten zodat ze kunnen 
worden drooggelegd en men erin kan werken. A. Salamagne, 'Construire au Moyen Áge, 
I~ chantier~ de forification de Douai' (Villcncuvc-d' Ascq 200 I), 224. De term harhekane 
of ravelijn moeten we waar~hijnlijk op gelijkaardige wijze verklaren, namelijk een soort 
voorlopige aarden wal. Deze term heeft wel een meer militaire connotatie. E. Viollet-le-Duc, 

'Encyclopédie Médiévalc, tome I: architecturc', 161-162. 

26 'Item mandct à Toumay ( ... (XXXIX degres grans de gries coustcrcnt 15 s. a chascun monte 
XXIX lb. 5 5.' en 'Item achatet ra ba'> de pi ere par I edit maistre I Pietrel pour la grande cambre 
de'>Cure Ie boutelicric 120 pie'> cou'>terentlc piet XII s. VId. montc LXXV lb.' ARA, RK, Nr. 
26.477, f'• 18-19. 'raba(t)s' of negblokken zijn natuurstenen blokken die gebruikt worden 
om een in~prong te verwe1.cnlijken. voor een venster of deuropening. Merk op dat bepaalde 
uitvoeringen in natuursteen werden berekend per voet (of roede) metselwerk. 
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Deze ruimte werd bovendien blijkbaar in een grote en een kleinere kamer 
ingedeeld, want er is sprake van 'Ie grande cambre deseure Ie cambre de 
Ie boutillerie' en van 'les 11 cambres deseure Ie boutillerie' .27 Er werden 
allerlei hijstoestellen aangekocht om bouwmaterialen omhoog te krijgen. 
wat erop wijst dat men in de hoogte al enkele meters gevorderd was. 
Daarnaast tellen we tezelfdertijd 27 timmerlui op de werf. Zij plaato;en 
een brug tussen de twee torens, over de Schelde, en tegelijk werden de 

'staketsels en ravelijnen' hersteld en overdekt. Hiervoor werden onder 
meer 60 stukken wit hout, 200 andere stukken hout en 18 eiken aange
kocht. Terwijl de metsers dus verder bouwden aan of boven de 'premiere 
estaige deseure Ie boutillerie', plaatsten de timmerlui op de eerste ver
dieping ervan een brug die deze verbond met de toren aan de overkant 
van de Schelde. 
De vaste smid Joesse Aquevis zorgde voor de versterking van het met
selwerk op de eerste verdieping. Hij leverde een ijzeren steunstaaf van 
7 steen (ongeveer 39,2 kilogram) om de nieuwe schoorsteen in die 
kamer meer steun te bieden. In drie vensters ervan werden ijzeren tr.t
lies geplaatst die samen 12 steen 3 pond (circa 68A kilogram) wogen. 
wat erop wijst dat deze tamelijk groot moeten geweest zijn. Blijkhaar 
konden ze geopend worden want er werden ook hengsels voor geplaatst. 
In de tlessenopslagplaats werden hengsels geplaatst \·oor deuren. maar 
men vermeldt niet hoeveel. Op de eerste verdieping werden verder acht 
muurankers ingemetst. 
Verder is er sprake van een 'grande camhrc deseurc Ie camhrc de Ie hou
tillerie'. 2K Hiervoor worden hengsels en adll muunmkers a<mgeJ..lx-ht. 

~ ~ 

maar het is niet precies duidelijk of het hier om de kamer hll\'l'll tlt.•sst.·n-
opbergplaats (de eerste verdieping van de toren) of lk kamer d~tarhll\ t.'n 
(de tweede vcrdieping gaat). 
Voortgaand op het smet.•dwerJ... l.it.•n Wt' ver\'lllgt.•ns dat er nog in dt'\.'t'lll

ber '11 bendes et 11 crampons' aangl'ko~.;ht wor\Ien 'à quoy Ie ()I.H\l k\i:.; 
pent' .2'1 Afgaande op de ons IK·kl·ndt• alht•t•ldingt'll nm dt' hmg ll\'t'T d~.· 

Schelde IUSSl'll de IWt'l' tort.'llS, JijJ..t dele nil·t lll.UllX'll\Tt't'rhaar te lijn. 

27 'lil' grotl' knnwr hown lk knml·r \'llll dl' tk~~l·n••pl\c.'I)!I'IMt'' en \ll' t\\l'\' k;mlt'" "'-"('" ,t<o 
tlc,~l'llllplwr!(·Jllnnts'. ,\I{A, I{K, Nr. ~h.477. I'' I!\. 

2H \k· gn>t~· knnwr hown dl• knllll'r vnn 1k n~·"~'ll<>pl\c.'I):J'Ia;lt'' AR:\. R 1'1.. :"'lr :(\ -4 ~";. ,,. 1(\ 

21J '!Wl'l' ijl~'rl'll hnmll'll l'll tWl'l' muurhnkl'll wnarnan •k ••ph:l;llhnl)liMn)lt' .\R \. R 1'1.. '-'• 
2h.477, t'' 17. 
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Een meer waarschijnlijke verklaring is dus dat deze ophaalbrug vanuit de 
grote toren op de rechteroever toegang gaf tot het platteland. De ingang 
van de grote toren langs plattelandszijde kon dan worden afgesloten door 
de brug op te halen, maar er bevond zich ook nog een poort, want hier
voor worden hengsels geplaatst. In deze grote poort bevond zich nog een 
kleiner poortdeurtje of 'wiket'. Beiden werden van sloten voorzien. 
Tenslotte zijn de veertien gravers en manddragers uit de streek rond 
Oudenaarde, die in oktober aan het werk gezet waren door de baljuw, 
nog steeds aan de grachten aan het graven. Naar alle waarschijnlijk gaat 
het hier om de halfcirkelvormige gracht die rondom het kasteel liep en 
die in verbinding stond met de Schelde en de stadsgrachten. 

In januari 1386 ( n.s.) blijft het aantal arbeiders op de werf vrij stabiel. 
Achttien metsers en twintig dagloners zetten hun opdracht voort met 24 
ceztwes kalk, 54 karren zand en twee ladingen van 57.000 en 39.000 
bakstenen. 
Voor de timmerwerken werden I I 4 eikenstammen en 64 andere stukken 
hout aangekocht en verkapt. 24 timmerlui en zeven paar zagers zijn op 
de werf actief, maar het is onduidelijk waaraan ze werken. Uit de leve
ringen van het smeedwerk kunnen we alleen afleiden dat een wenteltrap 
geplaatst werd en dat de ophaalbrug geplaatst werd. Er werden name
Iijk '11 royelles' met toebehoren aangekocht van I 7 steen 3 pond (circa 
95,2 kilogram) voor de ophaalbrug en acht lange ijzeren banden om deze 
brug aan te hangen. De kamer boven de ophaalbrug, van waaruit deze 
allicht kon worden gehesen, werd met vier muurankers verstevigd, met 
een totaalgewicht van 22,5 steen (I 26 kilogram).30 Van de wenteltrap 
weten we dat op de eerste verdieping ervan vier ijzeren muurankers van 
16 steen (circa 89,6 kilogram) en nog eens vier van 12 steen (circa 67,2 
kilogram) geplaatst werden.31 

Van januari tot maart zou het aantal arbeiders op de werf sterk blijven toe
nemen (zie tabel I ). In februari is er al weer sprake van 21 metsers en 28 

30 'Item payet pour IIIJ ancre~ pour Je premier estaige à Ie cambre envicrs Ie pont derrière 
poill!klnt XXII pierc\ ct dcmic', ARA, RK. Nr. 26.477, f" 24. Met 'pont derriére' werd voor 
de Bourgondi~>ehe ka.,tclcn die zich bij ~leden bevonden, ~teeds de brug langs plattelandszi
jde bedoeld. 

31 'Item payet pour 1111 ancres qui sont misses au premier estaige avys poissans XVI pieres' 
en 'Item JYdYCl pour 1111 ancrcs pour l'autrc cMaige pour !edit vys poissent XII pieres'. 
ARA. RK, Nr. 26.477. f• 23, 24. 
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dagloners, die voor hun taken 28 tonnen kalk, 58 karren zand en 68.000 
bakstenen ontvingen. Tegelijk werkten ook 24 timmerlui en zeven paar 
zagers op de werf. Ook deze maand is het echter niet precies op te maken 
waaraan gewerkt werd. 
De ophaalbrug waarover in de vorige maanden sprake was, wordt nu 
operatief gemaakt door de aankoop van twee touwen om ze op te halen. 
In de kamer waarin de poort van deze brug geplaatst was, werden twee 
vensters van ijzeren tralies voorzien en werd de schoorsteen met ijzeren 
staven versterkt. 
Voor het 'estaquis devant' werden vier paar sluitpinnen of 'grappes' aan
gekocht en voor de 'barbekane' meerdere duizenden spijkers van ver
schillende matenY Dit versterkt het vermoeden dat de 'barbekane' duidt 
op de constructie die het binnenplein omringde. Het 'estaquis devant' 
was dan mogelijk de poortconstructie die toegang bood naar de stad. 
Ook de gravers en manddragers waren nog steeds aan het werk. maar 
sinds januari was hun aantal wel reeds opgetrokken tot vierentwintig in 
plaats van veertien. 

In maart bereikt het aantal dagloners op de \Verf opnieuw een maximum. 
Het aantal metsers zou blijven toenemen tot april. Voor het L>erst duikt. 
naast de gebruikelijke leveringen van hasishouwstotlen (3~ ceuwes kalk. 
56 karren zand en 78.000 hakstenen ). ook een leYering Yan grote hoe
veelheden natuursteen op, afkomstig uit Doornik. die gebruikt \\"l)rdt 
voor meer specifieke toepassingen. Een zekere Colart k CU\·dier uit 
Doornik leverde 200 voet (57 .02 meter) 'd\mrdon .• M HlCl ( 1 s.~-tM 
meter) negblokken of 'rabat'. 61 voet ( 17.391 1 lllL'ter) 'bourstwefl' que 
on Llist de detTem:e'. 24 voet (6.842-t. llll'ter) 'dl' lostyd', Yijf watt'rspu
wers en drie trapstenen of \kgres'.-'-' t\kn is dus duiddijk klaar nm aan 
Je bovenste delen van de torL'n te lllL'ISL'll. We wrml'll'tkn dat de 'nurdl)ll · 

:U ARA. RK. Nr. 2()A77, r· JO. 

J3 ARA. RI\.. Nr. 2ó.477, f'' ·'·'- ·ounlon' is l~·n ~ll\lr1 niwlkrin~'~''-"''"·l'lanc ~lt"llt"ll ~nlo.t 
nis ondcrhouw. Ik 'hoursiWl'l\' t(Ul' on disl ddh•n,·l"' l..llllll'llll\11.. m 1\"l..cnm~cn \."til \\"1"-'htl· 
k·ndc nnliL•n• l..nsiL'k·n voor l'n duilil'll op dl' ll\1u\\ nHII••rinlcn "l\'r ,k "'-"''"'l"nn~ hhh<"n 
Wl' 'lostycl' lllll~l'll \'l'l~'l'll/d\'i~··n nwt 'listt•:m' of 'lintd', .tuitll '"' ''I' l"\'1\ ll\l\'l"lhb'l"m· 
p••J. ht•thll•ltl 111\1 IIJWilill~t'll, lll'lll'l'll, \'l'll~ll"J'S 11f ~çhi<"l)::lll"ll I(' 111\ll:l,lt"ll .-\. S.1l;tll~llt". 

Tonstruil'l• nu 11111)/t'll tl):C .. .' ( Villt•n••uw-d' Asçq ~OOI\, ~.\ll. l k11cn ,\c l>l.",dlt"llk-1\ lcn~tc 
dil• worlil Wl"l'f~l')l('\'l'll ( ·~k·L·hts' ••••n l..lt•in(' /('\'\'llln<'lt•rl, '''" ,ht lo.uml<'l\ 1..1,'1'1'1('1\ 
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bovenop de opgerichte muur geplaatst werd als stoel om de uitkragende 
borstwering op te plaatsen. 
Het aantal timmerlui liep sterk ten opzichte van februari. Naar alle waar
schijnlijkheid betekent dit dat de bouw van de brug tussen de twee torens 
voltooid was. Uit Spaanse planken, aangekocht te Sluis, werden deuren 
en vensters gemaakt. allicht omwille van esthetische motieven (in plaats 
van het gebruikelijke Deense sparrenhout of lokale eik). In de brugpoort 
werden blijkbaar nog drie deuren geplaatst en voor de grote kamer boven 
de flessenopslagplaats werden nog zes muurankers geleverd. Een poort 
tussen twee bruggen werd van twee lange ijzeren sluitstaven en twee 
sloten voorzien. De kamer bij de poort langs plattelandszijde werd met 
nog vijf muurankers versterkt. 
Blijkbaar bevond zich vóór de grote toren (normaal gezien vanuit de 
stad) eveneens reeds een ingerichte kamer. Een schoorsteen werd er ver
stevigd met een ijzeren baar van 3,5 steen (circa 19,6 kilogram). In de 

'porte devant', mogelijk die van de 'estaquis', werd een penslot geplaatst 
met twee sleutels. 
In maart zijn geen gravers meer tewerkgesteld op bevel van de baljuw 
van Oudenaarde, maar er wordt wel door zeven mensen gegraven aan een 
kelder in de grote toren gedurende negen dagen. 

In april neemt het aantal werkuren van de geschoolde metsers nog toe, 
terwijl de dagloners een dalende trend vertonen (hoewel ze nog wel steeds 
het overwicht hebben op de werf). Deze sterke toename aan geschoolde 
arbeid verklaard zich mogelijk door het feit dat opnieuw grote aantallen 
natuursteen geleverd worden, die gewoonlijk voor meer gespecialiseerde 
doeleinden gebruikt worden dan het gewone muurwerk. Naast de relatief 
bescheiden 28 tonnen kalk, 46 karren zand en 48.000 bakstenen worden 
immers uit Doornik bij Colart Cuvelier opnieuw 1.752 voet (499,4952 
meter) ordunen, 271 voet (77,2621 meter) 'yue dist gaere yui sont piers 
de deffense' (dus opnieuw borstweringsstenen), 47 voet ( 13,3997 meter) 
negblokken, acht waterspuwers, 23 'gres de vys' of wenteltrapstenen, 
249 voet <70,9899 meter) 'listyel' of bovendrempels (zie noot 20), 94 
voet (26,7994 meter) 'borst gand' (betekenis onbekend), I 07 ronde ste
nen voorde wenteltrap (allicht om de kolom te vervaardigen waarrond de 
wenteltrap draait) en ten slotte nog een scheepslading onbewerkte natuur-
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steen ( 'pieres sauvages' ). 34 Deze enorme aantallen doen toch vermoeden 
dat men ook aan de gebouwen rondom de binnenkoer ver gevorderd is. 
Door de enorme massa ordunen, goed om een afstand van 500 meter te 
overbruggen, lijkt het aannemelijk dat men nu aan de bovenbouw van 
deze gebouwen gaat beginnen. We kunnen dan vermoeden dat de grote 
aantallen dagloners in de voorgaande maanden het muurwerk hiervan 
dan opgetrokken hadden en dat de meer gespecialiseerde metç,ers er nu 
de bovenbouw van vervaardigden. 

Na de sterke terugval in maart aan arbeidsuren die de timmerlui op de 
werf spendeerden, zien we in april en mei weer een gestage toename. 
Voor hun opdracht worden 63 eiken aangekocht. maar we weten niet pre
cies waaraan ze werkten. Het feit dat precies met eiken gewerkt werd doet 
wel vermoeden dat men aan dakbekappingen of zolderingen werkte. 
Verder is er ook voor het eerst sprake van een 'grande salie'. Hierin 
bevinden zich twee schoorsteenmantels die met twee ijzeren staven 
ondersteund worden. De muren ervan werden van vier muuranke~ voor
zien en er werden hengsels geplaatst om deuren op te hangen. Hoewel 
we deze niet precies kunnen lokaliseren. lijkt het hier wel te gaan om een 
grote audiëntiezaal, een ruimte om helangrijke delegaties of personen 
te ontvangen. In de kamer hoven de nessenkamer werden twt.>e sloten 
geplaatst, de kamers die vóór de grote toren lagen werden ve~terkt met 
acht muurankers. In de eerste kamer voor de grote toren werden schar
nieren of 'pendans' ingemetst voor vensters en deuren. 
Er worden acht muurankers geplaatst in de 'porlt.' envie~ J'E..,t·o.mlt au 
premier estage', allicht de deur die uitgaf op t.k hrug tussen de twt~· 
torens.-'~ We zien ook dat de plankcnvloer ( 'plandwr') hoven dt.' tlt.•sst.•n
ophergplaats dctinitief gelegd wordt want er \\'lWt.kn 4.500 nagds aan
gekocht van vier versd1i I lende grnoltcs. Ook de kit.· int.' kamer erhl.'' t.'n is 
onuerwerp van s~:hrijmwrkcrij. Ondertusst.'ll grocwn /l's arlx·idt.•r.- lh'!! 
steelis onder dt• grntt' toren gt•durende /t'S dagt.'ll. 

In mt.•i nemt.•n de arbeidsuren van dt' timmt.·rlui lH'!! t.'Vt.'n hlt.'. tt•rwijl dit' 
van metsers en dagloners duiddijk hlijwn afnt.•mt·n. Naast dt• c~5 mud 
kalk, 4H karrt.•n tand t.'n 54.000 hakstcnt•n dk vo,,r dt.• lllt.'!St.'l" t'llt•n "''I'· 

_,-I ARA. I{K, Nr. 2hA77,t" .\ll-10. 

·'·'\ 'd1• lll'llr nnnr 1k- Sdll'llk op lll'l'l'r~ll' W'l\lkpinj:' :\R:\,1{1-.:, Nr ~1\_.77, I'_.~ 
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den aangekocht, wordt voor het eerst ook een leverancier van Brabantse 
steen aangesproken, namelijk Miehiel (Machiel) de Mellebrouch. De 
waarschijnlijk uit Antwerpen afkomstige de Mellebrouch is een vaste 
waarde in de Bourgondische kastelenbouw van rond 1400, want buiten 
Oudenaarde zien we hem ook fungeren als voornaamste leverancier in 
Brabantse steen te Beveren ( 1395-1397), waar hij ook de aanneming over 
de metselwerken krijgt, en ook in Nieuwpoort vernemen we in 1393 dat 
bij hem Brabantse steen gekocht werd. Hij overleed ergens eind 1397 of 
begin I 398.36 Voor de werf van Oudenaarde worden bij hem 18,5 roeden 
(1 10,76 meter) ordunen aangekocht, 9 I voet (25,9441 meter) 'listyel'
stenen of bovendrempels, 80 voet (22,808 meter) negblokken, I56 voet 
(-14,4756 meter) trapstenen, 95 'corbiaus pour gessir les meries sus', zeven 
last of 70.000 stuks onbewerkte steenblokken en 94 voet (26,8 meter) 

'necsteene' .37 De kraagstenen dienden blijkbaar onder meer om de zol-
dering van de grote zaal te maken, want hiervoor werden ook twee grote 
draagbalken of 'marien' aangekocht, samen met twaalf eiken. De grote 
zaal wordt verder uitgerust met een groot tralievenster en muurankers. Vier 
muurankers worden ook geplaatst in de kamer voor de grote toren en op de 
brug tussen de twee torens worden verschillende sloten aangebracht. 

In juni 1386 zien we opnieuw een sterke terugval in de bouwactiviteit op 
de Oudenaardse werf, die zou blijven voortduren tot augustus. Naast 58 
mud kalk en 47 karren zand worden nog maar 4.000 nieuwe bakstenen 
aangekocht, wat er allicht op wijst dat het ruwe muurwerk zo goed als 
voltooid was, en ook de aankoop van natuursteen blijft vrij beperkt. We 
vernemen dat er 11.500 plaveistenen en 9.500 kleinere stenen worden 
aangekocht te Gent (handel met deze stad werd weer mogelijk doordat 
het bestand, gesloten in het Verdrag van Doornik, bleek stand te houden), 
waarmee de twee grote kamers voor de grote toren, de 'deffenses' voor 
de grote toren en verschillende andere plaatsen vóór het kasteel geplaveid 
worden.38 

36 K. Po-.chet, 'Pour la garde, seurté et deffense de nostred i! pais de Flandres ... ', 190. 

37 De 'rorbiau\ pour gessir les meries sus' zijn kraagstenen om dwarsbalken op te plaatsen, 
du!ó als \toef voor een zoldering. De 'necsteene' zijn ons onbekend, maar het is mogelijk dat 
ze dezelfde betekenis hebben als 'rabat', dus negblokken voor venster- en deuropeningen. 
ARA. RK. Nr. 26.477, f'"' 46-47. 

38 'deffcn~"· moeten wc hier ongetwijfeld interpreteren als weergangen. De gebouwen rond 
de binnenkoer waren dus bekroond met een wccrgang. ARA. RK, Nr. 26.477, f" 51. 
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De uitgaven aan de smidse in deze maand zijn nogal vaag. Er wordt blijk
baar een grote kraan opgericht ('Ie grand engien') en er worden onder 
meer acht muurankers geleverd, 'dont les Illl gissent à Ie grande tour 
novelle faite et les IIII aultres gissent à la deffence deseure Ie grande 
chambre'. 39 

Daarnaast werd te 'Heham' of Ename een baksteenoven gemetst. spe
ciaal om de bouwwerf te Oudenaarde te bevoorraden. Naast deze oven 
werd als verblijf voor de bakkers en als opslagplaat" een houten barak 
getimmerd, dat bedekt werd met 600 houten latten en 1.1 00 bussels 
stro. Het bakken van de bakstenen werd in aanneming uitbesteed aan 
de Gentenaar Jehan Cant en zijn gezel Lievin. Ze kregen hiervoor 20 
s.par. per 1.000 eenheden. Verder kregen ze een trekpaard. nog eens 
1.100 bussels stro om de productie af te dekken. tien kruiwagens. twee 
paar baksteenvormen, twee tafels en alle andere benodigdheden. Een eer
ste lading van 69.000 bakstenen kon nog dezelfde maand op het kasteel 
geleverd worden. 

Zoals reeds vermeld blijft in juli de vaste bouwactiviteit teruglopen. Er 
worden nog wel 140.0(X) nieuwe bakstenen uitEname aangew)C!'rd. maar 
is al geen sprake meer van natuursteen. Ook de timmemctiviteit lijkt 
beperkt tot stellingenbouw. 
Er wordt wel een opdracht in aanneming uitbesteed aan een lekere Jehan 
Trave, namelijk de bouw van een keuken en een own. De1e wordt opge
trokken in steen, bezet en overdekt met 800 latten en 8.000 dakpannen 
uit Gent. Een zekere Claus Yincke mag twee ovens bllUwen. die wnnkn 
aangesloten op dezelfde schoorsteen. 
Ook in augustus kunnen we niet wd meer wrmelden dan een nieu\\ e 
levering van 47.500 bakstL'nen uit de O\'L'n van Ename. 

Hocwel in scptemher L'll oktober de gepresteL'I'lk arlx·idsuren WL~r 
gevoelig toencmL'n, hl ij ft lk prl'L'il'le aard ervan ontx·kl·nd. Omdat ll\lg 
steeds sprake is van lk kraan Vl'l'llllll'Lkn we dut tnL'n n·nk·r WL'rkll· 
aan de hogere dekn van het kasteel. Zo weten \\'l' llnLkr nll'l'r dat in dL' 
schoorsteen hoven dL' grotL' kalllL'r eL·n ijiL'fl'll kruis gL'Illl'tst W\lflh. In 
de kelder (die in de vorige maandL'Il was gegrawn) wonkn \Îl'r ijiL'f\'n 

.w 'wunrvun ~·r vi,•r dk·nd~·n voor lk llf\liC, nil'II\H' h•n•n. l'n ,k :11\.ll'c\' 'll'f ''"" ,!(' \\l'\"1):.111~ 
hownop lil' 1111lll' lo.nml•r'. ARA. K 1\., Nr. ~fl-477, I'' ~4. 
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ringen geplaatst. In beide maanden werden opnieuw 47.000 bakstenen 
overgebracht vanuit Heham. 

In oktober houdt de rekening van 1385-1386 op. Blijkbaar lagen de wer
ken hierna ook stil tot juni 1394. Samenvattend kunnen we stellen dat in 
de eerste bouwcampagne, lopende van oktober I 385 tot oktober I 386, als 
voornaamste werken de bouw van de toren op de rechteroever, de aanleg 
van de binnenkoer en de constructie van de brug tussen de twee torens 
over de Schelde golden. De grote toren bestond naar alle waarschijn
lijkheid uit drie bovengrondse niveau's, met aanpalende kelder. Voor de 
toren werd onder meer een grote zaal gebouwd en rond het geheel werd 
een natte gracht aangelegd, gevoed door de Schelde en de stadsgrachten. 

DE TWEEDE BOUWCAMPAGNE (TWAALF JUNI 1394 TOT 

ZESTIEN SEPTEMBER 1403) 

In 1394 was er blijkbaar ruimte om opnieuw over te gaan tot uitbrei
dingswerken aan de burcht van Oudenaarde. Voor het eerst werden hier 
sommen vrijgemaakt vanuit de centrale overheid : 'Ia somme de cinq 
eens nobles, pour iceulx convertir et emploier es nouveaulx edifices 
et ouvrages que nous faisons faire en notre dit chastel' .40 Hieruit blijkt 
reeds dat men nieuwe gebouwen liet oprichten in het burchtcomplex, dat 
in 1385-1386 gebouwd werd. 

Eerst gingen de timmerlui opnieuw aan de slag. Meester Pieter 
Temmerman vervaardigde in de week van 11 augustus I 394 een houten 
brug naar het kasteel, waarschijnlijk over de Schelde, om bouwmate
rialen aan te voeren, en een 'dodanne pour Ie cours des yauwes' .41 Men 
bereidt zich dus voor om aan de oevers van de grachten of de Schelde 
te werken. Aangezien volop palen en planken hiervoor verzaagd worden, 
lijkt het te gaan om een soort kistdam (houten bekistingen gevuld met 
aarde). 

We hebben gezien hoe in de voorgaande bouwcampagne enkele 
gebouwen werden opgericht vóór de grote toren, dus langs de kant van 

40 'de '>Om van 500 nobcls, om deze aan te wenden en te gebruiken voor de nieuwe gebouwen 
en werken die wij [Filip~ de Stoute] lieten uitvoeren in ons nieuw kasteel'. ARA, RK, Nr. 
26.471!, r· 3. 

41 'aarden dam om de loop van het water [te verleggen]'. ARA, RK, Nr. 26.478, f" 28. 
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de stad, zoals onder meer een grote audiëntiezaaL Blijkbaar bestond de 
rest van de omwalling rond het binnenhof nog grotendeels uit een aarden 
was met palissaden, want in de week van 17 augustus krijgt diezelfde 
Pieter Temmerman 18 s. om gedurende drie dagen 'rompre et estrichier 
un pallich estant devant !edit castiel pour commenchier a fouir ens oudit 
ouvrage' .42 Het lijkt er dus op dat de aangelegde kistdam het water, dat 
door de Schelde werd aangevoerd. uit de gracht rond het kasteel moest 
gehouden worden. Tot en met de week van zeven september zullen tim
merlui, zagers en dagloners uitsluitend aan deze kistdam blijven werken 
(het plaatsen van palen, verbinden met planken en opvullen met aarde). 
het timmerhout werd van de regionale productie afgenomen. Men was 
duidelijk de werf aan het voorbereiden op de vernieuwingen. want tege
lijk werd ook een oude muur, aanpalend aan de grote toren. in aanneming 
uitgebroken door twee personen. 
In deze laatste week werd ook anderhalve scheepslading Doornikse fun
deringssteen geleverd. Hiervoor stonden drie steenhandelaars uit Antoing 
in, Jehan le Vigne, Jehan de Cisoing en Jaquemart de Roteleu. die we ook 
later herhaaldelijk zien terugkomen. De aankoop Yan Yier draaghakken 
voor mortel bewijst mede dat men ging beginnen aan het metselwerk. 

In de week van 15 september liet meester Mahui de Lisques. meester
metser van het kasteel van Rijsel, drie metsers oYerhrengen. die hij de 
werf zouden assisteren. Ongetwijfeld was hun opged•me erY.uing hij 
de houwwerken aan dit laatste kasted. die Yermlx-ddijk phlatsn,n
den van 1390 tot 1403, hierhij van dnorslaggeYend hdang:' 1 Waaraan 
ze precies metsten, is niet bekend. maar allkht \n-rd ergt•ns langs tk 
gracht de vroegere aarden wal en/of palissndt' \'er\'angt'll door t't'n stt'
nen onderbouw, als voorbereiding verdt'l't' aankg Yan gchtlll\\'l'n 1\lnd 
de binnenkoer Doordat men in dt• drolll!l!l'lt'l!dt• gmdllt'n \'ll\lnduR'nd . .. ... ~ ... 
hinder ondervond van nachtelijk insijpdend water tallidll in dt• dn"'.!.! 
gezette gracht) werden twet• dagloners gt·durendt• \'it•r nadllt'll aan ht'l 

42 'cl'll pnlis~nuc voor hl'l l..nsll'l'lnf ll' bfl.•l..,•n nm ll' I..1UIIll'll 1'<.'~1111\l'll t:,m\\'11 ;\;Hl ~~ 
!hnuwjwl·rl.. '. AKA. KK, Nr. ::!(l.47K, I'' :!X . 

. n Over lwl kn~ll'l'l vnn Kijsl'l, lil' ( iilk~ Blil'l.·l... 'I•· .-!Uilt' au "'Y;II•k I ilk ""'' k ft): ut' 
du dUl' dl' Bourj:ll):lll' l'hilippl' k llnl\li ( 1.\K·I I·IO·Il'. in: li llh~·l... I' l \lliUl\111~. :"\ 

hllll'lll'fl\' ,'i!, J. ~h·squi (l'ds.),/<' d~cll<'llll<'l /cll'il/r': n•IVo'lh'flo'll. •V'I"~'Iflc0/1, INif\IJ"""MH 

( Xlt•·X\'11/t• .1Üdr") !l'nri,j1o 20011. IN-l.\~ 
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werk gezet bij het afvoeren van overtollig water, terwijl dertien anderen 
verder aan het graven gingen en overdag de werken droog hielden. 

De drie Rijselse metsers bleven twee weken lang op de werf funderin
gen plaatsen (tot en met 10 oktober), waarna ze niet meer voorkomen. 
Timmerlui en zagers bleven ondertussen palen en planken vervaardigen, 
plaatsen en aaneen bevestigen, terwijl een dagploeg en een nachtploeg 
handarbeiders de werken droog hielden en anderen aarde weggroeven en 
de kistdam versterkten. 
Pas in de week van 12 oktober I 394 komen weer lokale metsers in actie 
(zie tabel 2). Er werden nog allerlei werken uitgevoerd aan de gebouwen 
rond de binnenkoer, die voor de toren gelegen waren: 'pour avoir ouvre 
oudit castel joignant à une tour nommee la grosse tour par devers la ville 
sus l'Escaut' .44 Aangezien er geen sprake is van nieuwe steenleveringen 
de voorafgaande maanden, betroffen dit vermoedelijk slechts herstel
lingswerken aan de oudere gebouwen uit I 385- I 386. 
De week erna wordt wel opnieuw een halve scheepslading Doornikse 
funderingssteen geleverd, door de vaste 'roquetiers' of stenenhandelaars 
uit Antoing. Deze nieuwe funderingen werden wel door de lokale metsers 
en steenkappers geplaatst, namelijk Sirnon du Pré, Gilles de Leeverghem, 
Jehan de Helleghem, Jehan de Homberghe, Lievin de Homberghe, Lievin 
de Ie Nieuweghe, Jehan de Maldeghem, Engraniet de Lisques, Hanin de 
Landois en Coppin de Bruges. Deze nieuwe funderingen werden door de 
timmerlui en zagers voorzien van houten funderingspalen: 'pour avoir 
pluisieurs pillos aguisies et apparlier bos pour les soyeurs d' ays apoin
tier et ajoindre les plancques pour les mettre ens ou fondement doudit 
ouvrage' .45 

Tot eind november zou geen nieuwe natuursteen meer aangekocht wor
den. Dezelfde lokale metsers blijven wel actief, maar opnieuw lijken ze 
vooral met herstellingen bezig te zijn aan gebouwen uit 1385-1386, 'leur 

44 'voor het werken aan het voornoemde kalttccl, dat aansluit op een toren die grote toren 
noemt, lang!> de kant van de ~tad op de Schelde'. ARA, RK, Nr. 26.478, f" 36. 

45 'voor verM:hillendc palen te hebben geplaatst en het bereiden van het hout voor de planken
l~ger" en het aan\Cherpcn en aaneen plaatsen van planken, om ze in de fundcringen van het 
voornoemde werk te plaat~n. ARA. RK, Nr. 26.47!!, f" 38. Wc nocmen de metsers bij hun 
FranfiC namen, omdat dc1.c in de hron ~owieso al verhastcrd zijn. 
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la plus grant necessité fu pour Ie plus grant prouffit de ladite mai~n'."" 
Het feit dat men over een 'huis' spreekt. doet vermoeden dat de werken 
zich vooral aan de woonvertrekken rond de binnenkoer afspeelden. 

De timmerlui richtten in diezelfde week van 26 oktober een nieuwe keu
ken op in het kasteel, gelegen naast een grote zandophoping: 'pour a\·oir 
ouvre ens oudit castel a guiser pluisieurs pilos a apointir et apparlier les 
plancquez pour les mettre ens oudit ouvrage a mettre une cuisine ins 
laquesse estoit joignant à une grande motte de terre. par deden~ ledit 
castel' .47 In de 'grande motte de terre • mogen we misschien de aarden 
omwalling rond de binnenkoer lezen. Deze keuken werd door de lokale 
dakpanlegger Pieter van een dak voorzien. 

In de week van 3 november worden voor het eerst opnieuw bakstenen 
aangekocht, wat erop wijst dat men opnieuw aan muurbouw gaat begin
nen. Jacob Ie Quarielmaker levert 27.000 stuks en een overschot uit de 
oude baksteenoven van Ename wordt per schip overgebr.1cht. Nochtans 
lijkt de vaste metsersploeg nog een tweetal weken vooral bezig te zijn 
met herstellingen. 
De lokale smid Joes Akevis, die ook al het leveringsmonopolie genoot in 
1385-1386, vervaardigt vier ijzeren ringen die in de kaaimuur langs de 
Schelde gemetst worden, om schade door schepen tegen te gaan. 

In de week van 9 november gaan timmerlit•den Jehan Tenunl'nnan. 
Goessin Sceldekin en Jehan Ie Bredll opnieuw houten verstt·vigingt•n 
plaatsen voor funderingen. Dagloners graven nog steeds l'n ,.t'rwijden.·n 
dag en nacht water uit de droog gdl'gde grm.·htt•n. Dt• tWt't' wd.t•n t'ma 
laat meestermetser Simon du Pre de daglllners nit·uwe mun.·n afdd,kt•n 
voor de vrieskou gedurende de wintt'r. khan k Tan·rnit•r levert nog 11 S 
mud kalk en smid JoesAkevis ht•rstt•lt dt• mt•tsers hun gen.•t·dsdlappt'll. 
Verder worden nog et•n zt•kt•rt• hnen:l'llwid hakstl'nen. 500 t>enht'tkn 
Doornikse ordunen t'n 50 eenht'lkn 'ourdonchl'l' gdewrd llJ' dt• w~.·rf. 
maar de afwezighl'id van metsers duet n:rlllllt'lkn dat /t' nit't g~.·hmikt 
werden tot het volgende jaar.~N 

4h 'wnnr dl• nood Iw! hoot:sl wns voor Iw! \nonhll.'llldl' huis'. :\N.A. N.". :'llr. ~(l.f7~. I'' ~1\ 

47 ARA, RI\., Nr. :!h.47H, I'' 411. 

4H Ik )lfl'cil'/l' IWlt•l..t•nb Vl\11 'ourdntll'l h \t•l' is nns nnb .. ·l.. .. ·n,t lll'l )l.;HII 111 dt.. ):l'\ :~1 11<'« ;~h 
hij 'ourdon' 11111 t't'n \'111'111 vnn 1'11.'\l'l'rl..l<.' IHillllll~ll'<.'n. 
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De werken lagen hierna naar middeleeuwse gewoonte stil van 27 novem
ber 1394 tot I maart 1395, omwille van de wintermaanden. In de eerste 
drie weken van maart werden opnieuw emmers en dergelijke aangekocht, 
waarmee dagloners aan de slag gingen bij het afgraven van 'une grande 
motte laquelle estoitjoingnant audit castel par devers la ville' .49 Naar alle 
waarschijnlijkheid werd hier een stuk van de aarden omwalling, die de 
binnenkoer omsloot, afgegraven, om te worden vervangen door stenen 
gebouwen. 

De stenenhandelaars uit Antoing leverden inderdaad opnieuw een 
scheepslading Doornikse funderingssteen in de week van I maart en 
één in de week van 8 maart. De stenen van het vorige jaar werden weer 
klaargelegd. In de derde week van maart werden door de drie stenen
handelaars 100 eenheden Doornikse 'ourdonchel' en 250 stuks ordunen 
overgebracht. We bemerken nog steeds geen metsers op de werf, of enige 
andere tekenen van expliciete bouwactiviteit, ook niet in de week van 22 
maart, wanneer geen stenen meer geleverd worden, maar wel een oude 
toren van het kasteel van de heer van Le Quesnoy wordt afgebroken om 
de bouwmaterialen te recupereren in Oudenaarde. Dit werk zou duren tot 
en met de week van 5 april. Ook uit het kasteel van Poeke worden oude 
Brabantse stenen overgebracht om te hergebruiken en in de weken van 15 
en 19 april werd een oude muur op de Schelde, buiten het kasteel langs 
de kant van Ename, afgebroken om de bouwstoffen eveneens op de werf 
te recupereren. In de laatste week van april gingen de dagloners die voor 
deze atbraakwerken instonden, opnieuw aarde wegdragen van de aarden 
wal of 'motte' bij het kasteel. Algemeen beschouwd bleven de werken 
in maart en april 1395 beperkt tot enkele atbraakwerken, herstellingen 
en leveringen. 

In de eerste week van mei werd de oude stal van het kasteel van haar 
dak ontdaan en afgebroken, omdat er een muur op die plek moest wor
den opgetrokken. Ook hier werd een voorlopige houten constructie dus 
vervangen door een stenen gebouw, gesitueerd rond de binnenkoer. De 
dagloners namen de dakpannen en -latten weg, aangezien de meester
timmerman Jehan Temmerman instond voor de verdere afbraak, was 

49 'een grote aarden motte, die aan!tloot op het kasteellangs stadszijde'. ARA, RK, Nr. 
26.47"'· r· 46. 
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de oude stal allicht in hout opgetrokken. Jehan de Ie Vigne. Jehan de 
Chisoing en Jaquemart de Rosteleu. de steenhandelaar~ uit Antoing. 
leverden opnieuw een schip met Doornikse funderingssteen af en de heer 
van Le Quesnoy liet een lading afbraakstenen uit een oude toren van zijn 
kasteel overbrengen. Maar ook deze maand treden nog geen met..ers in 
actie, dus het ging hier om de geleidelijke opslag van bouwmaterialen. 
zodat het volgende bouwseizoen vlot kon verlopen. De dagloners blijven 
nog de hele maand de aarden wal rond de binnenkoer afgraven en de 
aarde wegdragen. 

De planken en palen die de timmerlui en zagers gedurende de maand 
mei vervaardigden, worden in de week van 24 mei. wanneer de gravers 
ver genoeg zijn opgeschoten. opnieuw ter versterking van nieuwe fun
deringen geplaatst. In de week van 7 juni zien we dat ze een grote kraan 
oprichten, terwijl anderen verder funderingspaaltjes plaatsen. Twee ploe
gen dagloners gaan weer dag en nacht de werken droogleggen. zodat 
metsers aan de funderingen kunnen beginnen. 
In de week van 14 juni zien we dan uiteindelijk opnieuw Simon du Pre. 
Emoul du Pre, Gilles de Leeverghem. Hanin de Landois en Lie,·in de 
Nieuweghe in actie treden als vaste metsers en steenkappers. Hoewel 
hun precieze opdracht niet vermeld wordt. mogen we. afgaande op de 
voorafgaande bezigheden van andere arbeiders. aannemen dat deLe ht't 
plaatsen van nieuwe funderingen langs de- oevers van de gr.1chten hetrof. 
daar waar zich voordien een aarden wal met palissade hevond. Dit hlijkt 
ook uit de verdere activiteiten van de timmerlui: ·pour avoir pillllte ens 
oudit ouvrage, aguisie pluisiem·s pillos. app~trt•illic- les pkHll.:lJues douhk·s 
lez quelx furent mis sus les pillos ens ou fondc-mt•ns douJit llU\T:.lge pour 
dessus maconner' .~0 

Ook de weken erna en in de ht'le maandjuli hkl'f dett' activilt'it /ll gnt•d 
als ongewijzigd. Terwijl de daglont•rs dt' aankn ringwal wnit'r afgnx·
ven en mogelijk ook de grad1lt'n nanpastt'n, /llrgden tagt'rs en timmt·rlui 
voor de plaatsing van funderingspaaltjes. waarop dt• lllt'tSt'rs t't'll nit'll\\ t' 
fundering plaatstt•n, die nieuwe gehouwen rond dt• hinnt'llkllt'r lllllt'slt'll 
dragen. In de weck van 12juli werd nog et•n sdtip mmgt'\llt't\llll~:o'lllUlk 

50 'Voor lwt plnnl~l'll van pnk·n in \'llllrtll>c.'lllll \H'rl... H'r-dulkthll.' 1\;''''" ';t'l 11.' lt"UI.'II, ,Iu~ 
tx·k- plunl..l'll vn~lll' nwi..L·n. dk op dl.' paklljll'plot;tl\1 ''l.'nkn in ,k lllll,kl'lll)l '"" ''"". 
not.·md Wl'rlo. 11111 , ... lxl\'l'llop ll' nwt~l·n.' ARA. lH •. Nr. ~C\.-1 71\, ,,. ~ 7-."S. 
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stenen van een uitgebroken muur langs de Schelde, tussen het kasteel en 
Ename. in de week van 26 juli werd een hoop bakstenen en onbewerkte 
natuurstenen aangekocht door meestermetser Sirnon du Pre, afkomstig 
van een oude kapel. 
De smid begon daarnaast aan vernieuwingswerken in het kasteel. Hij 
voorzag een deur van de torenzaal van een nieuwe klink. 

In de eerste week van augustus I 395 gingen de dagloners van start met 
de aanleg van een nieuwe dam in de stadsgrachten. Deze lag 'ens es 
fosses de Ie ville [ ... ] une dammetout oultre et autour Iu castiel au lez 
envers Heham pour faire ouvrer de maconnerie Ie mur qui va sus les fos
ses de Ie ville et au coron envers Iesdiz fossez une petite tourelle fondee 
pour avoir servi les macons de toutes estoffes' .51 Rondom de oude toren 
werd dus een dam aangelegd in de grachten, zodat de funderingsmuur 
kon verstevigd worden. Dit wijst er allicht op dat de funderingswerken 
langs de kasteelgracht rondom de binnenkoer voltooid waren. 
In de week van 16 augustus plaatsten de timmerlui funderingspalen op 
deze plaats, een ploeg van negentien dagloners ging aan de slag bij het 
uitgraven van de grond aan de kasteelpoort langs plattelandszijde, op 
de stadsgrachten, en begon aan de bouw van een funderingsmuur in de 
stadsgracht, die aansluiting vond op de funderingsmuur die ervoor al was 
opgericht.52 Of men hiermee de grote toren bedoelt, of een andere door
gang die zich ernaast moet hebben bevonden, wordt hieruit niet duidelijk. 
Een week later gingen de metsers er aan de slag, eerst nog bescheiden, 
maar vanaf 31 augustus beginnen ze met acht metsers en steenkappers 
volop aan de fundering van de muur die aansloot op de kasteelpoort 
richting Ename en die in verbinding zou geplaatst worden met de voor
dien geplaatste funderingen. In de week van 23 augustus werd hiervoor 
door schipper Jehan Heines nog een grote hoeveelheid Brabantse witte 
ordunen naar de werf verplaatst. 

51 'in de \tad~ograchten ( ... J een dam buiten en rond het kastcel aan de kant van Ename om de 
muur te mct\Cn die boven de stadl>grachtcn loopt en aan de top ervan aan de kant van deze 
grachten een klein torentje met fundcringen om de metsers tol bouwstoffen te dienen'. ARA, 
RK. Nr. 26.478, f' 73. 

52 'pour avoir fouwy joingnant à Ie portc du castel cnvers Hcham, pour faire ct fonder Ie mur 
qui \Îet cover\ Ie\ fo\sez de la vil Ie, lcquel mur vicnt rajoindre à I' autrc pour ent frumer !edit 
ca.\tel'. ARA, RK. Nr. 26.478, f' 76. 
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De metsers en steenkappers blijven met deze opdracht bezig tot de 
laatste dagen van september, maar de timmerlui werken ondertu!>~n 
verschillende andere opdrachten af en ook andere arbeider\ voeren 
aparte taken uit. Nog in de week van 23 augustus krijgen Piere De .. pre .. 
en Collin Ie Leu de opdracht om de bekapping af te breken van een 
toren, die noch funderingen, noch funderingspaaltjes had. zodat hij grool 
gevaar betekende voor het kasteel.53 Of het hier gaat om de bekapping 
van de grote toren, of een andere toren die voorheen deel was van de 
stadsversterkingen, wordt niet vermeld. maar de plaatsing van een dam 
onderaan de grote toren doet vermoeden dat het om deze ging. Bij het 
afgraven van de grachtoever rond deze toren zal men mogelijk onder
vonden hebben dat hij een te grote druk uitoefende op de ondergrond en 
bij verdere afgraving mogelijk zou instorten. waarna men besloot om het 
dak te verwijderen om hem enigszins te verlichten. 
In de eerste week van september plaatsen timmerlui een nieuwe gang 
binnen de grote toren waarlangs men hierin omhoog kon gaan.~ De week 
erna werken ze binnen het kasteel aan de kamer van kastelein Baudoin 
Olivier en aan de keuken hij de kelder. die eerder al onder de gn)te toren 
gegraven werd. Ook in de week van ~0 september zullen ze aan de1e kas
teelkeuken. die tevens aansloot op de grote toren. werken. de twee weken 
erna later zien we ze opnieuw bezig aan de kasteleinskamer in het kastt--el 
en een kamertje dat erop aansloot. In oktober begonnen de timmerlui nog 
aan een stal voor vijf paarden. die zich merkwaanlig genl)Cg al.·hter ht•t 
kasteel bevond. dus aan de plattelandszijde. Of de perimeter nm de hin
nenkoer hierhij werd uitgebreid naar plattdands!ijdt• toe. of dat er t~·n 
soort voorhof hier werd aangehradll. ktmnt•n we mlx·ilijk lllt't /d.t•rht•id 
vaststellen. Ze bleven er twee weken mm Wt'rkt.·n. 

De metsers en steenkappers hk\'t'll tnt t'll lllt'l de Wt't'k. van 20 st•ptt'lll
her duidelijk werken aan het 'nuvragt• jningnant à laditt• ("'l'rtt' t'll\t'f'!' 
He ham', vanaf de wet•k ernn is hun npdrad1t mindt•r duidelijk.. namt'-

'iJ 'lnqul'lll· tour l'~toittollll' JltlUI'ft•n•hll' l'l n't·~hlllJltlintlnn!lt•t nt' p111••1t' t'l t'llll'<"ll l"'f1('( 
trl·~ ~rund domn~l' 1) lmlill' nulis.111'. :\R:\, Rio... Nr . .:!~A7ll. I'' .:!~·.:!f\ 

54 'pour nvnir ll\IVI'l' nudill'IIMrl dl'dl·n~ la j:nllldt' hlllr ;) llllt' ;lil'"' 1\;u ll\1 '"' 1111\lllt' •'"' 1..1.htr 
h111r'. ARt\, RK, Nr. ~h.·l71\, I" H.:!. 
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lijk 'leur il en estoit la plus grant necessité et prouffit de ladite maison' .55 

In oktober wordt aan een toren gewerkt: de dagloners worden betaald 
·pour avoir rompu pluisieurs estoffez de la tour qui fu abatue pour ent 
ouvrer les macons' .56 Of het hier ging om een gat dat in de grote toren 
werd gemaakt. bijvoorbeeld om de basis te verstevigen of een kelder
doorgang te maken, dan wel om een andere toren die werd afgebroken 
zodat men de gebouwen rondom de binnenkoer verder kon aanleggen, is 
niet bekend. 

Tenslotte vernemen we nog allerlei opdrachten van lange duur, waarvan 
in de week van I I oktober de eindafrekening gemaakt werd. Het betrof 
een aantal taken die werden uitgevoerd van I3 maart 1395 (n.s.) tot 16 
oktober van datzelfde jaar. Jehan Ie Tavernier leverde in die periode 324 
mud kalk aan de werf en ontving hiervoor 259 lb. 4 s. Daarbij kwamen 
nog eens 10 keuwes uit Doornik voor de maand oktober. Smid Joes (of 
Goes) Akevis herstelde in deze periode verschillende gereedschappen: 
18 metserhamers, 86 beitels en 848 speciale steenkapperbeitels. Het slij
tageniveau onder de gereedschappen was dus bijzonder hoog. 
In diezelfde week leverde schipper Castelman een hoeveelheid witte 
Brabantse ordunen aan de werf. Uit de verdere metselwerken blijkt dui
delijk dat deze nog in hetzelfde jaar I 395 werden aangewend. De reke
ning 1394- I 395 werd hierbij besloten op I I oktober 1395, maar hoewel 
de werf opnieuw zou worden stilgelegd gedurende de wintermaanden, 
gebeurde dit nog niet onmiddellijk. De totale kost van deze werf bedroeg 
2.135 lb. I s. 10 d.par., exclusief de persoonlijke onkosten die kastelein 
Baudoin Olivier opliep, zoals het schrijven van de rekeningen en ze over 
te brengen om ze voor te leggen aan de hertog in Parijs). Het was tevens 
de laatste rekening van Baudoio Olivier. 

Met volgende aanstellingsnota in de aanhef begon de eerste rekening 
van Johan Jacobs als kastelein van Oudenaarde: 'Compte Jehan tils 
Jaques d' Audenardc, receveur et paieur commis de par monseigneur Ie 
duc de Bourgogne [ ... I des deniers ordonnez par ycellui seigneur, estre 

55 Hel '(metc,ciJwerk aan~luilend op de poort richting Enamc' is duidelijk de flank langs plat
teland\zijdc. terwijl 'daar waar de groot~ te noodt .aak en voordcel was voor het voornoemde 
hui~o' minder ge\pecificccrd i~. ARA, RK, Nr. 26.47H, f' H5-H7. 

56 'voor ver..chillendc lx1uwMoffen te hebben afgebroken van de toren die werd afgebroken 
mdat de mct\Cr\ erin konden werken'. ARA, RK, Nr. 26.47H, f' 90. 
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convertiz et emploiez es ouvraiges du cha-.tel d' Audenarde. de tout che 
qu'il a receu, paie et mis hors a Ie cause dite, depuis Ie XVIIIe octobre 
MCCCIIIIxxXV, que Baudoin Oliviers fu deschargies doudit office et 
!edit Jehan institue en icellui par vertu des lettres de mondit seigneur' .57 

De nieuwe kastelein liet nog enkele werken uitvoeren in het najaar Yan 
1395. Tussen 18 oktober en 7 december van dat jaar werd nog 203 mud 
kalk aangekocht bij Jehan Ie Tavernier, terwijl Sirnon du Pre, Ernoul du 
Pre, Gilliz de Leeverghem, Lievin de Homberge. Jehan de Zeghelsem. 
Hanin de Landois en Lievin de Ie Nieuweghe, de metsers. en Hanin de 
I'Escault en Haine Brulins, de steenkappers. hiermee (en allicht met de 
laatst geleverde Brabantse ordunen) voort werkten aan de 'mur joingnant 
a Ie porte en vers Eenam sur lez fosses de la ville et autrepart ·. ~ Men wou 
dus nog voor het stilliggen van de bouw in het winterseizoen de platte
landsflank afwerken. Schipper Castelman bracht ook nu \'erschillende 
Brabantse ordunen over 'par dela l'ouvrage'. Er lag dus reed5 een stenen
voorraad in de buurt van de werf, die gewoon per schip tot bij de werken 
werden vervoerd. 
Ondertussen bleven de timmerlui allicht aan de paardenstal werken. hoe
wel dit niet expliciet vermeld wordt, want nog in dezelfde perinde wor
den 150 eenheden dekriet, 250 daklatten en 2.100 spijkers aangekocht. 
waarmee vier strodekkers de stal overdekten. Een hedekking Yan riet 
betekent evenwel dat deze nog niet af was en men deze een \'\"lorlopig 
dak gaf als bescherming tegen de winter. Ook Je daglt,nel'$ presll~rden 
nog een hoog aantal uren in de1.e laatste maanden. 1\k•t 32 llll'llSl'n assi
steerden ze de meer gespecialiseerde artx·idel'$. 
Slotenmaker Willem de Vos voor1ag nog een slot voor hl·t ijzen.·n tm
lichek ( 'traille de fer'), dat door Joos Ah·vis in tk kl•uken was geplaatst. 

57 'Rekening Joh1111 Jlll'llh~toon vnn Omk•nn11nlc. ll1>t>r mijn h<."'.'r U<.' hcrt1>): \-;\11 ll<•UI).'\'1'11.1~ 
1 ... illllll!,l<.'st<.'ld<.• ontvllll!l,Cf l'll twtntcr \'1111 de gl'lllcn op!l,<.'kgll d1>t>r ,hadfdc h«r. '"" lc 
wonlcnmm~,t<.'Wl'llli<.'ll !l,dwuil..t hij d<.• \H"rl..<.•n nm1 hctl..a~tt'l'l \llll Oull<.•n:t.mlc. \;til attc~ \\.11 
hij ontvnn~,tcn. h<.•t1111ld <.'ll !l,<.'hruil..t h<.'<.'tl om U<.' ''"'"''x·md,• n'\kn. \:111:11' I~ 1>l..h""-'t t.N~. 
to<.'ll Boudt.•wijn Olh•k•r \'1111 twt \'lll>rnl>ellldl• ullkk ''nt~l:um \H'I\1 ~·n til' \~llllll\'l'lll\lc J,>lun 
hiervoor llllll!l,t'~t~·ld door hrit'wn \'1111 mijn vuonll>e1ll1k ht."'.'r' :\RA. RI\.. :-.;r. ~('I .fN. r· ~-

5H 'muur 11an~luitcmlop dt.• poort rkhtin~ Emlm<.' ''I' de ~t;~d~~mdltl·n l'll d,k"' .\R -\, R.._. ~~ 
2t>.479, t" 2'J. lknll'rk dut hi<.•r lll'l'll sprnkt• llll'l'f i~ \Uil 'rkhtm!l,lkh:un'. 111;1:11 \:111 'h1.1n~· 
I kt lijl..t \WI om dl'/t'lfdt• rkhtin~uumluidin~,ttl' ~11:111. '"'" 1-'n''":ll't 'I'""'"' inlll~'' l'\t'll\"l'll' 
over d<.· uhdij v11n 'Eh11m', wunnt•cr hij twt '''''r hl't ''"'kr!..''llll'll ''111 ,1\' t"'"'~""~'' h«ll"' 
twt voorjaar \'1111 UH I. 1\1. 1\.t•rvyn tf,• I l'ttcnh'"~· 't ~'"'re~ ,1\' l'r'''"'"1 l'hl\liii\JIIl'" lhu>e 
n<.·uvil)m,• ( 1.'77-1.\H.:ll' (I hnnhllkk I llC't7l •. \C'tH. 
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aan de kant van de Schelde. Deze laatste herstelde ook nog twee andere 
traliehekken. één uit de keuken richting Ename en één uit de kelder 
van de grote toren. twee ijzeren schoorsteenmantels uit de keuken en 
de kamer erboven. drie ijzeren 'hanes' (betekenis onbekend) en vers
chillende beitels, waarmee een gat in de kelder werd gemaakt. 

Op 7 december 1395 werd de werf stilgelegd voor de winter (zie tabel 
-1-). Vanaf 15 januari 1396 (n.s.) was er weer beweging op de werf, maar 
voor nieuwe grootscheepse bouwactiviteit moeten we wachten tot na 13 
maart. 
Voor 13 maart werd nog een hoeveelheid bakstenen en natuursteen over
gebracht uit een ruïneus gebouw in Steenbrugge bij Aalst, een equivalent 
van tien scheepsladingen. De metsers gingen nog niet van start, maar 
steenkapper Hanin de l'Escault maakte een opening in de muur van de 
grote toren, om van de keuken in de torenkelder te kunnen gaan. Hij 
maakte ook twee vensteropeningen in deze toren. In de 'grise tour', dit 
is de toren op de linkeroever van de Schelde, kapte hij een gat tussen de 
gewelven door, zodat er een schoorsteen kon geplaatst worden. Aan elke 
zijde van die schoorsteen kapte hij nog een opening uit, om te dienen als 
venster. Willem Voskin leverde nog twaalf ijzeren hengsels die in loden 
kaders bevestigd werden, zodat men er vensters in kon plaatsen. Indien 
we mogen aannemen dat deze dienden voor de nieuwe vensteropeningen 
die uitgekapt werden, was elk venster voorzien van drie hengsels. 

Vanaf 13 maart treden de metsers dus opnieuw in actie. Metsers Sirnon 
du Pre, Hanin de I'Escault, Ernoul du Pre, Gilles de Leeverghem, Lievin 
de Ie Nieuweghe, Jehan de I' Abeel en Jehan de Zeghelsem, en steen
kappers Pietret du Hauron en Hanin de Ie Nieuweghe beginnen aan de 
constructie van een torentje, 'laquelle est a l'un des corons dudit ouvrage 
sur les fosses de la villeenvers Eenam [ ... ]a Ie porte dudit les'. 59 De 
muurflank aan de kant van Ename, die langs de stadsgrachten liep, werd 
du., uitgerust met uitkragende torentjes, waarvan er hier een eerste werd 
gebouwd. Voor dit werk leverden Jehan de Ie Vingne, Jehan de Cisoing 
en Jakemart Ie Roteleu, de steenhandelaars uit Antoing, een schip 'our
donchel', anderhalve scheepslading Doornikse 'pierres communes' om 

59 'hetwelkc t.ich aan een van de top van het voornoemde werk hevindt, op de stadsgrachten 
in de richting van Ename, aan de poort langs deze zijde'. ARA, RK, Nr. 26.479, f' 33. 
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'rondelles' uit te kappen voor de torentjes en 24 stenen 'a faire saliesas 
tourelles qui sont l'une au couron de l'ouvrage sur les fosses de la ville 
envers Eenam, et 1' autre a I' autre couron dudit OU\'rage sur les fosses 
dudit chastel envers la ville.60 Verder werden ook twaalf stenen om neg
blokken of 'rabas' van te maken, voor de venster- en deuropeningen. 
en anderhalve scheepslading stenen om muren mee op te vullen. eve
neens van Doornikse herkomst. Voor de metselspecie werden van Jehan 
Ie Ta vernier 108 mud kalk gekocht. 
De timmerlui plaatsten ondertussen ergens paaltjes en maakten vensters 
en deuren. De vier vensters in de grijze toren en de keuken. waarvan 
de loden kaders met hengsels reeds in elkaar gezet waren. werden uit 
Deense planken ('ais danemarche') vervaardigd. De deuren gaven blijk
baar uit op de uitkragende torentjes, want aan deze werden door Willem 
Voskin vier ijzeren sluitpinnen en evenveel klinken gehangen. In de keu
ken werden twee houten emmers aan een ijzeren hijssysteem gehangen. 
om water uit de Schelde op te halen. Ze konden opgehaald worden met 
een ijzeren rad. De kelderdeur van de grote toren werd met smeedwerk 
versterkt ( '11 annelez et 11 hanes de fer') en de ijzeren schoorsteenmantel 
van de grijze toren werd hersteld en voorzien van twee ijzeren 'hanes' .M 

Deze werken liepen door tot eind april l.W6. Vanaf 2 mei worden de 
werken opnieuw per maand genoteerd. Tien metsers en vier steenkap
pers begonnen te werken aan de ringmuur, die liep V<m de poon richting 
Ename, tot de poort die het kasteel verbond met de stad.~ Ht•t lijkt hier 
om gewone muurbouw te gaan. Ze ontvingen hiervoor 156 mud bik. 
maar geen nieuwe stcenlevcringen. 

t'lO 'om uitkrngingcn tc mnk~·n nnn ,(l• tnn.•ntjL·~. wm1n :m hL·t L'llt' 1id1 :1:111 ,Ie h'l' '''" he-t "'""' • 
werk hown dt• stnds).lmdlll'll lx-vindt, mmtk l..nnt vun Ennllll', en ht•t ;m,kn.• •••m ,te h'l' ,-an 
hetJ.elfdt• werl.., op de l..nst~·~·l).lmdlllungs tk l..ant \lU\ lk ~t;ILI'. :\R:\. RK. Nr_ ~f\. .. fN, r· 1:!· 
13. Een 'saillie' kun vol).lt'ns Snlnmtl).ln~· 1\l\\t'lt'l'll uitl..mgmg \1111 t'l'll '"'"~tnl\·hc, ab L'C'Il 

poterne omll•r ~·t•n brug nf in tk llnnl..,•n \'llllt'l'll tnn.•n ,,f "'''" L'rl.. 1ijn. \\ aart.m~~ 111<."11 t\.UI ,k
voontitgt•sdlown v~·nk·di).lingsw~·rkL'll l..on gann. A:mgCiit•n hL't hil•r ,,m mtl..m.~thk- ILln't\· 

tje~ j,tllllt, die dus g~·en Vl\t't op ,k gn,mllwhlx·n. lijkt hL' I ''"~ "aaf'>dll.tllhJI..t"r ,t.1t nl<."n nl<."i 
'suli~s· hk•r op uitl..rug~·mk l'l~·lliL'IltL'll dtx•lt. :\. Salnnl:l!:tll.", 'l\,n,tnmt• ~~~~ "'''Y<'II 4"t" ' 
(Yill~·n~·uw-d' Asl"q :!OOI!, .:!-11. 

til Ik hetát·nis vun 'hune' is ons nnlwi..L·nd, mngdiJI.. j:ll<lt lwt,,m t'l'll ·""\fl.tr.~t"ll\1 d<'lll<'llt 
in sm~·t•tl\wrl... 

h2 'puur nvnir ouvn.• 1 ..• I nullil ll\1\'l"llj:L' u 1111 nmr Ll'ult"~ Ie l"''~l' t"ll\'t"f'o Ft"IMill ''" Jt", "'""'' 
Ll~· Iu villc l'l n k• portL' 111."\'ant ~·nn-1' In vill<"'. AR:\, RI\., Nr. ~C\ -IN, I'' .\:'• 
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De timmerlui plaatsten ondertussen palen rondom de kasteelpoort aan 
stadskant allicht om ook hier een stenen bovenbouw te gaan ontvangen. 
Dagloners. die zowel metsers als timmerlui hielpen, groeven ondertussen 
ook aarde weg waar de palen geplaatst werden. Ze moesten ook opnieuw 
ingezet worden om dag en nacht de werken watervrij te houden. 
Ook de smid was op verschillende locaties actief: Joes Akevis vervaar
digde een ijzeren traliehek van 62 pond (meer dan 25 kilogram) om een 
venster af te schermen. in de muur naast de poort richting Ename, boven 
de stadsgrachten, een ijzeren traliehek van 38 pond (meer dan 15 kilo
gram) voor een venster vlakbij de grote toren, boven de Schelde, en twee 
grote hengsels ('gons') die in de muur van de poort richting stad gemetst 
werden. 

In juni gingen de metselwerken aan de poort richting stad van start. Acht 
metsers en vier steenkappers werkten 'a Ie porte devant la grande tour 
envers la ville et avoir fonde et amené amoult devant ladite porte au les 
par devers I'Escault et autrepart'. Naast de muuropbouw werd dus ook 
voor de poort, aan de kant van de Schelde, een fundering aangelegd, 
mogelijk om een brug op te bouwen. Opnieuw ontvingen ze 118 mud 
kalk, maar geen stenen. De timmerlui en dagloners waren nog steeds 
bezig met het plaatsen van palen. Willem de Vos vervaardigde zestien 
ijzeren hengsels om in een muur te metsen, mogelijk die van de poort, 
zodat er vensters in geplaatst konden worden. 

Ook in juli werd door de metsers en steenkappers voor de poort richting 
stad gewerkt, aan de rand van de Schelde. Op het stadsplan van Jacob Van 
Deventer zien we inderdaad dat de brug of dam, die de verbinding vormt 
tussen het ka<.;teel en de stad zelf, zich langs de rand van de Scheldeloop 
bevindt. Naar alle waarschijnlijkheid werd hieraan gemetst en ging het 
hier om een soort dam van aarde, hout en steen, waaronder het grachtwa
ter mogelijk kon doorlopen. De activiteit van de timmerlui beperkte zich 
tot het vervaardigen van emmers. 

In augustus werd verder gewerkt op deze site, maar werd ook opnieuw 
aan de twee bekroningstorentjes gemetst, hoewel we niet weten wat er 
precies gebeurde. De steenkappers braken verder een bakstenen muurtje 
uit in de grijze toren. Jehan Ie Ta vernier bracht I 04 mud kalk en 80 stuk
ken hout over, afkomstig van een oud gebouw uit de omgeving. Waarvoor 
dit hout gebruikt werd is niet precies duidelijk, behalve dat men er palen 
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en planken van maakte. Mogelijk dienden deze voor het maken van for
melen en stellingen aan de poort richting stad. 

In september begonnen de metsers aan een ander bouwwerk: ·a Ie pos
terne par u on va sur lez murs de la ville entre les 11 tourelles qui sont 
as corons dudit chastel', een poternedeur om dus vanuit het ka<iteel naar 
de stadsmuren te gaan.63 Het is moeilijk om deze deur precies te situe
ren, maar we beschouwen even de mogelijkheden: een eerste mogeli
jkheid is de opening die niet lang voordien in de zogenaamde grijze toren 
gekapt werd. Hier sluit inderdaad de stadsmuur aan op de toren. als we 
op de tekening van Van Deventer mogen afgaan. Het wordt echter pro
blematisch als we deze doorgang dan moeten situeren tussen de twee 
bekroningstorentjes, want alles wijst erop dat deze zich in het kasteel 
zelf bevonden, dus aan de overkant van de Schelde. Een tweede moge
lijkheid zou zijn dat deze poterne zich helemaal rechts in het kasteel 
bevond, aan de monding van kasteelgracht in de stadsgracht. Dit zou 
inderdaad tussen de twee twee torentjes op de ringmuur zijn. Het \\tlrdt 
echter opnieuw moeilijk om dit aan te nemen. aangezien Van Deventer 
de stadsmuur Iaat ophouden aan de kasteelgracht. en du:- geen enkele 
verbinding weergeeft met de ringmuur van het kasteel. Een derde moge
lijkheid, die ons daarom het meest aannemelijk lijkt. is dat deze poterne 
moet gesitueerd worden aan de poort in de richting van de stad. waar zich 

- volgens voornoemde atbcelding -een weg he\'OIH.l die tot het uiteinde 
van de stadsomwallingen liep. Voor de werken lewrden de stt.'t:'nhandt.•
laars uit Antoing een halve scheepslading 'piem:s dt.• gmns quam:au\. · 
of 'grote quareelstenen' af, die de steenkap~rs \'erk:~ptt.•n en gdmliktt.•n 
aan de poort richting stad en elders, een halw scht.'t.'pslading onht.·\\t.'fkte 
Doornikse steen om 'ronde! les' of ronde dalstt.•nen \'all te maken \llOf de 
uitkragende torentjes. I 00 ordunt.•n t.'n .25 stuks 'ourdoncht.'l' .r-& Sdlippt.•r 
Castelman bracht opnieuw t.'t.'ll hnt.'\'t.•t.'lht.•id willt.' Br:tb:tntse tlrtiunt.•n 
owr van de andert.• kant van de Scht.'lde. 
De timmerlui plaatstt.'ll nog stt.'t.•ds pakn \'l)Or de pnort rkhting stad. w;mr· 

voor 40 stukken hout uit de omge\'ing gd ... tK'ht Wt.'flkn \'an t.'l'll /t.'kt.'l'-' 

h.'\ 'nun dl' poll'flll' wnmlnn~s llll'll np dl' ~tud~mun•11 )::lal, lll"l'll '"' l\\l'<' h'l'<'llll\'~ ''I' ,k' 
hd.rollillll vun lwt l...asll'l'l'. Al~A. RI\., Nr. ~oA74. r· ·'-'· 

1>4 'rarrl·nux', 'qunrrl·aux.' of 'q\ltll'l'l'il'n' li.in 'll'lll'll llll"t ,kdlh l't'll 1"'"'"1\'lllltl•k' ·\ 
SA I.AMAUN E, Co11stmirr' ,", lllt>l'r'll ,lgr' ... 1 \'•lknl"ll\ 1." ,r "'•'I ~ltl ll, ~I~ 
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Loclewijk Yan Heume. Aangezien de dagloners hierbij hielpen en tegelijk 
aarde afgroeven en 'uit de werken wierpen', mag men misschien veron
derstellen dat het plaatsen van de paaltjes diende ter versterking van de 
grachtoevers. Dit zou ook verklaren waarom de werken nog steeds droog 
moesten gehouden worden. 
We hebben ook gezien dat bij de werken aan de voet van de grote toren, 
mogelijk het dak ervan werd gehaald. Nu, in september I 396, heeft deze 
toren blijkbaar nog steeds geen nieuw dak, er worden 60 bussels dekriet 
aangekocht om een voorlopig dak van te maken. Dit heeft echter nog 
geen plaats, dus het dekriet werd voorlopig opgeslagen. 
Verder is er nog sprake van een 'poterne par u on va sur les fosses de la 
ville'.65 Hier is het wel duidelijk dat men op een deurtje doelt dat uitgeeft 
op de stadsgrachten, dus langs plattelandszijde. De kans is dus klein dat 
het hier om dezelfde poterne gaat als daarnet, maar eerder om die aan de 
andere kant van het kasteel. Hoe dan ook, boven deze poterne worden 
twee hefbomen ingemetst, waaraan, door middel van twee ijzeren bouten, 
een ophaalbrug geplaatst werd. Verder werd de poterne afgesloten met 
een deur aan twee hengsels. 

In oktober werd opnieuw een scheepslading 'pierres de quarrelles' uit 
Doornik geleverd, net als een halve scheepslading ruwe Doornikse 
steen om ronde dalstenen voor de torens van te maken. Onder leiding 
van meestermetser Sirnon du Pre werkten de metsers en steenkappers 
hiermee verder voor de poort richting stad en aan de torentjes aan de 
hoge delen van het kasteel. De timmerlui, die tevens nog palen sloegen 

'dedens !edit ouvrage ou fons', dus voor de poort naar de stad, ter verste-
viging van de onderbodem, maakten een deur in de keuken, 'par u on va 
sur l'Escault' (die dus op de Schelde uitgaf) en een venster. In de muur 
voor de poort naar de stad, werden langs de Scheldekant vier ijzeren 
ringen ingemetst, om schade van schepen te voorkomen. In één van de 
torentjes bevond zich bovendien een gevangenis, aan de deuren ervan 
werd door de smid gewerkt. 

In november vond opnieuw een aankoop van een halve scheepslading 
Doornikse 'ourdonchel' en I 00 ordunen plaats, om te gebruiken bij de 
bouw van de muur voor de poort richting stad, langs de Schelde. Onder 

65 ARA. RK, Nr. 26.479, f'' lH. 
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leiding van meestermetser Sirnon du Pre bleven ?.even mel~f\ en drie 
steenkappers hiermee bezig, terwijl sommigen onder hen ook in de kel
ders van het kasteel bepaalde werken uitvoerden (·as chelier qui som en 
Ie pourprise doudit chastel' ). Smid JoesAkevis voorzag twee kelderven
sters van ijzeren traliehekken. 
De timmerlui vervaardigden weer volop deuren. Zo werd de deur van de 
poterne langs plattelandzijde door hen gemaakt. maar ook de ophaalbrug 
daar en een deur van een torentje aan de kant van de stad. De ophaal
brug werd gemaakt in eikenhout. Joes Akevis stond in voor de bouten 
('agrapes') om ze op te hangen. 
Met het dekriet dat in september en oktober geleverd was. werd nu de 
grote toren van een voorlopige bedekking voorzien tegen de vorst en 
regen. Naar alle waarschijnlijkheid had men gehoopt nog een definitief 
dak op de toren te plaatsen, maar zag men tegen het najaar in dat dit niet 
meer tijdig zou lukken en besloot men dan maar nog even af te wachten. 
Er werden ook al400 eenheden stro geleverd. waarmee de metselwerken 
zouden worden afgedekt tegen de kou. Verschillende dagloners stonden 
in voor deze opdracht: het metselwerk werd eerst hedekt met stnl. dan 
met een laag aarde. 
In de keuken voorzag Willem de Vos nog de dientafels naast de deur 
van het nodige ijzerwerk en verschillende vensters in de.• grij1e en gnlte 
torens, maar ook elders, werden door hem vnnrLien van sluitpinnen. 

Vanaf 4 december 13l)6 tot 5 maart 1.197 (n.s.) lagen de \\Wken opnieuw 
stil voor de winter (zie tabel4). Desondankswenier druk gewc.•rkt. maar 
niet op de werf zelf. De ovensite te Enam~.·. mthij de S~.·hdd~.·. "~.·n.i 
opnieuw in gebruik genomen. I kt hakkl·n in dl'll' nwn. nll.'t~,•en inhnud 
van XO.OOO bakstenen, werd opnieuw in aanneming uitht.·st~.·~.·d a~m m~.~·s
terhaksteenhakker khan dnu Kd~.·r~.· en Pieter k Gurter. aan I (l s. JX'r 
1.000 bakstenen. In totaal llllllkn lt.' J 15.000 baksh.'Jll'n kwn.·n. "••••r
voor ze 252 lh.par. ontvingen. Het huis dat1il'h hij lk ov~.·n ht.·nllld \\t.'J\1 
hersteld. voor1ien van et.•n nit.·uw dak t.'n h~.·rht.'/l'l t.'n d~.· hakk~.·•~ l'nl\ in
gen een nit.·uwe lading gmndstotlen. 

In maart treden dt.• vaste amhachll'n op lk \\Trf npnku\\ in :wtk. l"k 
metsers krijgen XX mud kalk, /l'Sl'lll'l'nhalf l'lX'lk tJ:-\,l)~ nwh.•r) "llll' 
Brabants~.· ordum·n. I 00 \'Ol't t2l-i.:" I n\l'tt.•r) nq!hh,kkl'n l,f 'nth;ts' '·'" 
Brahantst.• wittL' stet.·n om \'l'llst~.·r- l'll lkuropl'IÜII!!t.'ll tl' makl'll, .~n \lX'I 
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(8.553 meter) witte Brabantse steen om trapstenen van te maken en drie 
scheepsladingen Doornikse 'pierres grosses sans moillon', waarvan de 
steenkappers ·rondellez' maakten voor de twee torentjes.66 De Brabantse 
steen werd geleverd door een zekere Henry Laurette, de Doornikse steen 
door de drie steenhandelaars uit Antoing. De metsers gingen weer aan de 
slag bij de poort richting Ename aan het torentje boven de grachten, in 
de kasteelkelders en aan twee schoorstenen, waarvan de ene in een klein 
kamertje ('une petite chambrette') stond en de ander in een aanpalende 
kamer. Joes Akevis leverde twee ijzeren schoorsteenmantels hiervoor. 
Er gebeuren ook nog werkzaamheden aan 'Ia petite porteenvers Ia ville'. 
Timmerlui plaatsten nog steeds palen ervoor en maakten de deur, waar
voor JoesAkevis twee bouten leverde. Men lijkt hier bovendien te insi
nueren dat er een grote poort bestond naast een kleine richting stad, wat 
inderdaad een veel voorkomend fenomeen was bij laatmiddeleeuwse 
poortgebouwen. De kleine poort diende dan voor voetgangers en stond 
de hele dag open, de grote poort diende dan alleen voor vrachtverkeer en 
werd alleen geopend wanneer er karren moesten passeren. Deze schei
ding van ingangen ontstond allicht in het derde kwart van de veertiende 
eeuw, dankzij de eerste ophaalbruggen met hefbomen. Door het gebruik 
van een gescheiden doorgang, afgesloten door aparte ophaalbruggen, 
kon de defensieve uitwerking van de poortdoorgang aanzienlijk vereen
voudigd worden, zodat vaak zelfs een valhek overbodig werd geacht.67 

We vernemen inderdaad nergens dat de smid een groot ijzeren hek zou 
geleverd hebben, om de poorten af te sluiten. 
De dagloners hielpen bij het palen steken voor de poort en hielden nog 
steeds de werken droog. 

In april gaan de metsers opnieuw aan de slag voor de poort richting stad. 
Michauit Poitevine levert drie roeden ( 17,96 meter) kleine ordunen uit 
Antoing, de steenleveranciers uit Antoing verkopen 300 grote Doornikse 
ordunen en een halve scheepslading 'ourdonchel' aan de werf. Jehan Ie 
Tavernier bezorgt 146 mud kalk. 

ó6 We vermoeden dat met 'pierres grosscs sans moillon' een soort grote steen met een ope
ning in het midden bedoeld wordt. De Meenkappers zouden hiermee dan grote, ronde ste
nen met een opening in het midden maken. ARA, RK, Nr. 26.479, f" 23. 

ó7 J. Me"<Jui, 'Chatcaux et enceintes de larrance médiévale. De la défcnse à la résidcncc' 
lParijt, 1991 ), 339-341. 
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De timmerlui werkten in het kasteel aan een zaaltje (dat ze mogelijk aan 
het lambriseren waren) en maakten een deur voor de gevangenis. die 
zich onder één van de torentjes richting stad bevond. Smid Joe~ Akevis 
leverde de twee bouten ('agrapes') ervoor, alsook een ijzeren hek dat 
werd ingemetseld 'a Ie roue qui est faite nouvelle'.68 Het plaatsen van 
palen voor de poort richting stad lijkt te zijn afgerond en de werken dien
den niet meer te worden drooggehouden. 

In mei 1397 is de steenlevering beperkter: anderhalve scheepslading 
Doornikse 'ourdonchel' en 125 mud kalk. De metsers en steenkappers 
werkten hiermee 'as 11 tourellez de brique qui sont faites a l'entree dudit 
chastel envers la ville et autrepart' .69 De poort richting stad in deze 
maanden dus geleidelijk opgebouwd. In maart werd de eerste verdieping 
boven de poortdoorgang opgemetst, \Vaarin een gevangenis werd onder
gebracht. De timmerlui zorgden ondertussen voor de afsluiting van de 
poortdoorgang zelf. Nu in mei werd de hoogste bovenbouw- de twee 
bakstenen torentjes- afgewerkt. 
De timmerlui werkten ondertussen voort in het zaaltje. dat zich mogelijk 
net als de gevangenis op de eerste verdieping van het ~)ortgebouw naar 
de stad bevond. De buitenpoortdeuren werden ook geplaatst. want Joes 
Akevis leverde hengsels, die tussen de twee torentjes (dus in de poor
tdoorgang) gemetst werden. 

In juni zijn de torentjes van de poort richting stad duiddijk af en lx·gint 
men de afwerking van de hovenhouw. namdijk de wcc~..!ang tussen dc 
twee torentjes en de eerste brug langs dc kant nm dt• stad. ~fkhault 
Poitcvine levert hiervoor 110 grijze: draagstt·ncn of 't'l)rhc:au\ dt• grisc 
picrre' om aan de uitkragingcn te hcginncn ,.,\11 dt• ringmuur langs dc 
kant van Enamc, 75 grote ruwc stt•t•nblnkkt•n llll1 aan dc kant ''m lk 
stad een hrug te maken owr dk van dt• IWt't' grad1lt'n. ::!50 ordunt•n t'n 

llK 'nun het rud dat wt•nllll'rstt•ld' of 'uan lwt 1\llhk n·n,tcr d~11 111l"UII ll'l"n.l ~l"lll~1~1l..t'' -\~ -\. 

RK. Nr. :!11.479, t" .:!4. llt• prt•dt'll' h~.·td..cnis b 111" nnlll.•l..t•n.t. lh>,:h llt'tl"n ""' ll;t.·u ""' ,ht 
llllll'lt'll silllt'rt'll. 

h'l 'unn dt• 1\Wt' hal..stt'lll'll ll>l'l'lll.it•s dk 111111 dt• ill)l.UII): \;111 ht•t t.,,,,tt"l"l )ll"lll~l;ll..t "''~'"'"· ''"\):' 

tk stnd,knnt'. ARA. KK. Nr. .:!h.471l,l'' ~4. 
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75 onbewerkte ordunen.70 Al deze steenblokken waren afkomstig uit 
Doornik. Met de bovenbouw van de muur langs de kant van Ename werd 
pas in juli begonnen, maar de ruwe steenblokken werden wel degelijk al 
aangewend om een dubbele brug te maken richting stad. Er is hier verder 
duidelijk sprake van een dubbele gracht, waarover een stenen brug werd 
aangelegd, die op twee plaatsen met een ophaalbrug kon worden afges
loten. In deze dubbele gracht kunnen we allicht de reden zien van het 
steken van de palen in de vorige maanden: één brede gracht wordt hier 
over de lengte in twee gedeeld door een tussenliggende wal - eventueel 
met palissade- zoals men bijvoorbeeld ook in de stadsversterkingen van 
Dowaai waarneemt in de loop van de tweede helft van de veertiende eeuw, 
onder invloed van de Honderdjarige Oorlog, maar ook in de stadsvers
terkingen van Rijsel, Sint-Omaars, ... 71 Het doel hiervan was in essentie 
de vijand op een grotere afstand van de muren houden en ondermijning 
bemoeilijken. 
De timmerlui vervaardigden ondertussen de bekapping van de twee 
bakstenen torentjes. Smid Willem Voskin leverde 19 ijzeren pinnen, die 
aan de lange verbindingsbalk tussen de twee torentjes bevestigd werd, 
•que nuls ne venist entre', dus opnieuw vooral om een aanvaller te ont-
moedigen. 

Van twee juli tot twintig augustus werd zoals reeds vermeld begonnen 
met de uitkragingen boven de muur aan de kant van Ename, aansluitend 
op de poort aan deze kant, boven de poterne waarlangs men de stads
grachten kan betreden. Er werden geen nieuwe stenen geleverd, maar de 
met<;ers en steenkappers gingen van start met de 110 kraagstenen die in 
juni werden geleverd. 
De timmerlui legden ondertussen een laatste hand aan de poort richting 
stad. De deur van de grote poort werd opgehangen aan de bouten die 
Willem leverde en een klein deurtje werd er eveneens geplaatst, waarvoor 
diezelfde een paar •pendures' of scharnieren vervaardigde. We lijken dus 

70 'corbeaux', van 'corbiau' of 'corbcl', werden gebruiktter ondersteuning van palen van plan
kcnvloeren of houten elementen, voor de uitkraging van mezekouwcn van torens, poorten 
en muren en als \loei voor bogen. A. Salamagne, 'Construire au moyen äge .. .' (Villeneuve
d' A\C(j 200 IJ, 21 ó. 

71 Ibidem. 76-77. In de vijftiende eeuw werd deze dubhele gracht op sommige plaatsen in 
f)(lWaai tot 30 meter breed gemaakt, al\ compensatie vcxJr een minder sterke vcrdedigings
muur. 
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ook hier hebben te maken met een ontdubbeling van de poortdoorgang, 
maar mogelijk bescheidener van omvang. De smid vervaardigde verder 
een ijzeren sluitbaar en twee sloten met twee sleutels voor diezelfde 
poort en 400 spijkers waarmee de planken van de poortdeuren aan elkaar 
gezet werden. 

Op 20 augustus werd klaarblijkelijk de winterstop reeds ingezet want 
de werken liggen grotendeels stil tot 1 maart 1398 ( n.s.). We zien alleen 
Sirnon du Pre en Lievin de Je Nieuwege nog vijftien dagen verder wer
ken aan de poort richting stad. timmerman Jehan Je Zaghere restaureert. 
geholpen door een koppel zagers en smid Joes Akevis. een oude dam 
of 'estaquit' voor de poort richting Ename. Willem de Vos vervaardigt 
nog twee ijzeren sluitpinnen voor het kleine poortje richting stad en één 
sluitpin om de ophaalbrug van de poterne naar de stadsmuren te sluiten. 
De rekening 1395-1398 loopt hiermee af. 

Op I maart 1398 (n.s.) gaat de tweede bijzondere rekening van Johan 
Jacabszoon van Oudenaarde van start. Ze zal doorlopen tot 5 oktober van 
dat jaar.72 In maart en april bleef de boU\vactiviteit nog relatief beperkt. 
Michauit Poitevine leverde twee roeden ( 11.97 meter) kleine ordunen 
uit Antoing, Jehan Ie T;wernier leverde 80 mud kalk. De ordunen werden 
met hamer en beitel bewerkt en gepunt tot één nlt:t (28.51 centimeter) 
dikte. Hiermee werd gebouwd aan een gang of ·allee'. waarlangs men 
van het kasteel naar de stad ging. Naar alle waarsdlijnlijkheid dus t'èn 
van beide poortdoorgangen aan stadskant. De dagloners gnl<:ven Lllab 
gewoonlijk zand achter het kasteel om mortel te makt·n. maar nu lXlk lllll 
de ruimte tussen de muren op te vullen in de gang naar dt• stad. 
De timmerlui werkten intussen verder mm 'het 1aaltje'. een llpdradlt 
waarvoor ze zestien eiken en andert' stukkt·n hout ontvingen. \\'aar Wt' 
dit moeten lokaliseren, is opnieuw niet precit·s lt.' /eggt'll, maar inLlkn 
we veronderstellen dat ht•t opnit-uw lllll ht•t /aaltjt' hon·n dt• }1\ll.lrt naar 
de stad gaat, maaktt' men mogt•lijk ht•t hdhlllllllsystt't'lll \"Ollr t't'n '~m dt• 
ophaalbruggen. Langs de kant \'an Enamt• \Wrd dt• dam llp dt• Sdwllk 
verder versterkt, zodat het water nit•t in dt• \Wrkt•n kllll lll(Wil. ~ kn liJkt 
dus ook hit•r IL' ht.•ginrwn aan dt.• aankg Yan t't'll brug ll\t'r lk stad:-· 
gradll. 

7:!. AI<A. lU;., Nr . .:!h.4HO, I'' .2. 
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Verder wordt een bekapping geplaatst op de grote toren, die echter nog 
niet met dakpannen wordt bedekt. maar wel opnieuw met een voorlo
pige bedekking van dekstro. In de grijze toren werden twee vensters van 
hengsels voorzien, zodat er ramen in konden worden geplaatst. Smid Joes 
Akevis vervaardigde nog een 'putgalge', naar alle waarschijnlijkheid een 
hijssysteem voor een waterput, want het dient om water op te halen om 
mortel te maken. 

In mei bleven de metsers en één steenkapper onder leiding van Sirnon 
du Pre aan de voornoemde gang werken, maar ook aan de twee bakste
nen torentjes. Michauit Poitevine leverde 250 voet (71 ,28 meter) 'ourdon 
parpaint' of ordunen met dubbele parement, dat met de hamer aan vier 
zijden bewerkt werd en op de kraagstenen geplaatst werd aan de poort 
richting Ename, als basis voor de 'tuoires' of kantelen. 73 Verder leverde 
hij nog 40 voet (11,4 meter) 'd'entaulement' of 'tafelmentstenen' van 
zes voet (1,71 meter) breed en 30 onbewerkte bovendorpels of 'luiteulx 
sauvages' .74 De tafelmentstenen en lijsten dienden om op de muur aan 
de kant van Ename een rondgang of 'alees' aan te brengen. Deze steen
voorraad werd naar alle waarschijnlijkheid echter nog niet aangesproken, 
want er wordt nog geen melding gemaakt van werkzaamheden aan de 
kant van Ename. Jehan Ie Tavemier leverde nog 70 mud kalk en een 
roede (5,99 meter) Brabantse witte ordunen. Deze werden mogelijk wel 
al gebruikt. 

De timmerlui werkten nog steeds met slechts twee mensen aan het niet 
nader verklaarde zaaltje. We lijken hier echter wel bevestiging te krijgen 
dat het om het zaaltje boven de poort aan stadskant gaat, want smid Joes 
Akevis vervaardigt twee ijzeren apparaten die in de muur boven de poort 
naar de stad gemetst worden, waarmee men de kleine ophaalbrug kon 
ophalen en laten zakken. De apparaten wogen samen I 18 pond (meer 
dan 50 kilogram) en waren voorzien van ijzeren raderen en kettingen. 
Aan de grote toren, waarvan het dekstro wordt vervangen, wordt tevens 
een houten dakgoot geplaatst. 

73 ARA. RK. Nr. 26.4RO. f' ó. 'Parpain(t)' is een steen met twee parementen- aan twee zijden 
bewerkt- die de dikte van de muur vormden. De muur was dus even dik als de steen. Door 
de grote hoeveelheid kunnen we aannemen dat het om vcrschillende lagen ging. 

74 Tafelment\tenen dienden om bovenop een constructie te plaatsen, als tafel voor een verdere 
bovenbouw. 
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In juni en juli 1398 wordt voor het eerst opnieuw een levering van 18.000 
bakstenen overgebracht, alsook anderhalve scheepslading Doornik~ 

'ourdonchel' en 85 mud kalk. De metsers werkten opnieuw aan de twee 
torentjes van de poort richting stad, maar ook aan binnenmuren van het 
kasteel. Een nadere verklaring krijgen we echter niet. In deze binnenmu
ren worden wel vijf vensteropeningen gemaakt. waarin in totaal tien paar 
hengsels gemetst worden. 
Ook de timmerlui schijnen opnieuw aan dezelfde poorttorentjes te wer
ken. De schoorsteen in het poortzaaltje wordt versterkt met twee ijzeren 
balken. Het kleine poortje aan de kant van Ename wordt voorzien van 
een slot en vijf sluitpinnen, vervaardigd door Willem Voskin. 

In augustus en september worden weer 14.000 bakstenen op de werf 
afgeleverd en 55 mud kalk. Meestermetser Sirnon du Pre werkt met ,·ier 
metsers en een steenkapper buiten de poort richting Ename. aan de kant 
van de Schelde, aan de rondgang van de kasteelmuren en elders binnen 
het kasteel gedurende 28 dagen. 
De timmerlui plaatsten bekappingen op het poortnaltje. op de tw~ 
bakstenen torentjes en op de grote toren. Het zaaltje kreeg ~n dak van 
leistenen, die afgestopt werden met lood en afgehoord met ~n loden 
dakgoot, de twee torentjes en de grote toren werden nog voorlopig afges
chermd met dekstro. De bedekking met leistenen van het zaaltje werd in 
aanneming uitbesteed aan meester Jaqueml' 'Ie councur d' esl'ailk lk 
Gand'. Hij ontving 17 francs van J~ s.par. per fnu11: voor dke roede die 
hij bedekte. Het dak. dat uit twee vlakken bestond. had een oppavlaktl' 
van drie roeden 27 voet. waarhij elke mede :!0 op :!0 \'tX't t5. 7 meter) mat. 
dus voor een totale oppervlakte \'an 24.::\ \'ierkantl' 111l'ter.~ Dl' dakgtx't 
werd ondersteund met een ijzeren staaf of 'loyen ·. 
De dagloners hielpen hij al deze tah·n. muur plaatsten ot'k t'pnkuw pa~\1-
tjcs aan de poort nabij Enaml'. zothit \\'l' kunnen wrnttx•den Jat m~.·n '"''k 
hier met de houw van een st~.·nen brug ging hegimwn. \'~.·rtkr "~.·n.i n''g 
vensters afgestopt llll't lom!. 

Ik rekening van dl'l.e \Vl'rf werd ht.·slntl'll op 5 nktolx·r l.N:\. \'anaf 
6 oktober 139H startte dl' dt.•nk n.•kening \'all .lnhan .lal·nb:o-/l'k.'ll \:lil 

Oudenaarde als kastdein van dit kastl'l'l. Dl'lt.' rt.'kl·ning lkp h'l .~ ,~·p-

7~ ARA. RI\.. Nr. :!t>.JXO, l''ll. 
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tember 1403.76 Wat echter meteen opvalt, is dat de werf tot 29 april 1402 
stillag. dus een goede drieëneenhalf jaar. De reden hiervoor is ons niet 
bekend. er wordt geen allusie hierop gemaakt in de desbetreffende reke
ning zelf. Mogelijk heeft het te maken met geldgebrek. 
De eerste nieuwe arbeidsmaand liep van 29 april tot 2 juli 1402. De met
sers begonnen aan 'un mur dehors la porte dudit chastel envers Eeham 
qui est entre II pons levis' .77 We zien dat ook hier nu eenzelfde defen
sieve structuur wordt ingericht als wat we in 1398 aan de poort richting 
stad hebben waargenomen. Een brug over een dubbele gracht, afsluitbaar 
door twee achter elkaar geplaatste ophaalbruggen. Jehan Ie Tavernier 
leverde hiervoor drie vierkante roeden en een kwart (18,53 op 5,7 meter) 
bewerkte Brabantse witte ordunstenen van één voet (28,5 centimeter) dik 
en 12 mud kalk. 
De activiteit van timmerlui en zagers beperkte zich nog tot het vervaar
digen van emmers. Ook de brug tussen de twee torens over de Schelde 
was echter dringend aan herstel toe, 'car Ie viense couvreture fu povri 
et rompue que les eauwes paserent tout oultre'.78 Er werden 1.200 voet 
(342, 12 meter) nieuwe planken geleverd voor een nieuw dak. 

De metsers werkten in juli gewoon verder op de brug richting Ename. 
Tussen de twee ophaalbruggen richtten ze op de brug een wachthuisje 
('recoellie') op. De stekenleveringen hiervoor gebeurden door Willem 
Platebourse, een stenenhandelaar uit de buurt van Vilvoorde, waar hij 
mogelijk een eigen groeve had.79 Hij verkocht aan de werfleiding 62 voet 
(17,68 meter) 'festisures' of nokstenen voor op het leistenen dak van het 
zaaltje, 14 'corbeaulx' of kraagstenen, 114 ordunen met dubbele pare-

76 Deze rekening werd voor archivering wel in dezelfde bundel opgenomen, namelijk ARA. 
RK. Nr. 26.480, f' 20-50. 

77 'aan een muur buiten de ka~teelpoort richting Ename, die tussen twee ophaalbruggen gele
gen is'. 

78 'want de oude dakhedckking was zwaar vcrsleten en met gaten, zodat het water er gewoon 
doorliep'. ARA. RK. Nr. 26.4!!0, f' 24. De 342,12 meter planken moet men allicht interpre
teren al~ de totale optelwm van de lengte van alle planken. 

79 Net wal!> we bij Miehiel de Mellebrouch eerder reeds gezien hebben, was Wi IJ cm Platebourse 
wa\ geen onbekende in de handel in Brabantse steen. In Antwerpen is hij de belangrijkste 
leverancier voor de werken aan de Antwerpse burcht tijdens de werken van 1393 tot 1396 en 
die van 1397 tot 139!!. Op de werf van het kasteel van Rijsel genoot hij zelfs een monopolie 
op de beperkte leveringen van Brabantse steen. Zie hiervoor K. Poschet, 'Pour la garde, 
~urté et deffcn..e de nostrcdit pays de Flandres ... ', (Gent 2006), I !!9. 
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ment 'a mettre dessus les creteaulx et a faire tuoires', 141 voet (40.2 
meter) 'de quive pierre blanque', 536 voet (152,81 meten tafelment,te
nen om rondgangen te maken op de ringmuur en 26 mud kalk. w' Uiteraard 
ging het hier allemaal om witte Brabantse steen. 
De timmerlui begonnen met de bedekking van de brug tussen de twee 
torens over de Schelde, met de voordien geleverde 'aisselles de saulx • .11 

Voorts werden voor hen 26 eiken geleverd uit het bos Van De Walle 
tussen Oudenaarde en Ename, die door hen bewerkt werden tot balken. 
palen en planken en waarmee ze een ophaalbrug maakten aan de poon 
richting Ename. 

In augustus wordt verdergewerkt aan de 'recoellie · of het wachthuis tus
sen de twee ophaalbruggen, naast de Schelde aan de kant van Ename. 
Metsers Sirnon du Pre, Jehan Baert en Lievin de Ie Nieuweghe en steen
kapper Hannekin de l'Escault worden betaald 'pour faire recoellie qui 
sera entre 11 pons levis et a le dite recoellie 111 traux de kannons et une 
autre raiere pour faire deffense et avoir ouvre autrepan ou il fu neces
sité.82 Er wordt dus een soort versterking opgericht voor de eigenlijke 
poort richting Ename en hierin worden twee schietgaten WlOr kanonnen 
aangebracht en één voor gewone mechanische wapens zoals. de h\log of 
kruisboog. Het beeld dat we hier geschetst krijgen doet sh:rk denken aan 
de latere bolwerken of 'boulevards' die voor stadspoorten werden aan
gebracht. Ofschoon we hier nog niet te maken hebhen met een t."\.'ht voo· 
ruitgeschoven bolwerk uit aarde en hout. hedndd om de verdedigings
linie vooruit te plaatsen en kwetsbare delen Joals pnnrtt.'n af lt.' Sl'her
men voor vijandelijk vuur, lijkt dit tod1 sterk op een vroeg t.'\tx·riment 
in die richting. We zullen hierop wrder terugkt)mt.•n. In elk gt."Val \\l"rd 
dit kanongat naar alle waarschijnlijkhl'id uitgt'Ytll'rd in Dt)nmikse stt"l"ll. 
want Michauit Poitevine kvt•rt et.•n sdlet•pslading Dth)rnikst• t)nlx·wt.•rkh.' 

KO ARA. RK, Nr. 2h.4KO. I'' 24·2:'i. 'F~·stb~ul\"s' i~ n~'nn~~:~l t:Ni~·n ijtl.'l'\\'rl t\111 ,t.,- '"'J"I.,,•n \All 

dulo.~·onstnll'tk-s tt' hd.nllwn. nuutr hk·r hlijl..t du1ddiJio. dat ,J..-1\' '"''" mt 11;11\Hif'+h.'<.'ll J".,n,k"n 
gl'lllluwc:n t.ijn. A. Snlnmngnt'. 'Cunstruin• num,,y~·n 1\t:l' .. .' (\'ilktwuw ,1'.-\"'\l ~ltlll. ::(, 
Ik I 14 urdu1wn nwt duhlwk pnn·nwnt di,•nl'll ·,,m ''P lo,;uud..-ntt' l'h'''""" ''" •'lll ,,-hl<'t~.1tt'tl 
tt• mnlo.l•n'. Ik lwtl·lo.~·nis \'1111 'quiw' is nn~ ,,nh,•J",•ntl. mn~dijlo. dmdt lll<'ll ''I' "'"'"'h"ll\'11 

KI lil'll soort plnnkt•n. 

K2 'vuur hc:t mnlo.l'll vnn ~·~·n wnduhuisj1'. tint tu,st•n '"' twl."\' ''l'h;l;llh"'~"" '''' ~111. <'11 ~~~ '"' 

vooflllll'mtlt• wnduhuisj..- drk· lo.nnnll~ntt'll 1'1\ 1'<'1\ mhlt>r "'htt't~''' '"" I~<.• I "«ttl.1.1f I\' n~l..('l\ · 
AI{A, RK. Nr. 2MK!I,I'' .W. 
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steen. die ter plekke de juiste vorm moest krijgen. Er werden ook 18.000 
bakstenen en --1-2 mud kalk op de werf afgeleverd. 
Onder leiding van meestertimmerman Jehan Ie Temmerman werkten 
twee timmerlieden en twee paar zagers aan een ophaalbrug aan de kant 
van Ename. Het gaat hier blijkbaar om de eerste ophaalbrug vanaf plat
telandszijde, die de 'recoellie' afsloot. want er wordt tegelijk een 'portal 
de bois de quesne' gemaakt, 'lequel est machonné ens ou mur au dehors 
dudit chastel ou Ie pont levich cloura dedens !edit portal' .83 Voor dit werk 
werden drie eiken geleverd. Twee daarvan dienden voor de hefbomen 
van de ophaalbrug, de andere voor de brug zelf. Blijkbaar werd ook de 
brug tussen de twee torens over de Schelde opnieuw van een planken
vloer of -dak voorzien, want er worden 1.200 spijkers aangekocht om 
planken op deze brug vast te zetten. 
Smid Pieter Ie Pal maakte een ijzeren steunbalk van 16 pond (meer dan 7 
kilogram), die in de muur richting Ename gemetst werd, om één van de 
zijden van de ophaalbrug te helpen ondersteunen. 

In september 1402 gingen vier metsers en één steenkapper, ditmaal zon
der meester Sirnon du Pre, aan het werk 'a un mur au dehors laporteau 
les cnvers Eeham, icellui mur parfaire et avoir fait allees autour dudit 
mur emsamble creteaulx pour deffense' en aan een muurvlak waarom de 
ophaalbrug rustte in neergelaten toestand.84 Het wachthuisje of 'recoellie' 
werd dus hoog genoeg opgemetst en voorzien van een weergang met kan
telen. Ze ontvingen hiervoor een scheepslading Doornikse 'ourdonchel' 
en 250 voet (71 ,28 meter) Doornikse ordunen, aangekocht bij Michauit 
Poitevine, stenenhandelaar uit Antoing, alsook 14.000 bakstenen en 54 
mud kalk. 
Jehan Ie Temmerman werkte ondertussen opnieuw aan de kleine ophaal
brug aan stadszijde, waarvoor blijkbaar pas nu het hefboomsysteem 
operationeel werd gemaakt. Tegelijk zette hij ook de constructie van de 
ophaalbrug aan de kant van Ename voort, geholpen door twee andere 
timmerlui en een koppel zagers. Uit het bos van Wortegem werden acht 
eiken aangekocht, waarvan één grote diende om één van de hetbomen 

lS3 'een eikenhouten ponick, dat in de muur buiten het voornoemde kastcel gcmetst werd, waar 
de ophaalbrug ~luit in het voornoemde ponick'. ARA, RK, Nr. 26.480, F 39. 

IS4 'aan een muur buiten de poon richting Enamc, deze muur afwerken en een rondgang op 
dc1.e muur te maken met kantelen V(KJr de verdediging'. ARA, RK, Nr. 26.480, F 4 I. 
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van de ophaalbrug langs stadskant te maken. terwijl de andere werden 
gebruikt om de ophaalbruggen zelf mee te vervaardigen. Twee andere 
eiken die elders werden aangekocht dienden voor het maken van de 
andere hefboom van dezelfde ophaalbrug en voor de bruggen zelf. 
Pieter le Pal leverde als smid het nodige ijzerwerk om de bruggen op 
hun plaats te krijgen, waaronder twee ijzeren scharnieren voor de kleine 
ophaalbrug richting stad, één ijzeren verbindingsstaaf die in de achter
muur van het kasteel, in de richting van Ename. gemetst werd om hel 
portiek van deze muur te verbinden en te ondersteunen. een andere ijze
ren staaf aan de andere kant van het portiek. langs de stadsgrachten. drie 
ijzeren scharnieren ( 'pendures') waaraan de ophaalbrug achter hel kas
teel werd bewogen, met zes muurhaken ('crampons') en zes sluitpinnen 
('bougons'). 

In oktober zien we geen nieuwe steenleveringen naast de 48 mud kalk. 
Nochtans bleven metsers Ernoul du Pre, Jehan Baert. Jehan de Zeghelsem 
en Lievin de Nieuweghe en steenkapper Hannekin de rE .. cault wel \"er
der metsen. Ze plaatsten een bakstenen gewelf op de poort richting stad 
en de muur werd er zo hoog opgetrokken dat de hetbomen van de ophaal
brug er geheel in konden sluiten. Tegelijk werd in de muur een uitki
jkvenster gemaakt: 'ouquel mur on a fait une fenestre au ks par de\ e~ la 
ville pour warder la porte et entree devant et ledit pont kvich' .s..~ 
De timmerlui werkten ondertussen het hetboomsysteem Yan de ophaal
brug langs de kant van Ename af en begonnen ook aan de gnlte ophaal
brug richting stad. Bij de houtleveringen is er spmke nm werken aan l.'(.'ll 

'sallette dedens !edit chastel'. Ongetwijfeld gm\t het hier Wt'er om 1.'(.'11 
~ . ~ 

zaaltje boven één van de poorten. Er wonkn tlO gnltt' Dt•enst' phmkl.·n 
aangekocht om er twee deurtjes in te maken t'll /e\'l.'n n•nstt·rs. en Nl 
kleine Deense planken om ze te hunhris~.·n.·n. Het Scandinavisdll' h\lUI 
werd verhandeld vanuit (!l.·nt, door 1.'t'll 1d.t'R' .khan de Bnlussdk. 
De kleine ophaalbrug rkhting stad werd- voorlopig 11\lg'?- llpgdmald 
door middel van touwen. Voor de ophaalbrug ridlting Enam1.' w~.·nkn 
ijzeren verstevigingen VL'rvnurdigd om dt• muurgatL'n waankll.lf dt' hd·· 
bomen staken te versterh·n. f\ kt e~.·n m~.·~.·hnnismt' \'all 1\H'(.' ijlt'l\'1\ 
gewichten, bevestigd aan L'L'n ~.·ikL•n haik. 111t'l Yi1.•r ijlt'l'\.'1\ hak.t•n. \\t'n.kn 

H:'i 'in dl·wcllü• mm1r nwn l'l'll wnst~·r mnuktc hlll!ol' ,,,. 11.1•ll' \;lil ,k '''''' ''"' <k I"""' en 11\):~1\J: 
lillil dl' voorkunt l'll dl· \'llllrl\111.'11111<· <•phaalbnl!ol te lx'"''"''n'. :\~:\. ~lo... ~~ :!' .-:-'11, t" _. ~ 
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de hetbomen van de ophaalbrug gemanoeuvreerd. Twee ijzeren balken 
of ·estriers de fer' en twee 'hanes' moesten dit geheel op zijn plaats hou
den. Op het uiteinde van elke hetboom werd een ijzeren staaf of 'loien' 
geplaatst. om deze te versterken. Ook de ophaalbrug voor het portiek 
werd van dergelijk hetboomsysteem voorzien, alsook van een slot met 
een stevige grendel. 

In november worden opnieuw geen nieuwe stenen geleverd, behalve de 
30 mud kalk waarmee de metsers met de stenen in voorraad aan de poort
muur langs stadskant werkten, die ze zo hoog optrokken dat ook hier de 
hefbomen van de ophaalbrug in opgehaalde toestand geheel in de muur 
sloten. De muur boven de poterne, waarlangs men naar de stadsmuren en 

-grachten gaat, werd eveneens hoog opgemetst, 'que nul personne ni poet 
entrer sens eschielle ou par autre engien'. 86 

Meestertimmerman Jehan Ie Temmerman zorgde voor de plaatsing 
van het hefboomsysteem van de grote ophaalbrug langs stadszijde. Hij 
plaatste ook twee deurtjes in het poortzaaltje, één naast de kasteelpoort 
en één aan het kleine torentje. Drie timmerlui en een koppel zagers assi
steerden hem hierbij. Voor elk van beide deurtjes werden twee scharnie
ren aangekocht. de grote deur van het zaaltje werd bovendien voorzien 
van een klink. 
Twee strodekkers, Maes Ie Deckere en Jehan Ie Deckere, zorgden voor 
de herbedekking van verschillende gebouwen. De grote toren, de grijze 
toren en de poort en rondgang aan de zijde van Ename werden allen 
een nieuw strooien dak voorzien. Hiervoor werden 400 daklatten en 600 
eenheden stro voor.óen. 
De smid zorgde verder voor een grendelslot voor de ophaalbrug langs 
stadskant en twee scharnieren met twee bouten die in de muur gemetst 
werden voor de plaatsing ervan. Ook de gaten waardoor de hefbomen 
van de ophaalbrug bewogen, werden versterkt met ijzerwerk: '11 propes, 
IJ plates et IJ rines de fer'. Hij verzorgde ook de aanhechtingspunten van 
de kettingen aan de brug, een tegengewicht en allerlei verstevigingen. 

In december lag de werf stil voor de winter, maar vanaf januari 1403 
(n.s.) werd reeds opnieuw van start gegaan. De activiteit bleef evenwel 

!SI) ':r.odat niemand wnder ladder of enig ander bclcgcringstuig kon hinncndringcn'. ARA, RK. 
Nr. 26.4~0. f' 44. 
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nog relatief beperkt, want de maanden januari tot maart worden ..amen
genomen in de rekening. Hoewel er nog geen met~f\ aan de ~lag gin
gen voor april, vonden toch opnieuw grote steenleveringen plaatr.,. De 
Vilvoordenaar Willem Platebourse verkocht 28 witte Brabantse nohte
nen of 'festissures blanque pierre pour mettre sus les escailles'. 50 kraag
stenen, 200 voet (57 meter) ordunen met dubbele parement. om op de 
borstwering en kantelen te plaatsen. 150 voet ( 42.77 meten hoekstenen 
of 'quins' en 750 voet (213,83 meter) tafelmentsteen om rondgangen 
te maken rond de kasteelmuren. Al deze stenen waren van Brabantse 
oorsprong. 
De timmerlui ontvingen 100 kleine Deense planken. aangevoerd vanuit 
Gent, waarmee ze de grote kasteelzaal en het kamertje emaa.<\t. tussen 
deze zaal en de grote toren, lambriseerden. Er werden tegelijk drie vens
ters geplaatst en een deur aan de kelder onder deze zaal. De vensters 
werden voorzien van klinken. de kelderdeur van een grendelslot. 

In april 1403 (n.s.) werden bovenop de voornoemde stenenlevering vier 
scheepsladingen bakstenen en zes mud kalk op de werf afgezet. EeN 
werden de herstellingsbezigheden aan de kamer tussen de grote kasteel
zaal en de grote toren voortgezet. De metsers maakten de gaten Hlor 
de grote zolderingbalken opnieuw. Ze hermetsten ook een keukenoven. 
maar met de levering Brabantse steen zien we ze nog niet werken. 
Meestertimmerman .lehan Ie Temmerman zorgdeYoor de afwerking '"n 
twee vensters in het voornoemde kamertje. maar nok van t't'n dt•ur nf 

'huis, par u on va deseure la porte dudit chastcl ct :n'l1ir L'a~ntt'l Uilt' g:ll-
lerie ent re les 11 pons lev is au les lkvers Eeham •. s· H~.·t is hkr hijlondt•r 
moeilijk de lokalisering hiervan predes ll' intt'I'Pfl'll'fl'n. ~kt d~.· gaan
derij wordt waarschijnlijk hedodd dat dt• hmg van het kasteel naar d~.· 

'recodlic' ovenlekt werd. lid deurt.k in de kamer. waarlangs lllt'll l'\\1\t.'ll 
de kastel'lpnnrt kon gaan is edltt.'r mol'ilijkl•r lt.' plaats~.·n. aangt.'/kn ht•t 
ons hetmeest waarschijnlijk lijkt dut dit kam~.·rtjL' t'll dt' gn.1te nml t'm;la~t. 
naast de Scheldt• gdegen war~.·n. omwilk \'an l't'rlkrt.' n·nn~.·ldin~t·n \;lil 
deurtjes die uitgawn op dt• Schdd~.·. 1\to~elijk ~ing ht•t ~t'\hl\lll l'lll t.'l'll 
deur die naar hown kiddt• t'll dit• uitgaf ')P dt• Wl't't1!all~ \an lwt ka~lt'l'l. 

X7 'l•t•n dt•ur. wnnrlnn11\ nlt'll h1•n-n 1k (lllllfl va11 hl'l ''"'.,""''"""' "''''t"'l j:;l;ll. l'll ''"'~ h<.'llllll 
llll'l"l'll Vllll l'l'll)llllllllkri_i 111.\\l'll 1k l\\l'l' <1ph:1;1tl1111j:j:l'll ;1;111 1k \..;1111 \OIIIl·li;UII<'' \1\\. 1\1\ 
Nr. 2h..IXO, I'' ·lH. 



-421-

Ook in de poort richting stad plaatste deze timmerman een venster. De 
kamer werd door meester Jaqueme Ie Couvreur d'Escaille uit Gent in 
aanneming van een definitief leien dak voorzien, dat werd vastgezet en 
afgestopt met lood. 
De binnenkoer van het kasteel en de rondgang buiten de poort richting 
Ename- dus naar alle waarschijnlijkheid die van de 'recoellie'- werden 
bezet door een meesterstukadoor en zijn gezel. 

Van 4 juni tot 2 september 1403 is nog slechts één metser actief op de 
werf, namelijk Ernoul de Ie Merssce. Hij plaatste de vloer van de voor
noemde kamer, bestaande uit kleine vierkante dalstenen, die reeds lang 
op het kasteel lagen opgeslagen. De zaal van het kasteel plaveide hij 
met 1.000 grote vierkante, gebakken dalstenen. Met bakstenen legde hij 
een bevloering op de gaanderij tussen de twee bruggen richting Ename. 
Een stukadoor bezette ondertussen de stallen, waaraan ook de timmerlui 
bezig waren. Zij lambriseerden ook de kamer verder en werkten aan de 
deur die vanuit de zaal uitgaf op de weergangen. 
De poort richting stad en de torentjes op de weergangen kregen opnieuw 
een strooien dakbedekking. Van een definitieve bekapping is dus nog 
steeds geen sprake. Drie gravers diepten gedurende 22 dagen de grachten 
langs stadskant uit. Op de deur van de kleine ophaalbrug langs stadskant 
werd een grendelslot geplaatst. 

Hiermee werd op 2 september 1403 de rekening van 1402 tot 1403 bes
loten. We vernemen nog dat Jehan Jacabszoon van Oudenaarde ze gaat 
inleveren te Rijsel, maar daarmee houdt ze op. Noch het poortgebouw 
richting stad, noch de grote, noch de grijze toren waren voorzien van 
een stevige bekapping met een dak van pannen of leien. Ook de grote 
aantallen Brabantse steen, die in de winter van 1402 op 1403 afgeleverd 
werden, zijn naar alle waarschijnlijkheid nog niet gebruikt. De kans is 
dus klein dat de werken hiermee volledig afgelopen waren, maar moge
lijk werd hiervoor geen extra buitengewone rekening meer opgesteld en 
werden ze dus in de gewone domaniale rekeningen van de kastelein geïn
tegreerd. 
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DE DERDE BOUWCAMPAGNE (13 SEPTEMBER I.,P7 TOT 

30 NOVEMBER 1426) 

De hele regering van Jan Zonder Vrees (1404-1419), Filips' zoon en 
opvolger, worden geen nieuwe bouwcampagnes op poten gezet \'OOT 

de hertogelijke burchten. Het is pas onder zijn zoon. Filips de Goede 
(1419-1467) dat opnieuw aanzienlijke verbouwingen gebeuren. Het 
betreft hierbij innovaties van de burchten die gebouwd werden onder 
zijn grootvader, hijzelf liet geen nieuwe versterkingen optrekken. De 
rekening die hiervoor werd opgesteld. is slechts zeer fragmentarisch 
bewaard en bovendien in zeer slechte staat. Kastelein was een zekere 
Bauduin Olivier, naar alle waarschijnlijkheid een nakomeling \'an de 
Baudoin Olivier die ten tijde van de eerste werf werkzaam was. Het be\'el 
tot verzamelen van nieuwe fondsen voor verbouwingswerken aan het 
kasteel van Oudenaarde gebeurde reeds door Jan Zonder V rees in 1-t 17. 
allicht naar aanleiding van de verhoogde spanningen met Frankrijk dllOr 
de fractieoorlog tussen Bourgondiërs en Armagnacs. In 1-t 17 en 142-t 
werden voor deze werken 680 lb. verzameld.ss 
Er werden tien eiken aangekocht. verkapt en \'erzaagd. die timmerlui 
Jehan Ie Temmerman en Hanequin le Temmem1an gebruikten om een 
nieuwe bekapping (comble) te plaatsen op de grote toren en werken uit te 
voeren aan de weergangen (allees). Verder werden er 2.-tOO daklatten en 
15.000 nagels aangekocht. waarmee het gemamte \'an de torenhe-kapping 
werd vervolledigd en een nieuw dak gemaakt werd op de portie~woning. 
De bekapping werd niet meer overdekt met dekstro l)f dekrict. 1oals hij 
eerdere werken het geval was. maar men kocht 5-t.OOO dakpmllll'll en 
24 mud kalk aan waarmee een zekere Husdn Dl•sprt'/ l'l'll pannendak 
plaatste. Loodgieter .Jaque Bonins plaatste tl'n sll,ltl' l'l'll lo~.kn lll'k l'fl'P· 
Boven de 'premier porte · van hl't kastl'l'l \\'l'f\ll'l'n tl'ITas \'all planh·n aan
gebracht en de graanopslagplaats Wl'rd llll't 2.000 hakstl'lll'll gl'phnl·id. 
Nog eens 15.000 hakstl'nl'n Wl't'lkn gebruikt om tWl'l' f\1nlkkn {piglhll\S) 
te maken aan een poortje achtl·raan lwt kastl'l'l (langs plattdands1ij~.k). 
Metser .Jaquemin vervaanligdl· aan 1.k muur hi1.·r l'l.'ll sdll1l'~tl'(.'ll 1.'ll 

plaveide 1.k kleine hooi1.nlder tgrenÏl'r) adlll'r:mn hl't kast1.'(.'l. :\an lkll' 

hooizolder maaktl.' llli.'L'Stl.'l' khan lk Bl'l'l.'ht l'l'n :\\l\lrt hijss~ st1.'(.'1ll. HtJ 
repmeerde ook eL'Il brug langs plattl.'landslijlk. 

NK ARA. R K. Nr. 2Cl·IH I. I" I. 
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In de 'grise tour' (de toren op de linker Scheldeoever) werd het schri
jnwerk van verschillende kamers vervangen door dezelfde timmerlui. 
Ze ontvingen hiervoor 600 houten latten en 22 (grote) stukken hout. 
Mogelijk waren de zolderingen aan vernieuwing toe. Voor deze 'grise 
tour· werden ook 16.000 bakstenen en 14,5 mud kalk aangekocht, zodat 
het metselwerk kon opgehoogd worden. Ten slotte kreeg ook deze toren 
een nieuw dak van 22.000 dakpannen en werden twee andere, kleine 
torentjes van bekappingen voorzien.89 

De rekening houdt nog niet op, maar verder is ze niet bewaard geble
ven. In elk geval kunnen we constateren dat het kasteel aanzienlijk ver
blijfsvriendelijker gemaakt wordt. Opslagplaatsen worden vernieuwd, 
dakbedekkingen worden opnieuw gelegd en er worden nieuwe vloeren 
geplaatst. Klaarblijkelijk wou men het kasteel voorbereiden op langdu
rige periodes van intense menselijke aanwezigheid. Het feit dat de rela
ties met het Franse hof in deze periode bijzonder gespannen waren door 
de moord op hertog Jan Zonder Vrees in 1419 door de Franse dauphin 
en zijn aanhangers, doet vermoeden dat we deze aanwezigheid vooral 
dienen te verstaan als het onderbrengen van garnizoenen. 

HET BOURGONDISCHE KASTEEL VAN 
OUDENAARDE TYPOLOGISCH 

We hebben gezien hoe het Bourgondische kasteel in een militair zeer 
cruciale periode werd opgetrokken en dat deze bouw in een veel breder 
kader pa<;;t. Zou men dan ook kunnen spreken van een zekere typolo
gie onder de Bourgondische burchten? Met andere woorden, wat zijn de 
gelijkenissen en verschillen tussen het kasteel van Oudenaarde en andere 
oude en nieuwe burchten in Vlaanderen en daarbuiten? 

Om van een hantering van een zeker model te kunnen spreken, gaan 
we best niet terugvallen op de oudere, gerestaureerde burchten zoals 
Rupelmonde, Saaftinge of Beveren. Deze waren veelal ontstaan vanuit 
een veel oudere mottestructuur, die een zeer bepalende invloed had op 

!SY ARA. RK. Nr. 26.41!1, f' 4. 
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de verdere uitbouw van het kasteel.90 Dit wa<; in Oudenaarde niet het 
geval. Het lijkt ons dus interessanter dit kaliteel veeleer te vergelijken met 
nieuwe constructies, zoals de kastelen van Sluis en Kortrijk. Wanneer we 
kijken naar deze laatste twee vallen onmiddellijk enkele grote gelijke
nissen op, met elkaar maar ook met Franse koninklijke kastelen die in 
deze periode werden gebouwd of gerestaureerd. zoals het paleiscomplex 
te Vincennes, het Louvre en de Bastille Saint-Antoine te Parijs of het 
pauselijk paleis te Avignon. De grote woontoren (donjon of meestento
ren) is bij al deze constructies geheel verdwenen en plaats heeft gemaakt 
voor een rechthoekige aaneensluiting van torens en gebouwen rond een 
binnenkoer.91 Hoge, meestal ronde torens markeren de hoeken van de 
binnenkoer en dikke courtines of tussenmuren verbinden ze. hier en daar 
onderbroken door bijna even zware tussentorens. Opvallend is ook dat de 
tussenmuren niet door de torens gedomineerd worden. maar dat ze vaak 
tot aan de toppen van deze reiken zodat een ononderbroken rondgang 
gecreëerd wordt aan de top van het kasteel. Dit laatste lijkt evenwel niet 
te zijn toegepast bij de kastelen in de Lage Landen. mogelijk omwille 
van kostenbesparende maatregelen. 

Tegelijk moeten we ook het gebrek aan gelijkenissen met het kasteel van 
Oudenaarde constateren. We treilen hier geen aaneensluiting van zware. 
ronde torens rond een rechthoekig grondplan aan. maar eerder het hard
nekkig voortbestaan van een centrale, massieve. vierkante toren. omringd 
door of aan de rand van een hinnenkoer. die op h~mr beurt getlankt~rd 
wordt door lineair opgestelde lagere nutsgebouwen. Het Oudemmrd~~..· 
kasteel lijkt dus aan een veel primitiever, 'romaanser' b\lUW~on~.·ept tl' 
beantwoorden dan de andere Bourgondisdtl' knstelen die in dele pcrÏll\k 
in Vlaanderen werden opgetrokken. Bijwmkr J'lfllhlematis~.·h s~.·hijnt ons 
de grote vierkante toren. op de redHer S~hl'ideoever. Nergens an~..kr.
zien we in de Bourgondisdte burdHenbouw e~.·n analll!!t' tnrt·nll\lll\\ 

l)() IJit Wl'l'lllln.'hl'll)llgisdl llliUWgC/l't hc.'Sdli\'Wll WM.lf \llllkf lllc.'('f lk\1.'!\'ll· W~1~1' UI J 
Ik Ml·ulcml'CStl'f, 'Ik Singl'lhc.•l): tl' lkwn•11- Waa' · . .-\rrhcl(c•lc•gmmlk/..:ll."''<'>'ttlt~,.. 
XI. I'J7lJ. Ik Anl\wrp~c.· 'Burdll' p.n•c:idc.• \Oillllit ,k '"''"l'n'nkdqkc.• h~llt.'nk<'h''""'.,_"" 
Otllllll1~l' hurdll ln11gs lil' Sdwldl• ~·11 ,k rul'lll' \':111 ,k Sint W:llhlu~~·k,•rk ll' ~1\'U\\I""\11 
WL'nlnldnnr uitgd)(Htwd tot kn~tl•,•l. 

1) I Bij lwt kn~tl'l'l vun Kortrijk is 110~ \\1'1 1.'('11 ~f\lll'. "'""'' hl!\'11 Mll\\l'lij: ,hl' ll<h -liM ;llllK'IIII 
grn duiddijk lllllk'r~l'hl'idt \'1111 d1• 1\'~1. maar dN1' wn uh llll'l 111\'l'r ,k lun.:ll<' ''"' '\'"'""""" 
c.·n is dt•/ilt'/11 nkt lllt'l't' dnlll'l'll uil\l'l):"'tl' h•ll'ktnl\"11. 
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voorkomen. tenzij daar waar het reeds bestond in oudere kastelen. Dit 
is ook niet verwonderlijk aangezien, hoewel ze interessanter zijn qua 
wooncomfort. vierkante torens minder stevigheid en meer dode hoeken 
bieden dan ronde of halfronde torens. 

Zou dit dan kunnen betekenen dat het kasteel van Oudenaarde (aanvan
kelijk) niet tot een militaire functie bestemd was? Diende de toren als 
hertogelijk verblijf bij de stad? De kans hiertoe lijkt ons miniem. De ach
tereenvolgende Bourgondische hertogen verkozen naar Filips de Stoutes 
voorbeeld luxueuze stadspaleizen (met uitzondering van het landelijke 
kasteel van Male) als residenties in Vlaanderen. We hebben eerder reeds 
gezien hoe verschillende defensieve elementen aan het kasteel werden 
toegevoegd, wat bij de residenties of hotels niet gebeurde.92 Bovendien 
werd het kasteel voor het overige duidelijk aangepast aan de militaire 
noden van die tijd. We hebben eerder reeds aangetoond dat de ingang 
aan plattelandszijde (dus in de richting van Gent) werd uitgerust met 
kanongaten, naast de gewone schietgaten. Daarnaast fungeerde het kas
teel als artilleriearsenaal voor de regio. Laten we hiervan twee voorbeel
den geven. 

Op 24 oktober 1428 verklaart de baljuw van Oudenaarde datPierrede 
Montblaru, de nieuwe kastelein van het kasteel van Oudenaarde, voor 
hem verschenen was om te verklaren dat de erfgenamen van zijn voor
ganger, Baudoio Olivier, hem alle artilleriestukken toebehorend aan het 
kao;teel hadden overgeleverd.93 Hieronder bevonden zich onder meer een 
ijzeren kanon dat stenen kogels van twaalf pond (ca 5,16 kg) afschoot, 
een ander in één of andere legering (de métal) dat stenen van acht pond 
(3,44 kg) afschoot, vier kanonnen voor loden kogels, twee gelijkaardige 
kanonnen maar kleiner, een zak buskruit en 95 grote en kleine kanons
kogels. 
Een andere inventaris van 1 mei 1467 biedt ons nog preciezere informa
tie.94 De houtillerie waarvan in de eerste rekeningen sprake was, diende 
voor de opslag van zwavel en salpeter, voor de productie van buskruit. In 

92 We hebben in on7.c M:riptic het ka,teel van Male bij wijze van vcrgelijking onderzocht, maar 
de aanwezigheid van defen~ieve elementen als een weergang of kantelen bleek hier niet 
aantoonbaar. 

93 ADN H 3516/124fXJ7. 

94 ADN B 2016H/1560HJ. 
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de salie hau/te bevonden zich '11 bombardelles, lil voghelere~ et 11 crap
pardeaux'. Ten slotte trof men nog tien 'coleuvrines' en een vijftigtal 
grote en kleine kanonskogels aan en /'artillerie. 
De precieze betekenis van deze verschillende kanonnen is moeilijk te vat
ten. Hoewel de in 1428 gebruikte term 'canons' zeer vaag is, kunnen we 
ze wel plaatsen tegenover de 'bombardes' of zware belegeringskanonnen 
die stenen afvuurden. Het ging hier dus allicht om een lichter type. bes
temd voor de verdediging van het kasteel. De 'veuglaire' is een type dat 
tegen het eind van de regering van Jan Zonder Vrees (1404-1419) voor 
het eerst vermeld wordt, dat kon variëren van 1 05 tot 7.895 pond (ca 45 
tot 3.400 kilogram), anderhalf tot acht voet lang (42 cm tot 2.24 m) en 
met een kaliber van twee tot elf duim (vijf tot 27.5 cm). Meestal hebben 
ze verwijderbare laadkamers. Helaas wordt er geen grootte meegedeeld. 
De 'crapardeaux' komen op in de jaren 1430 en werden vervaardigd uit 
ijzer of koperlegering. Dit zijn in elk geval het kleinste soort kanonnen 
van die tijd, met een gewicht van 100 tot 200 pond (43 tot 86 ki1ogr.ll11). 
een lengte van vier à vijf voet (ongeveer één tot anderhalve meter) en een 
kaliber van één tot vier duim (tweeënhalf tot tien centimeter). De meeste 
schoten ijzeren kogels en hadden vervangbare laadkamers. De 'couleu
vrine' ten slotte duikt op vanaf 1420. Ze konden als handwapen dienen 
of op een afuit geplaatst zijn. de kleinere wogen tien tot vijftien pond 
( vierenhalf tot zessenhalf kilogram) en maten ongeveer vijftien çentime
ter. De grotere wogen40 tot 50 pond t 17 tot 2.2 kilognun) en maten 5tl ttlt 
112 centimeter. In de loop van de vijftiende eeuw \'t•rvingen ze lang1ao.un 
de boog en kruisboog als voornaamste dcfensiewapt•n in versterkingt·n.~ 
Omwille van het relatief besl.'hciden aantal artilkriestukken dat op het 
kastcel aanwezig was en van de sçhijnhan.· afwaight•id vo.m /t't'r gn,te 
artillcricstukkcn, mogen we aannt•men thll ht'l hier niet ging om t't'n arsl."'
naal voor eventuele veldtochten. maar dat dt'/l' stukken dTe\.·tkf diendt•n 
voor de verdediging van het kasteel. 

Dit brengt ons terug hij de prohkmatid. van tk vierkantt' dllnjon. kml 
Mesqui stelde vast voor rrankrijk dat tegen dt• vijftiemk t't'UW. lhlllr dt• 
opkomst van de vuurwapens. dt• vierkantt' ton.·n wnlw~..•t•n uit lk gnllt'l\' 
omwal I ingen en enkel nog gl'lwuikt Wt'n.l hij k kint·n.· kastdl'll, "aarin 

1)~ Voor dl'll' purn~,~rnuf. til• R.D. Smith ,~;: K. lk\'ril·~. 'Thl' ur11lk~ nftl\(o ,tul..l.'' '''Hu~"'"'~· 
UflJ.J477' ! Wondhrid~l' .:!!lil.~ l • .:!1!-.\J. 
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vuurwapens werden gebruikt als verdediging, maar die geenszins bestemd 
waren om weerstand te bieden aan aanvallen met vuurwapens. Een blik 
op de artillerie-inventarissen lijkt dit defensieve beeld te bevestigen. 
De inventaris van 1467 deelt ons mee dat de kapitein en de luitenant 
van het kasteel beiden een residentie hadden binnen het kasteel. Het is 
dus niet onmogelijk dat de vierkante torens twee functies vervulden: ten 
eerste machtsvertoon, de torens als symbool van hertogelijke aanwe
zigheid. die de stad Oudenaarde afschermt van de Gentse dreiging, en 
ten tweede als verheven verblijf van hertogelijke vertegenwoordigers, 
vanwaar men de wijde omgeving, en voornamelijk de Scheldevaart, kon 
controleren. 

CONCLUSIE 

De casus van het Bourgondisch kasteel van Oudenaarde vormt een 
duidelijke illustratie van hoe we een thans verdwenen bouwwerk, dat 
niettemin een vooraanstaande rol heeft vervult in de institutionele en 
militaire geschiedenis van onze gewesten, in grote lijnen kunnen recon
strueren aan de hand van oorspronkelijke bouwrekeningen. Aangevuld 
met andere contemporaine bronnen verschaft soortgelijk onderzoek ons 
bovendien een dieper inzicht in de motieven van een eind veertiende
eeuwse staatsleider, die met een zeer precaire politieke situatie gecon
fronteerd werd bij zijn troonsbestijging. Op zeer inzichtelijke wijze deed 
Filips de Stoute immers een plan tot stand komen voor de militaire uit
bouw van zijn graafschap, niet alleen met harde overheidshand, maar in 
samenwerking met lokale politieke dynamieken. 

Verder kunnen de hier gemaakte veronderstellingen en vaststellingen in 
een breder kader toepasbaar zijn. We denken hierbij aan archeologisch 
onderLoek van sites waarvoor geen geschreven bronnen voorhanden zijn. 
Daar waar het Bourgondisch kasteel van Oudenaarde amper een ernstige 
defensieve rol kan toegeschreven worden afgaande op de iconografische 
documenten, komen we via de weg van de rekeningen toch tot de con
statatie dat de bouw en de geschiedenis van dit kasteel niet uit het alge
mene kader van de Bourgondisch-Vlaamse defensiepolitiek kan worden 
losgetrokken. 
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Het kasteel van Oudenaarde vertoont qua structuur misM:hien nog de 
meeste gelijkenissen met de nog bestaande 'Tour Salamandre' te 
Beaumont, Henegouwen. Een oudere, grote, vierkante woondonjon werd 
hier geïncorporeerd in de stadsversterking en heeft dus alle kenmerken 
tegen om in de laat-middeleeuwse defensie van de stad nog een actieve 
rol te spelen. Toch blijkt net het tegengestelde uit de kanongaten. op 
de verschillende verdiepingen boven elkaar in de schietgleuven aange
bracht. 

In elk geval is verder onderzoek naar laatmiddeleeuwse versterkingswer
ken nog steeds cruciaal. Men dient hierbij vooral oog te hebben voor 
het bredere defensieve kader, want niettegenstaande steden nog steeds 
instonden voor hun eigen verdediging en de ondergeschikte adel nog 
steeds haar eigen burchten bouwde in de veertiende en vijftiende eeuw. 
is er sprake van een sturende hand uitgaande van de vorst. Hij plant zijn 
eigen versterkingen op cruciale punten in. terwijl hij tegelijk doflr een 
zeer ongelijke fiscale begunstigingspolitiek de lokale versterkingsd~ na
mieken binnen zijn eigen perimeters laat verlopen. 

Ook het Bourgondische kasteel van Oudenaarde verdient zeker nog ver
der onderzoek. Hoewel het in de Bourgondische perinde geen Yerdere 
ingrijpende houwwerken meer kende. hleef het gebouw wel een ,·oor.lan
staan rol vervullen. Latere rekeningen zijn bewaard \·oor de jaren 1591. 
1617, 1746-1748, 17H2-17H4, I 806 en 1934. die in delelfde lijn als dit 
onderzoek nader bestudeerd kunnen worden.\)(> Edmnnd Van L">t.·r Str.let~.·n 
geeft de datum van die eerste rekening hovendien mm als lll't eind~.· \-;.lil 

het militair-strategische belang van het kasteel. namdijk lk werkl•n inlk 
nasleep van de helegering door de h~.·rtng nm Parma in 15K:!.". Hi~.·ma 
zou het onder meer dienen als gouwrn~.·urswrhlijf ttt)l J~.· tx·kgering Yan 
16H4), als militair hospitaal tvanaf 174tl-174~). als wat~.·nnt)kn \l'ind 
achttiende eeuw) en alsjuridisdl kabinet (Yanaf )t)).f). 

!let blijft evenwel hijwmkr prnhkmatisch om hinn~.·n lk structuur \all 

het kastel'lzoals dat l't" nog in J~.· twintigstl' l'l'liW uitnlg. middd~o'X'U\\ ~~.· 

9tl Stndsnn:hid'Omk-nnnrlk. tl~K.I\VH l~ll(. lt117. 17-lt~. 17-ls. 17s~. 1":':-n. I"'S-l. l:<'tlr\. 
I H2H l'll lll.'-1. 

lJ7 E. Vnn lk-1' Strlll'l<'ll, 'Nutin• histuriqll<' ... • (lit•nt ll\~1) •. \U-.\1 li.:: '"'",hl 1\<'l"l.. """ ("('11 

rhrunoloj:bdw uill'l'll/l'ttinll vnn dl' lx•lan~ri.lk't'' hl'h'"'"'''' ,:dx•tu1t:lll"t'll '"'11\'lk•~"' 
lwt llour):olllli~l·h kn~tn•l. 
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Fig. 4: De Scheldeflank van het 'Bourgondisch kasteel ' bij de afbraak in 1967. We 
beme rken duidelijk verschillende fa sen muurbouw in het metselwerk, maar 
een precie::.e lokalisering van middeleeuwse structuren lij kt ons alleen op basis 
van het fo tomateriaal moeilijk. Op de achtergrond het gerechtsgebouw van 
Oudenaarde (Stadsarchief Oudenaarde, OU D.4/5). 

re tanten te ontdekken, laat staan dat we de grote toren exact zouden kun
nen situeren. M.J. Tulleken deelt ons mee dat bij de afbraak in 1967 veel 
oudere, ingebouwde torenstructuren aan het licht kwamen, maar tot op 
heden zijn deze niet lokaliseerbaar binnen het geheel door het gebrek aan 
een precieze be chrijviog.98 Misschien kan een muurwerkanalyse van de 
op foto vastgelegde muurresten hier enige suggesties bieden, maar de 
kan lijkt on bijzonder groot dat deze alleen kunnen bevestigd worden 
door een archeologische fouille van eventueel nog aanwezige grondres
ten. Deze tudie kan daarbij in elk geval als leidraad dienen. We hopen 
in elk geval bij deze een aanzet te hebben gegeven tot verdere interesse 
in dit onderzoek veld. 

98 M.J. Tulle.ken, 'Oudenaarde in oude prenlkaarten, deel 2' (Zaltbommel 1979), s.p. 
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G.O.K.- VARIA- 2006 

De tragische meidagen van 1940 te 
Petegem aan de Schelde 

De Deken Roger, 
laatste burgemeester van Petegem 

In het jubileumnummer Deel XLII, boekdeel II, van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Oudenaarde p. 247 verscheen een studie van 
dokter J.-P. Deweer over de Militaire gebeurtenissen tijdens de 20ste eeuw 
te Oudenaarde. 
Over de driedaagse strijd om de Schelde te overschrijden door het 
Duitse leger in deze tragische meidagen van 1940 kregen we onlangs 
een interessante brief van de heer Roger De Deken, de laatste burge
meester van Petegem-aan-de-Schelde voor de fusie, en nu wonende Gen. 
Pershingstraat 3 te Oudenaarde. 
De redactie vond het nuttig dit lokaal oorlogsverhaal in extenso te publi
ceren en danken hem voor deze medewerking. 
Moge dergelijk initiatief nog vaak herhaald worden. 

In mei 1940 verbleven wij in de kelders van het Frans Klooster te Petegem, 
hoofdzakelijk geburen en een drietal familieleden uit Oudenaarde. Samen 
een kleine dertig mensen, kinderen inbegrepen. 

Van in de beginne waren uit de licht gemotoriseerde oprukkende colon
nes van het Engels leger, dat aan de Noord-Franse grens sinds geruime 
tijd gelegerd was, een groep voertuigen van de rijksweg, aan het Frans 
Klooster, rechts afgezwenkt richting van het veer en café 'Den Anker' en 
hadden zich gevestigd in het omwalde oud kasteel en ten dele ook in het 
latere kasteel van Baron Max Pycke de Peteghem. 

Zelfde dag, omstreeks 16u30, kregen wij het bezoek van Captain Pontifex, 
vergezeld van een lager gegradeerde (die reeds 's anderendaags hij ons 
zijn intrek nam, samen dertig man). Pontifex gaf hem de onderrichtin-
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gen om een linie van kazematten aan te leggen op het zuideinde van de 
tuin van het Frans Klooster. Het werd een linie van grote cirkelvormige 
kuilen met elkaar verbonden met smalle kronkelvormige loopgrachten. 
Het waren werkelijke specialisten in deze aanleg met hun kone schapje~ 

-echte beroepsmilitairen waardig voor zo een degelijke aanleg. Bovenop 
werden de kuilen afgedekt met zware takken en graszoden zodat ze van 
uit de lucht praktisch onzichtbaar waren. Met openingen. in de zuider
haag gezaagd, hadden zij een algemeen uitzicht op de Scheldestraat en 
de landerijen De Rore tot aan de berm, waar de Scheldestraat horizontaal 
liep met de Schelde op ongeveer vijftig meter ervan. Van hieruit had
den ze de Scheldestraat. het omwalde oud kasteel en de Schelde in hun 
bereik. 

Deze groep van dertig man stond onder het bevel van een Schotse hove
nierszoon en was gehuisvest in de zaal op het gelijkvloers van het hoofd
gebouw van het Frans Klooster. 

Als jonge kerels troepten wij samen aan de seinwagen vooraan het oud 
kasteel. Zo vernamen wij dat Duitse troepen het kanaal van \\ïllehroek 
reeds waren overgestoken. Deze berichten waren zeer tegenstrijdig met 
de berichtgeving van de radio-omroep. 

Reeds voordien was een Belgische ft)eragecompagnie hij ons toege
komen en vestigde zich op de derde verdieping van het hoofdgebouw. 
Ze hadden dringend Brussel moeten verlaten daar burgemeester \'ande 
Meulebroucke zijn gebied tot 'open stad' had verklaard. Zij wa~n prak
tisch niet bewapend en totaal ongedisciplinCl'nl. Na l'Cn paar dagl'n lrtlk
ken zij verder westwaarts. 

Daar de Tommies (dertig man) vanaf vrijdag 17 llll'i gl'l'n lx•n)orrading 
meer kregen van vers VOl'dse I. warl·n tij tntaal afgl'Stl'llld llp hanle Slllda
tenkoeken en conservenv lees. Daarom kwamen 1ij hij ons llltX'lier 'l'llll'
lettcs' vragen en waren verslingl'nlop wrs hrnod. Ons lllllClkr dicndl' 
soms twee maal per dag el·n OVL'n ll' hakli.l'll l'lll hurgl't"S l'll Sllldatcn tl' 
gerieven. Maar de maandagnamiddag kwam Cl'n kogd h'''l.'n dl' '" l'n 
binnen. mogclijks ingevolge de rook uit dl' sdwuw gealarml'l't\l. 

Bijna iedereen uit dt• gcmt't'ntt' was gevlucht l'n ik 'n.wg n1ad aan ~k 
Sdwtsc hovenicrst.oon. I lij antwoorddt•: "Er /al hil'l' hm\1 \\ ''t\kn 
gevochten. maar je hd)t goedt• kehkrs l'll dl' wq~l'll 1ijn tll'k gl'\nar-
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lijk." Ook zag hij ons moeder niet graag verdwijnen en er was stilaan 
een vriendschapsband met ons ontstaan. Van de gemeente kregen wij 
geen berichten en de burgemeester, baron Pycke, was reeds enkele dagen 
gevlucht naar Zuid-Frankrijk. 

Zondag 19 mei hield de vluchtelingenstroom, die sinds meer dan een 
week op de rijksweg voorbijtrok, komende van richting Oudenaarde naar 
Kerkhove, plots op. Vanaf de zaterdagnamiddag kwamen bijkomende 
groepen Tommies de Driesstraat afgezakt, meestal dronken en de leeg
staande huizen plunderend. Deze troepen waren in fel contrast met deze 
die bij ons inwoonden en vooral ons moeder aanbaden. Stilaan ontstond 
een stilte voor de storm. 

De maandagnacht was verschrikkelijk. Een beschieting zonder ophouden. 
We rekenden aan het fluiten van de obussen en de ontploffingen de nade
rende afstand af. We verhuisden van de zuidkelders naar de noordkelders 
van het hoog gebouw en de kapel. Bij het morgenklaren van de dinsdag 
hield de beschieting geleidelijk op. Toen was het de beurt aan een laag
vliegend Duits vliegtuig dat overal mitrailleerde waar er nog beweging 
was. Rond 15 uur was er nog gestommel van de Tommies boven ons en 
toen hoorde men nog wat plaatselijk geschut meer in de verte. 

Het werd 21 uur in de avond toen de Duitse soldaten, voorovergebogen, 
met geweer in de aanslag, wantrouwig uit de Scheldestraat langs de grille 
slopen en het kruispunt met de rijksweg onder schot hielden. Een tiental 
minuten later hoorden we de zware stap van botten op de houten trap 
van de kelder. Hij kwam ongeveer rechtstreeks naar de kleinere zijkelder 
onder de kapel waarin wij ons allen hadden teruggetrokken. De angst 
voor de confrontatie was niet te meten. Plots kwam hij in de deuropening, 
een halfgeblindeerde zaklamp bengelde aan zijn borst, een pistool in de 
hand en zijn botten omsloten enkele stokgranaten. Ik riep hem toe: "Es 
sind allen Nachbarn und Mitgliedern." Ik moest onmiddellijk bij hem 
gaan samen met de patron. Hij verzocht ons alle kelders af te tonen en 
bracht ons terug waar hij ons gehaald had. Hij vroeg ons ter plaatse te 
blijven. We waren opgelucht; het kritieke moment was correct verlopen. 

Minder dan een uur nadien liepen alle kelders vol met doodvermoeide nat
be~lijkte soldaten die in slaap vielen waar ze stonden. Ondertussen had
den Rode Kruismilitairen een ganse kelder vrijgemaakt en onze matras-
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sen opgevorderd voor gekwetsten die ze langs de tuin binnenbrachten. 
Het waren zowel Tommies als Duitse soldaten, meestal gekwel~t aan de 
benen en de dijen- één Tommie was zijn kin weggerukt. Ze kregen er 
hun eerste zorgen; de volgende morgen rond 9 uur werden ze met Rode 
Kruiswagens weggehaald. Er werd beweerd dat ze in Ronse in een kost
school werden ondergebracht. 

Toen we de woensdagvoormiddag uit de kelder aan de zuidkant buiten 
mochten, was alles wat enigszins op ondergoed geleek. doorzocht en 
meegenomen, zelfs mijn KSA-hemd. 

Onder ons lang glazen afdak stonden 15 paarden uit te rusten die een 
rij kanonnen hadden aangevoerd, die ze opgesteld hadden op het land 
achter de haag van onze tuin. Volgens de soldaten was zulks gebeurd 
om desnoods Oudenaarde tot overgave te dwingen. Volgens de solda
ten hadden alle militairen ondertussen de stad verlaten en konden de 
kanonnen achteruitgetrokken worden. De kanonniers waren hoofdzake
lijk Sudetenduitsers. Nochtans treurden veel militairen om hun ge\'allen 
kameraden en vooral meerdere officieren die vooral in het park waren 
gesneuveld, soms in lijf aan lijfgevechten. Toen drie vliegtuigen uit de 
richting van Oudenaarde naderden. sprongen zij opgewekt op met de 
kreet: "Es sind unseres." 

Tijdens de nacht van dinsdag op \Voensdag was er een zekere pauze 
maar was het hij klaren weer opgelaaid. De Duitsers hadden de rijksw~:.•g 
vast in handen, doch de Tommies hadden zich teruggetrnkken <t~:.·hter de 
spoorwegberm en "Den Herg". 

Toen ik in de latere voormiddag een kijkjt• ging nemen in ht•t hc"J!! 
gebouw van het Frans Klooster. wg ik meertit-re hrand~:.·n \'lloml in het 
noorden over de spoorweg en op "Den lkrg". In t'en lijkamer hotst~:.' ik 
op een Duitse seiner. met een kasje op dt' rug. Hij had daar t't'n algem~:.~n 
overzicht. Wc waren ht•itkn gt•schmkkt·n en hij wr1ndll mij naar ht·n~:.·
den te gaan. Soldaten hewt•t•rden dat op de1dfdc dag als in Pt•tc.·gc.·m. 
Duitse soldaten in Doornik de Schdde waren lWcrgt'tl"llkkc.·n. 

In de namiddag kwamt't'n nndcrhrokt·n ~:.·olontll' \'all Duitse.· lt\ll'IX'n \:lil 
over de brug aan "Den Ankt•r". Zij kruistc.•n de.• rijbw~:.•g aan lwt Frans 
Klooster en reden "lkn Drit•s" op. rkhting \\\,rtc.•gc.•m c.•n \\":11'-'!!t'tl\. 
Ik rijksweg. horiwntaal met de.• Sdwhk. lag t'r n·rlall·n hij. Dat '''11 
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zo duren in het kader van de Leieslag. Van daaruit zijn colonnes Rode 
Kruiswagens aan "Den Anker" overgestoken richting Ronse. 

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag liet een geallieerd vliegtuig 
een zestal bommen vallen op de brug van 'Den Anker' doch die vielen 
rond de moestuin van het kasteel. Toen werd de brug enkele meters ver
legd en grote tanks, schuine boerenkarren en manschappen werden aan
gevoerd. En de brug bleef de belangrijkste verkeersader van het Duitse 
leger. 

Toen ik de donderdagvoormiddag, 23 mei, in Oudenaarde familie trachtte 
te bezoeken (villa aan de Trekweg van de Bergstraat), werd alle ver
keer op het Bevereplein door de Duitse wegenpolitie afgeleid richting 
Eine. Dan ben ik met mijn fiets naar de Ohiobrug gereden doch deze 
was vernield. Met een overzetbootje stroomopwaarts de Schelde ben ik 
over Nederename, Ename, de Aalststraat aan de vernielde brug van de 
Bergstraat (over de zijarm van de Schelde) bij de familie geraakt die uit 
het Kezelfort kwam. Zij beweerden dat één der twee bruggen over de 
Schelde zelf, intact was gebleven. 

Hierbij bleek dat de grote aanvoerader van de Duitse troepen naar de Leie 
beperkt was tot de brug aan 'Den Anker', over den Dries naar Wortegem 
en Waregem. 

In Petegem waren de meeste Engelse gesneuvelden gevallen in het cen
trum van de gemeente (Dorpstraat, Lindestraat en Eeckhout, alsook het 
kasteelpark). In het park waren ook de meeste Duitse gesneuvelden, 
doch ze lagen ook verspreid over de ganse gemeente. De eerste Duitse 
gesneuvelde zou een verkenner geweest zijn die langs de beek tot aan de 
pa~torij van Elsegem was geraakt en daar door Tommies werd betrapt 
en neergeschoten. Hij werd op de overkant op Petegems grondgebied 
begraven. 

Volgens gesprekken de woensdagvoormiddag met Duitse soldaten zou
den zij door de grachten van de Meldenmeersen naar de diepste noor
delijke inham tussen 'Den Anker' en de grens met Elsegem geslopen 
zijn, door een duiker van de trekweg aan de Scheldeoever gekomen 
zijn, met rubberbootjes naar de drie grachten aan de overkant gevaren 
zijn en langs deze het smalle bosje hebben bereikt aan de hofsteden 
Vandcmeulebroeckc en De Rore. Hier hebben ze hun eerste bruggenhoofd 
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uitgebouwd. Zo konden zij langs twee grachten ook de rijksweg bereiken. 
vooral de Stenen Brug te Elsegem. Vanuit dit bruggenhoofd zijn ze naar 
het park geslopen waar de Tommies in de rug werden aangevallen en de 
zwaarste confrontatie plaats had. Door het park naar Huiweide en verder 
de versterkingen op de berm van het Onderland achteraan ingenomen tot 
beneden de Beerhoek. Hier zou de aanval bij het duisteren gestopt zijn 
en verder oostwaarts tot Oudenaarde in de nacht ontruimd zijn zonder 
vermeldenswaardige gevechten. 

Te vermelden is dat tijdens deze oorlogsmeidagen het prachtweer was 
en droog. 

In totaal lagen in Petegem 68 Engelse en 55 Duitse soldaten begraven. 
De algemene bevelhebber van de Engelse troepen in deze zone lag gans 
alleen begraven langs het dreefje in de richting van het vroeger vermelde 
Duitse bruggenhoofd, tussen Petegem en Elsegem. Toen hij ontgraven 
werd in april 1941 had hij nog een aanzienlijke geldsom bij. Wij hebhen 
toen vastgesteld dat hij een klein kogelgaatje dicht bij het oor had waarbij 
sommigen de vraag stelden of hij zich niet voor de kop had geschoten. 

De linie van kazematten op de zuidergrens van de tuin \'an het Fr.ms 
Klooster, vooral gericht op de strook aan 'Den Anker' werd vennoedelijk 
vroeg verlaten. Er werd hier geen munitie nagelaten. geen kogelhulzen 
noch mitrailleurbanden. Hier lagen ook geen gmven van Engelse noch 
Duitse soldaten. 

Een algemene vaststelling was dat de Engelse en Duitse troe~n zich 
zeer correct hebben gedragen tijdens de vijandelijkht•den aan de Schelde. 
Slechts één alleenstaand feit waarbij een laat tnc:gl'kl'mcn Tommit' t't.'n 
handgranaat in een huiskelder wierp tlX'Il et•n oud \Touwtjt• niet vlug 
genoeg naar boven kwam. Zij werd hit•rbij gt•dnnd en nis nnrlngsslacht
offcr vermeld. De Engelse soldaten gawn blijk \'Uil /t't'r stn.•nge npki
ding en discipline: de Duitst' militairen wm'\:n t'\'t'llt't'ns /t't'r disciplinair 
doch beïnvloed door een dot·trine. 

Opvallend was dat dt• Duitse tnwpt•n in hun opmars naar dt• l.t'it• lllli.'Ît 
de rijksweg hehht·n gehruik.t t'n 1.kh volkdig t'Oilt't'nln .. 't't\knl'P dt• !ln1g 
aan 'Dt•n Anker'. de Sdwldestraat en aan lwt Frans KlollStt•r lk riJb\\t'!! 
kruistt·n en over den Dries ril'hting Wortt'gt'lll t•n \\':m.•gt'llll'l''\'lkn. 
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Toen liep een roddel dat op zondag 19 mei een Duits officier, verkleed in 
een boerenvrouw met een melkemmer in de hand, op de kant van Melden 
de Scheldeboorden had verkend. 

De vermelding 'Bij het oversteken van de Schelde op rubberbootjes lij
den de Duitsers bijzonder zware verliezen' is ons nooit vermeld door de 
soldaten, wel de lijf aan lijfgevechten in het park. 

De vermelding van een Engelse scherpschutter op de rechteroever van 
de Schelde is ons niet bekend. Nochtans hebben wij op een lijst E B 
2496 Wortegem (Elsegem) The Queen's Royal Regiment onder nummer 
6092536 Pte CG W Focock teruggevonden als zijnde gesneuveld. 

Volgens gegevens van inwoners uit het dorp van Petegem zou daar heel 
wat lichte artillerie geconcentreerd geweest zijn van de Engelse troepen. 
Dat legt mogelijk uit dat hier de meeste Tommies begraven lagen. Ook 
de meeste vernieling van gebouwen zoals kerk, rusthuis, textielfabriek 
en rijen huizen in de Dorpsstraat en de Lindestraat 

Hiermee heb ik getracht mijn persoonlijke herinneringen aan de door
tocht van de troepen in mei 1940 voor de historie vast te leggen. 

Naar waarheid opgemaakt 
Oudenaarde, 24 juli 2006 

Roger De Deken 
Gen. Pershingstraat 3 
9700 Oudenaarde 
Laatste burgemeester van Petegem-aan-de-Schelde 
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IN MEMORIAM 

Gaston, baron de Gerlache de Gomery 

Baron Gaston de Gerlache de Gomery is geboren te Brussel op 17 novem
ber 1919 als enig kind uit een roemrijk geslacht dat reeds in 1751 in de 
adelstand werd verheven. Zijn vader is de bekende poolreiziger en com
mandant van de Zuidpoolexpedities met de Belgica op het einde van de 
I 9<ie en in het begin van de 20'10 eeuw .In mei 1898 overwintert hij in barre 
en zeer moeilijke omstandigheden in dit gebied waar 1600 uren nacht 
en een gierende ijskoude wind de gemoederen van de bemanning sterk 
op de proef stellen. Hij wordt later Directeur-generaal van de Marine en 
Buitengewoon gezant van Z.M. de Koning der Belgen. 

Zijn moeder, Elisabeth Höjer, is de dochter van een vermaard ingenieur 
van de Zweedse krijgsmarine, die de uitvinder is van een nieuw type 
vuurtoren met schitterlicht. 

De jonge de Gerlache volgt de klassieke humaniora aan het College 
St.-Louis te Brussel. Hij eindigt zijn kandidatuur in de Letteren en 
Wijsgegeerte aan de Faculté St.-Louis te Brussel en behaalt later zijn 
diploma in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles. 

Zijn militaire dienststaat is heel wat imposanter. 

W.O. 11 geeft hem de mogelijkheid zijn edelmoedigheid en zijn vader
landslievendheid te ontplooien. 
In het begin van de oorlog wordt hij kandidaat-officier bij het I ste 

Regiment Gidsen, een eenheid met veel traditie. Helaas wordt hij krijgs
gevangen genomen na de wapenstilstand op 2H mei 1940 en belandt in 
Stalag Jl B, waaruit hij kan ontsnappen. Van 1941 tot 1942 wordt hij 
aangeworven als inlichtingsagent hij de dienst Luc en Marc-Adjudant 
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ARA, maar wanneer die groepering wordt verraden, kan hij ont~nappen 
naar Spanje. Daar wordt hij opgesloten als politiek gevangene in uiterst 
precaire omstandigheden. Na twee ontsnappingspogingen, lukt het hem 
toch Engeland te vervoegen en wordt hij opgeleid van 1943 tot 1944 als 
leerlingpiloot bij de Royal Air Force waar hij in 1945 als luitenant-vlie
ger, jachtpiloot, bij het 350'1e squadron RAF wordt opgenomen. 
Na de oorlog komt hij terug naar België en wordt respectievelijk Flight
Commander bij het hulpreservesmaldeel van de Luchtmacht. majoor
vlieger van het reservekader, luitenant kolonel van het reservekader en 
Voorzitter van de Vereniging van de Reserve-officieren van de lucht
macht. 

Op 27 augustus 1946 huwt hij Anne-Marie van Oost. gewezen politiek 
gevangene in Ravensbrück, Ridder in de Kroonorde en in de Orde van 
Leopold 11 met Palmen, Oorlogskruis met Palmen, Kruis van Politiek 
gevangene, Medaille van de Weerstand .. Uit dit gelukkig huwelijk wor
den vijf kinderen geboren: Bernard. Jean-Louis. Henrianne. François en 
Helène. 

Gaston de Gerlache leeft graag onder de mensen en heeft e\·eneens inte
resse voor de politiek en het beheer van zijn eigen gemeente. \tullem. 
waar hij burgemeester wordt op de lijst van de gemeente~langen \'an 
1952 tot 1970. Dan wordt hij opgevolgd door zijn eigen echtgenote die tot 
aan de fusie met Oudenaarde in 1976 de burgermeesten;sjerp omgordt. 

Net zoals zijn vader maken zijn Poolactiviteiten hem henl<:md. 
In 1956 vertrekt hij voor de eerste maal met de Fmnst' Zuidpookxpt•ditit' 
als waarnemer in Adélie-land. 

Van 1957 tot 1959 is hij de pronllltor en dt' chef van de Belgisdlt' 
Zuidpoolexpeditie die de basis Kllning Boudt•wijn ht't'ft opgerkht. In 
1960 wordt hij lid van het lklgisrh Nationaal Comih.' van dt' ltltt'rnationak 
Geofysische Samenwerking. Bij 1.ijn !t'rugkt·er in april 1959 krijgt hij 
van Koning Boudcwijn. uit erkenning voor 1ijn wk n·ntit•nstt'n, dt' atè:
lijk overdraaghare titl'l van Baron. Ik gt'lllt't'ntc 1\tulkm llllt\:\1\gt ht'm 
feestelijk op 5 april 1959. 

In 1961 vcrtrekt hij opnieuw als waarnt•nwr hij dt' Zuid(l\lllk\J)(.'I.titk 'an 
de USA. 
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In 1964 wordt hij aangesteld als Voorzitter van het Belgisch en van 
het Belga-Nederlands Zuidpoolcomité en verblijft van 1964 tot 1965 
als Chef van de Belgisch-Nederlandse zomercampagne op de Koning 
Boudewijnbasis. 
In 1966 treedt hij op als raadgever bij de Chileense Zuidpoolexpeditie 
en van 1971 tot 1975 is hij voorzitter van de Werkgroep Europees 
Poolonderzoek ingesteld door de Commissie voor Wetenschap en 
Technologie van de Raad van Europa. 
Van 1992 tot 2000 kan hij zijn vruchtbare loopbaan aan de Zuidpool 
afsluiten als Voorzitter van het Belgisch-Nationaal Comité voor het 
onderzoek in dit gebied. 

Zijn jarenlang verblijf op de Zuidpool en zijn wetenschappelijke bevin
dingen legt hij vast in talrijke publicaties o.m. "Retour dans 1' Antartique" 
(Casterman 1960), in 1965 bekroond met de 'Grand Prix Franco-Beige 
des Ecrivains d'expression française de la Mer et de l'Outre-Mer'. 

Op burgerlijk gebied was baron de Gerlache zeer actief in het verzeke
ringswezen en de textielnijverheid. 
Van 1949 tot 1967 is hij beheerder en juridisch adviseur van de Textielver 
edelingsmaatschappijen van de Groep Alsberge en van Oost in Gent. 
Van 1959 tot 1970 wordt hij als voorzitter van de Gemeenschappelijke 
Kas (voor Arbeidsongevallen) van de Verenigde Textielnijverheden aan
gesteld. 
Van 1961 tot 1988 is hij lid van het Comité der Kredieten van de Bank van 
Brussel, bijhuis van Gent, en van 1962 tot 1978 lid van de Bedrijfsraad 
Textiel en Kleding. Hij is van 1962 tot 1972 voorzitter van het Comité 
van de Textielveredelingsnijverheid van de E.E.G. 
De groep Assubel (verzekeringsmaatschappij, Spaarbank, Sociale en 
Medische instellingen) benoemt hem van 1963 tot 1978 tot ondervoor
zitter. 
Wegens zijn grondige zeevaartkennis stelt I"'Agence Maritime Minne" 
hem aan als bestuurder van 1963 tot 1994. 
De Federatie der Belgische Textielnijverheid (FEBELTEX) benoemt 
hem als voorzitter van 1964 tot 1967. En van 1967 tot 1977 is hij voorzit
ter van de Raden van Bestuur van de Groep Alsberge en van Oost. 
Van 1969 tot 1971 is hij voorzitter van het Coördinatiecomité van de 
Textielnijverheid van de E.E.G. 
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En zo gaat het verder: van 1972 tot 1978 Ondervoorzitter ··unie van 
Antwerpen" en voorzitter van het Belgisch Centraal Textielveredelings 
comité. 
Van 1973 tot 1978 ondervoorzitter-afgevaardigd bestuurder van de de 
Groep ASSUBEL. 
Van 1973 tot 1991 bestuurder S.A.l.T. 
Van 1975 tot 1988 bestuurder C.I.A.R. 
Van 1978 tot 1987 voorzitter-afgevaardigd bestuurder van de Groep 
ASSUBEL. 
Van 1982 tot 1994 bestuurder COBEPA. 
Van 1987 tot 1989 voorzitter van de Groep ASSUBEL. 
Van 1988 tot 1989 bestuurder PARFINASSUR. 
Van 1989 af erevoorzitter van de groep ASSUBEL. 
Verder is hij van 1980 tot 1988 medevoorzitter van de adviescommissie 
voor de concessie van adellijke gunsten en van 1984 bestuurder van de 

"Fondation Beige de la Vocation". 

Het is normaal dat een dergelijk geëngageerd mens op militair. weten
schappelijk en professioneel vlak. in het bezit is van talrijke hoogstaande 
eretekens. 

Militaire eretekens: 
Officier in de Leopoldsorde, 
Officier in de Kroonorde, 
Officier in de Orde van Leopold 11 met gekruiste zwaarden I t).l0-l5. 
Het Militair ereteken met palmen, 
Het Kruis der ontsnapten. 
Het Kruis van politiek gevangene. 
De Medaille van de Weerstand. 
De Medaille van OorlogsgevangL'nL'. 
De Herinneringsmedai lle van lil' Oorlog 1940-1945. 
De Defensc Metlal of Great Britain. 
En de Victory Medal. 

Burgerlijke eretekens: 

Cirootoffkier in de Orde van Lt•opold 11, 
Grootortkier in dt• Kmonordt'. 
Commandt·ur in dL' I .L'opoldsonk. 
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Commandeur in de Oranje-Nassau-Orde, 
De Gouden Medaille van de Koninklijke Academie van België, 
De Gouden Medaille van de Koninklijke Maatschappij voor 
Aardrijkskunde van Antwerpen, 
De Bellinghausen-Medaille van de Academie voor Wetenschappen van 
de USSR, alsook 
De Antartic Service Medal van de U.S.A. 

Niettegenstaande zijn talrijke bezigheden vindt Baron de Gerlache toch 
de mogelijkheid zijn geliefde paardensport te beoefenen. Tijdens zijn 
jeugdjaren is hij een gekroonde ruiter in verschillende tomooien en later 
komt men hem vaak te paard tegen langs de wegen van zijn aantrekke
lijke landelijke gemeente. 

Veel inwoners van Oudenaarde herinneren zich nog zijn voordracht in 
de overvolle zaal van het stadhuis dat hij gegeven heeft na zijn eerste 
reis naar Antartica. Samen met Admiraal Black, de verantwoordelijke 
van de Amerikaanse basis op Antartica, mocht hij het gulden boek van 
Oudenaarde tekenen. 

Baron de Gerlache overlijdt te Oudenaarde op 13 juli 2006. 
De uitvaartplechtigheid vindt plaats op 20 juli 2006 in de Sint Petrus en 
Urbanuskerk te Huisein aanwezigheid van Koningin Fabiola en van een 
groot aantal burgerlijke en militaire hoogwaardigheidsbekleders. 
Wegens zijn uitzonderlijke verdiensten tijdens W.O.II, vooral als 
gevechtspiloot, wordt hij met militaire eer begraven. 
Een groot aantal Oudstrijdersverenigingen uit de streek vormen met hun 
vaandel voor, tijdens en na de uitvaartdienst een erehaag. Het vendel van 
het jachteskader waarvan Gaston de Gerlache lange jaren deel had uitge
maakt, brengt hem eveneens de laatste eer. 
Na de plechtigheid op het kerkplein wordt een laatste eer gebracht door 
een jachteskader van de luchtmacht dat op lage hoogte de kerk van Huise 
overvliegt waarbij de 'Missing Man Salute', een uitzonderlijk eerbetoon 
van de Luchtmacht aan een overleden medestrijder, wordt uitgevoerd. 
(De 'Missing Man Salutc' bestaat hierin dat tijdens het overvliegen, één 
toestel van het jachteskader de wing verlaat en symbolisch de hoogte 
invliegt.) 
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Gans het leven van deze edele man stond in het teken van dienstbetoon 
en inzet voor het vaderland, het Koningshuis, de katholieke kerk en de 
familie. 
Op deze vier pijlers, die eveneens de pijlers zijn van onze maa&happij. 
was gans zijn leven gebouwd. 
Wij wensen Barones de Gerlache de Gomery en de ganse familie veel 
sterkte toe bij dit recente en zwaar verlies . 
Dat haar man een voorbeeld moge blijven. niet alleen voor de familie de 
Gerlache, maar ook voor ons allen en vooral voor de jeugd. 

Deweer J.-P. 
E.R. Lt.KoL Med. 
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VERSLAGEN G.O.K. 

Verslag van het werkingsjaar 
van de militaire commissie 

De militaire commissie vergaderde het afgelopen werkjaar met een inter
val van ongeveer drie maanden. Op de vergaderingen kwamen de vol
gende onderwerpen aan bod: 

I. RAVELIJN IN HET LIEDTSPARK 

1 Bord 

Het voorstel van de Militaire Commissie wordt geëvalueerd in het kader 
van het toeristisch bebordingsplan van de stad Oudenaarde. Coördinatie: 
dienst Toerisme 

2 Beplanting 

De aanbevelingen van de Militaire Commissie werden doorgegeven 
aan de Groendienst Zij zullen rekening houden met de aanbevelingen. 
Voorlopig kunnen de bestaande bomen blijven, maar in de toekomst zul
Jen ze worden vervangen door meer passende begroeiing. 

3 Bescherming 

Deze is aangevraagd maar niet meteen realiseerbaar. 

2. BEVRIJDING VAN OUDENAARDE IN 1582 

Pol Barremans leverde over deze periode een mooi artikel dat in dit jaar
boek is opgenomen. 
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3· CORRESPONDENTIE VAN WILLEM VAN ORANJE 

Dit project wordt getrokken door Kar! Van Hoecke en Hugo Rau. 

4· HITLER VÓÓR HITLER 

Dr. Deweer maakte een artikel over de medische achtergrond van de 
Führer en zijn verblijf in Oudenaarde. 

5· VARIA 

Pol Barremans laat weten dat 400 mensen het Kezelfort bezochten op 
de recentste OMD. 
R. De Deken stuurde een brief i.v.m. zijn persoonlijke er\'aringen in 
WO 11. De brief zal in de handelingen worden opgenomen. 
De slag bij Oudenaarde in 1708. De Militaire Commissie staat klaar 
om de stad met raad en daad bij te springen bij een pa..'>sende herden
king van deze slag. 
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Verslag van de werking van het bestuur 
van de de Geschied- en Oudheidkundige 

Kring van Oudenaarde 

Het bestuur vergaderde dit jaar tweemaal. Volgende onderwerpen kwa
men aan bod. 

I. fiNANCIEEL JAARVERSLAG 

De voorzitter geeft een overzicht van de financiën van de vereniging. Er 
is in het totaal 25330.15 euro in kas (5000, 79 euro op de zichtrekening 
en 20329,36 euro op de spaarrekening). 

Rik dankt archiefmedewerkster Nicole Robyn voor de zorgvuldigheid 
waarmee zij de financiën van de Kring beheert en voor het jaarverslag 
dat zij heeft opgemaakt. 

2. ARTIKELEN VOOR DE HANDELINGEN 2007 

Zie in dit jaarboek 

3· WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING 

De huidige statuten dateren uit 1984. Ze ontstonden in een periode toen 
de Kring financieel slecht functioneerde. 
Verschillende bepalingen worden de facto reeds niet meer nageleefd 
(bestuursleden met mandaten voor 3 jaar, (bestuurs)leden die lidgeld niet 
betalen zijn ontslagnemend, min. 2 bestuursvergaderingen per jaar, func
tie van de penningmeester). 
Op voorstel van de penningmeester zal artikel 15 worden aangepast, 
zodat een vlotter beheer van de financiën kan worden gerealiseerd. 
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4· NIEUWE HESTUURSLEDEN 

De voorbije tijd zijn een aantal bestuursleden weggevallen en zijn andere 
bestuursleden nog weinig actief. Men opteert ervoor om geen oproep te 
doen naar nieuwe bestuursleden toe. Erik Verroken zal worden gevraagd 
om het bestuur te vervoegen. 

5· ELIE VERHAEGHE ALS SECRETARIS VAN DE KRING 

(I 986-2006) 

Deze vergadering is de eerste bestuursvergadering na het ontslag van 
Elie als secretaris. Pieter-Jan neemt het secretariaat over. Bij het begin 
van een lezing in het najaar van 2006 zal secretaris Elie Verhaeghe met 
een attentie worden bedankt voor de 20 jaar dat hij het secretariaat waar
nam. 

6. VARIA 

Kar] Van Hoecke wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de Kring 
in de Cultuurraad. 
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Archiefnieuws 

In 2006 kwam het stadsarchief van Oudenaarde in het bezit van een aan
tal opmerkelijke documenten en objecten. Zij vormen een mooie aanvul
ling op het archief dat door de stedelijke diensten aan het archief wordt 
overgemaakt. De particuliere schenkers en verenigingen worden nog
maals hartelijk bedankt voor hun giften. 

I ARCHIEF VAN DE HEEMKUNDIGE KRING VAN 

LEUPEGEM 

De overdracht van het archief van de heemkundige kring van Leupegem 
aan het stadsarchief van Oudenaarde kwam er op initiatief van het 
bestuur van de kring. Sinds 2003 was de werking van de kring, na meer 
dan een decennium regelmatige publicaties over de lokale geschiede
nis, nagenoeg stopgezet. Het archief bevat niet alleen archief van de 
werking van de heemkundige kring maar ook documentatie betreffende 
Leupegem. De archiefstukken omvatten het archief van de vereniging 
(1990-2003), correspondentie van Hector Vandevelde (0 1889- +1946) 
en Léon Vandevelde (voorzitter van de Heemkundige Kring), het archief 
van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan uit Leupegem ( 1700-1876 en 1906-
1922), foto's van voorstellingen van de Leupegemse rederijkerskamer 
( 1945-1981 ) et al. 
De documentatie omvat diverse publicaties en knipselmappen betref
fende aspecten van de Leupegemse geschiedenis en algemene publica
ties in verband met de heemkunde in Oost-Vlaanderen. 
De totale omvang van de overgedragen stukken bedraagt ca. 8.4 strek-
kende meter. 
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2 ARCHIEF VAN DE LIJNVISSERSMAATSCHAPPIJ "DE 

NIEUWE BAARS" UIT ÜUDENAARDE 

De Koninklijke Lijnvissersmaatschappij De Nieuwe Baars droeg op 29 
mei 2006 een deel van het archief van de vereniging over aan het stads
archief. 
De totale omvang van de overgedragen stukken bedraagt 4 kaders en I 
stuk. 
De werking en de geschiedenis van de vereniging waren in 2002 nog 
het voorwerp van een historische studie door Fleur Comette. Een kopie 
van dit werkstuk is in de stedelijke bibliotheek en in de leeszaal van het 
stadsarchief raadpleegbaar. 

3 MUSEALE VOORWERPEN EN ARCHIEF \'AN DE 

SCHUTTERSMAATSCHAPPIJ "'SINT-SEBASTIAAN'' l11T 

MOREGEM 

Het patrimonium van de voormalige Schuttersmaatschappij .. Sint
Sebastiaan" uit Moregem werd door de heer Walter Moem1an aan de 
stad geschonken. 
De schuttersmaatschappij "Sint-Sebastiaan" werd gesticht in 1716 en 
heeft een rijke geschiedenis. 
De gift omvat zowel museale voorwerpen als archief. Et'n van de opmer
kelijkste stukken is een gildehreuk uit de JS<k eeuw \'<lil de hand v•m de 
Oudenaardse zilversmid Philippe van den Hende. Dit stuk werd t.•erder 
tentoongesteld op de tentoonstelling rond .. Oudenaards Zilver" in 1994. 
Het archief van de vereniging is goed hewaard gehk,·en en hehanddt dt.• 
periode I X66-1993. Het laat toe de werking van dt.' mnatsdu1ppij voor 
deze periode volledig te reconstrueren: lcdt.•nlijsten, schietingen, he!Ïl· 

tingen van de vereniging, de opt.'t.'nvolgt.•nde plaatsen \'all dt.• gaait~rs. dt.• 
relatie met plaatse I ijke notaht.'lcn, ... 

4 BRIEVEN VAN DICHTER-SOLDAAT :\ll(;tiSTE 

)) A lJ F R E S N E D E (' 11 E V A L E R I E ( 0 I H I H -+ I H H I ) • 

liet stadsarchief kon een bundel hriewn \'erwerwn dit.' afknmstig 1ijn 
van soldaat-dichter Auguste Daufresnt.' de la Cht.'\'nkrie t.'ll gt.•rh:ht 1ijn 
aan een çollega-militair: kapitl'in Lnuis (leuhd uit l.uil-... 
Majoor Daufresne is t.'t.'n lt.'n onrt.•chtt.' t.'t.'n ht.'t.'t.k \'l'l~t.'lt.'n gt.•n.ml-..lt.' 
Oudenardist. !lij owrlt.•t.•d in Oudt.•n:mrdt.• in ll\l\ I llp h.'·.inrigt.' lt.'dlijd. 
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Na een militaire carrière vestigde hij zich uiteindelijk in de Hoogstraat 
in Oudenaarde. Hij was lid van oudheidkundige en literaire genootschap
pen en publiceerde diverse poëziebundels. Hij werkte eveneens aan his
torische opstellen over de streek rond Durbuy en Wéris 
Na zijn pensioen hield de majoor zich bezig met het catalograferen 
van de stadsbibliotheek. Hij verkreeg voor dit werk de eretitel van ere
archivaris van de stad Oudenaarde. In 1886 schonk zijn weduwe, Marie 
Bouchel, 721 boeken en een collectie munten en medailles aan de stads
bibliotheek. 
De bundel brieven is opgenomen in de verzameling Handschriften en 
Zeldzame drukken van het stadsarchief. Samen met de gepubliceerde 
dichtbundels die zich in de collecties Stadsboekerij en Liedtsbibliotheek 
in het stadsarchief bevinden laat deze aanwinst toe een beter beeld te 
krijgen van deze boeiende figuur in het 19de eeuwse Oudenaarde. 

5 OUDSTE FOTO VAN HET STADHUIS VAN 

OUDENAARDE CA. I86S 

De stad Oudenaarde kocht in Toulouse (Frankrijk) een foto van het stad
huis uit ca. 1865. Dit is meteen de oudst bekende foto van het stadhuis 
tot hiertoe. 
De foto werd gemaakt door Adophe Braun.Adolphe Braun is een bekende 
Franse fotograaf die zijn carrière in de fotografie begon rond 1850. In de 
jaren '60 richtte hij een fotografiestudio op te Domach nabij Mulhouse, 
die zou uitgroeien tot één van de grootste fotodrukkerijen ter wereld. 
Samen met zijn zoon maakte Adolphe Braun in 1864 een reis door België, 
Nederland, Luxemburg en het Rijnland. Waarschijnlijk maakt de foto 
die nu werd aangekocht deel uit van de reeks die bij deze gelegenheid 
tot stand kwam. De aangekochte foto toont het Oudenaardse stadhuis 
voor de restauratiecampagne van 1893. Ook de originele windwijzers 
en vaantjes in gesmeed ijzer op de grote fialen en pinakels, die ca. 1870 
verdwenen, zijn nog op de foto te zien. 
De foto geeft ons ook een mooi beeld van de omliggende huizen en de 
markt in de jaren '60 van de I guc eeuw. 
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