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een overzicht 



1. INLEIDING. 

1.1. Het type van de stadskroniek: een overzicht. 

Na de teloorgang van het Romeinse Rijk kenden de steden een tweede bloei 
vanaf de lange twaalfde eeuw. In die periode zag een nieuwe klasse het 
levenslicht. De prille gemeenschap van burgers had andere noden dan de 
gevestigde groepen in de samenleving. Eenmaal de eigen politieke en economi
sche positie verzekerd was, uitte zich dat ook op het culturele vlak. De hoofse 
ridderromans en diep-theologische wereldkronieken konden de aandacht van de 
nieuwe lezende en luisterende bovenlaag niet blijvend boeien. Eén van de eerste 
vormen van een nieuwe, burgerlijke literatuur was de stadskroniek. 
Een hypothese is dat de stedelijke geschiedschrijving gegroeid is uit de Laat
Romeinse gewoonte lijsten met de namen van de jaarlijks wisselende consuls bij 
te houden'. In de zevende en achtste eeuw waren de gesta episcoporum de 
dragers van een embryonale stadsgeschiedschrijving. In de verhalen over de 
opeenvolgende regeringen van de bisschoppen werd ook aandacht besteed aan 
de gebeurtenissen in de stad. Het ontstaan van een echte stadsgeschiedschrijving 
kan gesitueerd worden in de elfde en twaalfde eeuw in Noord-Italië. Daar nam 
ze een hoge vlucht en beleefde ze haar hoogtepunt in de veertiende en vijftiende 
eeuw. In dezelfde periode kende het type van de stadskroniek een vergelijkbare 
bloei in de steden van het Duitse Rijk2 • 

Alle auteurs zijn het erover eens dat de stadsgeschiedschrijving nergens zo 
belangrijk geweest is en nergens zo'n omvang gekend heeft als in de Noord
Italiaanse en Duitse steden. Dat kan ook moeilijk ontkend worden. De reeks 
Chroniken der deutschen Städte beslaat 36 banden3

. Wat de Noord-Italiaanse 
steden betreft, kunnen vele voorbeelden van prestigieuze stadskronieken gege
ven worden, met als uitschieter de beroemde Istorie Fiorentine van Giovanni 
Villani (14e eeuw)4

• Daarnaast zijn er honderden exemplaren van Florentijnse 
ricordanze bewaard - persoonlijke zakenregisters die vaak evolueerden tot 
familiekroniekjes en soms tot echte stadskronieken -, wat aan P. J. Jones de 
opmerking ontlokte dat« they were kept by every man of business ordistinction 
in later medieval Florence »5

• 

De oogst voor de andere Europese gebieden is minder rijk. De Zwitserse 
stadskronieken worden nog als evenwaardig aan de Duitse beschouwd6

• Over 

D. HAY, Annalists and Historians. Western Historiography from the eight to the 
eighteenth centuries, Londen, 1977, p. 79; E.M.C. VAN HOUTS, Local and 
regional chronicles, Turnhout, 1995, pp. 24-25. 
E.M.C. VAN HOUTS, op.cit., p. 25. 
D. HAY, op.cit., p. 79. 
D. HA Y, op.cit., p. 80. 
P.J. JONES, Florentine Families and Florentine Diaries in the Fourteenth Century, 
Papers ofthe British School at Rome, XXIV, 1956, p. 183. 
E.M.C. VAN HOUTS, op.cit., p. 48. 
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het belang van de Engelse stadsgeschiedschrijving bestaat geen eensgezindheid. 
Sommige auteurs beweren dat die buiten de stad Londen onbestaande was7 , 

anderen zijn het daar niet mee eens en geven voorbeelden van stadskronieken uit 
andere Engelse steden, zoals Bristol8

• Wat Frankrijk betreft is men dan weer 
unaniem : op enkele aanzetten na heeft een echte traditie van stads
geschiedschrijving zich nooit ontwikkeld9

• 

In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de kenmerken van de 
West-Europese middeleeuwse stadsgeschiedschrijving. De aandacht gaat in de 
eerste plaats naar de Noord-Italiaanse en Duitse steden, omdat daar het typezo'n 
grote bloei gekend heeft. Daarnaast wordt ook kort verwezen naar de andere 
genoemde gebieden: Zwitserland, Engeland en Frankrijk. In laatste instantie 
wordt gekeken wat de traditionele visie is voor de Nederlanden (en Luik). 
Telkens wordt dieper ingegaan op de types die belangrijk zijn voor mijn eigen 
onderzoek. Ik wil er vooraf op wijzen dat in de geciteerde werken de geografi
sche begrenzing niet steeds eenduidig is. De Zwitserse steden worden soms bij 
de Duitse gerekend. Ook de afbakening van wat Frankrijk was, is niet steeds 
gelijk. Soms wordt Vlaanderen daarbij gerekend, soms ook niet. 

1.1.1. De Noord-Italiaanse steden. 

Hoewel overal het ongemeen grote belang van de middeleeuwse Noord-Itali
aanse stadsgeschiedschrijving wordt benadrukt, wordt ze vaak niet op zich 
besproken, maar wel omwille van de kiemen die ze al dan niet in zich droeg van 
wat later de humanistische geschiedschrijving zou worden 10

• Een uitzondering 
daarop is het type van de Florentijnse ricordanze dat vanuit verschillende 
invalshoeken erg goed bestudeerd is door mediëvisten. 
In Venetië ontstonden al in de vroege elfde eeuw vormen van stads
geschiedschrijving. Een doorbraak kwam er in 1291, toen het stadsbestuur het 
besluit nam een officiële kroniek te laten bijhouden om zo haar eigen activiteiten 
te laten registreren. De Chronicon Veneturn die de doge Andrea DandoJo in de 
eerste helft van de veertiende eeuw schreef, werd als het equivalent van een 

10 

E.M.C. VAN HOUTS, op.cit., p. 26. 
D. HAY, op.cit., p. 85. 
D. HAY, op. cit., pp. 85-86; E.M.C. VAN HOUTS, op. cit., pp. 25-26; J. 
KÜMMEL, Erinnern und Vergessen in der Stadt. Überlegungen zu Formen 
spätmittelalterlicher Wahrnehmung anhand von Ansätzen volkssprachlicher 
Stadtgeschichtsschreibung in nördlichen Frankreich, Saeculum, XXXV, 3-4, 1984, 
p. 238. 
Twee voorbeelden : L. GREEN, Chronicle into History. An Essay on the 
lnterpretation of History in Florentine Fourteenth-Century Chronicles, Cambridge, 
1972; E. COCHRANE, Historians and Historiography in the ltalian Renaissance, 
Chicago - Londen, 1981. L. Green werkt in zijn tweespalt het 'chronicle' -deel niet 
echt uit. E. Cochrane geeft wel een belangrijke samenvatting van de middeleeuwse 
stadsgeschiedschri j ving. 



officiële stadskroniek erkend en door andere schrijvers verder gezet. De grootste 
impuls kwam echter van individuele burgers. Leden van het Venetiaanse patriciaat 
hielden bij wat relevant was voor hun economische en politieke belangen. Het heden 
was daarbij belangrijker dan het verleden. De stad Venetië stond centraal, maar haar 
geschiedenis was steeds verweven met die van de familie. Het individu en de familie 
konden zich herkennen in een breder relaas, waarin de waarden van de eigen klasse 
verdedigd werden. Al deze kronieken waren sterk verwant :er werd druk van elkaar 
gekopieerd. Als chronologisch kader werd de opeenvolging van de regeringen van 
de doges genomen 11 

• 

In Genua nam de stadsgeschiedschrijving een belangrijke start met de Annales 
Januenses waarvan Caffaro de eerste en belangrijkste auteur was. Deze Genuese 
staatsman bekleedde de hoogste posten in de Genuese republiek en was vijf keer 
consul. Hij begon de annalen op eigen houtje in 1118, maar door zijn eigen positie 
en invloed kregen ze snel een officieel karakter. Na Catfaro's dood werd onmiddel
lijk een opvolger aangeduid. De annalen werden verder gezet tot op het einde van de 
dertiende eeuw. Toen waren het afwisselend leden van de kanselarij en speciale 
commissies van juristen en klerken die zich met de voortzetting bezighielden. Het 
geheel werd in dezelfde periode door de dominicaan Jacobus de Voragine herwerkt 
en aangepast aan de behoeften van een middeleeuws luisterpubliek 12

• 

De eerste vormen van geschiedschrijving in Florence waren lij sten met de namen 
van de stedelijke ambtenaren. Snel werden de prille kronieken uitdrukkingsmiddel 
voor de stedelijke trots. Bijzondere aandacht ging naar de oorsprong van de stad en 
dit werd versterkt door de osmose met de wereldkronieken uit de hoge Middeleeu
wen. De auteurs wilden Florence een glorierijk Romeins verleden geven. Een 
hoogtepunt kwam er met de reeds genoemde kroniek van Giovanni Villani. Hij 
voerde de stichting van Florence terug tot de Trojaanse held Antenor13

. 

Op een ander spoor ontwikkelde zich in Florence in de periode 1350-1500 een vorm 
van sterk familiegebonden geschiedschrijving. De Florentijnen hadden de gewoonte 
om economische verrichtingen in aparte rekeningenboeken bij te houden. De 
ricordanza was een meer persoonlijk boek. De functie was dubbel :enerzijds werden 
gegevens over de staat van het bezit en de commerciële activiteiten genoteerd, 
anderzijds werden de grote gebeurtenissen binnen de familiekring - geboorte, 
huwelijk, dood- vastgelegd 14

• Deze ricordanze gingen over van vader op oudste 

11 

12 

13 

14 

E. COCHRANE, op. cit., pp. 62-65; E. CROUZET-PAVAN, «Sopra le acque 
salse ». Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen A ge, Ecole Française 
de Rome, 1992, deel 2, p. 972. 
E. COCHRANE, op. cit., pp. 60-62. 
E. COCHRANE, op.cit., pp. 9-10; E.M.C. VAN HOUTS, op.cit., p. 43 en 45. 
P.J. JO NES, Florentine Families and Florentine Diaries in the Fourteenth Century, 
p. 183 ; C. BEC, Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence 1375-
1434, Parijs, 1967, p. 50; E. COCHRANE, Historians and Historiography in the 
ltalianRenaissance, p. 10; C. KLAPISCH-ZUBER, Wamen, FamilyandRitual in 
Renaissance ltaly, Chicago, 1985, p. VIII en p. 182; M. GREILSAMMER, Een 
pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, Piëmontees 
zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden, Tielt, 1989, p. 13. 
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zoon - soms werden ze tweehonderd jaar lang door één familie bijgehouden -, 
maar konden geraadpleegd worden door alle mannelijke leden van de familie 15 • 

Samen met de meer pragmatische informatie werden ook de morele en politieke 
wijsheden van de voorouders doorgegeven, zodat de ricordanze een spiegel 
waren van de dynastieke aspiraties van de familie en de zorg voor het geslacht16 • 

De auteurs van de zakelijke ricordanze gingen steeds meer belangstelling tonen 
voor het schrijven van een echte familiegeschiedenis. Ze waren vooral geïnteres
seerd in de stichting van hun geslacht. Vanaf dat stichtingsmoment werd een 
geschiedenis geconstrueerd waarvan het raamwerk door het wisselen van de 
generaties bepaald werd. Doorheen die generaties werd het verhaal van de 
familie gevormd, waarin vooral de morele waarde van de groep centraal stond. 
De bedoeling was de politieke en sociale status van de familie te consolideren 
door ze als een constante in de geschiedenis voor te stellen 17 

• Hoewel het niet in 
hun eigenlijke bedoeling lag, evolueerden deze familiegeschiedenissen vaak tot 
stads geschiedenissen. De stad was immers intens verbonden met de oorsprong 
en het lot van de familie 18

• 

Deze kronieken deelden een aantal opvallende kenmerken. In de eerste plaats 
hielden de Florentijnse zakenmannen zich als auteur steeds op de achtergrond. 
Ze registreerden schijnbaar passief wat gebeurde, ook als ze van dichtbij 
betrokken waren. Naadloos en zonder commentaar werd aangesloten op het 
relaas van de voorganger. Hele passages werden uit andere kronieken overgeno
men. Het verhaal was volledig chronologisch en er werd geen kwalitatief 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende feiten. Heel zelden werden causale 
verbanden gelegd19

• 

Het type van de ricordanze - hier in de strikte betekenis van familieregisters -
drong samen met het gedachtegoed van de Renaissance en het Humanisme ook 
ten noorden van de Alpen door. Aanvankelijk ging het slechts om aantekeningen 
bij handschriften of drukwerken, maar er zijn ook voorbeelden bekend van echte 
gezinskronieken20 

• 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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C. KLAPISCH-ZUBER, Comptes et mémoires: l'écriture des livres de familie 
florentine, in : C. BOORLET, A. DUFOUR ( eds. ), L 'écrit dans la société médiévale. 
Divers aspects de sa pratique du XJe au XVe siècle. Textes en hommage à Lucie 
Fossier, Parijs, 1991, p. 253. 
E. COCHRANE, Historians and Historiography in the ltalian Renaissance, p. 10 ; 
C. KLAPISCH-ZUBER, Comptes et mémoires, p. 257. 
C. KLAPISCH-ZUBER, L'invention du passé familial à Florence (XIVe- XVe S.), 
in : Temps, mémoire, tradition en Moyen A ge : actes du Xl/Je congrès de La Société 
des historiens médiévistes deL' enseignement supérieur public, Marseille, 1983, pp. 
110-111. 
C. BEC, Les marchands écrivains, p. 51 ; C. KLAPISCH-ZUBER, Women, Family 
and Ritual in Renaissance ltaly, p. 95. 
E. COCHRANE, Historians and Historiography in the ltalian Renaissance, pp. 11-
14. 
M. GREILSAMMER, Een pand voor het paradijs, p. 14. 



1.1.2. De Duitse steden. 

De Duitse stadsgeschiedschrijving is ontstaan op twee verschillende sporen. Een 
eerste vorm sloot aan bij de populariserende historiografie van de bedelorden uit 
de dertiende en veertiende eeuw. Het beroemdste voorbeeld is de kroniek van de 
franciscaan Detmar over de stad Lübeck. Een tweede, veel belangrijkere aanzet 
ontstond in de schoot van de stedelijke raad, sinds de dertiende eeuw het absolute 
centrum van de stad. In de kanselarij van die raad werden in Rats- of Stadtbücher 
de privilegies, oorkonden, rechtshandelingen en lijsten met de namen van de 
burgers en raadslieden opgetekend. Tussen deze pragmatische gegevens werden 
af en toe ook korte berichten over de gebeurtenissen in de stad opgenomen. Soms 
evolueerden deze aantekeningen tot een echte kroniek. Deze kronieken hadden 
echter nog steeds dezelfde functie als de Stadtbücher : ze moesten de rechtma
tigheid van de activiteiten van de raad aantonen2 1

• 

Snel ging de raad bewust het initiatief nemen voor het schrijven van stads
kronieken. Zo ontstonden de echte Ratschroniken. Ze werden door stads
schrijvers binnen de kanselarij opgesteld. Het recht van de stad stond nog steeds 
centraal. Het zoeken naar aanknopingspunten voor de huidige generatie en de 
generaties die nog zouden volgen was veel belangrijker dan de zorg voor het 
overleveren van de geschiedenis. De eigentijdse auteurs maakten trouwens geen 
onderscheid tussen beide functies. Daarom bleef de grens tussen Stadtbuch en 
stadskroniek steeds vaag22 

• Het betekende ook dat het verleden wegens haar 
belang voor het heden sterk politiek geladen was. Wat geschreven werd, was wat 
de leidende groep over zichzelf dacht en wou laten denken23 

• 

Ook de raadsheren zelf gingen zich bezighouden met stadsgeschiedschrijving. 
Zij schreven echter niet op basis van een professionele opdracht, maar op eigen 
initiatief, gemotiveerd door hun persoonlijke eer. Naast de activiteiten van de 

2 1 

22 

23 

H. SCHMIDT, Die deutschen Städtechroniken als Spiegel des bürgerlichen 
Selbstverständnisses im Spätmittelalter, Göttingen, 1958, pp. 14-18 ; G. BURGER, 
Die südwestdeutschen Stadtschreiber im Mittelalter, Böblingen, 1960, pp. 190-
191 ; W. EGGERT, Zu Fragen der städtischen Geschichtsschreibung in Deutschland 
während des späten Mittelalters, Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus, IX, 
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raad werd ook de eigen familie in het spectrum opgenomen. Deze kronieken 
waren een sprekende illustratie van de ijzersterke verbondenheid tussen familie
traditie, patricisch standsbewustzijn en deelname aan het stadsbestuur. Nadat de 
ambachten hun aandeel in het bestuur van de stad verworven hadden, gingen 
echter ook zij hun eigen kronieken bijhouden. Het belangrijkste kenmerk van de 
burgerlijke kroniekschrijvers uit de Duitse steden lijkt dan ook hun ambtelijke 
binding met de stad te zijn24

• 

Er bestonden echter nog andere vormen van stadsgeschiedschrijving waarin de 
band met de raad minder sterk was. In de eerste plaats is er de meer literaire 
stedelijke wereldkroniek in navolging van de kronieken van de bedelorden. Ze 
werd voor een breder publiek geschreven, maar toch ook in de eerste plaats voor 
de raadskringen25

• Daar tegenover stond het politieke gedicht, beïnvloed door 
het type van de rijmkroniek, dat snel het karakter kreeg van een protestlied. Deze 
vorm werd per definitie buiten de raad geschreven26 . 

Niet enkel de raadsheren hielden op eigen initiatief kronieken bij. Naast de 
kanselarij waren ook de schrijfkamers van de kooplieden een belangrijke 
voedingsbodem voor het ontstaan van stadskronieken27

• Een goed voorbeeld 
van de historiografische activiteit van de gewone burgers zijn de Keulse 
Zeitbücher. Deze kunnen als de voortzetting van de Latijnse annalen van de stad 
Keulen beschouwd worden. Die annalen werden in het Duits vertaald en door 
opeenvolgende auteurs verder gezet. De verschillende handschriften zijn sterk 
verwant. Per jaar werden de belangrijkste gebeurtenissen kort vermeld. De 
aantekeningen werden aaneengerijgd door de zinnen te laten beginnen met 'in 
dem selven }air ... '. Opmerkingen over veten, onrust, het weer, opmerkelijke 
voorvallen enz. wisselden elkaar probleemloos af. Persoonlijke commentaar 
werd zelden of nooit gegeven. In de vijftiende eeuw evolueerden deze Zeitbücher 
verder tot echte kronieken. De aantekeningen werden meer uitgebreid en 
gestoffeerd en er werd verder teruggegaan in de tijd. De Zeitbücher werden niet 
voor een bepaalde kring geschreven, ze hadden louter een privaat karakter. 
Wegens het ontbreken van een welbepaald doel kunnen ze beschouwd worden 
als een pure uiting van burgerlijk zelfbewustzijn28 

• 
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Een ander, meer persoonlijk type is dat van de Keulse Hausbücher, dat gelijke
nissen vertoont met de Florentijnse ricordanze. De geschiedenis van de familie 
primeert er boven de geschiedenis van de stad. Sommige auteurs, leden van de 
nieuwe handelaarsklasse, beperkten zich tot het nuchter registreren van de 
belangrijkste gebeurtenissen binnen het gezin29

• Anderen, met een adellijke 
achtergrond, maakten valse stambomen op, om hun afstamming van de Ro
meinse senatorenadel hard te maken30 . 

Enkele van de studies over de Duitse stadskronieken zijn interessant omdat 
belangrijke methodologische vragen gesteld worden. H. Schmidt zag de stads
kronieken letterlijk als spiegel van het stedelijk zelfbewustzijn. Hij pleitte voor 
een hermeneutische benadering. Om de stedelijke geschiedschrijvers te begrij
pen moet men zich volledig inleven in wat geschreven staat en alles voor waar 
aannemen : 'Soli die bürgerliche Chronistik des deutschen Spätmittelalters als 
Zeugnis einer echten Gegenwart verstanden werden, so muf3 Form und Inhalt 
ihrer Aussagen ganz ernst genommen und wörtlich geglaubt werden- denn die 
Chronisten haben sich selbst geglaubt31 

'. Daarop kwam ernstige kritiek van R. 
Barth. Hij wees erop dat het onmogelijk is het onderscheid aan te duiden tussen 
wat de kroniekschrijvers schrijven en denken. Er is altijd plaats voor leugens en 
manipulatie. Ook kunnen de kronieken niet zomaar als bron voor de middel
eeuwse burgerlijke tijdgeest genomen worden. Daarmee verliest men uit het oog 
dat ze steeds van een welbepaalde groep uitgingen. Het is noodzakelijk na te gaan 
voor wie geschreven werd, met welk doel en in welke situatie32 

• 

J.B. Menke, die zijn werk in hetzelfde jaar als Schmidt schreef (1958), had wel 
aandacht voor veel van deze problemen. Hij bekommerde zich niet om de 
inhoudelijke analyse van de kronieken, maar concentreerde zich op het ontstaan 
ervan : 'Es muf3 sichtbar gemacht werden, wozu und in welcher Weise sich das 
Denken auf Vergangenes richtete und Vergangenes als historiographische 
Aussage in die Gegenwart hineingenommen wurde. Vor allem wird also nach 
dem Zusammenhang des historischen Denkens mit dem politischen Leben in den 
Städtenzufragensein33 '.Als analyse-instrumenten voerde Menke de begrippen 
Träger ('dragers') en Empfänger ('ontvangers') in. De Träger zijn de groep 
mensen waarvan de relaties met de auteur essentieel zijn voor de redactie van de 
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kroniek. Uiteraard speelt de publieke opinie steeds een rol bij de standpunten van 
de schrijver, maar de waarden van de specifieke groep zijn meestal belangrijker. 
Soms kunnen de Träger gemakkelijk herkend worden, namelijk als er sprake is 
van een directe opdracht. De Empfänger zijn het publiek van de kroniek. De 
Träger en de Empfänger zijn twee onderscheiden groepen, maar dat betekent 
niet dat ze niet kunnen samenvallen, wat voor de middeleeuwse stads
geschiedschrijving meestal het geval is : de kroniek ontstaat in de raad en is voor 
raadskringen geschreven34 

. 

R. Barth, die zelf onderzoek voerde naar de wederzijdse argumentatie tussen de 
leidende groepen en de oppositie tijdens de Zünftkämpfe (gildenoorlogen), vond 
Menkes omschrijving van het begrip Träger nog niet voldoende. Het volstaat 
niet de raad als verantwoordelijke voor het ontstaan van een kroniek aan te 
duiden, men moet ook nagaan wie precies in die raad zetelde en wat het aandeel 
was van de verschillende beroepsstanden35 

. 

1.1.3. De Zwitserse steden. 

Het overgrote deel van de kroniekschrijvers in de Zwitserse steden waren net als 
in de Duitse steden raadslieden en politici. Ook lagere ambtenaars hielden zich, 
meestal in opdracht, bezig met stads geschiedschrijving. Er werd vaak een beroep 
gedaan op archiefmateriaal en het recht van de stad (op basis van vrijheden en 
privilegies) stond centraaP6

• 

In de vijftiende eeuw kwam binnen een breder burgerlijk publiek een nieuw soort 
kronieken in de mode. De Bilderchroniken waren versierd met tekeningen ter 
verduidelijking van de tekst. Ze werden in gespecialiseerde ateliers vervaardigd 
en kenden groot succes37 

• 

1.1.4. De Engelse steden. 

In Engeland en meer bepaald in Londen doken stadskronieken op vanaf de 
dertiende eeuw. Eén van de bekendste is de Cronica Maiorum et Vicecomitum 
Londoniarum geschreven in het derde kwart van de dertiende eeuw, waarschijn
lijk door een Londense schepen, Arnold Fitz Thedmar38

• Het werk bestrijkt de 
jaren 1188-127439 • De interesse voor het verleden was dus vooral tot de eigen 
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periode beperkt. Ook in de latere eeuwen gold deze regel. Een relaas over het 
verdere verleden werd geleverd door de Brut, een reeks verhalen gebaseerd op 
de Franse rijmkronieken, die teruggingen tot de nadagen van Troje en de 
veroveringen door Brutus. Handschriften van deze Brut circuleerden sinds de 
jaren 1330 en werden door verschillende auteurs verder gezet, zodat ook zij soms 
het karakter van stadskronieken kregen40

. 

De echte stadsgeschiedschrijving beperkte zich hoofdzakelijk tot Londen. Daar 
waren in de vijftiende eeuw zo ' n veertig verschillende kroniekschrijvers, die 
schreven voor een markt van rijkere burgers. In andere steden werden vaak 
stedelijke registers bijgehouden. Een echte stadskroniek kwam er wel op het 
einde van de vijftiende eeuw in Bristol. Daar hield de stadsklerk Robert Ricart 
uitgebreide annalen bij voor de periode 1447 tot 149241

• 

1.1.5. De Franse steden. 

In de Franse steden zijn er van de dertiende tot de vijftiende eeuw belangrijke 
aanzetten geweest tot een eigen stadsgeschiedschrijving, maar een echt genre is 
er nooit gekomen. Vooral wat Parijs betreft is de evolutie opvallend. De 
embryonale stadsgeschiedschrijving moest er in het midden van de vijftiende 
eeuw wijken voor een ander type, dat van de koningskronieken. De stad fungeert 
in die kronieken slechts als decor voor het koninklijke handelen42

• 

Algemeen valt op dat de stad zelden als fenomeen op zich gepercipieerd werd. 
Een stedelijk bewustzijn lijkt haast onbestaande. Dat kan verklaard worden door 
het feit dat de meeste kronieken door clerici geschreven werden en dat daardoor 
het referentiekader van de traditionele heilsgeschiedenis een grote rol bleef 
spelen43

• 

In enkele zeldzame gevallen had de stad toch een belangrijker aandeel. In het 
zuiden van Frankrijk ontstonden op het einde van de vijftiende eeuw zoge
naamde ambtelijke kronieken (bijvoorbeeld in Nîmes, Toulouse en Arles). Vaak 
werden ze binnen de stedelijke raad zelf bijgehouden. Doorgaans in het Latijn 
geschreven, stonden ze op hetzelfde niveau als verzamelingen van privilegies of 
koninklijke decreten, protocollen en bisschops-en consulslij sten. De bisschop
pen en consuls kwamen in deze ambtelijke kronieken naar voor als de vertegen
woordigers van de stad. Zo lagen deze kronieken in het verlengde van de oude 
Romeinse tradities44

• 

Daarnaast kwam er vooral in het begin van de zestiende eeuw een historiografische 
traditie op die vrij sterk aansloot bij het type van het dagboek, zoals het beroemde 
Joumal d 'un bourgeois de Paris (lY eeuw). Zowel de raad van de stad als de 
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familie namen een belangrijke plaats in. Persoonlijke herinneringen stonden 
voorop45 . Soms ook werden die aantekeningen over familie en stad ingevoegd 
in andere handschriften, zoals bijvoorbeeld gebedenboeken46 . 
Een equivalent van de ricordanze heeft bestaan in de Limousin, waar verschil
lende notabelen livres de raison bijhielden. Daarin noteerden ze de belangrijkste 
gebeurtenissen binnen hun familie en legden ze de aangroei van hun rijkdom 
vast. De binding met de stad was wel minder sterk. Livres de raison werden 
zowel door familievaders uit Limoges als uit het omringende platteland bijge
houden47. 

1.1.6. De steden in de Nederlanden en Luik. 

Jan Romein onderscheidde in zijn typologie van de Noord-Nederlandse middel
eeuwse geschiedschrijving de categorie stadskroniek, maar stelde vast dat de 
steden zich voor 1517 - op de uitzondering van de stad Kampen na - niet 
bekommerden om het schrijven van de geschiedenis van hun stad. Hij leidde 
eruit af dat een stedelijk bewustzijn in de zin van 'een bewustzijn omtrent zichzelf 
als beschavingsfactor' nog niet aanwezig was48 . In het Repertorium van M. 
Carasso-Kok worden echter wel een hele reeks handschriften vermeld die 
telkens betrekking hebben op één afzonderlijke stad. De meeste dateren uit de 
tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw (het 
Repertorium beperkt zich ruim gezien tot de periode van de Middeleeuwen)49 . 
B. Ebels-Hoving bestempelt ze als 'aantekeningen, verslagen, verhalen en 
gedichten'. Door hun doorgaans vormloze karakter verdienen ze volgens haar 
het etiket van stadskroniek niet. Het gaat eerder om een vorm van 'historiserende 
journalistiek' of' lokale berichten', neergeschreven omwille van de noden van 
het moment en niet rechtstreeks bedoeld als een vorm van geschiedschrijving50 . 
Het enige echte voorbeeld van stadsgeschiedschrijving dat Romein in de 
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vijftiende eeuw detecteerde was de kroniek van de stad Kampen. Daar hielden 
een reeks vijftiende- en zestiende-eeuwse stadssecretarissen een kroniek - ook 
de term annalen wordt gebruikt - bij die zich telkens vooral op de eigen tijd 
concentreerde51

• Eén van deze secretarissen, Reiner Bogerman van Dockum, is 
naar alle waarschijnlijkheid ook de auteur van een Carmen elegiacum, dat een 
overwinning van de stad op de Geldersen bezingt, een duidelijke aanwijzing dat 
stedelijke trots in de motieven van deze Bogerman een belangrijke rol speelde52

. 

De uitgevers van een vroege zestiende-eeuwse kroniek met betrekking tot 's
Hertogenbosch vinden in tegenstelling tot de typologie van B. Ebels-Hoving de 
term stadskroniek - of eventueel mengvorm van stads- en gewestelijke kroniek 
- voor hun bron wel op zijn plaats. De kroniek ontstond in de stad zelf en meer 
bepaald in het milieu van het stadsbestuur ; de samensteller, Peter van Os, was 
stadssecretaris en notaris en grote delen van het handschrift zijn transcripties of 
samenvattingen van privileges en vonnissen uit de stedelijke context53

• Belang
rijk in het kader van ons eigen onderzoek is dat de tekst vanaf het jaar 1200 
ingedeeld is naar de jaarlijkse wisseling van de schepenbank van de stad en dat 
telkens eerst - op enkele lacunes na - de namen van de schepenen gegeven 
worden54

• 

Voor Luik zijn wel verschillende regionale kronieken bekend, met de focus op 
het land van Luik, zoals die van Jean d' Outremeuse en zijn navolgers, maar geen 
echte stadskroniek. Veel van die kroniekschrijvers waren geestelijken die zich 
het liefst met de geschiedenis van de eigen abdij bezig hielden. Ook werden in 
de late Middeleeuwen in Luik nog steeds Gesta over de opeenvolgende bis
schoppen bijgehouden55 • 

Wat Zuid-Brabant betreft wordt de opmerking gemaakt dat Jan van Boendale 
(14e eeuw), die secretaris van de schepenen van Antwerpen was en directe 
toegang tot de stedelijke archieven had, wel een kroniek ter verheerlijking van 
het Brabantse vorstenhuis schreef (Brabantsche Yeesten) en ook verschillende 
moralistisch-didactische tractaten, maar geen stadskroniek, terwijl hij daarvoor 
toch de meest aangewezen persoon was56 

• Wat meer is : de Brabantse he Yeesten 
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schreef hij in opdracht van de schepen Willem van Bornecolve57
• Het is een 

treffend voorbeeld dat de stedelijke oligarchie meer geïnteresseerd was in de 
geschiedenis van het hertogdom, dan in die van de stad. Dit neemt niet weg dat 
Boendaleinde beschrijving van maatschappelijke conflicten het steeds opneemt 
voor zijn eigen groep, het stedelijke patriciaat, en dat hij bijvoorbeeld in een 
opsomming van de verdiensten van hertog Jan I naast de traditionele ridderlijke 
deugden vooral zijn aandacht voor de handelsbelangen van de stad prijst58

. De 
Brabantsche Yeesten is een nationale- en soms uitgesproken nationalistische59 

-kroniek, gedragen door stedelijke waarden. 
Een andere, vijftiende-eeuwse Brabantse rijmkroniek, bestempeld als de Voort
zetting omdat het opgevat is als een vervolg op de Brabantse he Yeesten, werd in 
Brussel geschreven voor een Brussels publiek. Toch gaat het ook hier niet om een 
echte stadskroniek. De focus ligt niet op de stad en het stedelijk leven, maar wel 
op het hof van de Brabantse dynastie, dat zich in Brussel bevond. De stedelijke 
elite, in wiens milieu de kroniek ontstaan is, had haar macht immers te danken 
aan de hertog. Om haar positie te legitimeren, moest de band tussen stad en 
dynastie benadrukt worden en de hertogelijke familie verheerlijkt worden. De 
Voortzetting is dus veel meer te vergelijken met de Noord-Franse stedelijke 
koningskronieken dan met de Duitse stadskronieken60

• 

Het graafschap Henegouwen kende een lange historiografische traditie, met 
beroemde vertegenwoordigers als Giselbert van Bergen. De zin voor de geschie
denis sloeg in de veertiende eeuw ook over naar de stedelijke groepen. In 
Valenciennes ontstonden in die periode twee stadskronieken. De eerste is een 
tekst die door verschillende auteurs is verder gezet. De basis was een wereld
kroniek over de periode 1255-1330. Later werd deze kroniek verder aangevuld 
met feiten en feitjes over de geschiedenis van Valenciennes. Zowel rampen, 
feesten, bouwwerken als politieke gebeurtenissen kregen een vermelding. 
Ook uit de veertiende eeuw stamt de kroniek die gewoonlijk de titel Récits d'un 
bourgeois de Valenciennes krijgt. De vermoedelijke auteur is een zekere Lotart, 
klerk van een rijke burger uit de stad, die een tijdlang proost en ook raadgever, 
groot-baljuw en ontvanger van graafWillem I van Henegouwen was. Voor deze, 
meer gesofisticeerde kroniek werd volop uit andere Henegouwse kronieken 
geput. Na deze eerste aanzetten in de veertiende eeuw kende de stads-
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nis, LIX, 1976, p. 147. 
J. VANGERVEN, Sociale werkelijkheid en mentale kanstructie in het werk vanJan 
van Boendale (eerste helft 14ctc eeuw), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XIII, 
1979, pp. 53 en 61. 
J. VAN GERVEN, Nationaal gevoel en stedelijke politieke visies in het veertiende
eeuwse Brabant, p. 162. 
R. STEIN, Politiek en historiografie :het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken 
in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Leuven, 1994, pp. 283-295. 



geschiedschrijving in Valenciennes een tweede belangrijke bloei in de zestiende 
en de zeventiende eeuw61 

• 

Verschillende auteurs die het Vlaamse stedelijke bewustzijn of de stedelijke 
visie op bepaalde conflicten willen bespreken, grijpen terug naar deKronijk van 
Vlaende ren, de Excellente Cronike van Vlaenderen en andere, verwante kronie
ken62 . Deze kronieken werden inderdaad door stedelingen geschreven en 
voortgezet. Toch kan niet van echte stadskronieken gesproken worden, omdat de 
focus niet op één stad gericht is. Afhankelijk van de herkomst van de auteur 
wordt wel af en toe meer aandacht aan die stad gegeven, maar het referentiekader 
blijft steeds het graafschap. Een uitzondering is het Dagboek van Gent ( 1 Y-16e 
eeuw) dat waarschijnlijk door een ambtenaar werd geschreven en door een 
andere ambtenaar, die op het Gentse schepenhuis werkte, werd voortgezet. 
Beiden beperkten zich hoofdzakelijk tot Gent en lasten heel wat officiële stukken 
in63. 

61 

62 
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G. SMALL, Chroniqueurs et culture historique au bas Moyen Age, in: L. NYS et 
A. SALAMAGNE (dir.), Valendennes aux X!Ve et XVe siècles. Art et histoire, 
Valenciennes, 1996, pp. 279-281. 
M. POPULER, Le conflit de 144 7 à 1453 entre Gand et Philippe Ie Bon. Propagande 
ethistoriographie,HMGOG, XLIV, 1990, pp. 113-115; P. ARNADE, Writing and 
Social Experience : Narratives ofUrban Life in the Burgundian Netherlands, in : L. 
MILIS, V. LAMBERT, A. KELDERS (ed.), Verhalende bronnen. Repertoriëring, 
editie en commercialisering, Gent, 1996, pp. 95- 118. 
V. FRIS, Ontleding van drie Vlaamsche kronijken, HMGOG, III, 1900-02, pp. 162-
164. 
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Het Gentse memorieboek : 
de bron en haar geschiedenis 



1.2. Het Gentse memorieboek : de bron en haar geschiedenis. 

1.2.1. Oorsprong. 

In 1212 werd het Gentse bestuur volgens het principe van de annaliteit georga
niseerd. In 1228 werd de betekenis ervan sterk afgezwakt door de instelling van 
een college van 39 exclusief patricische en voor het leven benoemde schepenen. 
De schijn werd opgehouden door deze schepenen in te delen in 3 banken die 
jaarlijks roteerden. Op het einde van de dertiende eeuw liepen de sociale, 
politieke en economische spanningen tussen het oude patriciaat enerzijds en de 
ambachten en de nieuwe rijken anderzijds zo hoog op dat een nieuwe ingreep in 
de politieke organisatie van de stad noodzakelijk werd. In november 1301 
vaardigde de Franse koning Filips de Schone te Senlis een charter uit waardoor 
het systeem van de XXXIX afgeschaft werd. In de plaats ervan werden twee 
banken van telkens 13 schepenen aangesteld, de keure en de gedeele, elk met 
eigen bevoegdheden. Tezelfdertijd kregen ook de ambachten toegang tot het 
bestuur. Elk jaar, kort voor 15 augustus, duidden zowel de uittredende schepenen 
als de vorst of zijn vertegenwoordiger vier kiezers aan. Deze kozen in afzonde
ring 26 schepenen, die daarna in twee banken ingedeeld werden. De nieuwe 
schepenen kwamen op 15 augustus in functie 1 

• 

De namen van de schepenen werden opgetekend in een officieel register dat op 
de griffie van de keure bewaard werd2 

• Af en toe werden aantekeningen gemaakt 
bij deze lijst. De officiële lijst werd zeker vanaf de vijftiende eeuw gekopieerd 
door particulieren. Deze lijsten werden vaak door de volgende generaties verder 
gezet en telkens opnieuw door anderen overgeschreven. Ondertussen werden de 
handschriften steeds verder aangevuld met aantekeningen van historische aard, 
zodat sommige uitgroeiden tot echte kronieken3

• Tot in de late achttiende eeuw 
werden door particulieren zulke handschriften bijgehouden. Het officiële regis-

M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384- ca. 1453. Een sociaal
politieke studie van een staatsvormingsproces, Brussel, 1990, p. 34 ; M. BOONE, 
Städtische Selbstverwaltungsorgane vom 14. bis 16. J ahrhundert. Verfassungsnorm 
und Verwaltungswirklichkeit im spätmittelalterlichen flämischen Raum am Beispiel 
Gent, in : W. EHBRECHT (Her.), Verwaltung und Politik in Städten Mitteleuropas. 
Beiträge zu Verfassungsnorm und Verfassungswirklicheit in altständischer Zeit, 
Köln - Weimar - Wien, 1994, pp. 30-31. 
Het zestiende-eeuwse Schepenboek (SAG, serie I 0 I nr. 101 ; in bruikleen aan het 
Bijlokemuseum) werd tot in de negentiende eeuw in de griffie van de keure 
bewaard. Het is waarschijnlijk dat ook het oudere officiële handschrift (UB Gent, 
hs. 2554) daar bewaard werd (zie hoofdstuk 2). Ook in andere steden werden lijsten 
met de namen van de leden van de magistraat opgetekend, soms in de stads
rekeningen (bvb. Nieuwpoort), soms in onafhankelijke registers (bvb. Brugge) 
(W.P. BLOCKMANS, Het wisselingsproces van de Gentse schepenen in de 
vijftiende eeuw (1400-1506), HMGOG, XLI, 1987, p. 75). 
V. FRIS, Bibliographie del' histoire de Gand, deel I, Gent, 1907, p. 58 nr. 76. 
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ter loopt tot en met 1816. In dat jaar werd de traditionele indeling in twee 
schepenbanken door het Hollandse bewind voorgoed afgeschafr. 

1.2.2. De naam 'memorieboek'. 

Het type kreeg pas in de negentiende eeuw de naam memorie boek. De oorsprong 
van die naam is waarschijnlijk terug te voeren op een zestiende-eeuws incipit uit 
een handschrift uit de Sint-Pietersabdij : 'Dit naervolghende es memorie int 
curte hoe ende in wat manieren de stede van Ghent ghegouvernert ende beleedt 
es gheweesf '.Dit handschrift kreeg later als rugtitel mee : 'Bouch vanMemorien 
der stadt Ghendt' 6

. 

Het officiële handschrift dat in de griffie van de keure bewaard werd, kreeg, 
eveneens in de negentiende eeuw, de naam Schepenboek7 

• In het handschrift zelf 
wordt enkel gezegd dat het gaat om het 'registre van alle de naemen ende 
toenaemen van schepenen van beede de baneken zoo van der keure als ghedeele 
der stede van Ghendt' en wordt er geen specifieke naam gegeven. In geen enkel 
handschrift is trouwens een naam te vinden. 
De naam memorieboek is uiteraard niet erg veelzeggend. Er kan ook enige 
verwarring ontstaan doordat de term ook voor andere types van bronnen gebruikt 
wordt. Het Latijnse begrip memoria slaat gewoonlijk op lijsten met namen van 
overledenen die in kloostergemeenschappen werden bijgehouden voor liturgi
sche doeleinden (andere termen zijn necrologia, obituaria of gedenkboeken)8 • 

Deze lijsten, die soms werden aangevuld met historische aantekeningen, krijgen 
ook somsdeN ederlandse naam memorieboeken 9 

• Ook de ledenlij sten die gilden 

In 1816 werden de lokale besturen door de Hollanders hervormd. Het Gentse 
stadsbestuur werd toevertrouwd aan een regentieraad met een burgemeester, zes 
schepenen en 24 raadsleden. De burgemeester werd door de koning aangesteld, de 
raadsleden konden via een getrapt kiessysteem verkozen worden. De eerste Gentse 
regentieraad volgens de nieuwe normen kwam (zonder verkiezing) tot stand bij 
Koninklijk Besluit van 20 augustus 1817 (H. BALTHAZAR, Structuren en muta
ties bij het politiek personeel. Een studie over het sociaal wisselingsproces te Gent 
in de vormingsjaren van de Hedendaagse Tijd ( 1780-1850), RUG, 1970 
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling), deel 2, pp. 425-426). 
UB Gent, hs. 3813, p. 1. 
J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken 
bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent, HMGOG, XXX, 1976, p. 16. 
De rugtitelluidt: 'Schepenboek 1301-1816' (SAG, serie 101 nr. 1). 
F.-1. JAKOB!, «GeschichtsbewuBtsein» in mittelalterlichen Gedenkaufzeichnungen, 
Archiv für Kulturgeschichte, LXVIII, 1986, pp. 1-23. 
D.E.H. DE BOER, Advenerunt cum Brantledderis or the Cambustion of Latin in 
Middle Netherlandish Administrative Contexts, in : R.I.A. NIP, H. VAN DIJK 
(e.a.), Media Latinitatis. A collection of essays to mark the occasion of the 
retirement of L.J. Engels, Turnhout, 1996, p. 48. 



eveneens met religieuze bedoelingen bijhielden, krijgen de naam memoria 10
• De 

Stadtbüchem uit de Duitse kanselarijen, waarin onder andere de oorkonden en 
privileges werden opgetekend, werden soms liber memorialis of denkefbok 
genoemd, vooral wanneer ze historische aantekeningen bevatten 11 

• De term 
memorieboek werd door P. Van de Woestijne gebruikt om een inlands type aan 
te duiden dat door de tijdgenoten als handthoueken bestempeld werd. Het gaat 
om persoonlijke handschriften met gegevens over familie en zakenbeheer, een 
type dat dus sterk verwant is met de Florentijnse ricordanze 12

• 

Hoewel er ook iets te zeggen valt voor de naam schepenboek - de kern wordt 
immers gevormd door de schepenlijsten -,zullen we van nu af onze bronnen als 
memorieboeken aanduiden. De term is immers ingeburgerd in de literatuur en 
het begrip lijkt ook in zijn andere betekenissen geassocieerd te worden met 
lijsten en historische overlevering. 

1.2.3. De kenmerken van de bron. 

De memorieboeken hebben een vrij stereotiepe vorm. De schepenlijsten staan 
centraal. Per jaar worden telkens de twee schepenbanken genoteerd, soms 
aangevuld met de namen van de stedekiezers en herenkiezers die deze schepenen 
mochten aanduiden (na 1540 enkel vorstelijke commissarissen) en af en toe ook 
met de namen van de dekens van de ambachten (deken van de weverij en 
overdeken van de neringen) die in de periode 1360-1540 een grote invloed 
uitoefenden op de schepenverkiezingen. In de jongere handschriften worden 
vaak de namen van de drie ontvangers van de stad genoteerd. 
Aanvankelijk gold de regel dat één schepenjaar- vaak ook twee -één bladzijde 
besloeg. Onder de lijst met namen van de schepenen (soms ook in de marge of 
bovenaan) staan korte aantekeningen, in het Middelnederlands (heel af en toe 
ook in het Latijn of het Frans) over de belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar. 
In de oudere handschriften is er meestal maar één nota (vaak ook geen) per jaar. 
Vanaf de zestiende eeuw loopt dat aantal steeds meer op, waardoor één jaar 
verschillende bladzijden gaat beslaan. De verschillende aantekeningen worden 
niet in één verhaal gegoten, maar met elkaar verbonden met tussenvoegsels als 

10 

11 

12 

O.G. OEXLE, Liturgische Memoria und historische Erinnerung. Zur Frage nach 
dem GruppenbewuBtsein und dem Wissenschaft der eigenen Geschichte in den 
mittelalterlichen Gilden, in: N. KAMP und J. WOLLASCH, Tradition als histori
sche K raft. Interdisziplinäre F orschungen zur Geschichte des früheren Mittelalters, 
Berlijn - New York, 1982, pp. 323-340. 
K. WRIEDT, Geschichtsschreibung in den wendischen Hansestädten, in : PA TZE 
(H.) (ed.), Geschichtsschreibung und Geschichtsbewuj3tsein in späten Mittelalter, 
Sigmaringen, 1987, pp. 415. Voorbeelden zijn het Lüneburger liber memorialis, 
het Kieier Denkeibok en het Stralsunder liber memorialis. 
P. VAN DE WOESTIJNE, Een memorieboek van de Eeklonaar Pieter Dierkens 
(1547-1628), in: L. STOCKMAN en P. VANDERMEERSCH, Liber Amicorum 
Achiel de Vos, 1989, p. 230. 
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'Item, ... ', 'In dit selvejaer ... ' en 'In dit selve scependom ... '.In de latere eeuwen 
zijn er echter nog steeds handschriften waarin de aantekeningen erg schaars 
blijven. 
De meeste memorieboeken beginnen met de schepenlijst van 1301. Enkele 
andere beginnen pas in de vijftiende, zestiende of zeventiende eeuw. Deze 
handschriften hebben vaak een ander karakter dan de 'echte' memorieboeken. 
Het verhaal is hier het uitgangspunt. De schepenlijsten zijn maar een onderdeel 
van dat verhaal en komen midden in de aantekeningen van één jaar op het juiste 
tijdstip van het wisselen van de banken. Hierop zijn twee uitzonderingen. In de 
eerste plaats is er een handschrift dat begint in 1540, maar regelrecht op het 
officiële Schepenboek gebaseerd is 13 

• Dit is niet willekeurig, 1540 is immers net 
als 1301 een heel belangrijkjaar voor de constitutionele geschiedenis van de stad 
Gent. De Carolijnse Concessie, die één van de belangrijkste strafmaatregelen na 
de opstand tegen Karel V was, bepaalde dat de schepenen voortaan rechtstreeks 
door de vorstofzijn vertegenwoordigermoesten aangeduid worden. De schepen
wissel verschoof van 15 augustus naar 10 mei 14 

• 

Vier handschriften beginnen met de schepenbank van 1631 15
• Zij moeten 

beschouwd worden als een vervolg op het werk van Philippe de l'Espinoy, die 
in 1631 de schepenlijsten van 1301 tot en met 1630, met informatie over de 
schepenen, uitgaf16

• In twee handschriften wordt trouwens expliciet gezegd dat 
het om een voortzetting van het genoemde werk gaat 17

• 

Soms bevatten de handschriften enkel schepenlij sten, soms zijn er nog andere 
stukken opgenomen. Die kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn 18

• Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een persoonlijk register, waarin de staat van de bezittingen 
en financiële transacties genoteerd werden. Vaak worden teksten die direct met 
de schepenlijsten in verband staan gekopieerd, zoals de privileges van Gent, de 
beschrijving van het bestuur van de stad voor 1301, de vrede van Gavere (1453), 
de Carolijnse Concessie ( 1540), vonnissen in conflicten over het poorterschap, ... 
In verschillende latere zestiende-eeuwse handschriften staat een korte wereld
kroniek, die begint met de belangrijkste momenten uit het Oude Testament en 
dan snel de stichting van enkele rijken en de belangrijkste steden overloopt. In 
deze laatstgenoemde handschriften zijn er vaak ingekleurde pentekeningen. Het 
gaat om illustraties bij de wereldkronieken, tekeningen van beschreven vonnis
sen waarin de vorst betrokken was en afbeeldingen van de graven en hertogen. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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KBB, hs. 16889. UB Gent, hs. 3860 begint ook met de schepenlijst van 1540, maar 
dit handschrift is een samenraapsel van fragmenten uit verschillende handschriften, 
zodat niet zeker is of dit ook effectief de begindatum was. 
J. DECA VELE, Keizer Karel :meester of knecht?, in :Keizer tussen stropdragers, 
pp. 177-178. 
RAG, fonds Gent, nr. 443; SAG, serie 101 nr. 3; UB Gent, hs. 153; UB Gent, hs. 
3816. RAG, fonds Gent, nr. 442 begint met de lijst van 1630. 
Ph. DEL' ESPINOY, Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres, Douai, 
1631. 
SAG, serie 101 nr. 3, titelblad ; UB Gent, hs. 3816, p. 1. 
Zie de beschrijvingen van de handschriften in de bijlagen. 



1.2.4. Uitgave en literatuur. 

De 1' Espinoy ( 1631) en Sanderus ( 1735) hebben beiden voor hun eigen werken 
passages ontleend aan de handschriften van de memorieboeken 19 . Een echte 
uitgave werd in de tweede helft van de negentiende eeuw door P.C. Van der 
Meersch verzorgd20 . De uitgever gebruikte negen handschriften21 . Als basis 
nam hij een zestiende-eeuws handschrift - het hoger vermelde 'Bouch van 
Memorien der stadt Ghendt' - dat volgens hem toebehoord had aan de Sint
Pietersabdij22. De aantekeningen die hij hieruit overnam, vulde hij aan met 
passages uit 8 andere handschriften. Die handschriften lopen nogal uiteen qua 
aard en ouderdom. Slechts vier ervan bevatten schepenlij sten. Het gaat om een 
handschrift met aantekeningen van auteurs uit de veertiende tot de zeventiende 
eeuw23 , twee zestiende-eeuwse handschriften waaronder het officiële Schepen
boek24 en een achttiende-eeuwse kopie van een zestiende-eeuws handschrift25 . 
Wat de vier andere handschriften zonder schepenlijsten betreft, gaat het om een 
zestiende-eeuws dagregister26 , een zeventiende-eeuws verzamelhandschrift27

, 

een achttiende-eeuws handschrift met losse aantekeningen28 en een negen
tiende-eeuwse kopie van een zestiende-eeuws memorieboek, waaruit de schepen
lijsten weggelaten werden29 . 
Op het moment van de uitgave kreeg Van der Meersch veellof3°, maar enkele 
decennia later heeft Victor Fris terecht veel kritiek geleverd. Zijn belangrijkste 
opmerkingen waren dat er fouten in de schepenlijsten zijn en dat nooit wordt 
aangeduid uit welke periode de aantekeningen stammen, welke jonger of ouder 
zijn en aan welke bron ze eventueel ontleend zijn31 . Daaraan wil ik toevoegen dat 
Van der Meersch zijn bronnen slechts heel kort beschrijft, niets zegt over 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

V. FRIS, Bibliographie de I' histoire de Gand, deel 1, p. 58 nr. 76. 
P.C. VANDERMEERSCH(uitg.),MemorieboekderstadGhendtvan 'tjaer 1301 
tot 17 37, Gent, 4 delen, 1852-1861 (Maatschappij der Vlaemsche Bibliophielen, 2e 
reeks nr. 15). 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), op.cit., deel4, pp. 1-X. 
UB Gent, hs. 3813. 
UB Gent, hs. 2554 (bij Van der Meersch aangeduid met signatuur S.G.). 
UB Gent, hs. 3792 (bij Van der Meersch aangeduid met signatuur Pr. Ar8

.) en SAG, 
serie 101 nr. 1 (door Van der Meersch gewoon Schepenenboek genoemd). 
UB Gent, hs. 2563 (bij Van der Meersch aangeduid met signatuur K.M.), kopie van 
UB Gent, hs. 2337. 
Bij Van der Meersch aangeduid met signatuur G. Het behoorde toe aan een zekere 
Geldof, besloeg de jaren 1301-1581 en was 62 folio's dik. Wij hebben het niet 
teruggevonden. 
UB Gent, hs. 131 (bij Van der Meersch aangeduid met signatuur Bibl.). 
UB Gent, hs. 3815 (bij Van der Meersch aangeduid met signatuur Pr. Ar<=). 
UB Gent, hs. 3801 (bij Van der Meersch aangeduid met signatuur Pr. ArA), kopie 
van UB Gent, hs. 2552. 
Zie bijvoorbeeld: F. VANDERHAEGHEN, Bibliographie Gantoise. Recherches 
sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gand, Gent, 1865, deel 5, pp. 282-283. 
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mogelijke andere handschriften en zich niet bekommert om de geschiedenis van 
de bron. 
Victor Fris geeft echter niet enkel kritiek op de uitgave van Van der Meersch, in 
een later artikel neemt hij ook de waarde van de memorieboeken zelf op de 
korrel. De handschriften wemelen volgens hem van de fouten en de aantekenin
gen zijn niet origineel. Hij vergeleek de uitgave van het Memorieboek met de 
Excellente Cronike van Vlaenderen die in 1531 door Willem Vorsterman 
uitgegeven werd en kwam tot de vaststelling dat de aantekeningen voor een groot 
deel parallel lopen. Op basis daarvan ging hij ervan uit dat de passages over latere 
periodes aan andere kronieken ontleend werden32 . 
Op dit vlak zijn we het eens met de kritiek van Fris. Vanaf het midden van de 
zestiende eeuw grepen de auteurs van de memorieboeken volop naar andere 
kronieken, wat verklaart waarom de aantekeningen vanaf dat moment veel 
uitgebreider werden. Dit kan echter niet gezegd worden van de oudere hand
schriften, waarin de aantekeningen veel schaarser zijn. Ookzijn in vele memorie
boeken, die grotendeels kopieën zijn, de aantekeningen voor de eigen periode 
origineel. 
De belangrijkste tegenwerping tegen het besluit van Fris dat de memorieboeken 
een minderwaardige bron zijn, moet echter uit een andere hoek komen. Victor 
Fris onderzocht de memorieboeken op hun waarde als rechtstreekse bron voor 
de geschiedenis van Gent. Vanuit dit positivistisch uitgangspunt vergeet hij 
echter het belang van de bron op zich in te schatten. Waarom hebben particulie
ren de officiële lijsten gekopieerd? Wie waren deze mensen? Waarom hebben 
ze later naar andere bronnen teruggegrepen? Waarom heeft het type zo'n lang 
succes gekend ? 
Na de vernietigende analyse van Fris heeft enkel nog Jozef Scheerder in 197 6 een 
belangrijke bijdrage gebracht voor de studie van de memorieboeken. Hij heeft 
een inventaris gemaakt van de handschriften van de memorieboeken (en andere 
Gentse kronieken) die in de Universiteitsbibliotheek van Gent bewaard wor
den33. Op het inhoudelijke vlak heeft hij weinig nieuws aangebracht. Hij ging 
ervan uit dat de aantekeningen over de zestiende eeuw in enkele gevallen wel 
waardevol waren, vermits het om ooggetuigenverslagen ging. Impliciet deelt hij 
daarmee het standpunt van Fris dat de memorieboeken pas nuttig zijn als ze 
nieuw feitenmateriaal aanbrengen34

• 

31 

32 

33 

34 
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V. FRIS, Ontleding van drie Vlaamsche kronijken, HMGOG, III, 1900-02, pp. 153-
157. 
V. FRIS, Ware eene wederuitgave van het« memorieboek der stad Gent» nuttig?, 
HMGOG, IV, 1901, pp. 149-160. 
J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken 
bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent, HMGOG, XXX, 1976, pp. 15-59 
(ook gepubliceerd in de reeks Mededelingen van de Centrale Bibliotheek (nr. 17), 
de pagina's zijn in deze uitgave genummerd van 1 tot 45). 
J. SCHEERDER, art. cit., pp. 17-18. 



1.2.5. Doel van deze studie. 

Het is ondertussen wel duidelijk dat hier een ander uitgangspunt gekozen wordt. 
Het is niet de bedoeling de histoire événementielle van Gent te verrijken. Wel 
willen we een bijdrage leveren tot de studie van het stedelijke bewustzijn (of 
althans van bepaalde stedelijke groepen). De geschiedenis van de stad Gent was 
in de late Middeleeuwen en de zestiende eeuw bij tijden erg woelig. Opstanden 
en interne conflicten volgden elkaar in hoog tempo op. Voortdurend waren er 
spanningen tussen het vorstelijk centralisme - dat ook verdedigd werd door de 
vorstgezinde poorterij en enkele vorstgezinde ambachten - en het stedelijk 
particularisme. Zo een situatie dwingt de beide kampen tot het vormen van een 
eigen identiteit. Het kamp rond de Bourgondische hertogen koos voor een 
'theater-staat' waarin een weelderige heerserssymboliek centraal stond35

• De 
vraag is wat het stedelijke kamp daar tegenover kon plaatsen. In de machtsstrijd 
met de hertogen verloor ze steeds meer terrein. Het verleden - met name de tijd 
waarin er nog hoop was op een blijvend overwicht in het graafschap- moet haast 
wel een belangrijke rol gespeeld hebben in de vorming van een stedelijke 
identiteit. In een anoniem pamflet dat in oktober 1451 in de buurt van het 
schepenhuis rondgestrooid werd en waarin de schepenen sterk bekritiseerd 
werden omwille van hun toegeeflijkheid tegenover de hertog, speelde het 
verleden in de figuur van J acob Van Artevelde in ieder geval eenbelangrijke rol : 

Ghy, slapscheten van Ghendt, 
die nu hebt 't regiment, 
wij en zullen 't hu nyet meer ghewaghen, 
maer zullen 't eenen nyeuwen Artevelt claghen36

• 

Dit voorbeeld toont echter tegelijk aan dat er niet steeds eensgezindheid bestond 
onder de stedelingen. Dit kan betekenen dat ook het historisch bewustzijn 
versplinterd was. Daarom is het van essentieel belang te weten te komen van wie 
of van welke groep een bepaald beeld of beeldvorming uitgaat. 
De studie van de Gentse memorieboeken kan bijdragen tot de culturele en 
mentale geschiedenis van de stad, als met twee belangrijke vragen rekening 
wordt gehouden : wat was de functie van de memorieboeken en wat was de 
inhoud ervan? Eigenlijk gaat het hier om een combinatie van de methodologische 
uitgangspunten van de Duitse historici J .B. Menkeen H. Schmidt. Net als Menke 
wil ik nagaan wie de dragers en de ontvangers waren van het type van de 
memorieboeken. De opmerking van R. Barth dat niet enkel de groep, maar ook 

35 

36 

Vergelijk de recente bijdrage van Peter Arnade : P. ARNADE, Realms of Ritual. 
Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent, lthaca- Londen, 
1996. 
W. PREVENIER en M. BOONE, De « stadstaat »-droom, in : J. DECA VELE 
(dir.), Gent. Apologie van een rebelse stad. Geschiedenis, kunst, cultuur, Antwer
pen, 1989, p. 105. 
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de individuele leden of subgroepen een rol spelen mag daarbij niet uit het oog 
verloren worden. Ook de inhoud van de bron speelt echter een heel belangrijke 
rol, zowel om de directe politieke standpunten te kennen, als om een indruk te 
krijgen van wat nu precies dat burgerlijke bewustzijn is en waarin ze verschilt of 
net overeenkomt met wat algemeen als de middeleeuwse mentaliteit beschouwd 
wordt. De opmerking van Schmidt dat de kroniekschrijvers onvoorwaardelijk 
moeten geloofd worden omdat ze zichzelf geloofd hebben, gaat misschien te ver, 
maar toch moet erkend worden dat onbewuste (of onderbewuste) denkpatronen 
steeds een grote rol spelen in de menselijke beeldvorming. 

Het schema van deze studie ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 wordt de 
onderlinge verwantschap tussen de verschillende handschriften besproken. De 
systematische beschrijvingen van die handschriften zijn opgenomen in de 
bijlagen. In hoofdstuk 3 volgen de biografische nota's van de auteurs en 
eigenaars uit de vijftiende tot vroege negentiende eeuw die we hebben kunnen 
identificeren en worden conclusies getrokken over hun gemeenschappelijke 
achtergrond. In hoofdstuk 4 wordt de inhoud van de veertiende- en vijftiende
eeuwse memorieboeken en één zestiende-eeuws memorieboek geanalyseerd. 
De andere zestiende-eeuwse memorieboeken worden onderzocht voor twee 
kritieke periodes uit de geschiedenis van de stad : de opstand tegen Karel V 
(1539-1540) en de Calvinistische Republiek (1577-1584). Tenslotte wordt op 
basis van al deze gegevens een besluit gevormd over wat voor bron het Gentse 
memorieboek nu precies is en wat haar positie is in het veld van de laat
middeleeuwse West -Europese stadsgeschiedschrijving. 
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Hoofdstuk 2 : 

De handschriftelijke traditie 



2. DE HANDSCHRIFTELUKE TRADITIE. 

2.1. Inleiding. 

Het type van het memorieboek heeft een lange geschiedenis gekend : de oudste 
bewaarde schepenlijsten dateren van het einde van de veertiende eeuw, het 
officiële Schepenboek van de stad Gent werd bijgehouden tot en met het jaar 
1816. Later in de negentiende eeuw werden door amateur-historici nog steeds 
afschriften gemaakt van de memorieboeken uit het Ancien Régime. Op dit 
moment worden 42 handschriften in verschillende bibliotheken en archieven 
bewaard. Chronologisch moeten ze als volgt opgesplitst worden : één hand
schrift uit de veertiende eeuw, vier uit de vijftiende eeuw, achttien uit de 
zestiende eeuw, acht uit de zeventiende eeuw, zes uit de achttiende eeuw en vijf 
uit de negentiende eeuw 1 

• 

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden of er sprake is van een filiatie tussen deze 
handschriften en indien ja, hoe die eruit ziet. Dat er inderdaad een sterke 
onderlinge verwantschap bestaat, wordt gesuggereerd door twee belangrijke 
karakteristieken van de bron. In de eerste plaats zijn alle memorieboeken 
opgebouwd rond een stereotiepe kern : de namen van de schepenen van de keure 
en van gedeele, eventueel aangevuld met de namen van de heren- en stede
kiezers. Dit betekent dat de auteurs hoe dan ook de informatie voor deze lijsten 
uit een andere bron moesten halen. Daarvoor waren twee mogelijkheden : ofwel 
haalden ze de namen uit de officiële lijst, wat uiteraard de meest betrouwbare 
weg was, ofwel namen ze die over uit andere privé-handschriften. Het ligt voor 
de hand dat vaak ook de aantekeningen van deze modellijsten mee gekopieerd 
werden. 
In de tweede plaats gaat het om een typisch Gentse bron, met een sterke 
gerichtheid op het Gentse bestuur en de Gentse bestuurszaken. De aantekenin
gen hebben dus betrekking op een geografisch beperkt gebied en daarbinnen op 
een bepaald milieu. Het is dus waarschijnlijk dat de handschriften in dezelfde 
kringen circuleerden en de auteurs handschriften van hun eigen kennissen of die 
van hun opdrachtgevers gebruikten of ambtshalve met de officiële lijsten in 
contact kwamen. 

De effectieve vergelijking van de handschriften - waarbij voor een chronologi
sche beperking tot de periode van de veertiende tot de vroege zeventiende eeuw 

In deze opsomming wordt enkel verwezen naar de oudste hand, veel handschriften 
zijn voortgezet in latere eeuwen. Als rekening gehouden wordt met alle handen die 
in de memorieboeken voorkomen, gaat de telling als volgt : één met veertiende
eeuwse aantekeningen, vijf met vijftiende-eeuwse aantekeningen, eenentwintig 
met zestiende-eeuwse aantekeningen, veertien met zeventiende-eeuwse aanteke
ningen, negen met achttiende-eeuwse en zeven met negentiende-eeuwse aanteke
ningen. 
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gekozen werd- leidde in de eerste plaats tot de vaststelling dat de handschriften 
inderdaad erg verwant zijn, maar dat er heel weinig echte kopieën tussen zitten. 
De verklaring ligt in het feit dat er geen enkele dwang was om strikt te kopiëren. 
Bij het overschrijven van de schepenlij sten kon men de aantekeningen naar eigen 
smaak selectief overnemen- passages werden zowel om weloverwogen redenen 
als gewoon uit plaatsbesparing weggelaten - en kon men ze naar believen 
aanpassen en uitbreiden, al dan niet op basis van andere memorieboeken. Er kan 
dus geen sprake zijn van een stemma codicum in de klassieke zin. 
Aangezien het dus niet om één welomlijnde bron gaat, waarvan de hand
schriftelijke traditie door het onderzoek naar de varianten kan gereconstrueerd 
worden, moest een andere methode gevolgd worden om de filiaties te traceren. 
In eerste instantie werd gewerkt met steekproeven. Er werden vier jaren 
uitgekozen, die zo belangrijk zijn voor de Gentse geschiedenis, dat minstens 
daarbij aantekeningen mogen verwacht worden. We hebben ons beperkt tot 
gebeurtenissen uit de veertiende eeuw, omdat zo veertiende-, vijftiende-, zes
tiende- en zeventiende-eeuwse handschriften, die in de regel met het schepenjaar 
130 1 beginnen, probleemloos met elkaar vergeleken konden worden. Het eerste 
jaar in de steekproef was dan ook 1301, het jaar dat het bestuur van de 
zesentwintig schepenen door Filips de Schone werd ingesteld. Het tweede jaar 
is 1302, uiteraard omwille van de Guldensporenslag. 1337 is belangrijk omdat 
dit hetjaar is waarin Jacob Van Artevelde aan de macht kwam. Hetjaar 1384 
tenslotte werd gekozen omdat het gekenmerkt werd door turbulente gebeurtenis
sen zowel binnen als buiten de stad. Die voorvallen moeten gesitueerd worden 
in de laatste fase van de Gentse oorlog (1379-85), die gericht was tegen graaf 
Loctewijk van Male. 
De aantekeningen die we bij deze jaren vonden, werden verder ingedeeld in 
specifieke themata, wat niet zo moeilijk was omdat in de memorieboeken de 
annotaties opgedeeld zijn in paragraafjes die doorgaans met 'Item, in ditjaer ... ' 
of 'Item, in dit scependom ... ' beginnen. Hiervan werd dan een vergelijkende 
tabel opgesteld, waarbij aangeduid werd of een bepaald thema in het desbetref
fende memorieboek al dan niet voorkwam2

• Memorieboeken die na deze analyse 
identiek of sterk verwant schenen - er werd ook rekening gehouden met 
opvallende gemeenschappelijke afwijkingen ten opzichte van de andere memorie
boeken, bijvoorbeeld het ontbreken van aantekeningen over Jacob Van Arte
velde - werden in detail met elkaar vergeleken, met aandacht voor afwijkingen 
en fouten. 
Deze methode legde heel wat overeenkomsten bloot, maar bleek niet voldoende. 
Voor de genoemde jaren werd ook gekeken naar fouten in de schepenlijsten, 
maar hoewel bepaalde fouten leken terug te komen, was er verder vaak geen 
zichtbaar verband. Daarom werd in tweede instantie een enigszins andere 
werkwijze gevolgd, waarbij gepoogd werd de ontwikkeling van het type van het 
memorieboek te volgen. Daarbij was een benaderende datering van de afzonder-

Zie bijlagen. 
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lijke handschriften uiteraard noodzakelijk. In de eerste plaats werd daarbij 
gezocht naar een expliciete datering in het handschrift, in tweede instantie werd 
gesteund op inhoudelijke aanwijzingen en tenslotte werd de toevlucht gezocht 
tot schriftvergelijking met gedateerde stukken3 

• Deze laatste methode bleek niet 
echt lucratief, omdat vooral de zestiende-eeuwse handschriften elkaar te dicht 
opvolgen in de tijd. Wel kon het laatst vermelde schepenjaar in de oudste hand 
als terminus post quem genomen worden. Ook bleken de aantekeningen over de 
meest recente jaren vaak origineel te zijn, zodat kon aangenomen worden dat de 
auteur zich op zijn eigen ervaringen baseerde en de gegevens dus niet zoveellater 
optekende. Bij de onderlinge vergelijking die hierop volgde, werd uiteraard ook 
rekening gehouden met de aanvullingen door latere auteurs. 
Het onderzoek toonde, zoals hoger gezegd, aan dat alle memorieboeken verwant 
zijn, maar dat er eigenlijk geen echte kopieën tussen zitten. Wel werd een 
algemene evolutie vastgesteld, geënt op verschillende tradities of families van 
sterk verwante memorieboeken. Hierna worden deze groepen of families één 
voor één voorgesteld, met aandacht voor de bijzonderheden van de afzonderlijke 
handschriften en voor de langzame wijziging van de karakteristieken van het 
type. 

2.2. Vergelijking van de handschriften. 

2.2.1. De officiële traditie. 

Het was in de eerste plaats het schepenbestuur zelf dat belang stelde in een lijst 
met de namen van de voorgangers. Zo'n lijst had niet enkel gebruikswaarde, ze 
versterkte ook het prestige van het heersende schepencollege dat op deze wijze 
in een lange en respectabele traditie geplaatst werd. Eén handschrift kan met 
zekerheid als een uiting van deze officiële bekommernis aangeduid worden. Het 
gaat om het Schepenboek, dat kan bekeken worden in het Bijlokemuseum4

• Het 
werd gedurende driehonderd jaar- van 1515 tot 1816- bewaard in de griffie van 
de keure en daar jaarlijks aangevuld5 

• 

Het belangrijkste hulpinstrument was: C. DEKKER, R. BAETENS (e.a.), Album 
Paleographicum XVII Provinciarum, Turnhout, 1992. 
SAG, serie 101, nr. 1. Het is al jaren in bruikleen gegeven aan het Gentse Bijloke
museum. 
C.-L. DIERICX, Mémoire sur Ie droit pub/ie et politique de la villede Gand, depuis 
son institution en communejusqu'au règne de Charles-Quint, deel 1, 1814, Gent, 
pp. IX-X. Diericx heeft het handschrift daar zelf gezien. Ook wordt in verschillende 
handschriften uitdrukkelijk vermeld dat het eigen handschrift gebaseerd is op dat uit 
de griffie van de keure : « ... gheextrayiert uut huerlieder registre dan of onderhou
den, rustende in de greffie van der Kuere. » (KBB, hs. 16889, F 2 f 0

; 16e eeuw); 
« ... Extraiet uuyt het register ... berustende ter greffie van mijn Eerwaerde heeren 
schepenen van den keuren der stadt Ghendt ... »(RAG, fonds Gent, nr. 442, F 1 f 0 

; 

18e eeuw). 
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Het Schepenboek wijkt in verschillende opzichten af van de 'gewone' memorie
boeken. In tegenstelling tot de meeste andere zestiende-eeuwse handschriften 
primeren de schepenlijsten en niet de aantekeningen. Ook is dit handschrift 
veruit het meest luxueuze memorieboek. Het heeft bijvoorbeeld een veel groter 
formaat en is volledig geschreven op goudgerand perkament in zeer verzorgd 
schrift. Het handschrift werd begonnen in het schepenjaar 1515 door Jan 
Kriekenborch, een bekend kopiist, die van het schepencollege de opdracht 
gekregen had oudere schepenlijsten te transcriberen6

• 

Waarschijnlijk gebruikte Kriekenborch het handschrift 2554 van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek als model voor het Schepenboek. Dit hs. 2554 is het 
oudste bewaarde memorieboek en het enige met veertiende-eeuwse annotaties : 
de aantekeningen tot en met hetjaar 1399 zijn in één veertiende-eeuwse hand. 
Bijna alle aantekeningen voor de veertiende eeuw en de vijftiende eeuw komen 
ook, bijna letterlijk, voor in het Schepen boek, zodat kan aangenomen worden dat 
hs. 2554 het officiële memorieboek van de stad was in de veertiende en vijftiende 
eeuw en dat dit het handschrift is dat Kriekenborch heeft gekopieerd7

• 

Hs. 2554 is wat de veertiende eeuw betreft in één hand geschreven, in de 
vijftiende eeuw echter zijn zowel schepenlijsten als aantekeningen in vele 
verschillende handen. Dit versterkt de hypothese dat ook dit handschrift in de 
griffie van de keure werd bewaard en daar door verschillende stedelijke ambte
naren werd aangevuld. In de zestiende eeuw gaat opnieuw één hand domineren. 
Het handschrift, dat toen door de creatie van het Schepenboek zijn officiële 
functie verloren had, is dan waarschijnlijk in particuliere handen overgegaan. 
Het is mogelijk dat er nog een tussenversie bestaan heeft, waarin de aantekenin
gen uit hs. 2554 uitgebreid werden en die zo aan de basis lag van het Schepen
boek. Er zijn immers aanwijzingen dat het stadsbestuur ook in de vijftiende eeuw 
(in concreto in de jaren 14 7 4-14 7 5) een memorieboek heeft laten vervaardigen8 • 

Twee andere vijftiende-eeuwse handschriften liggen duidelijk in de lijn van de 
officiële traditie. Het gaat om het hs. 3299 van de Harleian Manuscripts in de 
British Library en één van de memorieboeken die bewaard worden in het Gentse 
Rijksarchief (fonds Gent, nr. 345). Ze moeten respectievelijk in het tweede 
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SAG, serie 101, nr. 1, f' 2r0 en f' 3r0
• 

De beide officiële handschriften werden door P.C. Van der Meersch gebruikt voor 
zijn uitgave van hetMemorieboek. Het hs. 2554 wordter aangeduid met de signatuur 
S.G. Het Schepenboek wordt Schepenenboek genoemd. Het eerstgenoemde hand
schrift was volgens de uitgever vooral belangrijk voor de uitgave van de schepen
lijsten (P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek der stad Ghendt ... , pp. 
VII-VIII). 
V. VAN DER HAEGHEN, lnventaire des archives de la villede Gand. Catalogue 
méthodique général, Gent, 1896, pp. 57-58. Zie SAG, Stadsrekeningen, 1474-75, 
f' 100 V0 

: « Item, betaelt ten beveelne als boven Andries Adaems van dat hij 
ghescreven heeft den bouc van den namen van scepenen die gheweest hebben toten 
dag he van heden, met meerandren ghescriften bij hem ghescreven up de marge van 
den zeiven boucke, naer tverclaers van der cedulle, lllib. Vl. s .. gr. ». 



kwart- oudste hand tot en met 1442, tweede hand tot en met 1446- en het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw- in één hand, tot en met 14 78- gesitueerd worden. 
Deze twee memorieboeken zijn ook onderling heel sterk verwant. De meeste 
aantekeningen zijn quasi identiek. Toch is het handschrift uit het Gentse 
Rijksarchief geen directe kopie van dat uit de British Library. In het oudste 
handschrift komen fouten voor, die niet in het jongere terug te vinden zijn. Het 
is echter niet denkbeeldig dat ze een gemeenschappelijk model hebben. 
Het merendeel van de schaarse veertiende-eeuwse aantekeningen uit hs. 2554 
komen ook in deze handschriften voor en het memorieboek uit de British Library 
heeft in een tweede hand ook twee aantekeningen uit het vijftiende-eeuwse deel 
van het officiële memorieboek. Dit Londens handschrift bevond zich in het begin 
van de achttiende eeuw in het Gentse Stadsarchief~, een aanwijzing dat ook dit 
memorieboek ooit eigendom was van een officiële instantie. 

Het officiële Schepenboek uit de zestiende eeuw lag op zijn beurt aan de basis 
van verschillende handschriften. Eén ervan is een klein, verzorgd, perkamenten 
boekje dat in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (nr. 16889 van de inventaris) 
bewaard wordt en enkel de schepenlijsten van 1540 tot en met 1566 omvat. In 
de inleiding van het handschrift, dat in 1555 begonnen is, wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat het op het memorieboek uit de griffie van de keure gebaseerd is 10

• 

De schaarse aantekeningen (enkel bij de jaren 1547 en 1557) zijn identiek aan 
die uit het Schepenboek. 
Een ander handschrift dat grotendeels gebaseerd is op het officiële Schepen boek, 
is het hs. 153 van de Gentse Universiteitsbibliotheek. De aantekeningen die de 
twee handschriften gemeenschappelijk hebben, zijn identiek. Het hs. 153 heeft 
echter nog meer annotaties en er zijn aanvullingen in een tweede zestiende
eeuwse hand. Tot en met hetjaar 1538 zijn de schepenlijsten en aantekeningen 
in de eerste hand, maar zijn er aanvullingen in de tweede hand. Dan wisselen de 
twee handen elkaar af tot en met het jaar 1557, waarna er nog schepenlijsten 
volgen in de tweede hand tot en met 1567. De aantekeningen die niet overeen
komen met die uit het Schepen boek, zijn sterk verwant met die uit het handschrift 
uit het Gentse Rijksarchief (fonds Gent, nr. 345) en dat van Roeland de Baenst 
(zie verder). In de inleiding van het hs. 153 (in de eerste hand) kan men lezen : 
« Weleken bouckwas ghedaen maecken ende scriven int scependom mer Willem 
de Wale, riddere, heere van Hansbeke ende van Axspoele ende dher Pieter 
Braems ende haeren ghesellen int jaer ons heeren duust vijfhonderf ende 
vijftiene » 11

• Dit geeft de indruk dat het handschrift begonnen is in 1515, dus 
quasi gelijktijdig met het officiële Schepenboek. Toch lijkt dat weinig waar
schijnlijk, want de annotaties in die hand lopen tot en met 1557, wat zou 

10 

11 

C.E. WRIGHT, Fontes Harleiani. A study ofthe sourees ofthe Harleian colleerion 
ofmanuscripts preserved in the department of manuscriptsin the British Library, 
Londen, 1972,p. 161. 
zie voetnoot 5. 
UB Gent, hs. 153, fO 2 V0

• 
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betekenen dat het memorieboek gedurende 42 jaar door dezelfde persoon is 
bijgehouden. Een meer plausibele verklaring is dat deze zinsnede klakkeloos 
overgenomen is uit het officiële memorieboek en dat in realiteit dit handschrift 
een heel stuk later begonnen is 12

• 

2.2.2. Een vroeg vijftiende-eeuws handschrift. 

Het tweede oudste memorieboek is het handschrift met signatuur 441 van het 
fonds Gent dat bewaard wordt in het Gentse Rijksarchief. De oudste passages 
dateren uit de vroege vijftiende eeuw. Verschillende elementen geven aan dat 
enkele van de vijftiende-eeuwse auteurs heel goed geïnformeerd waren over het 
reilen en zeilen van het stadsbestuur. Zo zijn in het handschrift briefjes ingebon
den met de namen van diegenen die in een bepaald jaar door de amman 
verbannen werden en werd naast de namen van de schepenen van 1397 tot en met 
1410 aangegeven tot welk ambacht elk van hen behoorde 13

• Toch kan het 
handschrift niet in de hoger besproken officiële traditie geklasseerd worden. De 
aantekeningen komen niet overeen (de aantekeningen van de oudste hand keren 
wel ten dele terug in de latere vijftiende-eeuwse memorieboeken uit de British 
Library en uit het Gentse Rijksarchief), er zijn afwijkingen in de schepenlijsten 
en de oudste auteur duidt de schepenen van gedeele nog aan met de oudere term 
'paysieres'. 
Vanaf het schepenjaar 1375 zijn er aantekeningen in een tweede vijftiende
eeuwse hand, vanaf 1399 zijn ook de schepenlijsten in die hand. De annotaties 
in deze hand en nog enkele andere vijftiende-eeuwse handen (tot en met 1463) 
zijn in geen enkel ander memorieboek te vinden. Een zestiende-eeuwse auteur 
heeft het handschrift verder aangevuld. Zijn aantekeningen zijn wel verwant met 
die uit andere memorieboeken. 

2.2.3. De groep de Baenst. 

In de Brugse Stadsbibliotheek wordt een handschrift bewaard, dat vooral bekend 
is omwille van het Résumé de Baenst, een unieke Franstalige samenvatting van 
het dagboek van Galhert van Brugge 14

• In het handschrift, dat eigendom was van 

12 

13 

14 
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In het officiële memorieboek kan men op f' 2 r0 lezen : « Desen bouck was vemieut 
ende ghemaect intjaer XVC ende XV int scependom mer Willem de Wale, ruddere, 
he ere van Hansbeke ende vanAxspoele, der Piet er Braem ende hueren ghesellen. ». 

Bij het kopiëren van het prohemium werd wel vaker de datum klakkeloos overge
nomen. 
M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, p. 58. 
Stadsbib. Brugge, hs. 442,37 r0 -V0

• Zie: J. Ryder, GalbertofBruges' « Joumal »: 
From Medieval Flop to Modem Bestseller, in: L. MILIS, V. LAMBERT en A. 
KELDERS, Verhalende bronnen. Repertoriëring, editie en commercialisering, 
Gent, 1996, p. 67. 



de familie de Baenst (het omvat onder andere lijsten met de bezittingen van deze 
familie), zijn ook schepenlijsten opgetekend. Deze zijn van de hand van ridder 
Roeland de Baenst. 
De schepenlijsten van Roeland de Baenst (Stadsbibliotheek Brugge, hs. 442) 
stammen uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw. De aantekeningen zijn vrij 
schaars. Het is echter gevaarlijk dit als uitgangspunt te nemen, want er zijn 
aanwijzingen dat de Baenst bewust selectief was (zie verder). De verwantschap 
is het sterkst met het handschrift 345 uit het Gentse Rijksarchief, maar er zijn ook 
gemeenschappelijke aantekeningen met de oudste hand van het handschrift 441 
uit het Gentse Rijksarchief. Voor de periode 1455 tot en met 1476 zijn er geen 
aantekeningen. De aantekeningen voor de jaren van 1476 tot en met 1485 zijn 
origineel. 
Het handschrift werd in de zestiende eeuw aangevuld met nieuwe aantekenin
gen. Deze aantekeningen vallen op door hun verhalend karakter en zijn in geen 
enkel ander memorieboek te vinden. 
Het handschrift van Roeland de Baenst werd ook door latere auteurs gebruikt. 
Het hs. 2339vandeGentse Universiteitsbibliotheek is, wathetzestiende-eeuwse 
gedeelte (geschreven in 1550) betreft, een kopie van dat van de Baenst, 
aangevuld met eigen aantekeningen. Ook één van de traktaten uit het handschrift 
van de Baenst dat buiten de context van het eigenlijke memorieboek staat- met 
de titel 'Dit is den bouck van den leenen ende previlegien van dien. Omme dat 
leengoet dat hoechste ende heerlichte dinc van der weirelt es.' - werd letterlijk 
overgenomen 15 

• Het hs. 2339 werd in de zeventiende eeuw verder gezet tot en 
met het schepenjaar 1665. Dit handschrift met de zeventiende-eeuwse aanvul
lingen lag aan de basis van een ander zeventiende-eeuws handschrift, dat nu 
bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (nr. 19212 van de 
inventaris). Dat handschrift is in verschillende zeventiende-eeuwse handen 
geschreven. De oudste auteur heeft de aantekeningen uit hs. 2339 overgenomen 
en heeft ze verder uitgebreid (gebaseerd op de late zestiende-eeuwse memorie
boeken). Ook het zeventiende-eeuwse prohemium van hs. 2339 werd overgeno
men. 

15 Stadsbib. Brugge, hs. 442, fO 15 ro- 31 ro en UB Gent, hs. 2339, fO 1 ro- 27 v0
• De 

tekst uit het handschrift uit de Brugse Stadsbibliotheek is uitgegeven in : L. 
GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des pays et comté de Flandre. Coutume 
du bourg de Bruges, deel3, Brussel, 1885, pp. 311-347. Het gaat om een verkorte 
versie van de 'Leenrechten van Vlaanderen ', een anoniem traktaat dat in zijn 
originele vorm tussen 1300 en 1350 moet tot stand gekomen zijn en dat als de oudst 
bekende Vlaamse leenrechtsbeschrijvende bron geldt (R. OPSOMMER, 'Omme 
dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt'. Het leenrecht in Vlaanderen in de 
1 4de en 1 Sde eeuw, deel 1, pp. 148-154 ). De gekende handschriften waarin de tekst 
geheel of gedeeltelijk is terug te vinden, worden opgesomd, maar hs. 2339 is daar 
niet bij. 
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2.2.4. De vroege zestiende-eeuwse memorieboeken. 

Uit de vroege zestiende eeuw stammen een aantal memorieboeken die enerzijds 
nog sterk aansluiten bij hun voorgangers uit de veertiende en vijftiende eeuw, 
maar anderzijds al een pak meer aantekeningen tellen. Twee handschriften die 
sterk verwant zijn qua aantekeningen, maar afwijkingen vertonen wat de 
schepenlijsten betreft, zijn hs. 3289 en hs. 454 uit de Gentse Universiteitsbiblio
theek. 
In het hs. 3289 zijn veel fouten in de schepenlijsten te vinden, die overeenstem
men met die uit het handschrift uit het Gentse Rijksarchief (fonds Gent, nr. 441 ). 
In het handschrift wisselen twee moeilijk te onderscheiden handen zich af. Het 
memorieboek werd aangevuld en verbeterd door een latere zestiende-eeuwse 
auteur. Deze aanvullingen zijn het meest verwant met de aantekeningen uit het 
hs. 3813 (zie verder). 
In het hs. 454 kloppen de schepenlijsten wel (behalve voor het schepenjaar 1307, 
waar beide handschriften aanvankelijk de laatste schepen van gedeele Jan Martin 
niet hadden (in het hs. 3289 is de naam in de tweede hand ingevuld)). Hs. 454 is 
geschreven in 1525 16 • Dit is te lezen in hetprohemium dat buiten deze datum 
gelijk is aan dat uit het hs. 153. De schepenlijsten van 1301 tot en met 1478 zijn 
van de hand van de zestiende-eeuwse auteur van het prohemium. Een zeven
tiende-eeuwse auteur heeft het handschrift aangevuld met de schepenlijsten van 
1479 tot en met 1525 en met Nederlandse en Latijnse annotaties. 
Het handschrift uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met inventarisnummer 
13129 is voor het grootste deel een kopie van het hs. 454. Het is geschreven in 
152917 • De schepenlijsten lopen in één hand toten met 1527. De schepenlijst van 
1528 is in een andere hand, maar de aantekeningen zijn opnieuw in de hoofd
hand. Het memorieboek heeft ook een prohemium, maar de eerste bladen zijn 
verloren gegaan. Er zijn aanvullingen in een zeventiende-eeuwse hand. 

2.2.5. De groep vander Stoet. 

In de Gentse Universiteitsbibliotheek wordt een memorieboek (hs. 2337) 
bewaard dat grotendeels van de hand van ene Joos vander Stoet is. Deze vander 
Stoet, die waarschijnlijk vanaf 1554-55 schreef, heeft een belangrijke bijdrage 
tot de evolutie van het type van het memorieboek geleverd. Hij heeft niet enkel 
geput uit oudere memorieboeken, maar ook uit andere kronieken met betrekking 
tot Gent en Vlaanderen, waardoor het aantal aantekeningen sterk oploopt. 

16 

17 
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UB Gent, hs. 454, fO 3 V 0 
: 'Des en bouc was doen maken int jaer 1525 also hiernaer 

verclaert ende ghescreven zal wezen'. 
Het prohemium eindigt eveneens met : 'De sen bouc was doen maken int jaer 1525 
also hiernaer verciaerf ende ghescreven zal wezen', maar daarna volgt: 'Ende 
gheregistereert oft overghestelt bij mij, Joos de Backere, filius Nicolaes, desen 
dysendach noen, den 14e octobris 1529' (KBB, hs. 13129, fO 2 V

0
). 



In het hs. 2337 zijn delen van een ouder memorieboek (waarvan de auteur 
onbekend is) ingelast. Dit oudere handschrift dateert uit de eerste helft van de 
zestiende eeuw en omvatte waarschijnlijk de schepenlijsten van 1301 tot en met 
1368 18

• Vander Stoet heeft dit handschrift uit elkaar gehaald en gebruikt voor 
zijn eigen memorieboek. Sommige folio's heeft hij in zijn handschrift ingevoegd 
en met eigen aantekeningen aangevuld en verbeterd, andere folio's heeft hij 
compacter overgeschreven, waarschijnlijk omdat er anders geen plaats was op 
de originele folio's voor nieuwe aantekeningen. De aantekeningen van de oudere 
auteur zijn verwant met die uit de vroege zestiende-eeuwse handschriften en 
komen heel sterk overeen met die van de zestiende-eeuwse auteur van hs. 2554. 
Qua vorm lijkt het handschrift heel sterk op hs. 3289 (langwerpig boekje), een 
vorm die vander Stoet behouden heeft. 
Joos vander Stoet heeft zijn handschrift verder aangevuld met aantekeningen uit 
andere handschriften en kronieken. Voor de zestiende eeuw (tot en met 1566) 
zijn de annotaties grotendeels origineel (zie 4.4.1.1.). 
Vanaf het schepenjaar 1566 werd het handschrift verder gezet in een achttiende
eeuwse hand. Deze achttiende-eeuwse auteur heeft ook een kopie vervaardigd 
van het hs. 2337 (UB Gent, hs. 2563). 

Het hs. 2337 is vrij slordig, de aantekeningen zijn op verschillende tijdstippen 
aangevuld. Het hs. 2552 uit de Gentse Universiteitsbibliotheek dat ook van de 
hand van Joos vander Stoet is, heeft een ander karakter19

• Het is aan één stuk 
doorgeschreven, het systeem van één schepenlijst per foliozijde is opgegeven. 
De aantekeningen komen grotendeels overeen, maar in het hs. 2552 zijn ze meer 
uitgewerkt en staan ze vaak ook in een andere volgorde. Mijn hypothese is dat 
dit een bewerking van het persoonlijke memorieboek van vander Stoet is, niet 
voor eigen rekening, maar in opdracht geschreven. 
Een negentiende-eeuws handschrift uit de Gentse Universiteitsbibliotheek (hs. 
3801) is een kopie van hs. 2552, maar de schepenlijsten werden achterwege 
gelaten. 

2.2.6. De late zestiende-eeuwse memorieboeken. 

De groep late zestiende-eeuwse memorieboeken die bewaard gebleven zijn, 
vertonen opvallende gelijkenissen. Een directe voorganger van deze groep is het 
hs. 3813 uit de Gentse Universiteitsbibliotheek. Dit handschrift heeft P.C. Van 

18 

19 

De aantekeningen in de eerste hand lopen tot f' 50 r0 
( 1368). Op de keerzijde van 

deze folio komt de schepenlijst van 1369, maar nu in de hand van Joos vander Stoet. 
Deze foliozijde was dus aanvankelijk blanco en hieruit kan men afleiden dat dit het 
laatste blad van het oorspronkelijke handschrift was. 
In dit handschrift is zijn naam niet terug te vinden, maar het schrift is identiek, 
evenals het karakteristieke gebruik van rode inkt. Ook komen dezelfde 
chronogrammen terug. 
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der Meersch als uitgangspunt genomen voor zijn uitgave20 • Het is tot en met 1554 
in één zestiende-eeuwse hand geschreven. Er zijn opvallend veel afwijkingen 
tegenover de andere handschriften : dezelfde onderwerpen staan bij andere 
jaren, vaak staan fouten in de aantekeningen. Dit memorieboek is verwant met 
hs. 2337 en hs. 2552, maar er werd ook geput uit andere kronieken21 

• Sommige 
gedeelten uit het hs. 3813 werden als model voor de late zestiende-eeuwse 
handschriften gebruikt. Zo zijn de aantekeningen voor de opstand tegen Keizer 
Karel het uitgebreidst in dit handschrift. De latere memorieboeken hebben een 
beknoptere versie hiervan. 
Het hs. 3813 is verder aangevuld door twee zestiende-eeuwse handen (1554-
1556 en 1556-1588). Daarna volgt een zeventiende-eeuwse Latijnse kroniek 
zonder schepenlijsten door een monnik uit de Sint-Pietersabdij (Andreas van 
Heule). 
Het hs. 3860 van de Gentse Universiteitsbibliotheek is samengesteld uit frag
menten van verschillende memorieboeken en andere handschriften. Eén van die 
fragmenten is in dezelfde hand als hs. 381322 

, wel komen de aantekeningen niet 
helemaal overeen (in hs. 3813 zijn ze veel uitgebreider). 

We hebben de indruk dat in de late zestiendeeeuw het type van het memorieboek 
in de mode kwam. Er zijn vier handschriften uit die periode bewaard23

, die zowel 
inhoudelijk als vormelijk sterke gelijkenissen vertonen, maar waarvan de filiatie 
moeilijk uit te maken is. De meest aanvaardbare verklaring hiervoor is dat er veel 
meer handschriften waren, maar dat de meeste tussenschakels verloren zijn 
gegaan. 
Deze groep van latere zestiende-eeuwse memorieboeken heeft een ander karak
ter dan de vroegere handschriften. In die vroegere memorieboeken waren er één 
of twee schepenlij sten per foliozijde en werd de resterende ruimte opgevuld met 
aantekeningen. Deze aantekeningen waren doorgaans zeer beknopt. De latere 
zestiende-eeuwse handschriften zijn veel minder spontaan. Schepenlijsten en 
aantekeningen werden samen gekopieerd en lopen door (dus niet meer gebonden 
aan de pagina). De aantekeningen zijn ook veel uitgebreider, zodat één schepen
jaar vaak verschillendefolio's beslaat. 
De handschriften hebben een keurig en verzorgd, maar stereotiep uitzicht : de 
folio's zijn omkaderd en er wordt rode inkt gebruikt. In hs. 2547 en 3792 zijn er 
ingekleurde pentekeningen en in hs. 2489 werd er plaats gelaten voor tekenin-

20 

21 

22 

23 
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P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek der stad Ghendt ... , p. Il. 
Bij het schepenjaar 1338 (p. 40) staat bijvoorbeeld een bijna letterlijke passage uit 
de Kronijk van Vlaenderen (zie C.P. SERRURE en Ph. BLOMMAERT (uitg.), 
Kronijk van Vlaenderen, van 580 tot 1467, deel 2, pp. 203-204.) die in geen enkel 
ander handschrift voorkomt. 
UB Gent, hs. 3860, f' 45 r0 

- 48 V
0 (1540 tot en met 1551 ). 

UB Gent, hs. 2489 (in één hand tot en met 1568), hs. 2547 (in één hand tot en met 
1589) en 3792 (in éénhand toten met 1572); RAG, fonds Gent, nr. 380 (in één hand 
tot en met 1565). 



gen, maar die zijn er nooit gekomen. Het is mogelijk dat deze handschriften in 
opdracht vervaardigd werden. Opvallend is dat er in deze handschriften geen 
aanwijzingen te vinden zijn over wie de oorspronkelijke zestiende-eeuwse 
eigenaars waren. 
De onmiddellijke voorloper lijkt het hs. 2552 van vander Stoet, waar schepen
lijsten en aantekeningen ook continu doorliepen en de aantekeningen uitgebrei
der waren. Er zijn inderdaad sterke inhoudelijke overeenkomsten met dit 
handschrift, maar ook met zijn voorganger hs. 2337 (waarin voor het eerst 
bewust uit verschillende bekende kronieken werd geput). Ook werden aanteke
ningen uit de vroege zestiende-eeuwse memorieboeken overgenomen. Zoals 
gezegd, is zeker voor de opstand tegen keizer Karel,_ hs. 3813 het model. 
Twee handschriften zijn wel rechtstreeks met elkaar verwant: hs. 3792 van de 
Gentse Universiteitsbibliotheek en het handschrift uit het Gentse Rijksarchief 
(fonds Gent, nr. 380) zijn quasi identiek. Waarschijnlijk is het memorieboek uit 
het Rijksarchief de voorganger : bij het onderzoek naar de varianten bleek dit 
handschrift het meest bij de oudere memorieboeken aan te sluiten en ook gaat de 
zestiende-eeuwse hand maar tot en met 1565, hs. 3792 uit de UB daarentegen 
loopt tot en met 1572. 
Het zeventiende-eeuwse hs. 2487 van de Gentse Universiteitsbibliotheek is 
grotendeels een kopie van het handschrift nr. 380 van het fonds Gent uit het 
Gentse Rijksarchief. Dit handschrift werd door de eigenaar zelf, de Gentse arts 
Jan Stalins, geschreven in 1615. 
Het oudste deel van de schepenlijsten van hs. 2550 van de Gentse Universiteits
bibliotheek is ook zeventiende-eeuws ( 1629). De schaarse aantekeningen sluiten 
sterk aan bij de late zestiende-eeuwse handschriften, maar een rechtstreekse 
filiatie kan niet aangeduid worden. Het memorieboek werd aangevuld door 
verschillende zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse auteurs. 

2.3. Besluit. 

Bij de vergelijking van de handschriften hebben we ons geconcentreerd op de 
handschriften van de veertiende tot de vroege zeventiende eeuw en dan vooral 
op die waarvan de schepenlijsten in 1301 beginnen. De andere memorieboeken 
zijn latere voortzettingen of negentiende-eeuwse bewerkingen of beperken zich 
tot een bepaalde periode, die ze veel uitgebreider behandelen. 
Een echte, onbetwistbare stamboom van de handschriften maken lijkt een 
onmogelijke opdracht, daarvoor zijn er teveel missing links. Wel is het duidelijk 
dat het type van het memorieboek een algemene evolutie kende. Aanvankelijk 
stonden de schepenlijsten centraal en was het aantal aantekeningen heel beperkt. 
In het oudste memorieboek zijn op honderd jaar slechts acht, heel korte 
aantekeningen te vinden. In de vijftiende eeuw waren de aantekeningen nog 
steeds schaars en beknopt. Deze traditie werd voortgezet in het officiële 
Schepenboek. De vroege zestiende-eeuwse memorieboeken sloten inhoudelijk 
en formeel nog sterk aan bij de vijftiende-eeuwse, de annotaties werden echter 
steeds uitgebreider. Het memorieboek van Joos vander Stoet vormde een 
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belangrijke schakel. Hij nam veel gegevens uit andere memorieboeken over, 
maar ook uit bekende kronieken. De aantekeningen zelf waren nog steeds 
bondig, maar werden in het hs. 2552 meer uitgewerkt. De late zestiende-eeuwse 
en vroege zeventiende-eeuwse handschriften kregen steeds meer het karakter 
van echte kronieken met uitgebreide aantekeningen, vaak ontleend aan bekende 
kronieken. De jongere memorieboeken voegden hier niet veel aan toe. Het 
discours werd enkel nog meer uitgesponnen. 

70 



Hoofdstuk 3 : 

De auteurs en de eigenaars 
van de memorieboeken 



3. DE AUTEURS EN EIGENAARS VAN DE MEMORIEBOEKEN. 

3.1. Inleiding. 

Victor Fris was de eerste die opmerkte dat het type van het memorieboek 
ontstaan was doordat particulieren de officiële schepenlijsten gekopieerd had
den en verrijkt hadden met aantekeningen'. De vraag wie precies deze particu
lieren waren heeft noch Victor Fris, noch Jozef Scheerder, die Fris' hypothese 
overnam, systematisch beantwoord. Om de functie van het type van het memorie
boek te begrijpen, de geschiedenis van de bron te reconstrueren en de inhoud van 
de individuele memorieboeken te duiden, is het echter essentieel de dragers- de 
Träger van J.B. Menke- individueel en als groep te kennen. 
In de memorieboeken wordt soms in korte nota's informatie gegeven over de 
auteurs of latere eigenaars of staan op het dek- of schutblad de naam of het ex
libris. In verhouding zijn veel meer aanwijzingen te vinden over latere eigenaars 
dan over de oorspronkelijke auteurs. Met de gegevens die voorhanden waren, 
hebben we getracht zoveel mogelijk informatie over de auteurs en eigenaars te 
verzamelen. Er werd gezocht naar elementen die een verklaring kunnen geven 
waarom iemand een memorieboek bezat : binding met de stad, politieke en 
professionele bezigheden, familiale achtergrond, culturele activiteiten ... 
De opzoekingen zijn bewust beperkt gehouden tot de periode van de veertiende 
tot de vroege negentiende eeuw. Het officiële Schepenboek stopt met de lijst van 
1816, omdat toen de aloude bestuurlijk organisatie - 26 schepenen in twee 
schepenbanken- voorgoed verdween. Na deze datum zijn nog memorieboeken 
geschreven, maar deze waren slechts kopieën van de oudere. De oudere hand
schriften zelf kwamen in het circuit van de openbare veilingen terecht2. De 
meeste negentiende-eeuwse eigenaars zijn dan ook bibliofielen zonder meer. 
Ondertussen werden de memorieboeken stilaan opgekocht door het Gentse 
Stadsarchief. Verschillende exemplaren zijn op veilingen aangekocht door de 
stadsarchivarissen Prudens van Duyse en Ferdinand Vanderhaeghen3

• In 1885 
en 1890 werd het merendeel van de handschriften uit het Stadsarchief door de 
Commissie van de Archieven der stad Gent overgeheveld naar de Gentse 
Universiteitsbibliotheek, die er ook enkele op veilingen had aangekocht. Een 
belangrijk deel kwam in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel terecht. Twee van 
die handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek bevinden zich nu in het 

V. FRIS, Bibliographie de 1' histoire de Gand, deel1, Gent, 1907, p. 58 nr. 76. 
Zie de verwijzingen bij de beschrijvingen van de handschriften (bijlagen). 
Prudens van Duyse is verantwoordelijk voor de aankoop van SAG, serie 101, nr. 3 
en UB Gent, hs. G. 6142, Ferdinand Vanderhaeghen, voor UB Gent, hs. 2489, hs. 
2552 en hs. 2337 (zie de beschrijving van de handschriften). 
1. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken 
bewaard in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 19. 
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Rijksarchief te Gent5
• Daar kwamen onlangs ook drie exemplaren uit het 

Algemeen Rijksarchief terecht6 • 

We hebben niet alle eigenaars, waarvan de namen bekend zijn, kunnen identifi
ceren. In sommige gevallen zijn er ook twijfels over de juiste identificatie of zijn 
er verschillende mogelijkheden. Dit wordt steeds aangegeven in de tekst. De 
eerste twee nota's gaan over twee vijftiende-eeuwse memorieboeken waarvan 
de auteurs of eigenaars niet met naam bekend zijn. Aangezien de vijftiende
eeuwse handschriften in een volgend hoofdstuk in extenso behandeld worden, 
hebben we toch geprobeerd op basis van inhoudelijke gegevens een profiel te 
schetsen. 
De laatste nota gaat over de twee met naam bekende kopiisten van het officiële 
Schepenboek Hun achtergrond is minder relevant voor de duiding van het type, 
omdat het hier telkens om een officiële opdracht en niet om een persoonlijk 
initiatief ging. Toch zal in het geval van Maxiruiliaan de Vriendt blijken dat zijn 
eigen politieke overtuiging zijn weergave van de eigentijdse gebeurtenissen 
kleurde (zie 4.4.3.). 

3.2. Biografische nota's. 

3.2.1. Klerk van den bloede- Sint-Pietersabdij (RAG, fonds Gent, nr. 441). 

Het oudste vijftiende-eeuwse memorieboek werd door verschillende auteurs 
bijgehouden tot 1463 en werd door een zestiende-eeuwse auteur aangevuld. De 
namen van de auteurs of eigenaars zijn onbekend. Het handschrift omvat naast 
de schepenlijsten verschillende kopieën van privilegies die betrekking hebben 
op het land van Waas en de kasseirij van de Oudburg en een Nederlands en een 
Frans afschrift van het charter van Senlis. Opvallend is dat in het handschrift 
verschillende briefjes ingebonden zijn met de namen van diegenen uit Gent 
verbannen werden door de amman (voor de jaren 1393, 1400, 1403 en 1408). 
Verschillende elementen wijzen in de richting van het ambt van de klerk van den 
bloede. Deze klerk had de functie van griffier in de criminele rechtspraak van de 
stad7 . Hij moest de registers bijhouden van alle veroordelingen en boetes en ook 
van alle verbanningen. Dit laatste register kreeg de naam van ballyncbouc8

• De 
briefjes met de namen van de ballingen kunnen uit deze professionele bekom
memis voorkomen. Het ambt van klerk van den bloede werd gehouden als 
erfelijk leen van de graaf van Vlaanderen en was afhankelijk van het leenhof van 

RAG, fonds Gent, nrs. 345 en 380. 
RAG, fonds Gent, nrs. 441,442 en 443. 
V. FRIS, Le clerc de sang à Gand, Annales de l ' Académie d'archéologie de 
Belgique, X, 6e serie, 1922, p. 199. 
V. FRIS, art. cit., p. 202. 



de Oudburg van Gent9 
• Dit zou verklaren waarom in het handschrift zoveel 

aandacht gaat naar de kasseirij van de Oudburg. De klerk van den bloede moest 
ook op het moment van de magistraatsvernieuwing de eed voorlezen aan de 
nieuw verkozen schepenen 10

• Dat zo iemand er baat bij had de officiële lijsten 
met de namen van de schepenen te kopiëren, lijkt logisch. Van een andere 
belangrijke taak van de klerk van den bloede, namelijk de eer bij de inhuldiging 
van een nieuwe graaf of gravin de eed afte nemen in de Sint-Janskerk 11

, is echter 
geen spoor in het memorieboek. 
De oudste hand dateert uit de vroege vijftiende eeuw, de briefjes met de namen 
van de ballingen (weliswaar in verschillende handen, het eerste is in die oudste 
hand) hebben betrekking op de periode 1393-1408. Van 1392 tot en met 1413 
was Geraard ISoetamis klerk van den bloede 12 • Misschien kan het memorieboek 
aan hem toegeschreven worden. 
Het ambt van klerk van den bloede was aanvankelijk in handen van de familie 
Ser Lennoets. Jan Ser Lennoets (klerk tussen 1364-1392) had echter enkel een 
dochter. Door zijn huwelijk met Elisabeth Ser Lennoets slaagde Geraard I 
Soetamis erin het ambt naar zijn familie te halen. Hij werd opgevolgd door zijn 
zoon Geraard 11 13 • 

De tweede vijftiende-eeuwse hand, met aantekeningen bij de jaren 1375 tot en 
met 1400, concentreert zich inhoudelijk sterk op de kerkgeschiedenis in het 
algemeen en de Sint-Pietersabdij in het bijzonder. Het aantreden en overlijden 
van de abten wordt vermeld, samen met allerlei gebeurtenissen in en rond de 
abdij, zoals bijvoorbeeld de grote brand in 1379. Waarschijnlijk werd dit deel 
van het memorieboek door iemand uit de abdij, een monnik, geschreven. In één 
annotatie (over de rellen te Gent naar aanleiding van het Westers Schisma) maakt 
de auteur duidelijk dat hij zichzelf niet als één van de stedelingen beschouwt : 

Ende tvolc van der stede cam oec al ghewapent hute ... 14 

De aandacht voor de kerkgeschiedenis vermindert bij de latere auteurs. Eén van 
die auteurs heeft, uitzonderlijk voor de vijftiende-eeuwse memorieboeken, veel 
aandacht voor de verkiezing van de deken van de weverij en de overdeken van 
de kleine neringen. Dit kan betekenen dat het handschrift opnieuw in een heel 
ander milieu - ditmaal het ambachtsmilieu - terechtkwam. 

10 

11 

12 

13 

14 

V. FRIS, art. cit., p. 204. 
V. FRIS, art. cit., p. 207. 
V. FRIS, art. cit., p. 201. 
V. FRIS, art. cit., p. 227. 
V. FRIS, art. cit., pp. 226-228. 
ARA, Ms. divers, nr. 930a, f' 42 r0

• 
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3.2.2. Een Gentse auteur uit de late vijftiende eeuw (RAG, fonds Gent, nr. 
345). 

Een laat vijftiende-eeuws memorieboek is volledig in één hand geschreven en 
loopt tot en met 1478. Bij het schepenjaar 1466 (intrede van Karel de Stoute in 
Gent) staat : « ... ende ons was gheconsenteert ter maert staende ... ».Ook bij de 
schepenjaren 1468 en 1476 is sprake van« ons». Daaruit kan men afleiden dat 
de auteur zeker vanaf 1466 bepaalde gebeurtenissen actief meegemaakt heeft en 
dat hij een Gentenaar was. Bij de drie vermelde jaren gaat het immers over het 
geven of onthouden van privileges aan de stad Gent. Vermoedelijk is het 
handschrift wel pas na 14 7 6 geschreven. In de aantekening van 1466 spreekt de 
auteur over Karel de Stoute als« ... onsen prince die doe was ... »,dit betekent dat 
Karel op het moment dat dit neergeschreven werd, al overleden was. Karel de 
Stoute sneuvelde, zoals bekend, bij Nancy op 12 januari 1477 15 • 

Aangezien het handschrift maar tot en met het schepenjaar 14 78loopt en het ten 
vroegste in 1477 kan geschreven zijn, kunnen we best aannemen dat het in zijn 
geheel na 14 78 geschreven is, zonder latere aanvullingen en wel door een Gentse 
auteur die zeker voor de jaren zestig en zeventig van de vijftiende eeuw als een 
actief burger van de stad Gent kan beschouwd worden. 

3.2.3. Roeland de Baenst (Stadsbib. Brugge, hs. 442). 

Een vijftiende-eeuws register van familiebezittingen behoorde toe aan Roeland 
de Baenst en zijn oudste zoon Antoon. Achteraan staan de schepenlijsten van 
1301 tot en met 1487. Deze zijn van de hand van Roeland de Baenst. 
De adellijke familie de Baenst was oorspronkelijk afkomstig uit het land van 
Cadzand16

• Op het einde van de vijftiende eeuw had de familie er nog steeds 
bezittingen 17 • In die periode was deze farnilie echter vooral actief in Brugge en 
het Brugse Vrije. Daar had ze zich kunnen opwerken door allerlei ambten in 
hertogelijke dienst uit te oefenen 18

• Jan 11 de Baenst was baljuw van Brugge en 
het Vrije van 1438 tot 1460 en raadsheer van Filips de Goede 19

• Zijn zoon, Jan 
III de Baenst, was ook raadsheer van Filips de Goede en verschillende malen raad 

15 

16 

17 

18 

19 
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V. Fris, Histoire de Gand, p. 144. 
J. GAILLARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, Brugge, 
1857, deel 1, p. 22. 
Stadsbib. Brugge, hs. 442, F 227 V 0 

: 'Item, hiernaer volght de tafle van den polders 
van den houden lande van Cadsant. Ende alle de polders die Antheunis de Baenst, 
filius mer Roelandts, landt in heeft, die sijn gheteekent met deesen teekene : e'. 
J. VAN ROMP AEY, Het grafelijke baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Bourgon
dische periode, Brussel, 1967, p. 238; N. GEIRNAERT, Hofvan Watervliet/Hof 
van Sint-Joris : Bouwheer en verdere lotgevallen, in : S. V ANDENBERGHE 
(uitg.), Het Hofvan Watervliet in de Oude Burg te Brugge, Brugge, 1983, p. 12. 
R. DE KEYSER, Hetkasteel van Lembeke te Oostkerke en zijn bezitters, in :Album 
Archivaris los. de Smet, Brugge, 1964, p. 228; N. GEIRNAERT, art. cit., p. 12. 



van de stad Brugge, eenmaal schepen en driemaal burgemeester20
• Tijdens de 

troebelen na de dood van Karel de Stoute werd hij samen met andere prominen
ten door de Bruggelingen van machtsmisbruik en collaboratie met het overheicts
gezag beschuldigd. Na het overlijden van Maria van Bourgondië koos deze Jan 
III de Baenst zonder aarzelen de partij van Maximilaan van Oostenrijk21 

• 

Loctewijk de Baenst was eenmaal tresorier van de stad Brugge en eenmaal 
burgemeester. Zijn zoon, Paul de Baenst (ca. 1442-1497) bracht het tot voorzitter 
van de Raad van Vlaanderen22

• 

Op het einde van de vijftiende eeuw brak de familie ook door in de Gentse 
politiek23 

• Ridder Roeland de Baenst was de eerste die zich in Gent vestigde. Hij 
was de oudste zoon van Antoon, een broer van Jan II de Baenst, en Isabeau 
Moens24

• Antoon de Baenst oefende op verschillende tijdstippen het ambt van 
baljuw van Veurne, van Ieper en van de Vier Ambachten uit. Roeland volgde 
hem in die laatste functie op en was 22 jaar onafgebroken baljuw25 

• Ook hij was 
raadsheer van Filips de Goede26

• 

Roeland wist zijn positie in Gent te verzekeren door met een lid van de 
vooraanstaande familie Utenhove te huwen. Zijn echtgenote Katelijne Utenhove 
was de dochter van Jacob Utenhove en Kathelijne Leyns. Ze overleed in 1476 in 
een huis in de Voldersstraat27 

• Het koppel had vier zonen en één dochter : 
Antoon, Roeland, Guy, Jan en J acquemijne, waarschijnlijk de oudste28 

• Roeland 
hertrouwde kort na de dood van zijn eerste echtgenote29

• In zijn testament wordt 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

J. GAILLARD, op.cit., dee11, p. 27. 
N. GEIRNAERT, art. cit., pp. 12-13. 
BRITZ, 'Baenst (Paul de)', in: Biographie Nationale, deel1, 1866, kol. 620. 
M. BOONE, M. DANNEEL en N. GEIRNAERT, Pieter IV Actornes (1460-ca. 
1496) een Brugs patriciër in Gent, HMGOG, XXXIX, 1985, p. 135. 
J. GAILLARD, op.cit., deel 1, p. 31. 
J. VAN ROMPAEY, op. cit., pp. 238-239. 
RAG, Familiearchief Preud'homme d'Hailly, nr. 132 (10 december 1458) : 
'Roeilande den Baenst, raed ons gheduchs heeren shertoghen van Bourgognen, etc. 
ende zijn bailliu van den Vier Ambachten ... '.Zie ook J. GAILLARD, op.cit., deel 
1, p. 33. 
In 1487 was dat huis in het bezit van haar tweede zoon, Roeland de Baenst (K. 
HANCKE, Conflict en Confiscatie. Een Bijdrage tot de Kennis van de Sociale 
Structuren te Gent op het Einde van de XVde eeuw, RUG, 1995 (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), deel 2, p. 8). 
SAG, Register van de Staten van Goed, 1475-1476, f' 224 V 0 (staat van goed van 
Kathelijoe Utenhove, 8 juli 1476). Zie ook J. GAILLARD, op.cit., deel 1, p. 33. 
Zijn tweede vrouw wordt in verschillende bronnen vermeld, maar zonder naam. In 
Roelands testament wordt ze enkel met de voornaam genoemd : 'Katelinen, min en 
wive als min testamentnerigghe'. Zij liet op 9 januari 1487 zijn testament uitvoeren 
(RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 133). Gaillard geeft Katelijoe 
d'Uutcourt als naam op van die tweede vrouw, maar dat is waarschijnlijk een 
verbastering van Uutenhove en dus een fout (1. GAILLARD, op. cit., deel1, p. 34). 
Roeland was in ieder geval al hertrouwd in 1478 (RAG, Familiearchief de 
Preudhomme d'Hailly, nr. 77 (huwelijkscontract Jacquemijne de Baenst). 
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één bastaardzoon, Olivier, vermeld30
• 

Roeland de Baenst werd op 18 februari 14 77 voorschepen van gedeele in de 
tweede schepenbank van het schepenjaar 147631

• Maria van Bourgondië moest 
toen, na de onverwachte dood van haar vader, toelaten dat de schepenen opnieuw 
volgens het charter van Senlis (1301) en volgens de oude gewoontes werden 
verkozen. Daarbij werden de beperkingen van de vrede van Gavere (1453) en het 
Calfvel (1468) ongedaan gemaakt. Het stedelijk particularisme behaalde een 
tijdelijkeoverwinning32

. In 1478 kreeg Roeland de positie van voorschepen van 
de keure33

• 

Het was niet ongewoon dat de ambachtsgilden in tijden van politieke crisis een 
beroep deden op edelen om de functie van voorschepen waar te nemen. Dat 
gebeurde voornamelijk op momenten van acute weerstand tegen de centrale 
overheid. De adel en politieke betrouwbaarheid van de voorschepenen moesten 
geloofwaardigheid verlenen aan het nieuwe bestuur34

• 

In het memorieboek van Roeland de Baenst worden de annotaties inderdaad 
talrijker en uitgebreider vanaf het schepenjaar 1476. Het is dan ook erg waar
schijnlijk dat hij in dat jaar met het kopiëren van de schepenlijsten begon. De 
aantekeningen houden op in het schepenjaar 1486. De verklaring is simpel : 
Roeland is in het najaar van 1486 overleden35 

• Hij werd op eigen wens begraven 
in de Sint-Baafskathedraal (toen Sint-Janskerk)36

• 

De overgang van de familie de Baenst van het Brugse naar het Gentse politieke 
en mondaine leven lijkt erg geslaagd. Roelands tweede zoon, ook een Roeland, 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
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RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 133 : 'Item, zo gheve ie Olivier, 
minen naturliken zone, ... '. 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek ... , deel 1, p. 303. 
V. FRIS, Histoire de Gand., p. 145. 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek ... , deel1, p. 307. 
W.P. BLOCKMANS, Het wisselingsproces van de Gentse schepenen in de 1SC 
eeuw (1400-1506), HMGOG, XLI, 1987, pp. 93-94. Ridder Roeland de Baenst 
wordt vermeld op p. 94. 
J. GaiHard geeft op basis van een grafsteen 1484 als sterfjaar (J. GAILLARD, op. 
cit., deel 1, p. 34 ). Dit kan niet kloppen, omdat de terminus post quem 15 augustus 
1486 moet zijn (Roeland heeft de schepenlijst van 1486 nog neergeschreven). In het 
familieregister heeft Antoon geschreven: 'Coppie van den rappoorten die ie 
overgheven moet den bailliu van Vue me of zijnen stehoudere van den Ie enen die mij 
toecammen zijn bij den overlijdene van mer Roelant de Baenst, mijnen vadere ... 
ende was ghedaen den XII in decembre Xll/lc LXXXVJtich' (St.Bib.Brugge, hs. 442, 
f' 10 r0

). Het testament van Roeland de Baenst werd op 9 januari 1487 door zijn 
weduwe bij de notaris gebracht (RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 
133). In een verzameling van grafschriften wordt 17 november 1586 als sterfdatum 
opgegeven (UB Gent, hs. G. 11478 (Recueil des épitaphes tant anciennes que 
modemes des églises, couvents, monastères, cloîtres, hopitaux et cimetières de la 
villede Gand, rassemblées par A.L. Van Hoorebeke. Tome 1 (S.Bavon-S.Nicolas), 
p. 213). Van Hoorebeke zit wel een eeuw verkeerd, maar 17 november 1486 kan heel 
goed kloppen als sterfdatum. 
RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 133 (testament Roeland). 



bekleedde dertien politieke mandaten in Gent in de periode 1495-1534. Hij was 
daarbij driemaal voorschepen van de keure en tweemaal voorschepen van 
gedeele37 

• Roelands derde zoon, Guy, was ontvanger in 150038 
• Antoon, de 

oudste zoon, die zijn vader in de meeste lenen opvolgde en tussen 14 7 4 en 14 77 
baljuw van Sluis was39

, liet van zich spreken door in 1521 tijdens het schermen 
zijn tegenstander, een Hembyze, per ongeluk neer te steken40 

• Roelands enige 
dochter, Jacquemijne, trouwde met mannen uit belangrijke Gentse families, een 
eerste maal met Christoffel Triest (in 1477 was ze reeds weduwe)41 en een 
tweede maal, in 1478, metJan I Damman42

• Ze was vooral op het religieuze vlak 
actief. Ze was erg bekommerd om het zielenheil van haar voorouders en liet 
verschillende malen missen bestellen : in 1506 in de Sint-Jacabskerk voor de 
leden van de familie Sersanders en Leyns43

, in 1522 in het godshuis te Poortakker 
voor haar grootouders aan moederszijde44 en in 1524 bij de Karmelieten voor 
haar overleden echtgenootJan I Damman45 

• Ook is een gedrukte gunstbrief met 
houtsnede van haar bewaard die ze via een apostolisch protonotaris verkregen 
had ter vergiffenis van haar zonden ( 1487)46 • 

Jacquemijne de Baenst voerde ten dele de wensen van haar moeder uir7
, maar 

toch is het opvallend dat ze haar missen uitsluitend voor haar Gentse familiele
den voorbehield. Andere nakomelingen van Roeland de Baenst vergaten de band 
met Brugge echter niet. Hetzelfde handschrift waarin Roeland de Baenst de 
Gentse schepenlijsten bijhield, bevat een samenvatting van het dagboek van 
Galbert van Brugge, bekend onder de naam Résumé de Baensr-48

• De auteur was 
waarschijnlijk een lid van de familie de Baenst, die het handschrift van Roeland 
en Antoon geërfd had. Antoon de Baenst overleed in Brugge en twee van zijn 
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P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek ... , deel 1, pp. 368, 370, 375 en 
378 ; deel2, pp. 7, 31, 40, 48, 65, 69, 76, 79, 87 en 96 ; M. BOONE, M. DANNEEL 
en N. GEIRNAERT, Pi eter IV A dornes ( 1460-ca. 1496) een Brugs patriciër in Gent, 
HMGOG, XXXIX, 1985, p. 134. 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek ... , deel 1, p. 379. 
J. VAN ROMPAEY, op.cit., p. 645. 
'Item, in ditjaer stack doot Antheunis de Baenst,filius Roe lans, eenen Bussaert van 
Hembiese, filius Bussaert, onbewist int schermene, den XIP'en octobre' (UB Gent, 
hs. 2337, F 132 r0

). Het kan hier ook gaan om de zoon van Roeland, de tweede zoon 
van onze Roeland (J. GAILLARD, op.cit., deelt, p. 34). 
SAG, Jaarregister van de Keure, 1476-77, F 2 V 0 (3 maart 1476). 
RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 77 (huwelijkscontract). 
RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 130. 
RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 131. 
RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 80. 
RAG, Familiearchief de Preudhomme d'Hailly, nr. 78 (wordt in de brandkast 
bewaard). 
SAG, Register van de Staten van Goed, 1475-1476, f' 225 V

0
• 

Stadsbib. Brugge, hs. 442, 37 r0
-V

0
• Jeff Rider schrijft het toe aan ofwel Roeland 

ofwel zijn zoon Antoon (J. Ryder, Galhert ofBruges' « Joumal »: From Medieval 
Flop to Modern Bestseller, in: L. MILIS, V. LAMBERT en A. KELDERS, 
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zonen vervulden opnieuw belangrijke functies in die stad : Jacob de Baenst was 
raad en hoofdman van de stad en Jan de Baenst was verschillende malen 
burgemeester-49 • Misschien is één van beiden de auteur van het Résumé de 
Baenst. 

3.2.4. Joos de Backere (KBB, hs. 13129). 

De figuur van Joos de Backere bezorgde ons veel problemen en onopgeloste 
vragen. Nochtans beschikken we over een duidelijke aantekening in het bewuste 
memorieboek : 

Ende gheregistereert oft overghestelt bij mij, Joos de Backere, filius Nicolaes, 
desen dysendach noen, den J4e octobris 152g5°. 

Eén ding is zeker : er is nooit een schepen met die naam geweest. Er is echter wel 
een Joos de Backere uit dezelfde tijd, die in de literatuur erg veel aandacht 
gekregen heeft. De reden daarvoor is dat hij de eerste ketter en enige Lutheraan 
was, die in Gent op de brandstapel belandde. Deze Joos de Backere was een heel 
aanzienlijk man en droeg de titel van ridder van het Heilige Graf. Volgens de 
verhalende bronnen was hij omwille van zijn liefdadigheid ten opzichte van de 
armen erg geliefd. Zijn filantropische ideeën moeten hem echter tot belangstel
ling voor het ketterse gedachtegoed geleid hebben. In 1528 werd hij een eerste 
maal veroordeeld, nadat in zijn huis boeken van Jan Hus waren aangetroffen. 
Zijn tong werd doorstoken en zijn haar verbrand en er werden hem verschillende 
boeterituelen opgelegd. Op 14 oktober 1529 ( ! ) vaardigde Keizer Karel een 
nieuw plakkaat uit waardoor de straffen voor ketterij ernstig werden verzwaard. 
Ridder Joos de Backere werd het eerste Gentse slachtoffer. Hij werd op 29 
november 1530 terechtgesteld51

• 

In de bronnen - zowel juridische als verhalende, waaronder enkele memorie-

49 

50 

51 
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Verhalende bronnen. Repertoriëring, editie en commercialisering, Gent, 1996, p. 
67), maar op basis van vergelijking met hun handschrift, moet ik het aan een derde 
auteur toeschrijven (zie foto's in bijlagen). Dezelfde auteur heeft op verschillende 
folio's aantekeningen gemaakt over de geschiedenis van Brugge en heeft ook 
Roelands schepenlijsten verder aangevuld met aantekeningen. 
J. GAILLARD, op.cit., deel 1, pp. 35-36. 
KBB, hs. 13129, f' 2 V0

• Het laatste cijfer is niet helemaal duidelijk, misschien is de 
juiste lectuur 1528. 
J.B. CANNAERT, Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, 
Gent, 1835 (derde uitgave), p. 61 en pp. 323-324; P. FREDERICQ, Corpus 
documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae. Vijfde deel : tijd
vak der hervorming in de zestiende eeuw, Gent-'s Gravenhage, 1902, p. 343; A. 
VAN WERVEKE, De eerste tienjaren kettervervolging onder Keizer Karel en de 
eerste Lutheraanse martelaar te Gent (1521-1530), De Vlaamsche Gids, IV, 1908, 
pp. 469-472; V. FRIS, Histoire de Gand, p. 187; A.L.E. VERHEYDEN, Het 



boeken- wordt nooit verwezen naar de naam van Joos' vader, zodat deze ridder 
niet kan uitgesloten worden als mogelijke auteur. Chronologisch is het uiteraard 
perfect mogelijk-J oos de Backere had zijn tong niet nodig om te schrijven- maar 
toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat het om één en dezelfde persoon gaat. In 
het memorieboek wordt geen enkele allusie gemaakt op de ridderstiteL Het is 
natuurlijk mogelijk dat die titel de Backere niet meer erg dierbaar was sinds hij 
zijn geloofsovertuiging gewijzigd had. De inhoud van het memorieboek strookt 
echter niet met het profiel van de ketterse ridder. In het handschrift, dat de 
schepenlijsten tot en met 1528 omvat, worden geen allusies gemaakt op de 
religieuze situatie en lijkt een houding van eerbied en bewondering voor de 
keizer te overheersen. 
We hebben nog één andere Joos de Backere uit dezelfde periode gevonden. Hij 
wordt genoemd als één van de stichters van het broederschap van de Zoete Naam 
Jezus van de Sint-Michielskerk in 151652

• Deze Joos de Backere is zeker niet 
dezelfde als de ketterse ridder. In de lijst, die begint met de meest belangrijke 
personages met titel, komt hij - zonder titel - achteraan. 
Duidelijkheid over de figuur van Joos de Backere is er dus niet, vooral omdat 
zowel zijn voornaam als familienaam zo courant zijn. Daarom houden we het 
voorlopig op een gewoon Gents burger. 

3.2.5. Jan van den Velde (RAG, fonds Gent, nr. 345). 

Middenin één van de vijftiende-eeuwse handschriften staat de volgende zes
tiende-eeuwse aantekening : 

Des en bouck gheeft ghelesen Jan van den Velde, woonende up de Muide. Jan Van 
den Velde, 1546, 21 in desembre53

• 

Op de pagina ernaast heeft deze Jan van den Velde in geheimschrift een 
spotversje over Keizer Karel geschreven54 

• Achteraan het handschrift, op één 
van de schutbladen, staat een rekening van boeken, die ook van zijn hand is55 

• 

In dezelfde periode was een Jan van den Velde tweemaal schepen: tiende 
schepen van gedeele in 1543 en zevende schepen van gedeele in 155356

• Dit zou 
verklaren waarom hij interesse voor de schepenlijsten toonde. 
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Gentsche Martyrologium ( 1530-1595), Brugge, 1946, p. 1 ; J. DECA VELE, De dage
raad van de reformatie in Vlaanderen ( 1520-1565 ), Brussel, 197 5, p. 242 ; J. DECA VELE, 
Keizer tussen stropdragers. Karel V 1500-1558, Leuven, 1990, p. 112. 
P. TRIO, De Gentse broederschappen (1182-1580), Gent, 1990, p. 163 voetnoot 
782. 
RAG, fonds Gent, nr. 345, fO 76 r0

• 

RAG, fonds Gent, nr. 345, fO 75 V0
• Zie 4.4.2. 

RAG, fonds Gent, nr. 345, fO 135 v0
• 

P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), op.cit., deel2, pp. 228 en 263. 
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2.2.6. Joos vander Stoet (UB Gent, hs. 2337; UB Gent, hs. 2552). 

Een zestiende-eeuws memorieboek behoorde toe aan Joos vander Stoet (hs. 
2337). Een ander handschrift, dat geen eigendomsmerk draagt, is ook van zijn 
hand (hs. 2552). Joos maakt zichzelfbekend in het begin van het eerstgenoemde 
handschrift: «Ie behoore Joos vander Stoet, bekendt crudenier ende meesse
nier, vrij te Ghendt 57 ».Het eerste wat dit zinnetje ons vertelt, is dat vander Stoet 
zoals ongeveer alle auteurs van de memorieboeken een Gentenaar was. Ditmaal 
moet de auteur in het ambachtsmilieu gesitueerd worden, hij oefende zelfs twee 
ambachten uit. 
Joos vander Stoet is in het laatste decennium van de vijftiende eeuw geboren. Hij 
was de zoon vanAdriaan vanderStoctenLysbette Valcx58

• Zijn vaderbehoorde 
eveneens tot het ambacht van de kruideniers59

• Zijn oom langs vaderzij de, Gillis 
vander Stoct60

, was meerseniet'i'. In 1504 overleed Adriaan vander Stoet en 
kreeg « loskin » een voogd toegewezen. Joos had twee oudere zusters of 
halfzusters, Katelijne en Margriete, die op het ogenblik van het overlijden van 
hun vader, reeds gehuwd waren62

• In 1517 nam Joos, toen opgeleid in het 
ambacht van de kruideniers, de inboedel over van de winkel die zijn moeder, 
Lysbette Valcx, tot dan opengehouden had63

• Hij huwde met Katelijne van 
V ossevelde en kreeg verschillende kinderen. In 1523 schonk Joos' moeder bij 
testament twee huizen (één in de Burgstraat en een kleiner op de Zandberg) aan 
Joos' jongste dochter, Grietken, en aan de kinderen die Joos en Katelijne nog op 
de wereld zouden brengen64

• De familie was dus zeker niet onbemiddeld. Joos 
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UB Gent, hs. 2337, fO 9 r0
• 

SAG, Register van de Staten van Goed, 1503-04, fO 427 r0 (30 juli 1504). 
SAG, Jaarregister van de Keure, 1454-55, fO 22 V

0 (28 september 1454). 
SAG, Jaarregister van de Keure, 1454-55, f' 22 V

0 (28 september 1454); Register 
van de Staten van goed, 1502-1503, fO 312 V 0 (20 oktober 1502). 
E. VAN DER HALLEN, Het Gentse meerseniersambacht (1305-1540), HMGOG, 
XXXI, 1977, pp. 114-115 en p. 130. Gillis vander Stoet nam deel aan de verplichte 
lening van 1492, opgelegd om de boete te betalen na de oorlogen tegen Maximiliaan. 
Zijn naam is ook te vinden in de ledenlijst van het ambacht van 1484-85. Ook een 
zekere Comelis vander Stoet was in die periode meersenier. 
SAG, Register van de Staten van Goed, 1503-04, fO 427 r0 (30 juli 1504). Adriaan 
vander Stoet moet bij zijn overlijden eenjaar of 70 geweest zijn, zijn opleiding in 
het ambacht van de kruideniers was al voltooid in 1454. Waarschijnlijk was Joos het 
kind uit een tweede huwelijk. Bij de bepalingen over de erfenis van de dochters 
worden zij enkel als de dochters van Adriaan en niet als die van Lysbette Valcx 
aangeduid. 
«Joos vander Stoet, filius Adriaens, crudenier, commen es voor scepenen, ken
nende voor hen sculdich zijnde joncvrauwe Lysbette Valcx, weduwe van der 
varnoemde Adriaen, zijnder moedre, XVI l. gr. goeder scattinghe van der coepe 
ende overlatene van der speceriewaren allommeende andre stofferinghe van der 
wijncle van der neeringhe van der crudeniers van der vors. joncvrauwe Lysbette 
gheweest... ».(SAG,JaarregistervandeKeure, 1516-1517f0 133r0 (ll mei 1517)). 
SAG, Jaarregister van de Keure, 1523-24, fO 2 r0 (19 augustus 1523). 



woonde in die periode trouwens zelf in een ander huis in de Burgstraat (naast dat 
van zijn moeder)65 • 

Het memorieboek van Joos stopt heel plots, midden in de schepenlijst van 1566, 
waarschijnlijk omdat hij toen overleden is of toch niet meer in staat was zijn 
handschrift verder te zetten. Aangezien de nieuwe schepenbank sinds 1540 in 
voege kwam op 10 mei, kan hij ten vroegste op 10 mei 1566 gestorven zijn. Hij 
moet dan ongeveer zeventig jaar oud geweest zijn. 
Joos vander Stoet noemt zichzelf een tweede maal in de inleiding van zijn 
memorieboek in een chronogram over het jaar 153866 : 

Joos vander Stoet, een bode Gendt, 
Ghijnc draghen wel die caerte, 
In Zeelant, in Hollant, huut Ghendt, 
den vierden in maerte67 • 

In dit versje wordt gealludeerd op wat waarschijnlijk Joos' belangrijkste vrije
tijdsbesteding was : zijn lidmaatschap van één van de leidende rederijkers
kamers in Gent, de Fonteine. Gewoonlijk speelden de activiteiten van de 
Fonteine zich binnenskamers af, maar in 1539 namen de leden de organisatie op 
zich van het Grote Rederijkersfeest dat in Gent plaatsvond van april totjuni 1539. 
Joos nam actief deel aan de voorbereidingen van het festival. Hij was één van de 
boden die uitgestuurd werden om de andere steden uit te nodigen68

• Bij het 
schepenjaar 1538 wordt het jaarversje herhaald en staat ook de volgende 
aantekening : 

Item, in dit jaer den vierden in maerte zo reysde huut Gendt Joos vander Stoet, 
als bode van der rhetorijcke, in ZeeZant ende Hollant ende cam weedere in de 
paesdaghenXLIX. Item, 't es te wetene datter VIII boden uutghesonden waren69

• 

65 

66 

67 

68 

69 

SAG, Jaarregister van de Keure, 1523-24, f' 2 r0 (19 augustus 1523). 
Een chronogram of jaarvers is een rijmpje waarvan de letters in kapitaal of kleur als 
Romeinse cijfers moeten geïnterpreteerd worden. De som van die cijfers geeft het 
jaartal waarop het versje alludeert. In het handschrift van Joos vander Stoet zijn de 
bewuste letters rood, hier worden ze vet aangegeven. Zelfnoemt Joos zo'n versjes 
« incarnatioenen ». 

UB Gent, hs. 2337, f' 9 r0
• Hetzelfde chronogram staat bij 1538 (:F 141 V

0
). 

M. V ANDECASTEELE, Letterkundig Leven te Gent van 1500 tot 1539, Jaarboek 
de Fonteine, XVI, 1966, pp. 33-35. Joos vander Stoet wordt met naam genoemd, 
maar de auteur baseert zich hierbij op de uitgave van P.C. Van der Meersch van het 
memorieboek (P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek der stad Ghendt, 
11, p. 123.). Eén van de handschriften die gebruikt werden voor deze uitgave is het 
achttiende-eeuwse hs. 2563 uit de UB Gent, dat voor het overgrote deel een 
rechtstreekse kopie is van hs. 2337. Nieuwe informatie over vander Stoet geeft dit 
artikel dus niet. 
UB Gent, hs. 2337, f' 141 V

0
• Waarschijnlijk vergist Joos zich en bedoelt hij de 

paasdagen 1539. 
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Joos bezat de handschriften van drie rederijkersdrama's : « Die Moedere ende 
kinderen Zebedeï »,«De Duerlijdende Man» en« Eertsche Meynsche »70 • Het 
eerstgenoemde werd opgevoerd door de Fonteine in 1544 71

• Het tweede, dat van 
de hand van een zekere Jan Valcke is, werd in 1543 opgevoerd72

• Van het derde 
stuk, dat door Joos zelf geschreven of gekopieerd is, zijn slechts twee bladen 
bewaard73

• 

Het Grote Rederijkersfeest werd later in een kwaad daglicht gesteld door de 
Overheid. De exuberante uitgaven die de stad aan het feest besteedde, contras
teerden fel met de iaconieke weigering nieuwe beden toe te staan aan de 
landvoogdes, Maria van Hongarije, voor de oorlog tegen Frankrijk. Deze 
weigering zou de onmiddellijke aanloop vormen tot de Gentse Opstand tegen 
Karel V. Het feit dat de stad wel geld had voor een overbodig spektakel, werd als 
een sprekende illustratie van de Gentse onwil beschouwd74

• De rederijkers zelf 
werden echter ook op de korrel genomen. Verschillende van de opgevoerde 
drama's werden op de index gezet wegens ketterse, met andere woorden te 
hervormingsgezinde, ideeën 75

• 

Twee van de rederijkersdrama's die Joos bezat (bij het derde is de datum van 
opvoering onbekend), werden echter opgevoerd in de periode onmiddellijk na de 
Opstand, toen de greep van de overheid op het Gentse openbare leven compleet 
was. Op 20 juni 1542 werd een voorgebod uitgevaardigd waarin gesteld werd dat 
elke rederijkersactiviteit zonder toelating van de schepenen verboden was76

• In 
de inleiding op het rederijkersdrama dat in 1544 opgevoerd werd, staat uitdruk
kelijk vermeld dat er toelating was van de schepenen van de keure77

• Dit bewijst 
wel voldoende dat de toneelstukken van Joos als volledig vrij van reformatorisch 
gedachtengoed beschouwd werden. Joos vander Stoet heeft in tegenstelling tot 
vele tijdgenoten nooit het katholieke geloof opgegeven. 
Het feit dat Joos zo'n prominent lid van de Fonteine was, suggereert dat hij tot 
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KBB, hs. 7812, f> 462r0
- 483 V 0

• Voorde beschrijving zie: J. VAN DEN GHEYN 
etE. BACHA, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique, deel 
5, p. 439 ; W.M.H. HUMMELEN, Repertorium van het rederijkersdrama 1500-
ca. 1620, pp. 144-145 en pp. 383-384. 
KBB, hs. 7812, f> 462 r0

• Het stuk is op een korte nota op F 462 r0 na niet van de 
hand van Joos. Het einde luidt (f> 474 r0

) : «finis 1544. Lanc Vlc XCVIII regelen. 
Draecht zurghe van der visscherie ». 

KBB, hs. 7812, f> 476 r0
• Ook dit stuk (f> 476 r0 -481 V

0
) is niet door Joos zelf 

geschreven. Op f> 481 V
0 kan men wellezen : « Finis 1543. Mijn hope es bij God. 

Dit behoort toe [in cijferschrift:] Joos vander Stoet. Die desen bouc vint doet wel 
als de vroe, brijnghten Joos vander Stoet, hij behoort hem toe. Lanc 306 ». 

KBB, hs. 7812, F 482 r0 -483 v0
• 

P. ARNADE, Realms of Ritual, pp. 200-201. 
B. DE GROOTE, De overheid en het Gentse rederijkersfeest van 1539, Jaarboek 
de Fonteine, XXV, 1975, p. 111. 
J. DECA VELE, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen ( 1520-1565 ), 197 5, 
p. 227. 
KBB, hs. 7812, f> 462 r0

• 



een hogere sociale klasse behoorde. De leden van de rederijkerskamer werden 
allen gerekruteerd uit een stedelijke elite van ambachtslieden en poorters. Er 
werd een hoog lidgeld gevraagd bij het toetreden en er werd verwacht dat bij het 
overlijden een som werd nagelaten aan de kamer. De rederijkers cultiveerden 
dan ook graag hun elitarisme78 • 

Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat Joos vander Stoet ooit een stedelijk 
ambt uitgeoefend heeft, kan de vraag gesteld worden vanwaar dan zijn interesse 
kwam voor het optekenen van de namen van de schepenen en de geschiedenis 
van de stad. De verklaring kan gezocht worden in zijn rederijkersactiviteiten : 
Joos had een algemene interesse voor literatuur en de activiteit van het schrijven. 
De aard van de twee memorieboeken suggereert echter een andere uitleg. Het hs. 
2337, waarvan Joos zichzelf de eigenaar noemt, werd gedurende een lange 
periode voortdurend aangevuld en verbeterd. Op sommige plaatsen geeft het de 
indruk een kladschrift te zijn. Het hs. 2552 daarentegen is volledig uitgewerkt en 
verzorgd. Het is mogelijk dat Joos de opdracht kreeg van iemand anders om dit 
memorieboek te schrijven en dat hij, omdat hij die taak ernstig nam en zelf 
interesse koesterde voor de geschiedenis van zijn stad, zelf een memorieboek 
bijhield. De vraag is natuurlijk in wiens opdracht het andere memorieboek 
geschreven werd. In het handschrift zelf zijn er geen aanwijzingen over moge
lijke eigenaars. Een mogelijkheid is dat het handschrift toebehoorde aan een lid 
van de familie Cluetrijn. Deze hypothese is gebaseerd op een aantekening uit dit 
memorieboek bij het jaar 133779

: 

Item, dese Jaeob van Aertevelde zeyde : 'so wanneerghij siet dat ie temmeren 
sal goote [sic] huusen ende mijn kinderen huwen an verguldenen spoore, en 
ghelooft mij dan niet meer'. Dit zeyde hij als hij eapitein gheeooren was, tweleke 
zoghij hiemaer hooren zulr0

• 

Het is de eerste keer in de traditie van de memorieboeken dat deze passage 
voorkomt. In de latere zestiende-eeuwse memorieboeken keert ze echter keer op 
keer terug, maar nu gaat het als volgt : 

Desen Jaeob seyde als hij eapiteynen gheeoren was : 'Zo wanneerghij siet dat 
ie temmeren sal groote huusen ende mijnen kinderen huwe an vergulde spooren, 
en ghelooft mij niet meer'. Dweleke ghij hier naren hooren zult. Ex libro 
Cluetrijn 81

• 
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P. ARNADE, Realms of Ritual, pp. 168-169. 
Deze passage komt niet voor in Joos' persoonlijk memorieboek 
UB Gent, hs. 2552, f' 20 r0

• 

RAG, fonds Gent, nr. 380, f' 20 v0 
; UB Gent, hs. 3792, f' 30 V 0 

; UB Gent, hs. 2489. 
In hs. 254 7 eindigt de aantekening met de laatste woorden van Van Artevelde : « ... 
en gelooft mij niet meer», de rest is weggevallen (UB Gent, hs. 2547, f' 40 r0

). 
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In Gent is er inderdaad een familie met de naam Cluetrijn, waarvan verschillende 
leden in de schepenbanken gezeteld hebben, onder andere in de tweede helft van 
de zestiende eeuw82

• Het is dus mogelijk dat een lid van die familie, zelf schepen, 
bij de 'geletterde' Joos vander Stoet een memorieboek besteld heeft. De auteur 
van een later zestiende-eeuws handschrift, heeft de passage over de toespraak in 
de Bijloke ontleend aan het bewuste memorieboek en het passend gevonden, 
erbij te vermelden dat hij het uit het boek van Cluetrijn gehaald heeft. Zijn 
navolgers hebben die aantekening klakkeloos overgenomen. Er is uiteraard geen 
enkel sluitend bewijs dat hs. 2552 effectief dat van Cluetrijn is, het kan ook gaan 
om een voorganger of kopie ervan, maar aangezien die niet voorhanden is, kan 
men deze mogelijkheid niet uitsluiten. 

3.2.7. Jan de Vos (KBB, hs. 16889). 

In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel wordt een klein perkamenten boekje 
bewaard met de schepenlijsten van 1540 tot en met 1566. Het manuscript is erg 
verzorgd en vooraan is er een mooie miniatuur met de maagd van Gent. De 
inleiding van het handschrift gaat als volgt : 

Scepenen van der kuere ende van ghedeele, ghemaect ende ghecreert bij 
commissarissen ons gheduchs heeren der Karel Majesteit binnen zinder stede 
van Ghendt tzindert denjare XVC XLtelckenxen dag he vanmeye volghens zijnder 
Concessie Caroline van den zeiven jare, gheextrayiert uut huerlieder registre 
dan of onderhoudende, rustende in de gre.ffie van der Kuere. XVC LV DE VOS83• 

Deze inleiding vertelt drie belangrijke dingen over de eigenaar van dit memorie
boek. In de eerste plaats is het geschreven- of is althans de opdracht gegeven
door een zekere de Vos in 1555. Het is rechtstreeks gebaseerd op het officiële 
Schepenboek dat in de griffie van de keure bewaard werd. Dit klopt inderdaad: 
de schaarse aantekeningen komen overeen. Tenslotte wordt er uitdrukkelijk op 
gewezen dat er bewust voor 1540 als beginjaar gekozen werd, omdat in datjaar 
de schepenverkiezing door de Carolijnse Concessie grondig gewijzigd werd. 
Op basis hiervan kunnen we een profiel van de zestiende-eeuwse eigenaar 
schetsen : hij had toegang tot de griffie van de keure, was rijk genoeg om zich 
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Lievin Cluetrijn was hoofdman van de neringen in 1540, schepen in 1541, 1544, 
1549, 1553 en 1558 en ontvanger in 1542, 1545, 1548 en 1551(P.C. VAN DER 
MEERSCH (uitg.), Memorieboek der stad Ghendt, deel2, pp. 212,218,220,237, 
240, 248, 250, 258, 263 en 297). Loijs Cluetrijn was laatste schepen van gedeele in 
1558 (op.cit., p. 297). Lucas Cluetrijn was schepen in 1556, 1559, 1565 en 1567 en 
ontvanger in 1563, 1569 en 1571 (op.cit., pp. 297,303, 322,332,350,369 en 380). 
Pieter Cluetrijn was schepen in 1578 (op. cit., deel 3, p. 38). Vooral de eerste drie 
komen in aanmerking als potentiële opdrachtgevers van Joos vander Stoet. 
KBB, hs. 16889, [f' 2 r0

]. 



een luxueus handschrift te veroorloven en hij behoorde tot de politieke generatie 
die profiteerde van de maatregelen van Karel V. 
In de schepenlijsten van de zestiende eeuw zijn enkele schepenen en ontvangers 
met de naam de Vos terug te vinden84• Eén ervan beantwoordt perfect aan ons 
profiel. Het gaat om Jan de Vos die in de periode 1540-1562 zes maal schepen 
was, namelijk voorschepen van gedeele in 1540 en in 1546 en voorschepen van 
de keurein 1549, 1553, 1557 en 156285 • In 1549 werd hij, toen dus voorschepen 
van de keure, door de latere Filips 11, die zijn intrede in Gent als graaf van 
Vlaanderen maakte86

, op de Vrijdagsmarkt tot ridder geslagen87
• 

Jan de Vos heeftzichindejarennadeopstand tegen Karel V opgewerktals trouw 
medewerker van het regime. De Carolijnse Concessie, die voor de stad het einde 
van haar politieke vrijheid betekende, luidde voor hem het begin van een 
politieke carrière in. Waarschijnlijk heeft hij tijdens de opstand steeds fervent de 
keizer verdedigd, anders zou hij niet onmiddellijk de belangrijke functie van 
voorschepen van gedeele gekregen hebben. Door zijn ridderslag werd hij 
beloond voor zijn inzet voor het vorstelijke kamp. 
Het memorieboek is een perfecte spiegel van de carrière en achtergrond van Jan 
de Vos. Bewust wordt gebroken met de politieke traditie van de stad. De Vos 
bekommert er zich niet om zijn voorgangers te eren. Hij begint met 1540, hetjaar 
dat een nieuw tijdperk voor de stad inluidde, en beschouwt zichzelf als een 
belangrijke vertegenwoordiger van die generatie. Opvallend is dat dit één van de 
enige privé-handschriften is dat op perkament geschreven werd. Het is ook veel 
meer verzorgd dan de andere memorieboeken. Als prille edelman, die geen lange 
stamboom kon voorleggen, wilde Jan de Vos zijn adeldom door zijn dure smaak 
bewijzen. 
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Adriaen de Vos in 1489, 1510 en 1514 (P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), 
Memorieboek der stad Ghendt van 'tjaer 1301 tot 1737, deel I, p. 353 ; deel2, pp. 
19 en 31), Thomaes de Vos in 1509 (op. cit., deel2, p. 18) en verschillende personen 
met de naam Pieterde Vos in de periode 1518-1596 (op.cit., deel2, pp. 45, 67,260, 
276,282, 302,317,327,350, 362,369, 372,380,388 ;deel3, pp. I , 16,20,68,90, 
94, 126). 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), op.cit., deel2, p. 206,241,250,263,289, 317. 
In 1543 was een Jan de Vos, filius Adriaens, de derde schepen van de keureen in 
1544 was hij ontvanger (op.cit., dee12, p. 228 en 237). Het gaat waarschijnlijk niet 
om onze Jan de Vos. Het feit dat de naam van de vader wordt genoemd, wijst erop 
dat men een onderscheid wilde maken met onze Jan de Vos en dat zijn vader een 
gekend figuur was. Inderdaad, Adriaan de Vos was drie maal schepen van gedeele 
geweest in de periode 1489-1514. 
V. FRIS, Histoire de Gand, Brussel, 1930 (2e uitgave), p. 199. 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), op.cit., deel2, p. 255: 'Ende de voorscepenen 
vanderKuere, lande Vos, wasdaeropdemaertvandenprince riddere ghesleghen' 
(deze passage komt uit UB Gent, hs. 3813). 

87 



3.2.8. Jacques Delvael (UB Gent, hs. 2549). 

In dit geval gaat het om een zeventiende-eeuws handschrift dat niet helemaal tot 
het type van het memorieboek gerekend kan worden. Er zijn slechts twee 
schepenlijsten opgenomen, namelijk die van de cruciale jaren 1301 en 1540. De 
aantekeningen zijn echter wel sterk verwant aan die van de echte memorie
boeken. Over de eigenaar wordt de volgende informatie gegeven : 

.. . ghecollecteert ende vergadert uut eenen auden memoriael... toebehorende 
dabdije ende dooster van Sente Pieters, door den abt ende ander heeren 
gheleent aen mijn patroon, dheer Jacques Delvael, anno 1612 ende ten se/ven 
jaere ghecollecteert in de rnaent septembre88

• 

De eigenaar was dus een zekere Jacques Delvael, die genoeg aanzien genoot om 
een handschrift uit de Sint-Pietersabdij te ontlenen en iemand anders kon inhuren 
om voor hem te schrijven. In de periode 1586-1606 wasJacquesDel vael 10 maal 
schepen : voorlaatste schepen van gedeele in 1586, tiende schepen van de keure 
in 1587, laatste schepen van de keurein 1592, negende schepen van gedeele in 
1596, achtste schepen van gedeele in 1597, tiende schepen van de keu re in 1599, 
1600 en 1601, negende schepen van de keu re in 1602 en voorlaatste schepen van 
de keure in 160689

• Hij bekleedde dus steeds posities achteraan in de banken in 
een periode waarin de meeste schepenen edellieden waren. 
De familie Delvael was afkomstig uit Valendennes en vestigde zich dan in 
Oudenaarde, van waaruit verschillende leden naar Gent trokken90

• Jacques 
Delvael was de oudste zoon van Adriaan Delvael en Agnes de Rudder. Hij huwde 
met Jossine Stalins en had twee zonen, waarvan de jongste begraven werd bij de 
Dominicanen in Gent91

• 

3.2.9. Jan Stalins (UB Gent, hs. 2487). 

Een zeventiende-eeuws memorieboek eindigt met het volgende opschrift : 

Finis 1615 30 Augusti. Scripsit Joannes Stalins, M.D. 92
• 

M.D. staat voor Medicinae Doctor. Jan Stalins was dus geneesheer. Hij was 13 
keer schepen in de periode 1619-1651 : laatste schepen van gedeele in 1619, 
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UB Gent, hs. 2549, p. l. 
P.C. V ANDERMEERSCH(uitg.),op. cit.,deel3,pp. 102,109,122,126,127,129, 
130,131, 132en 138. 
L. DE HERCKENRODE, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne par 
M. de Vegiano, seigneur de Hovel, deel2, p. 633. 
L. DE HERCKENRODE, op. cit., deel 2, p. 635. 
UB Gent, hs. 2487, fO 204 r0

• 



tiende schepen van de keurein 1625, achtste schepen van gedeele in 1627 en 
1629, opnieuw tiende schepen van de keurein 1631, 1633, 1636, 1640, 1643 en 
1644, achtste schepen van de keurein 1646 en 1647 en zevende schepen van de 
keurein 1651 93

• 

Dokter Jan Stalins duikt ook tweemaal op in de archieven van de Raad van 
Vlaanderen. In 1620-21 spande hij een proces in tegenJan Mare man, procureur 
van de Raad van Vlaanderen, waarin hij achterstallige honoraria opeiste. Hij had 
op dat moment een vrouw en verschillende zonen en dochters94

• In 1653 traden 
Jan Stalins en Frans van de Vivere, stadspensionaris van Gent, op als eisende 
partij in een proces over een hypotheek, beiden in de hoedanigheid van voogd 
van de wezen van Paschier Stalins95• 

Het is opvallend dat Jan Stalins zijn memorieboek geschreven heeft enkele jaren 
voordat hij zelf schepen werd96 • Het is alsof hij er op rekende zelf carrière te 
maken in de magistraat en op zijn nieuwe situatie wilde anticiperen. 

3.2.10. Charels de Somer (UB Gent, hs. 3792). 

Volgens P.C. Van der Meersch, die dit zestiende-eeuwse handschrift gebruikte 
voor zijn uitgave van het Memorieboek, behoorde het naar alle waarschijnlijk
heid toe aan de Sint-Pieters-abdij97• Aanwijzingen hiervoor zijn er echter niet. 
Wel staat op één van de schutbladen in een zeventiende-eeuwse hand de naam 
Charels de Somer. Hij is zeker niet de auteur van dit handschrift, maar wel een 
latere eigenaar. 
In de periode 1628-1629 was een Charles de Somere pachter in Gent. De 
belastingen op zout, vis en haring vielen onder zijn bevoegdheid. Hij raakte 
verwikkeld in een conflict met de schepenen van de stad over zes tonnen 
aberdaan (een soort vis) , die door een stedelijke officier waren aangeslagen98

• 

3.2.11. Borluut (RAG, familiefonds Borluut, nr. 600). 

In het familiefonds van de familie Borluut wordt een zeventiende-eeuws 
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P.C. VAN DERMEERSCH (uitg.), op.cit. , deel3, p. 155, 163, 165, 168, 171, 174, 
177, 184, 188, 190, 193, 194 en 200. Steeds wordt er bij gezegd dat hij 'docteur in 
de medicynen' was. 
RAG, Archief Raad van Vlaanderen, nr. 9831 . 
RAG, Archief Raad van Vlaanderen, nr. 12928. 
In 1615, het jaar dat Jan Stalins zijn memorieboek schreef, was een zekere Jan 
Stalins 6e schepen van de keure (P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), op.cit., deel 
3, p. 149). Het is erg onwaarschijnlijk dat het om dokter Stalins gaat. In de eerste 
plaats wordt niet gesproken over een beroep. Daar komt bij dat deze Jan Stalins een 
positie bekleedde die de dokter zelfs op het einde van zijn carrière niet zou bereiken. 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), op.cit., deel4, p. V. 
RAG, ArchiefRaad van Vlaanderen, nrs. 10270 en 10327. 
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memorieboek bewaard. Het archief van de familie Borluut werd in de jaren dertig 
van deze eeuw door Lucie Borluut, gravin de Bousies, aan het Gentse Rijks
archief overgemaakt. Zij stamde uit de tak van de heren van Sint-Denijs-Boekel. 
Het waren vooral de Borluuts uit deze tak die in de zestiende eeuw een 
belangrijke rol speelden in het Gentse politieke leven99• 

Het handschrift bestaat uit losse katernen, is vrij slordig en vaak zijn de 
schepenlijsten niet ingevuld. Soms is enkel de naam van de voorschepen van de 
keure of gedeele ingevuld. Vaak- maar niet altijd- gaat het om een Borluut. Ook 
worden in enkele aantekeningen naar de rol van de Borluuts in historische 
gebeurtenissen verwezen. Er zijn kopieën opgenomen van brieven en akten die 
in verband staan met de inkomst van Filips 11 als graaf van Vlaanderen in 1549. 
Op dat moment was Joos Borluut pensionaris. 
Er zijn geen aanwijzingen over de zeventiende-eeuwse auteur. Waarschijnlijk 
gaat het om een lid van de tak van Sint-Denijs-Boekel, aangezien het memorie
boek in het archief van deze familie bewaard wordt. Belangrijke zestiende
eeuwse leden van deze tak waren de broers Joos en Gillis Borluut. Het was Gillis 
Borluut die in 1577, aan de vooravond van de Calvinistische Republiek, samen 
met Jan van Hembyze het herstel van de oude privileges eiste. In 1578 werd hij 
voorschepen van gedeele. Hembyze, die voorschepen van de keure was, werd te 
radicaal bevonden en een groep gematigden, waaronder de twee broers Borluut 
en Ryhove, probeerden Hembyze buiten te werken. De poging mislukte. Gillis 
verzette zich ook heftig tegen de machtsgreep van Hembyze op 28 juli 1579. 
Enkele maanden later werd hij op een missie in naam van Willem van Oranje 
gevangen genomen door de Waalse malcontenten. Hij kwam pas in 1584 vrij. 
Joos Borluut was een goede vriend van Willem van Oranje en een groot 
tegenstander van Hembyze. Hij werd voorschepen van de keure op 13 augustus 
1579, toen Oranje na de machtsgreep van Hembyze, de magistraat een tweede 
maal vemieuwde100

• 

De laatste aantekening - en enige over de periode van de Calvinistische 
Republiek -uit het handschrift laat vermoeden dat de auteur een nakomeling van 
Joos of Gillis was. De machtsgreep «jegens de privilegien ende sonder 
comissarissen van den hove bij de authoriteyt van Jan van Hymbiese » wordt er 
in die aantekening scherp veroordeeld, zonder dat kritiek geleverd wordt op de 
Calvinistische Republiek zelf101

• Ook later hadden de Borluuts een belangrijk 
aandeel in het bestuur van de stad. Zowel Joos' zoon, Frans (t 1637), als 
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L.M. VAN WERVEKE, Inventaris van het archief der familie Borluut en der 
aanverwante families, 1936 (getypte inventaris), p. 4. 
L.M. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 4-5 ; P. KERVYN DE VOLKAERSBEKE, 
Les Borluut du XVIe siècle, Annales de 1 'académie d 'archéologie de Belgique, VIII, 
1851, pp. 36-44. 
RAG, familiefonds Borluut, nr. 600, n.g. Csehepenjaar 1579). 



achterkleinzoon, Jerome Joseph (t 1703), waren verschillende malen schepen in 
Gent102

• 

3.2.12. P. Clipelius (UB Gent, hs. 454). 

Een zestiende-eeuws memorieboek uit 1525 werd later aangevuld door een 
zeventiende-eeuws auteur : 

Scripturn est hoc chronicon Anno 1525, ut pat et in fine huyus proemii. Incipit a 
P. Clipelia continuarus usque ad 1528103• 

Clipelius is waarschijnlijk de Latijnse vervorming van de familienaam de 
Clippele. De familie de Clippele was afkomstig uit het Land van Aalst104

• In een 
genealogie van een tak van de familie de Clippele duiken verschillende zeven
tiende-eeuwse leden met de voornaam Pieter, Petrus of Pierre op. De meesten 
hebben hoge posities in hun stad of dorp bekleed, maar geen enkele ervan heeft 
in Gent gewoond, laat staan er een functie uitgeoefend 105

• 

In het Archief van de Raad van Vlaanderen vonden we een Pieter de Clippele 
terug, die in 1679 in een proces verwikkeld was en in Gent verbleef. De Clippele 
was student en kon een studielening niet terug betalen. De eisende partij, 
juffrouw Jeanne Despontyn, verweet hem goed verdiend te hebben door zaken 
te drijven met het Franse garnizoen dat de stad tijdelijk bezet had 106

• 

Aangezien er verschillende mogelijkheden zijn voor de identificatie van P. 
Clipelius en geen enkel element gevonden werd dat het aannemelijk zou maken 
dat één van hen een memorieboek zou bijhouden, moeten we in dit geval de vraag 
naar de identiteit van Clipelius openlaten. 

3.2.13. Andreas van Heule- Sint-Pietersabdij (UB Gent, hs. 3813). 

Een vroeg vijftiende-eeuws handschrift heeft waarschijnlijk tijdelijk aan de Sint
Pietersabdij toebehoord (RAG, fonds Gent, nr. 441). De aantekeningen van één 
auteur kunnen op inhoudelijke basis aan een monnik van de abdij toegeschreven 
worden (zie hoger). Een zestiende-eeuws memorieboek was zeker in de zeven-
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L.M. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 5 en 29. Frans (Franchois) Borluut was schepen 
in 1617, 1619,1621,1623,1625, 1629en 1636(P.C. VANDERMEERSCH(uitg.), 
op.cit., deel3, pp. 152, 155, 157, 160, 162, 168 en 177). Jerome Joseph (Geerom 
Joseph) Borluut was schepen in 1692, 1693, 1694 en 1695 (P.C. VAN DER 
MEERSCH (uitg.), op.cit., dee13, pp. 295,296,297 en 299). 
UB Gent, hs. 454, f' 3 v0

• 

J. DE BROUWER, Oude geslachten uit het Land van Aalst :de Clippele, Land van 
Aalst, XI, 6, 1959, p. 271. 
J. DE BROUWER, art. cit., pp. 273,274,277,290 en 292. 
RAG, Archief Raad van Vlaanderen, nr. 16808. 
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tiende eeuw in het bezit van de abdij. Toen heeft de monnik Andreas van Heule 
er een Latijnse kroniek aan toegevoegd voor de jaren 1672-1678. Achteraan 
komt nog een lijst met de namen van de monniken van de abdij : 

Dit sijn de naemen van alle de religeusen die ick, Andreas van Heule, religeux 
ende priester van de abdije van Sinte Pieters neffens Ghendt, heb ghesien, 
ghekendt ende mede gheleeft van iaer 1650 tot den Jaere 101

• 

In deze lijst noemt van Heule zichzelf als bibliothecaris van de abdij. Volgens 
P.C. Van der Meersch behoorde nog een ander zestiende-eeuws memorieboek 
(UB Gent, hs. 3792), dat inhoudelijk sterk verwant is aan het vorige, toe aan de 
Sint-Pietersabdij. Zoals hoger al gezegd, zijn hiervoor geen aanwijzingen. 

3.2.14. Conrard en Conrard-Constantin van der Bruggen (UB Gent, hs. 2543). 

In een zeventiende-eeuws memorieboek (voortgezet in de achttiende eeuw) staat 
de volgende aantekening : 

Pertinent ad D. Conrardum Constantinum van der Bruggen dono heredum 
patrui sui 5 - 8bris - 1707108

• 

De familie van der Bruggen was afkomstig uit Antwerpen, maar vestigde zich 
later in Oost-Vlaanderen 109

• Ridder Conrard van der Bruggen (overleden in 
Madrid in 1662) was raadsheer in de Raad van Brabant, raadsheer en rekwest
meester in de Geheime Raad en raadsheer in de Hoge Raad voor de Nederlanden 
in Madrid. Deze Conrard had twee zonen : Conrard en Constantin. Constantin, 
die secretaris in de Geheime Raad was en overleed in 1692, is de vader van de 
Conrard-Constantin uit het memorieboek, die geboren werd in 1680110

• 

De oom van wie Conrard-Constantin het memorieboek geërfd heeft, is de oudere 
broer van zijn vader, Conrard. Deze Conrard werd in 1640 geboren in Amster
dam. Hij studeerde rechten in Leuven en werd daarop advocaat in de Raad van 
Brabant. In 1662 werd hij raadsheer in de Raad van Vlaanderen. Hiervoor waren 
wel enkele kunstgrepen nodig : hij moest verklaren dat hij geen Brabander was. 
Het jaar erop kreeg hij de ridderstiteL In 1692 werd hij raadsheer in de Geheime 
Raad en vanaf 1702 zette hij die functie voort in de nieuwe Koninklijke Raad. 
Hij stierf in Brussel op 23 augustus 1707 111

• 
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UB Gent, hs. 3813, p. 581. 
UB Gent, hs. 2543, p. 509. 
C. POPLIMONT, La Belgique héraldique, deel2, p. 241. 
Annuaire de la Noblesse Beige, XXVI, 1872,26, p. 84. 
C. POPLIMONT, op. cit., p. 242 ; L. DE HERCKENRODE, Nobiliaire des Pays
Bas et du comté de Bourgogne par M. de Vegiano, seigneur de Hovel. Complément, 
deel2, 1865, pp. 209-210; J. FOPPENS, Histoire du Conseil de Flandre, Brussel, 
1869, p. 222; Annuaire de la Noblesse Beige, XXVI, 1872, pp. 85-86. 



Het memorieboek, dat slechts de schepenlijsten van 1450 tot en met 1578 bevat, 
heeft een uitgebreide inleiding met de privilegies en costuimen van de stad Gent. 
Achteraan staat een beschrijving van de opstand tegen Karel V 11 2

• Waarschijnlijk 
wilde Conrard van der Bruggen als Brabander meer informatie over Gent en 
zocht hij in dit handschrift een achtergrond voor zijn nieuwe functie in de Raad 
van Vlaanderen. 

3.2.15. Stadsarchief van Gent - Edward Harley (BL, Harl. Mss. , nr. 3299). 

Een vijftiende-eeuws memorieboek bevindt zich nu in de British Library, in de 
omvangrijke collectie van de Harleian Manuscripts. Op 18 januari 1724 werd het 
van het Stadsarchief in Gent gekocht in opdracht van Natbaniel Noel, een 
boekverkoper die zelf voor rekening van Edward Harley, tweede graaf van 
Oxford (1689-1741), werkte. Noels vertegenwoordiger op het Continent was 
George Suttie 113

• 

Edward Harley was net als zijn vader, Robert Harley ( 1661-1724 ), die de titel van 
graaf van Oxford dankzij zijn politieke carrière verworven had, een fanatiek 
handschriftenverzamelaar. De immense collectie Harleian Manuscripts (7639 
handschriften) werd door Edwards weduwe in 1753 aan de staat verkocht, 
waarna ze werden opgenomen in de British Library 114

• 

Het feit dat dit handschrift zich aanvankelijk in het Stadsarchief bevond, is een 
sterke aanwijzing dat het toebehoord had aan een officiële of semi-officiële 
instantie. Het handschrift bevat voor het overige afschriften van privileges, 
vonnissen en vredesverdragen in verband met Gent en Vlaanderen. Opvallend 
is een afschrift van een oorkonde betreffende een geschil tussen de ambachten 
van de houtbrekers en de zagers 115

• In tegenstelling tot de andere stukken, gaat 
het om een quasi eigentijdse gebeurtenis (9 juni 1425) - het memorieboek is 
geschreven in het tweede kwart van de vijftiende eeuw- met beperkte uitstraling. 

11 2 

11 3 
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Het handschrift komt inhoudelijk overeen met de Chronijeke van Ghendt die in 
1885 door Frans De Potter uitgegeven werd (F. DE POTTER (ui tg.), Chronijeke van 
Ghendt door Jan Van den Vivere eneenige andere aanteekenaars der XV Je en XVIIe 
eeuw, Gent, 1885). Het handschrift van de familie van der Bruggen loopt wel maar 
tot 1578, terwijl de Chronijeke van Ghendt tot 1632 gaat (J. SCHEERDER, De 
handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken bewaard in de universi
teitsbibliotheek te Gent, HMGOG, XXX, 1976, p. 15). 
C.E. WRIGHT, Fontes Harleiani. A study ofthe sourees ofthe Harleian colteetion 
of manuscripts preserved in the department of manuscripts in the British Library, 
Londen, 1972, p. 161 & pp. 153-155. Op het eerste schutblad van het handschrift 
staat de datum: '18 die Januarij A.D. 172314' . 
L. CUST, 'Harley, Edward, second Earl of Oxford', in: Dictionary of National 
Biography,deel24,Londen, 1890,pp.394-396. 
BL, Harl. Mss., nr. 3299, fO 66 v0

- 67 r0
• Zelfde tekst als: SAG, reeks 156, nr. 1, 

fO 76 en 77. Telkens eindigt het stuk met : 'Aldus staet in den ghemeenen bouc van 
den neeringhen van den setven jare'. 
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Dit kan betekenen dat het handschrift eigendom was van één van beide neringen. 

3.2.16. Hubert-François Sersanders de Luna (RAG, fonds Gent, nr. 345 - UB 
Gent, hs. 153- UB Gent, hs. 2552). 

In één vijftiende-eeuws en twee zestiende-eeuwse memorieboeken vindt men op 
het dekblad de handtekening van 'H: F: Sersanders dit de Luna'. Deze Hubert
François Sersanders de Luna staat bekend als een vurige bibliofiel. Hij stamde 
uit de oude Gentse familie Sersanders, waarvan van oudsher vele leden in de 
schepenbanken zetelden 116

• 

Ook in de zeventiende en achttiende eeuw bekleedde de familie belangrijke 
posities in de stad en in het graafschap. Huberts vader, Philippe-François 
Sersanders, was schepen in 1687, 1688, 1694-1708 en 1709-1710. In 1710 werd 
hij hoogbaljuw van Gent. In 1720 gaf Karel VI hem de titel van markies de 
Luna 117

• Huberts oom, Antoine Sersanders, was schepen in 1696, 1697, 1699, 
1700, 1701, 1702, 1704 en 1706. In 1706 werd hij tot voorzitter van de Raad van 
Vlaanderen benoemd. Na een periode van politieke onrust en onzekerheid werd 
hij in 1721 door de nieuwe Oostenrijkse dynastie herbenoemd 118

• 

Hubert-François zelf, die licentiaat in beide rechten was, kreeg in 1706 de positie 
van zesde schepen van de keure. Na de dood van zijn vader in 1722 werd hij 
hoogbaljuw van Gent en baljuw van de kasseirij van de Oudburg. Als boeken
liefhebber, was hij erg geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn stad. Zelfheeft 
hij een bundel over zijn eigen periode samengesteld : 'Compilatie ofte 
byeenghevoegde differente stucken van alles wat aengaet de stadt van Ghent 't 
sedert 1700 tot 1736' 119

• 

In het geval van Hubert-François Sersanders de Luna kan men zich afvragen wat 
nu eigenlijk de doorslag gegeven heeft voor het verzamelen van enkele memorie
boeken (geen ervan loopt tot in zijn eigen tijd) : zijn algemene liefde voor 
handschriften of meer specifiek de drang naar kennis van de historische achter
grond van zijn familie en van zijn functie ? 
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Zo was bijvoorbeeld Claeys Sersanders schepen in 1323 en 1330 (P.C. VAN DER 
MEERSCH (uitg.), op.cit., deel1, p. 31 en 39) en was Juerdaen Sersanders in 1334, 
1340, 1346, 1350 en in 1358 voorschepen van de keure (op.cit., p. 43, 49, 60,68 en 
79). 
Annuaire de la Noblesse Beige, XVII, 1863, p. 333; L. DE HERCKENRODE, 
Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne par M. de Vegiano, seigneur de 
Hovel, deel 4, pp. 1788-1789; V. FRIS, 'Sersanders, dit de Luna (Philippe
François)', in: Biographie Nationale, deel22, 1914-20, kol. 284-285. 
Annuaire de la Noblesse Beige, XVII, 1863, p. 332 ; L. DE HERCKENRODE, op. 
cit.,deel4, p. 1788; J. FOPPENS, Histoire du Conseil de Flandre, pp. 84-86. 
P.C.VAN DER MEERSCH (uitg.), op.cit., deel3, pp. 315,343,345,346,351,355 
en 356 ;Annuaire de faNobiesse Beige, XVII, 1863, p. 333 ;L. DEHERCKENRODE, 
op. cit., deel4, p. 1789 ; V. FRIS, 'Sersanders, dit de Luna (Philippe-François )',in : 
Biographie Nationale, deel22, 1914-20, kol. 285. 



3.2.17. Jan-Lieven de Roothaese (UB Gent, hs. G. 6142). 

In een achttiende-eeuwse kroniek die de jaren 1536-1542 beslaat en waarin de 
schepenlijsten voor die jaren zijn opgenomen, staat de volgende nota : 

Begin der Gendsche gheschiedenissen van 1536 tot 1542 door J.L. Roothaese, 
in sijn leven Pastoor in Belzele 120

• 

1 an-Lieven de Roothaese ( 1704-17 63) is bekend als de uitgever van de Ghendtsche 
Geschiedenissen van de dominicaan Hernardus de Jonghe (1676-1749). Deze 
kroniek behandelde de opstand (1566-1585) in de Nederlanden. Pastoor de 
Roothaese bewerkte het werk van de Jonghe grondig en gaf het opnieuw uit in 
1752 bij de weduwe van Petrus de Goesin 121

• Het handschrift is een bewijs dat 
de Roothaese zich ook persoonlijk beziggehouden heeft met de geschiedenis en 
wel met die van de opstand tegen Keizer Karel. 

3.2.18. Lucas Jan Joseph vander Vynckt (UB Gent, hs. 2550). 

Dit memorieboek werd op 29 juni 1735 in Den Haag per procuratie aangekocht 
door Lucas vander Vynct122

• Op het dekblad van het eerste deel is zijn ex-libris 
ingekleefd met de spreuk: «Non Parma palladis una » en op één van de 
schutbladen staat zijn handtekening. Vander Vynct heeft het zeventiende
eeuwse handschrift verder aangevuld en er een tweede deel aan toegevoegd. 
Lucas vander Vynct ( 1691-1779) stamde uit een oude Gentse familie, waarvan 
verschillende leden in de magistraat zetelden 123

• Zijn vader, Jan vander Vynct, 
was enkele malen schepen van gedeele en zijn moeder, Joanna Theresia Lesecq, 
was dochter van Francies Lesecq die tweemaal schepen van de keure was 124

• 

Lucas studeerde rechten in Leuven en ondernam na het voltooien van zijn studies 
een reis door Frankrijk, Duitsland en Italië. Bij zijn terugkeer vestigde hij zich 
in Mechelen, waar hij advocaat bij de Grote Raad werd. In 1729 mocht hij de 
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UB Gent, hs. G. 6142, f' 1 r0
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J. DE SAINT -GENOIS, Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits de la 
bibliothèque de la ville et del 'université de Gand, p. 110 ; A. V ANDER MEERSCH, 
'De Roothaese (Jean-Liévin)', in : Biographie Nationale, deel 5, 1876, kol. 683-
684; T. VERSCHAFFEL, Eernardus de Jonghe (1676-1749) en de Opstand. De 
geschiedenis van de Ghendtsche Geschiedenissen, HMGOG, XLIII, 1989, pp. 168-
171. 
UB Gent, hs. 2550, deel 2, p. 3. 
J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur Luc-Joseph vander Vynckt, Messager des 
sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Gent, 
1859, pp. 405-406. 
J. DE SAINT-GENOIS, art. cit., p. 406; M. VAN VAERNEWIJCK, De historie 
Belgis of kronijke der Nederlandsche Oudheyd, D.J. VANDERHAEGHEN (uitg.), 
Gent, deel 2, 1829, pp. 126-127 (noot van de uitgever). 
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functie van raadsheer in de Raad van Vlaanderen overnemen van zijn oudere 
broer Bernard, die zijn ambt wegens ziekte niet meer kon uitoefenen 125

• In 1734 
huwde hij met Jeanne-Rose Willems, dochter van Jacques-François Willems, 
pensionaris van de schepenen van de keu re. In 17 65 trok hij zich terug uit de Raad 
van Vlaanderen en wijdde hij zich volledig aan de studie van de geschiedenis. Er 
staan verschillende werken op zijn naam. Het belangrijkste daarvan is de 
Histoire des troubles des Pays-Bas over de opstand tegen Filips 11 126

• 

Lucas vander Vynct heeft bij het tweede deel van zijn memorieboek een 
inleiding gevoegd, waarin hij het eerste deel bespreekt en uitlegt waarom hij het 
nodig vond het werk verder te zetten. Tenslotte zet hij toekomstige bezitters aan 
het werk verder te zetten : 

Ende alsoo sulckdaenighe wercken sijn van de levende historie, ende meer 
regarderen de voorgaende ende toecammende tijden, als de jeghenwordighe 
ende ghedestineert sijn voor de posteriteyt. Wie van de naercommers deze 
boeeken naer ons sal besitten wort ghebeden, den arbeyt van de voorsaeten aen 
wien wij de plicht hebben van dit we rek t' hebbenbegonst, niet te veronachtsaemen 
ende mitsdien het selve niet jeghenstaende menighvuldighe andere occupatien 
tot op den dagh van hedent is vervalt, nietsonder groot ondersoeck ende moyte, 
de selve te willen danckbaerigh aenveirden, ende van hunnen kant volbrenghen 
de intentie van de voorouders ende van ons met die in de toecammende tijden te 
vervullen ende continueren. Namfacile est, inventis aliquid addere. Ghendt, den 
15 february 1736. L. vander Vynckt 121

• 

3.2.19. Emmanuel vander Vynct (UB Gent, hs. 2550). 

Emmanuel vander Vynct, Lucas' zoon, heeft de woorden van zijn vader 
opgevolgd en het werk verder gezet. Na de inleiding van zijn vader heeft hij er 
kort aan toegevoegd : 

Gecontinuert tot met het jaer 1799, eynde van de achtiende eeuwe ende 
verandering he van organisatie ofte van regeeringhe van de stadt Ghendt sedert 
de Franse he dominatie. Siet folio 256. E. vander Vynct128

• 

Emmanuel werd geboren in Gent in 1738. Hij studeerde in Leuven en werd in 
1764 voorschepen van het Land van Waas. In 1777 huwde hij met Jeanne de 
Turnhout de Paddeschoot, die al het jaar erop in het kraambed stierf. Emmanuel 
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overleed in 1818 in Sint-Niklaas op tachtigjarige leeftijd129
• 

Emmanuel vander Vynct zette veel van de handschriften van zijn vader verder130
• 

Zelf schreef hij een werk over de dorpen en heerlijkheden van het Land van 
Waas 131

• 

3.2.20. Emmanuel-Jean-Joseph della Faille d' Assenede (UB Gent, hs. 3816). 

Een memorie boek, dat de schepenlijsten van 1631 tot en met 1783 omvat, draagt 
op de eerste bladzijde de naam della Faille d'Assenede. Op het schutblad staat 
het ex-libris van Emmanuel-Jean-Joseph della Paille d' Assenede 132

• 

De familie Della Paille heeft wortels die teruggaan tot in de zestiende eeuw. Jan 
della Paille (ca. 1516-1582) was afkomstig uit Wevelgem. Hij verbleef tussen 
1530 en 1540 als internationaal koopman in Venetië, waarna hij zich in 
Antwerpen vestigde. Hij is de stamvader van de takken Waarloos, Nevele en 
Leverghem 133

• De tak Assenede stamt af van de broer van Jan de Oude, Pi eter de 
Oude. Diens zoon Pi at (overleden in 161 0) beheerde het filiaal van Jan de Oude 
in Verona. De weduwe van Pi at della Paille, Marie della Paille (dochter van Karel 
della Paille, één van de zonen van Jan de Oude en stamvader van de tak de 
Leverghem 134

) keerde met haar zonen terug naar de Nederlanden en hertrouwde 
met Jan van der Speeten, raadsheer-pensionaris van Gent en heer van Eekloo. 
Het paar bleef kinderloos. Jean-Baptiste della Paille ( = 1666), de oudste zoon van 
Marie, volgde zijn stiefvader op als heer vanEeklooen verwierf zelf door erfenis 
of koop verschillende heerlijkheden, waaronder het ambacht Assenede. Hij werd 
in 1632 raadsheer in de Raad van Vlaanderen en in 1650 voorzitter. In 1644 
kreeg hij de ridderstitel 135

• 
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Emmanuel della Paille (Gent, 1728-1808) was de zoon van Jean-Prançois della 
Paille en Marie d'Hane. Hij huwde met Sabine de Ghellinck in 1752. In 1768 
kreeg hij de titel van graaf della Paille d' Assenede. Tot 1787 was hij leenman van 
de Oudburg. Hij was voorschepen van de keure van 30 november 1789 tot en met 
24 juli 1790 - hij had een belangrijk aandeel in de Brabantse omwenteling - en 
opnieuw in mei 1793 136

• 

Het memorieboek loopt maar tot en met 1783. Emmanuels eigen schependom 
wordt dus niet vermeld. Hij stamde echter uit een familie van schepenen : zowel 
zijn overgrootvader Pierre Idesbalde (zoon van de hoger genoemde Jean
Baptiste della Paille), zijn grootvader Jean-Baptiste als zijn vader Jean-Prançois 
waren voorschepen van de keure of van gedeele in de periode tussen 1631 en 
1783. Het is mogelijk dat het memorieboek door Emmanuels vader geschreven 
is. Het is namelijk in één hand tot en met 1759 en daarna verder gezet in 
verschillende handen. Jean-Prançois della Paille overleed in 1760137

• 

3.2.21. D'Hane de Steenhuyse (RAG, fonds Gent, nr. 345). 

Een vijftiende-eeuws memorieboek draagt hete x -libris van d' Hane de Steenhuyse. 
Het handschrift had ervoor toebehoord aan Hubert-Prançois Sersanders de Luna, 
wiens belangrijke bibliotheek verkocht werd op 19 december 1737138

• Hoe het 
memorieboek in handen van de familie d'Hane de Steenhuyse kwam, is niet 
duidelijk. Ofwel kwam het al in handen van de familie d'Hane in 1737, voordat 
ze de titel de Steenhuyse kregen, ofwel is er tussenin nog een andere bezitter 
geweest. 
De familie d'Hane was een oude Gentse adellijke familie, waarvan gedurende 
verschillende eeuwen leden in de magistraat hadden gezeteld. In 1307 was 
Hendrikd'Hane schepen, in 1348 Gilles en in 1425 Jacob. Sébastiend'Hane was 
lange tijd secretaris van beide banken. Tijdens de opstand tegen Karel V verzette 
hij zich tegen de rebellen en werd daarom verbannen. Bij de komst van de keizer 
werd hij in zijn functie hersteld. 
De eerste die de naam d'Hane de Steenhuyse droeg was Jean-Baptiste (1757-
1826). Zijn vader Pierre-Emmanuel d'Hane, was schepen van de keure139

• De 
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nieuwe titel was een teken van de maatschappelijke vooruitgang van de familie. 
Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse huwde met Marie Madeleine Rodriguez 
d'Evora y Vega, dochter van de markies de Rodes. Zijn zuster trouwde met 
Joseph Sébastien Ghislain della Paille d' Assenede, zoon van de hoger genoemde 
Emmanuel della Paille d' Assenede 140

• 

Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse was een fervent voorvechter van de rechten 
van de adel. Herhaaldelijk kwam hij op voor de reïntegratie van de adel in de 
Staten van Vlaanderen. Na de Brabantse Omwenteling werd hij opgenomen in 
de Staten als vertegenwoordiger van de adel. Toen het Oostenrijkse bewind 
hersteld werd, mocht hij de inauguratie van de nieuwe keizer Leopold IJ 
bijwonen, maar verloor hij zijn positie in de Staten. Tijdens de Franse bezetting 
werd hij omwille van zijn conservatieve reputatie gearresteerd. D'Hane de 
Steenhuyse hield zich daarna lange tijd op de achtergrond, maar werd wel scherp 
in de gaten gehouden. 
Na de staatsgreep van Napoleon veranderde alles. Als voorwaarden voor 
politieke inspraak golden nu aanzien en bezit. Jean-Baptiste werd onder andere 
burgemeester van Oosterzele en van Drongen. In 1811 was hij kandidaat voor het 
burgemeesterschap van Gent. Hij haalde het niet, omdat nogal aan zijn toewij
ding aan de keizer getwijfeld werd. Na de val van Napoleon streefde hij naar het 
herstel van de Habsburgse monarchie. Samen met enkele leden van de Gentse 
burgerwacht vormde hij een voorlopig bestuurscomité dat de gemeenteraad 
verving. In maart 1814 werd hij tot intendant van het Schelde-departement 
verkozen. Aan het begin van het Hollandse bewind kreeg hij, wegens zijn 
vooraanstaande positie, de functie van kamerheer en werd hij lid vande-vrij 
machteloze - Eerste Kamer 141

• 

3.2.22. Joseph Sébastien François d'Hane de Stuyvenberghe (SAG, serie 
101, nr. 3). 

Een handschrift dat de schepenlijsten van 1631 tot en met 1783 omvat draagt de 
volgende titel : 

Vervolgh van het werck van Philippe L'Espinoy, schildtknaepe, heere van 
Therouanen, la Chapelle etc., vermeedeert [sic] met de waepenen van de he eren 
hoog ende onderbailliu, mitsgaders de ghonne der voorschepenen van beyde de 
banken der stad Ghendt, bijeen versaemelt door Jonker Joseph d' Hane, he ere 
van Stuyvenberghe anno 1780. 

Joseph d'Hane de Stuyvenberghe (1746-1826) behoorde tot een andere tak van 
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de familie d'Hane. Hij huwde in 1768 met zijn nicht Marie Petronelia d'Hane de 
Bersé. In 1783 werd hij negende schepen van de keure. Deze functie behield hij 
tot in 1788. In datjaar werd hij aangesteld als leenman van de Oudburg. In 1789 
werd hij hoofdbaljuw van Sint-Baafs. Na de Franse bezetting verbleef hij een 
tijdlang als émigré in het buitenland. Hij keerde terug in 1795 en stelde zich in 
1804 kandidaat voor de gemeenteraad, maar haalde het niet 142

• 

In tegenstelling tot het memorieboek in het bezit van de familie d'Hane de 
Steenhuyse behandelt dit handschrift grotendeels de eigen periode. Het is wel 
opvallend dat d'Hane de Stuyvenberghe zijn memorieboek begonnen is in 1780 en 
pas zelf schepen werd in 1783. De parallellen met het memorieboek van Emmanuel 
della Paille d' Assenede zijn opvallend. Beide zijn een voortzetting op het werk van 
L'Espinoy en beiden beslaan de schepenlijsten van 1631 tot en met 1783. 

3.2.23. Charles-Pierre-Joseph Ie Caodele de Ghyseghem (KBB, hs. 13129). 

Het zestiende-eeuws memorieboek van Joos de Backere kwam in het begin van 
de negentiende eeuw in het bezit van de Antwerpse adellijke familie Le Candele. 
Op het dekblad staat een ex -libris met het wapenschild van de familie Le Caodele 
en dat van de familie de Robiano 143

• De eigenaar was waarschijnlijk Charles
Pierre-Joseph Ie Caodele ( 1761-1830), die de titel kreeg van baron van Gij ze gem 
en getrouwd was met Elisabeth (0 1773), de oudste dochter van Jean-Joseph, 
graaf de Robiano, die raadsheer en algemeen ontvanger van de Staten van 
Brabant was. Het koppel had drie dochters. Charles Ie Caodele werd lid benoemd 
van de ridderorde van Oost-Vlaanderen. Hij overleed in Gijzegem144• 

3.2.24. Charles Van Hulthem (KBB, hs. 16878-80- KBB, hs. 16889). 

Een zeventiende-eeuws memorieboek met de schepenlij sten van 1301 tot en met 
14 7 6 en het zestiende-eeuwse memorieboek vanJan de Vos (zie hoger) kwamen 
later in handen van Charles Van Hulthem. Ze dragen beiden zijn ex-libris. 
Charles Van Hulthem (1764-1823), die vooral bekend is als groot boeken
verzamelaar, stamt uit een Gentse patricische familie. Hij was de zoon van 
Joseph-François Van Hulthem en Isabelle-Rose-Hubertine vander Beke. Drie 
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ooms van moederszijde waren schepenen, een vierde was secretaris van de stad. 
Charles, die zijn vader jong verloor, ging naar de wens van zijn moeder rechten 
studeren in Leuven. Daar hij het reglementair aantal lessen niet gevolgd had, 
werd hij niet toegelaten tot het examen van licentiaat en moest hij zich tevreden 
stellen met de titel van baccalaureaat. Toch vestigde hij zich als advocaat in Gent. 
Tijdens de Brabantse revolutie behoorde Van Hulthem tot de progressieve partij. 
Hij zetelde in de Collatie, die in die periode wat van zijn oude glorie herwon. In 
Gent was ze de politieke tegenhanger van de conservatieve Staten van Vlaande
ren. Beiden streden om het recht om de Gentse magistraat te mogen vernieuwen. 
Bij het begin van de eerste Oostenrijkse restauratie werd Van Hulthem door de 
Collatie naar Mercy d' Argenteau, gevolmachtigd minister, afgevaardigd. Hij 
publiceerde een brochure met de verlangens die hij aan de minister had 
voorgelegd. Er blijkt onder andere uit dat hij via zijn uitgebreide collectie boeken 
en handschriften naar oplossingen in het verleden had gezocht voor de eigen
tijdse vraagstukken : 

Nous crayons pouvoir attribuer la prospérité du siècle [ 15e eeuw] à la liberté et 
à l 'injluence que Ie peuple avait dans Ie gouvernement; cellede tous les citoyens 
était égale 145

• 

In 1791 trok Van Hulthem zich tijdelijk uit de politiek terug. Hij trok naar Reims, 
waar hij zijn licentiaatsexamens aflegde. Daarna verbleefhij een tijdje in Parijs. 
In 1793, tijdens de tweede Oostenrijkse restauratie werd hij tot zesde schepen 
van de keure benoemd. Er werd veel kritiek geleverd op zijn langdurige 
afwezigheid. Tijdens het Directoire was hij één van de afgevaardigden in de 
Raad der Vijfhonderd. Met de instelling van het Consulaat kwam een einde aan 
dat mandaat. Van Hulthem keerde terug naar Gent, waar hij zich wijdde aan zijn 
taken als bibliothecaris van de Ecole Centrale. Door de prefect werd hij 
voorgedragen als kandidaat voor het burgemeesterschap van Gent en voor de 
algemene raad van het Schelde-departement. Hij kreeg· de positie in de algemene 
raad en zetelde daar tot 5 april 1804. Tussen 1802 en 1808 zetelde hij ook in het 
Tribunaat. In 1809 werd hij rector van de Keizerlijke Academie te Brussel. Ook 
tijdens het Hollandse bewind bekleedde hij verschillende functies. In de periode 
1821-1830 was hij lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. De 
Belgische Revolutie bezorgde hem een persoonlijk drama. Een deel van zijn 
collectie werd in zijn huis in Brussel, dat in de vuurlinie lag, vernield. Hij liet de 
resterende werken naar Gent overbrengen en bracht de laatste jaren van zijn 
leven verbitterd tussen zijn boeken door146

• 
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Charles Van Hulthem is, ondanks zijn bewogen politieke activiteiten, toch voor 
alles beroemd gebleven omwille van zijn omvangrijke bibliotheek, die een groot 
deel van het bestand van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel uitmaakt. Van 
Hulthem kocht boeken omdat hij ze mooi vond, omdat ze oud waren of omdat 
ze eigendom waren geweest van beroemde personen 147

• Het feit dat hij twee 
memorieboeken bezat strookt metzijn algemene interesse voor de geschiedenis, 
zijn eigen achtergrond als schepen en zijn overtuiging dat de studie van het 
verleden licht kon werpen op de chaotische situatie van de eigen tijd. 

3.2.25. C. van der Bruggen de la Douve en baron de Saint-Genois (UB Gent, 
hs. 2554). 

Volgens P.C. Van der Meersch behoorde dit eertijds officiële memorieboek, het 
enige met veertiende-eeuwse aantekeningen, toe aan C. van der Bruggen de la 
Douve en kwam het in 1843 in het bezit van de baron de Saint-Genois148

• 

Charles Jean Etienne van der Bruggen (Gent, 1774-1843) was de achter
kleinzoon van de hoger genoemde Conrard van der Bruggen (1640-1707), 
eigenaar van een zeventiende-eeuws memorieboek. De naam de la Douve werd 
verworven door Charles' grootvader, Alphonse Philippe (1668-1753), die 
gehuwd was met Thérèse Françoise van Crombrugghe, dochter van Louis 
François, heer de la Douve149

• 

Charles van der Bruggen was gehuwd met Marie Thérèse Co lette de Pottelsberghe 
de la Potterie. Hun jongste dochter, Albine Henriette, trouwde in 183 7 met baron 
Jules de Saint-Genois150

• Dit verklaart hoe het handschrift in 1843, bij het 
overlijden van Charles, in diens handen kwam. 
Baron Jules de Saint-Genois (1813-1867) werd in 1836 rijksarchivaris in Gent 
en in 1843 bibliothecaris van de Gentse Universiteitsbibliotheek151

• Toch is het 
handschrift niet dankzij hem in de Universiteitsbibliotheek terechtgekomen, het 
werd pas in 1879 op een veiling aangekocht. 

3.2.26. J.-Fr. Hoorebeke (UB Gent, hs. 2547). 

Een memorieboek met zestiende- en zeventiende-eeuwse aantekeningen be
hoorde toe aan J.-Fr. (Van) Hoorebeke. Zijn handtekening is op verschillende 
geïnterfolieerde bladen te vinden, waarop hij zelf ook aantekeningen gemaakt 
heeft bij de tekst. 
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J.-Fr. Hoorebeke (1779-1835) was een Gentse apotheker (hij woonde in de 
Burgstraat). Hij interesseerde zich erg voor de geschiedenis van Vlaanderen en 
bestudeerde oude documenten en kronieken. In 1827 schreef hij een werk over 
Van Artevelde, dat echter nooit gepubliceerd werd 152

• 

3.2.27. De kopiisten van hetSchepenboek (SAG, serie 101, nr. 1- in bruikleen 
aan het Bijlokemuseum). 

Het officiële Schepenboek, dat in de griffie van de keure berustte, werd op basis 
van een ouder handschrift vervaardigd in het schepenjaar 1515. Voor deze 
opdracht werd de beroemde kopiist en schilder Jan van Kriekenborch aange
trokken. Zijn handtekening staat onderaan één van de folio's 153

• Kriekenborch 
werkte onder andere in opdracht van de grote bibliofiel en handschriften
verzamelaar Ladewijk van Gruuthuuse. Zijn handelsmerk was een laat-gotisch 
bastaardschrift 154

• 

Enkele aantekeningen in het Schepenboek zijn van de hand van MaximUiaan de 
V riendt 155

• De V riendt ( 15 59-1614) was stadssecretaris en is bekend als Ncolatijns 
dichter en humanist. Zowel door zijn eigen afkomst als door zijn twee huwelijken 
was hij intens verweven met het Gentse politieke leven. In 1583 werd hij samen 
met een vijftigtal andere vooraanstaande burgers door Jan van Hembyze aange
houden en verbannen. 
In 1584, na de val van het Calvinistisch regime, werd hij secretaris van de keure. 
Naast zijn administratieve taken kreeg hij ook allerlei buitengewone opdrachten. 
Bij de Blijde Intrede van Albrecht en Isabella in 1600 stond hij in voor de hulde
en welkomstgedichten en chronogrammen. Vanaf 1606 wordt hij steeds ge
noemd met de titel van jonkheer. In 1614, het jaar dat hij overleed, was hij 
zevende schepen van gedeele156

• 

3.3. Besluit. 

Het onderzoek naar de identiteit en achtergrond van de auteurs en eigenaars van 
de memorieboeken heeft enkele opvallende parallellen blootgelegd. Het stelt 
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ons in staat een meer algemeen antwoord te geven op de vraag in welk milieu of 
welke milieus de handschriften circuleerden. 
Ongeveer alle auteurs en eigenaars waren Gentenaars of waren toch op één of 
andere manier met Gent verbonden. Zo achtte bijvoorbeeld de Gentse Sint
Pietersabdij het belangrijk de geschiedenis van de stad en haar magistraat bij te 
houden. In enkele gevallen lijkt het memorieboek een belangrijke rol gespeeld 
te hebben bij de vestiging in het Gentse politieke leven. Ridder Roeland de 
Baenst stamde uit een vooraanstaande Brugse familie, maar waagde zich aan een 
politieke carrière in Gent. Het memorieboek achteraan in het leenregister van de 
familie is een uiting van de mentale aanpassing aan die nieuwe situatie. 
Vergelijkbare motieven moeten gespeeld hebben bij Conrard vander Bruggen, 
die om een functie in de Raad van Vlaanderen te krijgen, zijn Brabantse afkomst 
moest afzweren. 
Velen van de auteurs of eigenaars zijn zelf schepen in Gent geweest : Roeland 
de Baenst, Jan van den Velde, Jan de Vos, Jacques Delvael, Jan Stalins, Hubert
François Sersanders de Luna, Emmanuel della Paille d' Assenede, Joseph 
d'Hane de Stuyvenberghe en Charles Van Hulthem 157

• Er moet echter een 
onderscheid gemaakt worden tussen schepenen die oude handschriften met 
lijsten van lang voor hun tijd bezaten en schepenen die actief de namen van de 
leden van de magistraat uit hun eigen tijd bijhielden. Het is opvallend dat enkele 
auteurs die over hun eigen tijd schreven hun memorieboek begonnen vóór ze zelf 
schepen werden. Dit geldt voor Jan Stalins, die zijn memorieboek in 1615 
schreef en pas in 1619 een eerste maal schepen werd en voor J oseph d' Hane de 
Stuyvenberghe die zijn memorieboek in 1780 begon en pas in 1783 schepen 
werd. Het is alsof zij hun latere positie wilden voorbereiden, door zich al in te 
werken in de politieke geschiedenis van de stad. Anderen, met Jan de Vos als 
mooiste voorbeeld, gaven net andersom een overzicht van hun glansrijke 
carrière in de schepenbanken. 
Vele auteurs of eigenaars, al dan niet zelf schepenen, stamden uit families 
waarvan verschillende leden in het verre of nabije verleden schepenambten 
vervuld hadden. Het gaat om belangrijke middeleeuwse Gentse families, zoals 
de families Borluut, Sersandersend' Hane. Zo bezat Hubert -François Sersanders 
één vijftiende-eeuws en twee zestiende-eeuwse memorieboeken. Of er continuï
teit was en de handschriften ook vroeger in het bezit van zijn familie waren 
geweest is niet te achterhalen. We kunnen aannemen dat eerder Huberts 
persoonlijke verzamelwoede voor het verwerven van de handschriften verant
woordelijk was. Wat het motief van deze latere eigenaars was, kan niet met 
zekerheid aangetoond worden, maar het lijkt erop dat het bezit van een memorie-

157 
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Ook Maximiliaan de V riendt was eenmaal schepen. In zijn geval gaat het echter niet 
om een persoonlijk memorieboek, maar om aantekeningen in het officiële memorie
boek. 



boek in verschillende gevallen een uiting was van belangstelling voor de wortels 
van de familie en voor haar verwevenheid met de geschiedenis van de stad. 
Soms spelen die familie-roots in elk geval geen rol en gaat het om bekende 
amateur-historici, zoals in het geval van de apotheker Van Hoorebeke. Vaak 
echter lijken verschillende factoren een rol gespeeld te hebben. Lucas en 
Emmanuel vander Vynct waren gekend om hun passie voor de geschiedenis, 
maar stamden zelf uit een Gentse familie van stedelijke notabelen. Charles Van 
Hulthem heeft bergen handschriften bijeengebracht, maar is zelf ook schepen 
geweest. In een figuur als Hubert-François Sersanders convergeren al deze 
elementen : hij stamde uit een belangrijke oude Gentse familie, was zelf schepen 
en hield zich fanatiek bezig met het verzamelen van handschriften. 
De achttiende- en negentiende-eeuwse eigenaars van de memorieboeken beho
ren allen tot het kruim van de Gentse adel en hoge burgerij. Het gaat om families 
die onderling door huwelijksbanden verwant waren zoals bijvoorbeeld de della 
Failles en de d'Hanes en die de stedelijke en ook regionale politiek domineerden. 
Over de vijftiende- en zestiende-eeuwse eigenaars zijn de gegevens veel schaar
ser. Slechts enkele zijn met naam bekend. Het lijkt logisch aan te nemen dat het 
in de eerste plaats om schepenen of andere ambtenaren gaat, aangezien zij 
toegang hadden tot de griffie van de keure en dus de officiële lijsten konden 
kopiëren. Ook anderen, die niet direct bij het bestuur van de stad betrokken 
waren, hebben zich echter met het kopiëren van memorieboeken beziggehou
den, zoals de rederijker Joos vander Stoet. Joos vander Stoet was een ambachts
man, Roeland de Baenst een edelman en Jan de Vos een poorter, die omwille van 
zijn politieke verdiensten de ridderslag kreeg. De memorieboeken kwamen in 
die periode, veel meer dan later, in verschillende milieus voor. 
Het is opvallend dat van de late zestiende-eeuwse memorieboeken, die het 
karakter van echte kronieken hebben, geen enkele eigentijdse eigenaar bekend 
is. In deze memorieboeken staan de schepenlijsten niet langer centraal en 
primeert het verhaal. Aangezien ze deels gebaseerd zijn op de twee memorie
boeken van de hand van Joos vander Stoet, moeten ze misschien in het 
rederijkersmilieu gesitueerd wordt. Hoewel elk exemplaar in een andere hand 
geschreven is, is het niet uitgesloten dat ze in opdracht vervaardigd werden. Het 
blijft in ieder geval onduidelijk voor welk publiek deze variant van de memorie
boeken bestemd was. 
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Hoofdstuk 4 : 

Inhoudelijke analyse 



Inleiding 



4. INHOUDELIJKE ANALYSE. 

4.1. Inleiding. 

In de vorige hoofdstukken ging de aandacht naar de externe kenmerken van de 
bron :de vorm, de filiaties en het ontstaansmilieu. Een centrale vraag is echter 
nog niet beantwoord, namelijk die naar de inhoud van de handschriften. Met 
andere woorden : zijn de memorieboeken een spiegel van het stedelijk historisch 
bewustzijn en meer nog, wat is precies dat historisch bewustzijn ? 
Enkele opmerkingen vooraf zijn noodzakelijk. In de eerste plaats moet rekening 
gehouden worden met de hoger besproken kenmerken en beperkingen van de 
bron. Er mag niet uit het oog verloren worden dat de memorieboeken niet in de 
eerste plaats bedoeld zijn als historische verhalen. In oorsprong gaat het om 
lijsten met namen van schepenen, overgeschreven uit het officiële Schepen boek. 
Dit betekent dat ze steeds- toch wat de hier besproken periode van de veertiende 
tot de zestiende eeuw betreft - zowel een historische als pragmatische functie 
hebben : historisch, omdat ze teruggaan tot het verleden, en pragmatisch, omdat 
ook de lijsten van het moment zelf opgenomen worden en ze zo een soort 
naslagfunctie hebben 1 

• 

De auteurs zijn in geen geval echte historiografen. De historische aantekeningen 
zijn aanvankelijk volledig secundair en zijn niet meer dan geïsoleerde annalen. 
Het gaat allesbehalve om een coherente, gestoffeerde visie op het verleden. Dit 
betekent echter niet dat er geen visie is. Aangezien de eerste auteurs geenszins 
de bedoeling hadden een uitgebreid historisch verhaal te brengen, moeten de 
feiten die wel vermeld worden in de schaarse aantekeningen haast zeker een 
belangrijke status gehad hebben in hun ogen. Een eerste stap in de reconstructie 
van het geschiedbeeld van deze auteurs is dus na te gaan welk soort gebeurtenis
sen aandacht krijgen en wat hun relatieve aandeel is. 
In de tweede plaats moet een onderscheid gemaakt worden tussen het eigenlijke 
historische bewustzijn in de zin van een visie op het verleden en de visie op de 
eigen tijd. In de regel beginnen de memorieboeken in 1301 en lopen ze door tot 
in de eigen tijd. Dit betekent dat zowel over het verre verleden, het nabije, zelf 
beleefde verleden als over eigentijdse gebeurtenissen geschreven wordt. In 
hoofdzaak wordt een beroep gedaan op oudere memorieboeken, maar de 
aantekeningen over de eigen tijd zijn vaak origineel. Dit heeft belangrijke 
implicaties voor de waarde van de aantekeningen. De eigentijdse aantekeningen 
kunnen meestal als directe uitingen van de auteur beschouwd worden. De kennis 

Ook in het geval van de Duitse steden was het onderscheid tussen de Überrestquellen, 
die hun nut hadden als bron in de praktijk, en de Traditionsquellen, die bewust 
opgesteld waren om iets aan het nageslacht over te leveren, vaag (K. WRIEDT, 
Geschichtsschreibung in den wendischen Hansestädten, in: H. PATZE (ed.), 
Geschichtsschreibung und Geschichtsbewuj3tsein inspätenMittelalter, Sigmaringen, 
1987, p. 415). 
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van diens achtergrond is dan een heel belangrijk instrument in de interpretatie 
van de impliciete boodschap van het geschrevene. 
De oudere aantekeningen die van generatie op generatie werden doorgegeven, 
kunnen niet zo gemakkelijk geduid worden. Ze zijn immers niet de constructie 
van een aanwijsbare auteur en worden doorgaans kritiekloos overgenomen. Dit 
betekent echter niet dat ze, zoals Victor Fris en Jozef Scheerder dachten, 
waardeloos zijn. Dat ze steeds doorgegeven werden, betekent dat ze een deel zijn 
gaan uitmaken van het discours van de stad en omgekeerd, aangezien de 
memorieboeken vrijwel de enige exponenten van een strikt stedelijke geschied
schrijving zijn, dat ze dat discours hebben helpen vormen. 
De auteurs doen trouwens meer dan louter kopiëren. Bewust of onbewust wordt 
het discours getransformeerd. Het wordt aangedikt, aangepast en afgezwakt. 
Onder invloed van de tijdsomstandigheden of de sociale en politieke achtergrond 
van de individuele auteur worden bepaalde elementen naar voor gehaald en 
andere onderdrukt. De aanpassingen zijn vaak subtiel : een woord wordt toege
voegd of geschrapt, een zinsbouw wordt gewijzigd, een aantekening wordt 
eenvoudigweg weggelaten. 
Van propaganda in de strikte betekenis van het woord, namelijk anderen uit 
bepaalde nutsoverwegingen bewust een overtuiging willen opdringen, is hier 
geen sprake. De handschriften werden wel doorgegeven, maar waren hoofdza
kelijk voor eigen gebruik bedoeld. Wat men neerschreef, was in grote lijnen wat 
men dacht of wilde geloven. Dit betekent uiteraard niet dat er geen invloed was 
van de tijdsomstandigheden en de sociale achtergrond, met andere woorden dat 
ideologie geen rol speelde en dat er geen mythes waren, dat men niet bewust kon 
verzwijgen of verbloemen als iets niet strookte met de eigen visie. Voor het 
officiële memorieboek uit de griffie van de keure, dat bij wijze van spreken door 
iedereen kon ingekeken worden, geldt dit uiteraard nog sterker. Hier gaat het per 
definitie om de politieke visie van de stedelijke elite. De politieke keuzes van die 
groep moesten zo positief mogelijk voorgesteld worden, net als de relaties met 
de vorst. Uit dit alles volgt, dat het de wijze van schrijven en beschrijven, en niet 
de beschreven feiten zijn, die centraal staan in dit hoofdstuk2 • 

We beperken ons tot de periode van de veertiende tot en met de zestiende eeuw. 
Voor de veertiende eeuw hebben we maar acht korte aantekeningen in één 
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'Such sources, then, might be reread notfortheir straightforward content but rather 
for how they construct versions of the past through narrative. Put most directly, 
historians might more fruitfully re ad Burgundian chronicles, and archival materials 
too, for the kinds of questions they pose and for the rhetorica/ techniques they 
display ; by paying attention to the process of writing itself and its relationship to 
centers of loc al power, we might see more clearly how sourees reveal their authors' 
social strategiesof representation'. (P. ARNADE, Writing and Social Experience : 
Narratives of Urban Life in the Burgundian Netherlands, in: L. MILIS, V. 
LAMBERT, A. KELDERS (ed.), Verhalende bronnen. Repertoriëring, editie en 
commercialisering, Gent, 1996, p. 99). Wat geldt voor de Bourgondische hof
kronieken, geldt even goed voor hun stedelijke tegenhangers. 



memorieboek en is het dus moeilijk systematisch te werk te gaan. Wat de 
memorieboeken uit de vijftiende tot en met zestiende eeuw betreft, zijn er meer 
mogelijkheden. We hebben de vijf handschriften uit de vijftiende eeuw als 
uitgangspunt genomen. Daarvan hebben we de aantekeningen op basis van een 
eerste vergelijking ingedeeld in acht categorieën : 
1. De schepenen en het bestuur van de stad, met andere woorden alles wat in min 

of meer direct verband met de schepenlijsten staat. 
2. De figuur van de vorst : wat wordt over hem gezegd, hoe wordt over hem 

gedacht en hoe worden de verschillende graven en hertogen beoordeeld ? 
3. De opstanden en interne conflicten in de stad :één voor één worden ze onder 

de loep genomen en wordt gekeken wat gezegd wordt en, soms belangrijker, 
wat niet. 

4. De feesten en andere evenementen in de stad, met andere woorden alle 
gebeurtenissen in de stad die niet het karakter van een conflict hebben. 

5. De stedelijke ruimte en de stedelijke symbolen :het gaat hier om het gegeven 
stad. Wat is het belang van haar concrete en symbolische ruimte en wat wordt 
als symbool van haar eigenheid beschouwd ? 

6. De wereld buiten de stad : hoeveel aandacht gaat naar gebeurtenissen buiten 
de stad, om welke gebeurtenissen gaat het, wat is de band met de stad ? 

7. De godsdienst : hoeveel aandacht wordt geschonken aan gebeurtenissen met 
een religieuze inslag en wordt godsdienst beschouwd als een problematisch 
gegeven? 

8. De natuur en de conjunctuur : gaat aandacht naar ongrijpbare fenomenen die 
de concrete gebeurtenissen bepalen, namelijk de ecologische en economi
sche constanten, of worden enkel de buitengewone voorvallen opgemerkt ? 

Hetzelfde schema hebben we gevolgd voor één zestiende-eeuws memorie boek, 
dat van de rederijker Joos vander Stoet. We hebben dat van hem gekozen omdat 
vrij veel over zijn achtergrond bekend is en omdat hij een centrale en actieve 
positie inneemt in de mutatie van het type van het memorieboek vanaf de tweede 
helft van de zestiende eeuw. Hij gebruikte als eerste bewust een reeks andere 
bekende kronieken- zowel Nederlandstalige als Franstalige- voor de opbouw 
van zijn memorieboek. Wat zijn eigen eeuw betreft, is hij opvallend origineel. 
Voor elke categorie wordt nagegaan of het aandeel groter of kleiner is dan in de 
vijftiende eeuw en of er nieuwe ideeën zijn. 
De andere zestiende-eeuwse memorieboeken worden onderzocht voor twee 
cruciale periodes uit de zestiende-eeuwse geschiedenis van Gent : de opstand 
tegen Karel V (1539-1540) en de Calvinistische Republiek (1577-1584). Ook de 
late zestiende-eeuwse memorieboeken komen hierbij aan bod. In hun geval gaat 
het niet meer om korte annalen, hoewel de oude structuur doorleeft doordat het 
verhaal is ingedeeld in paragraafjes die doorgaans met« Item, ... » beginnen. Het 
verhaal in deze kronieken is wel omstandiger en sappiger. Er zijn veel meer 
expliciete waardeoordelen, zodat de boodschap veel duidelijker is dan in de 
middeleeuwse memorie boeken. Dit betekent natuurlijk ook dat deze oordelen er 
meer bewust ingevoegd zijn en daarom misschien minder eerlijk zijn dan de 
impliciete waardeoordelen in de oudere annalen. 
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Zo komen we tot de vraag hoe de ogenschijnlijk droge en neutrale aantekeningen 
moeten geïnterpreteerd worden. Eerst en vooral moet erop gelet worden wat 
precies gezegd wordt - en wat niet - en welke terminologie gebruikt wordt. Ook 
de zinsbouw- of 'architectuur' 3 -van de aantekeningen is van essentieel belang : 
wat komt vooraan, wat achteraan, wordt het onderwerp geëxpliciteerd, gaat het 
om een actieve of passieve zin .. . De waarde van zo'n elementen kan maar ten 
volle gevat worden door onderlinge vergelijking. Bij de interpretatie van de 
individuele aantekeningen staan dus de stijl en stijlverschillen centraal. 
Het is echter al enkele keren zijdelings aangeraakt : de inhoud van de memorie
boeken kan niet begrepen worden op zichzelf, los van haar politieke en sociale 
context en los van de vraag naar het waarom van de bron. Een inhoudelijke 
analyse kan niet plaatsvinden als niet in eerste instantie rekening wordt gehou
den met wat Gabrielle Spiegel 'the social logic of text' genoemd heeft. De 
analyse van verhalende bronnen is pas cultuurgeschiedenis als ze in verband 
gebracht wordt met de sociale geschiedenis : « The advantage of this approach 
to literary history in terms of the sociallogic of the text is that it permits us to 
examine language with the tools of the social historian, to see it within a loc al 
or regional social context of human relations, systems of communication, and 
networks of power that can account for its particu/ar semantic injlections and 
thus aid in the recovery ofitsfull meaning as cultural history seeks to understand 
it )) 4 • 

In ons geval gaat het om de Gentse context en om een kritieke periode waarin 
ofwel voor het aloude particularisme, ofwel voor het vorstelijk centralisme 
moest gekozen worden. Zowel ambachtslieden, adellijke en niet -adellijke poorters 
als clerici hebben memorieboeken geschreven. Zij dachten als Gentenaars, als 
vertegenwoordigers van hun specifieke groep en als individuen met heel eigen 
motieven. Soms is de achtergrond van de auteur gekend en kan op basis daarvan 
de inhoud van zijn memorieboek geïnterpreteerd worden. In andere gevallen is 
het niet zo en moet - wat uiteraard problematischer is - omgekeerd geredeneerd 
worden : op basis van de inhoud moet getracht worden de achtergrond van de 
auteur te reconstrueren. 
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Analyse van de veertiende
eeuwse aantekeningen 



4.2. Analyse van de veertiende-eeuwse aantekeningen. 

Handschrift 2554 van de Universiteitsbibliotheek in Gent is het enige memorie
boek met veertiende-eeuwse aantekeningen dat bewaard gebleven is. Hogerop 
werd aangetoond dat dit handschrift een officieel memorieboek was, dat in 
opdracht van de stad opgesteld en aangevuld werd. 
De vraag is hier wat men in de veertiende eeuw de moeite waard achtte neer te 
schrijven over de eigen geschiedenis. In het memorieboek zijn maar bij acht jaren 
aantekeningen. Het handschrift was dus geen echte kroniek, maar had wel een 
historische functie : het overleveren van de namen van de Gentse schepenen, die 
de stad bestuurd hadden sinds hetjaar 1301. De schaarse annalistische aanteke
ningen zijn volledig ondergeschikt aan dit opzet. Dit betekent dat een gebeurte
nis een speciaal statuut moest hebben om toch opgenomen te worden. Rekening 
houdend met het feit dat hs. 2554 een officieel memorieboek was, kunnen we de 
weinige annotaties met enige voorzichtigheid beschouwen als de kern van het 
officiële discours. 

Er moet vooraf opgemerkt worden dat de jaartallen die we hier vermelden 
dezelfde zijn als in het handschrift. Het gaat dus om schepen jaren. Deze lopen 
van 15 augustus van het genoemde jaar tot en met 14 augustus van het volgende 
jaar. De vermelde jaartallen zijn trouwens niet noodzakelijk correct. De auteurs 
van de memorieboeken durfden er al eens een jaartje naast te zitten. 

1320 Notum : in dit selve jaer waren scepenen verwandelt bij minen he ere van 
Vlaenderen 1

• 

1334 Notum : verwandelt scepenen in dit selve jaer . 

1337 Notum : in dit scependom rees Jacop van Artevelde3
• 

1344 Notum : hier bleef Jacop van Artevelde doer. 

1379 Notum dat de se vorseiden scepenen waren verlaten bij den he re van den 
lande mits den pais endedeseandere ghecoren up Sente Tomaesavond5

• 

1381 Notum : in dit jaer was Brugghe ghewonnen den derden dach van meye6
• 

UB Gent hs. 2554, fO 8 v0
• 

UB Gent hs. 2554, fO 15 r0
• 

UB Gent hs. 2554, fO 16 ro. 
UB Gent hs. 2554, fO 17 V

0
• 

UB Gent hs. 2554, fO 28 v0
• 

UB Gent hs. 2554, fO 29 v0
• 

117 



1386 In dit se ependom so was gheordineert, so wie van partien dat hare saken 
verloren, dat sij alle de wettelike coste betalen moesten diere omme ghedaen 
sullen sijn 7 

• 

1391 Dit was in de papentijdd . 

Drie aantekeningen zijn bedoeld als een verklaring bij de schepenlijsten, ze 
wijzen op aanpassingen in de schepenbanken van dat jaar. Veel uitleg wordt daar 
niet bij gegeven. Bij 1320 en 1334 wordt geen reden opgegeven, bij 1334 wordt 
zelfs niet gezegd wie er verantwoordelijk was. Misschien blijft men bewust 
vaag, omdat het hier telkens om conflicten met de graaf gaat. 
In 1319 lieten de Gentse stedelijke milities graaf Robrecht van Bethune plotse
ling in de steek bij een militaire onderneming naar Rijsel. De graaf reageerde 
onmiddellijk door de helft van de schepenen te ontslaan onder het mom van 
slecht beheer. In feite schakelde hij hierdoor de wevers uit en herstelde hij zo 
deels de macht van het oude patriciaat9

• Graaf Loctewijk van Ne vers wilde bij de 
schepenverkiezingen van 1334 zijn ongenoegen uiten over de provocaties van de 
Gentenaars door de schepenbanken te wisselen : keure werd gedeele en vice 
versa10 • Met de« pais» van 1379 wordt de vrede van Pont-à-Rhosnes bedoeld, 
een wapenstilstand (van korte duur) gesloten op 1 december 1979, in het begin 
van de Gentse Oorlog tegen Loctewijk van Male 11 

• Sint-Thomasavond valt op 20 
december12

, enkele weken na het sluiten van de vrede werden ook de schepenen 
veranderd. 
Ook de aantekening bij het jaar 1386 betreft schepenzaken. Het gaat hier om de 
juridische bepaling dat wie zijn proces verloor ook de proceskosten moest 
betalen 13 

• Het is een aanwijzing dat dit memorieboek effectief tot het archief van 
de keure behoorde, de schepenen van de keure waren immers verantwoordelijk 
voor de rechtspraak. Blijkbaar werd deze bepaling als heel belangrijk be
schouwd en lag ze op dat moment nog vers in het geheugen. In latere memorie
boeken komt deze aantekening meestal niet meer voor, de verordening werd toen 
waarschijnlijk als vanzelfsprekend beschouwd. 

10 

11 

12 

13 
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UB Gent hs. 2554, f' 30 v0
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UB Gent hs. 2554, f' 32 r0
• 

W. PREVENIER en M. BOONE, De « stadstaat »-droom, in J. DECA VELE ( dir. ), 
Gent. Apologie van een rebelse stad. Geschiedenis, kunst, cultuur, Antwerpen, 
1989, p. 83. 
V. FRIS, Histoire de Gand, Brussel, 1930 (tweede uitgave), p. 67. 
V. FRIS, op. cit., p. 94; M. VANDERMAESEN, Vlaanderen en Henegouwen 
onder het huis van Dampierre 1244-1384, in: NAGN, deel2, 1982, p. 437. 
E.I. STRUBBE en L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne 
tijden in de Nederlanden, p. 533. 
We hebben helaas in geen enkele juridische bron een spoor van deze bepaling 
gevonden. 



Aan Jacob Van Artevelde worden twee aantekeningen gewijd. Ze zijn heel kort 
en geven heel weinig informatie, maar hebben een geweldige zeggingskracht. 
Het is onmiskenbaar dat de figuur van Van Artevelde als enorm belangrijk werd 
beschouwd. Hij is de enige persoon die met naam genoemd wordt en dit gebeurt 
dan nog tweemaal. Niet zijn daden krijgen aandacht, ook niet zijn vermeende 
idealen zoals dat in de latere historiografie het geval was 14

, maar wel hijzelf. 
Eigenlijk wordt hier het begin en het einde van een tijdperk aangeduid : het 
tijdperk van Van Artevelde, een uitzonderlijk man. Het ongewone van de figuur 
wordt aangeduid door de term« rees» : Jacob is geen traditionele heerser (een 
graaf of een koning), maar een leider van een buitengewone soort, die uit het niets 
oprijst en zeven jaar later weer verdwijnt15

• 

Ook de verovering van Brugge werd door de auteur tot de grote momenten van 
de eeuw gerekend. In werkelijkheid was dit wapenfeit uit de Gentse Oorlog niet 
meer dan het onverwachte gevolg van een wanhopige uitval van Filips Van 
Artevelde. De Gentse troepen zegevierden op het Beverhoutsveld bij Brugge en 
trokken triomfantelijk de stad binnen, waarna heel Vlaanderen zich weer aan de 
kant van het voorheen geïsoleerde Gent schaarde 16

• Opvallend is dat Filips Van 
Artevelde zelf niet vermeld wordt. Hij had klaarblijkelijk voor de tijdgenoten 
niet dezelfde uitstraling als zijn vader, die bijna als een magisch figuur werd 
voorgesteld. 
Deze aantekening zegt echter nog iets over de Gentse beeldvorming. De inname 
van Brugge is het enige feit uit de Gentse Oorlog dat vermeld wordt, op de 
verwisseling van de schepenen in 1379 na (maar dat is eigenlijk slechts een 
verklaring voor het voorkomen van twee schepenlijsten in 1379). Er wordt 
bijvoorbeeld niets gezegd over de nederlaag op Westrozebeke, waar Filips 
sneuvelde (27 november 1382), over de acties van Frans Ackerman ( 1383-1384) 
of over de vrede van Doornik (18 december 1385). De verovering van Brugge 
door Gent had dus een heel grote symbolische waarde voor de veertiende
eeuwse auteur. Er wordt gesuggereerd dat het enkel om een overwinning op de 
Bruggelingen ging, terwijl het eerder een zege op de graaf was. Het was 
waarschijnlijk te delicaat onomwonden te pronken met een overwinning op de 
graaf, maar er is meer. Dit is een duidelijk staaltje van de Gentse stedelijke trots. 
Eigenlijk wordt gezegd dat Gent de 'grootste' stad was en dat ze, als ze wilde, 

14 

15 

16 

D. NICHOLAS, Artevelde, Jacob van, kapitein van Gent, NBW, deel 5, 1972, kol. 
22-33; S. ROTIIERS, Jacob Van Artevelde, de Belgische Willem Tell ?, in: A. 
MORELLI, De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en 
Wallonië, Berchem, 1996, pp. 88-91. 
De carrière van Van Artevelde begon op 28 december 1337 met een politieke rede 
in de Bijloke. Op 3 januari 1338 werd hij samen met vier anderen tot kapitein van 
de stad aangesteld. (D. NICHOLAS, Artevelde, Jacob van, NBW, dee15, 1972, kol. 
25). Hij werd op 17 juli 1345 (schepenjaar 1344) vermoord. (Ibid., kol. 35). 
V. FRIS, op. cit., p. 97 ; M. V ANDERMAESEN, Vlaanderen en Henegouwen ... , 
p. 438. 
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Brugge kon innemen. 

Tot slot nog een vreemd zinnetje bij 1391. Er wordt in wel bijzonder vage termen 
verwezen naar het Westers Schisma. Hoewel er zich in Vlaanderen duidelijk 
twee karnpen aftekenden (het Clernentijnse kamp rond de hertog Filips de Stoute 
tegenover het Urbanistische volk), worden de partijen niet genoemd. Waar
schijnlijk wijst deze aantekening specifiek op de problemen in Gent, die 
inderdaad vooral in het schepenjaar 1391 gesitueerd moeten worden. In januari 
1392 kwam het zelfs tot een oproer waarbij het volk met de banieren op straat 
kwam met het doel alle vermeende Clernentijnen om te brengen 17

• De aanteke
ning kwam er kort na de gebeurtenissen, verduidelijking was niet nodig. 

17 V. FRIS, op.cit., p. 106. 
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Analyse van de vijftiende
eeuwse aantekeningen 



4.3. Analyse van de vijftiende-eeuwse aantekeningen. 

4.3.1. Inleiding. 

Er zijn vijf vijftiende-eeuwse memorieboeken bewaard. De aantekeningen in 
deze handschriften zijn nog steeds schaars, maar er zijn er toch al een stuk meer 
dan in de veertiende eeuw, zodat het mogelijk is de inhoud aan een systematische 
analyse te onderwerpen. 
Het hs. 2554 uit de Gentse Universiteitsbibliotheek, het enige handschrift met 
veertiende-eeuwse aantekeningen, was ook nog in de vijftiende eeuw het 
officiële memorieboek van de stad. In die periode werd het door verschillende 
aantekenaars aangevuld. 
Twee andere, onderling sterk verwante handschriften, liggen in de lijn van de 
officiële traditie :het hs. 3299 van de Harleian Manuscripts uit de British Library 
(tweede kwart vijftiende eeuw) en het handschrift met nr. 345 uit het fonds Gent 
van het Gentse Rijksarchief (rond 1478). Uit de contextkon afgeleid worden dat 
de auteur van het laatstgenoemde handschrift een Gents burger was, die de 
troebelen van 1466 actief meegemaakt had. De vijftiende-eeuwse auteurs of 
eigenaars van het Londens memorieboek zijn onbekend, wel kan het feit dat het 
handschrift later in het Gentse Stadsarchiefbewaard werd erop wijzen dat het aan 
een officiële of semi-officiële instantie (bijvoorbeeld een ambacht) had toebe
hoord. 
Het handschrift met nr. 441 uit het fonds Gent van het Gentse Rijksarchief stamt 
uit de vroege vijftiende eeuw. Zoals hoger aangetoond kunnen de oudste 
aantekeningen aan de klerk van den bloede toegeschreven worden, misschien 
Geraard I Soetamis. De tweede vijftiende-eeuwse auteur was naar alle waar
schijnlijkheid een monnik uit de Sint-Pietersabdij. Later in de vijftiende eeuw 
werd het handschrift nog aangevuld door verschillende andere auteurs, mis
schien uit het ambachtsmilieu. 
De schepenlijsten van het hs. 442 van de Brugse stadsbibliotheek zijn van de 
hand van de Brugse ridder Roeland de Baenst, die voorschepen van gedeele was 
in 1477 en voorschepen van de keurein 1478-79. 

4.3.2. Schepenen en bestuur van de stad. 

De belangrijkste functie van de memorieboeken bleef ook in de vijftiende eeuw 
het bijhouden en overleveren van de namen van de schepenen. Veel aantekenin
gen staan hiermee in verband en hebben betrekking op de schepenen, de 
schepenverkiezingen of het bestuur van de stad. Ze duiden voomarnelijk op de 
bijzonderheden bij de aanstelling van de schepenen, zoals een andere datum, een 
andere locatie of een andere procedure dan gewoonlijk. Ook wijzen ze soms op 
het feit dat de namen van de nieuwe schepenen niet op Onzer-Vrouwenavond 
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zelf ( 14 augustus), maar pas later afgekondigd werden of nog dat de schepenen 
door de graaf of hertog van plaats gewisseld werden. Dit soort aantekeningen 
staat vaak bovenaan de schepenlijsten, als een soort inleidende verklaring. 

Verschillende malen werden de schepenen op een andere datum dan gewoon
lijk verkozen. Dit was meestal het geval tijdens of na een opstand, op een moment 
dat het vorstelijk gezag hersteld werd. In zo'n jaar kwamen twee schepenbanken 
voor, wat door een korte aantekening aangeduid werd, bijvoorbeeld (schepen
jaar 1453) : 

De se scepenen waren huut gheroupen ende ghemaect myds den paeyse den · VJe. 
dach van houste ende dienden tote up den derden dach naer half oust1• 

De « paeyse » waar hier naar verwezen wordt is de vrede van Gavere, gesloten 
op 28 juli 1453. Eén van de bepalingen van deze vrede was een terugkeer naar 
de strikte toepassing van het charter van Senlis ( 1301) waarin de basis voor de 
jaarlijkse schepenverkiezing was vastgelegd. De vrede van Gavere schakelde de 
invloed van de twee overdekens (weverij en kleine neringen) op de verkiezingen 
uit en ging in tegen de proportionele verdeling van de schepenambten over de 
Drie Leden van de stad (poorterij, weverij en kleine neringen)2

• Ondanks de 
rechtstreekse invloed die al deze bepalingen hadden op het verloop van de 
verkiezingen, wordt hierover met geen woord gerept in de handschriften. Er gaat 
enkel aandacht naar de uiterlijke onregelmatigheden. 

Tweemaal wordt vermeld dat de aanstelling van de schepenen buiten Gent 
gebeurde. In 1340 werden de schepenen aangesteld voor Doornik dat belegerd 
werd door de Engelse koning en Jacob van Artevelde3

• In 1356 verkeerde 
Ladewijk van Male in oorlog met zijn schoonbroer, de hertog van Brabant. De 
graaf deed voor zijn militaire operaties onder andere een beroep op de Gentse 
milities4

• De schepenen werden tijdens deze militaire acties vernieuwd in 
Brabant zelfi. 

Verschillende malen wordt erop gewezen dat niet de normale procedure werd 
gevolgd bij de schepen verkiezingen. In 1381, in volle opstand, werden de 
schepenen zonder tussenkomst van de heer verkozen6

• In 1385, nog steeds 
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RAG, fonds Gent, nr. 345, fO 116 r0
, een gelijkaardige aantekening bij UB Gent hs. 

2554, fO 47 V
0 (1452). 

W. PREVENIER en M. BOONE, art. cit., pp. 101-102. 
RAG, fonds Gent, nr. 441, fO 28 V0 

; BL, Harl. Mss., nr. 3299, fO 77 va ; RAG, fonds 
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V. FRIS, op.cit., p. 86. 
RAG, fonds Gent, nr. 441, fO 33 r0
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tijdens dezelfde opstand, werden de schepenen «van sconynx weghe van 
Inghelant ende sinen rewaerde » aangesteld7

• Hs. 2554 vermeldt voor de jaren 
1469, '70, '71, '72 en '73 dat de schepenen door commissarissen van de vorst 
werden aangesteld zonder kiezers8

• Deze maatregel was het gevolg van de 
afschaffing van hetcharter van Senlis door Karel de Stoute in 14699

• Pas in 1477 
( schepenjaar 14 76) werd het charter van Senlis door Maria van Bourgondië terug 
ingevoerd 10

• In 1485 tenslotte werden de schepenen een eerste maal veranderd 
op 8 juni « naer daude costume en previlegie van den coninc Phelips » 11 en 
opnieuw op 22 juli « bij alleene commissarissen » 12

• 

Normaal gezien werden de nieuwe schepenen uitgeroepen op 14 augustus en 
kwamen ze in functie op 15 augustus. Bij verschillende schepenjaren wordt 
opgemerkt dat de namen van de schepenen pas een dag of enkele dagen later 
werden bekendgemaakt. Wat impliciet gezegd wordt is, dat er in die jaren 
problemen bij de verkiezingen waren. 

Na conflicten greep de vorst soms eigenhandig in in de schepenbanken. De 
problemen in de schepenjaren 1320 en 1334 werden al in het veertiende-eeuwse 
handschrift vermeld. Bij 1320 stond daar enkel dat de schepenen veranderd 
werden door de graaf. Een gelijkaardige aantekening komt voor in de vijf
tiende-eeuwse handschriften. De volgende, meer uitgebreide, annotatie wijst op 
dezelfde feiten : 

Deze scepenen van der co re, deseven bienen de sesse, ende hadden zij met min 
maghen wet doen, sij hadden meer ghebannen, omme dat zij voeren t' Sente 
Truden ende daer bezeghelde zij eenen brief de welke men hiet de bude. In dit 
zelve jaer so waren eerst ghemaect te Ghend vijf ooftmannen, mids groten 
me sleede dat de stede beleet was, ... 13 

Deze aantekening is om twee redenen interessant. In de eerste plaats wordt hier 
de versie van de graaf overgenomen. Om bepaalde schepenen te kunnen ontslaan 

10 

11 

12 

13 

RAG, fonds Gent, nr. 441, fO 40 ve. 
UB Gent, hs. 2554, f e 52 re-53 re. 
V. FRIS, La restrietion de Gand, 13 juillet 1468, Bulletin de la Société d'Histoire 
et Archéologie de Gand, XXX, 1922, pp. 75-76. 
De herinvoering van het charter van Senlis wordt expliciet vermeld in hs. 2554 van 
de UB Gent, r 54 re : « naer doude costume en previlegie van der coninc Philips ». 

In RAG, fonds Gent, nr. 345 staat op r 123 re : « ... nieu prevelege ... ter eausen van 
der vermakene van der wet twelke ons ghenomen was bij Care/en, haren vader». 
UB Gent, hs. 2554, r 56 ve. 
UB Gent, hs. 2554, fO 57 re. 
RAG, fonds Gent, nr. 441, r 23 ve. Een verwante, maar ingekorte versie is te vinden 
in BL, Harl. Mss., nr. 3299, fO 72 ve (met fout) en RAG, fonds Gent, nr. 345 fO 82 
re, een nog kortere versie bij Stadsbib. Brugge, hs. 442, fO 142 ve. 
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beschuldigde hij hen immers van slecht beheer14
• De ware achtergrond van de 

zaak - de graaf wilde de schepenen straffen omdat ze hem militaire steun 
geweigerd hadden - lijkt vergeten. In de tweede plaats is het opvallend dat de 
auteur zichzelf bij de zaak betrekt om zijn standpunt- de bestraffing was te laks-, 
kracht bij te zetten. 

Niet enkel de afwijkingen bij de verkiezingen, maar ook de problemen met de 
individuele schepenen krijgen aandacht. Het verbannen van schepenen blijkt 
geen uitzonderlijke maatregel geweest te zijn. Wat ons natuurlijk interesseert is 
hoe zo'n incident onder woorden gebracht werd. Wel, opnieuw blijft men 
opvallend vaag. Bijna nooit wordt de reden voor de strafmaatregel opgegeven. 
Het lijkt erop dat niet zozeer de gebeurtenis, maar wel de weerslag op de 
schepenlijst het belangrijkst wordt geacht. Zo wordt bij 1308 de verbanning van 
voorschepen Boudin Parijs vermeld'\ bij 1357 de verbanning van voorschepen 
Lieven Damman 16

, bij 1404 die van de schepenen Joos van Valmerbeke en 
Philips vander Haudenhove 17

, bij 1455 die van voorschepen Gillis Haghelinc 18 

en tenslotte bij 1481 de verbanning van schepen van de keure voor het lid van de 
weverij Jan Coninc en deken van de weverij Jan van Wichhuze. Bij deze laatsten 
wordt wel een vage reden opgegeven : « ... als ghedaen hebbende jeghen aren 
heet ... » 19

• 

Niet enkel de verbanning van schepenen wegens corruptie trekt de aandacht. In 
het hs. 2554 wordt bij 1445 in een Latijnse randnota vermeld dat schepen van de 
keure Christoffel Pychout in datjaar vervangen werd omdat hij aan lepra leed20

• 

De zaak Pychout deed veel stof opwaaien, omdat die de diagnose betwistte en 
tegenexpertises door specialisten van buiten Gent liet uitvoeren21

• In een andere 
aantekening op dezelfde folio wordt ingegaan op het proces tussen Pychout en 
de broeders en zusters van het Rijke Gasthuis. Waarom de eerste aantekening in 
het Latijn is, is niet duidelijk. Het hs. 2554 is in de vijftiende eeuw door heel veel 
verschillende auteurs ambtshalve aangevuld en sommigen onder hen verkozen 
blijkbaar het Latijn als meer geleerde schrijftaal. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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V. Fris, Histoire ... , p. 63; W. PREVENIER en M. BOONE, art. cit., p. 83. 
Stadsbib. Brugge, hs. 442, fO 187 V

0
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Stadsbib. Brugge, hs. 442, fO 161 V
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; BL, Harl. Mss., nr. 3299, fO 82r0
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• Deze Lieven Damman en de ammanvan de stad werden door 
hun collega's omwille van gelfdafpersing en onder druk van de volkswoede 
verbannen (V. FRIS, Histoire ... , p. 86, W. PREVENIER en M. BOONE, art. cit., 
p. 87.). 
UB Gent, hs. 2554, fO 35 ro. 
Stadsbib. Brugge, hs. 442, fO 210 V 0

; RAG, fonds Gent, nr. 345, fO 116 v0
• 

Stadsbib. Brugge, hs. 442, fO 223 V
0

• Ook deze twee schepenen werden verbannen 
wegens geldafpersing en financieel gesjoemel (V. FRIS (uitg.), Dagboek van Gent 
van 1447 tot 1470, meteen vervolg van 1477 tot 1515, Gent, 1904, deel2, p. 33). 
UB Gent, hs. 2554, fO 45 v0

• 

M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, pp. 147-148. 



4.3.3. De vorst. 

In de memorieboeken wordt uiteraard aandacht besteed aan de figuur van de 
vorst en in beperktere mate aan diens familie. De graaf of hertog komt in de 
schijnwerpers op de cruciale momenten van zijn bestaan : geboorte, aantreden, 
huwelijk en overlijden. Dit gebeurt niet systematisch (niet alle geboortes, 
huwelijken en overlijdens) en duidelijk met voorkennis van wat gaat volgen. 

Een interessant voorbeeld is Margaretha van Male. Hoewel haar geboorte, 
huwelijk en overlijden een vermelding krijgen, wordt ze hierbij geen enkele maal 
met naam genoemd. Niet haar persoon wordt belangrijk geacht, wel het feit dat 
ze erfdochter van Vlaanderen was en door haar huwelijk Vlaanderen in de 
Bourgondische machtssfeer bracht. Al bij haar geboorte wordt op haar latere titel 
gewezen: 

1350 In dit jaer wart gheboren mijn vrauwe van Borgoegnen sgraven dochter 
van Vlaendren22

• 

In een later vijftiende-eeuws handschrift wordt daar nog aan toegevoegd : « ende 
so hadde ghetrout sindert Philips, sconinx sone van Vrankerijke, ende hadde 
daer bij ·lil· sonen ende drie dochteren23

• » 

Ook bij haar overlijden krijgt Margaretha niet meer eer dan de volgende 
vermelding, die nog eens op het dynastieke belang van haar huwelijk wijst. 
Margaretha is enkel een schakel tussen haar vader en haar echtgenoot : 

1404 Ende in dit selve jaer staerf sertoghen Philips gheselnede van Borgoegnen. 
's Voorseiden sgraven Lodewijcs dochtre was van Vlaendren24

• 

Om een vermelding te krijgen in de memorieboeken speelt ook de plaats van de 
geboorte, het huwelijk of het overlijden een rol. Indien het feit zich voordoet in 
Gent, krijgt het vanzelfsprekend meer aandacht. De auteurs waren trots het 
verband te leggen tussen de grafelijke en hertogelijke familie en hun stad. De 
vorsten zelf wendden die gebeurtenissen aan om de stedelingen te imponeren 
met grote publieke ceremonies. Het waren de momenten waarop de stedelijke 
gemeenschap even in contact kwam met de persoon van de soeverein en zijn 
familie25

• Dat liet sterke sporen na in het geheugen van de stedelijke kroniek
schrijvers, wat de kans op optekening nog verhoogde. Zo is Michèle de France 

22 

23 

24 

25 

RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 31 V
0

• 

RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 90 r0
• 

RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 103 V
0

• 

H. SOLY, Plechtige intochten in de steden van de Zuidelijke Nederlanden tijdens 
de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd. Communicatie, propaganda, 
spektakel, Tijdschrift voor Geschiedenis, XCVII, 3, 1984, p. 342. 
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de enige echtgenote van Filips de Goede die een vermelding krijgt bij haar 
overlijden en begrafenis. Wat er niet bij verteld wordt, is dat de vorstin feitelijk 
in ballingschap leefde in de Posteeme, een vorstelijke residentie aan de rand van 
de stad26

• 

Vrouwe Michiele, sconinx dochter van Vrankerijke, staeif te Ghent in de 
Pastereene ende so hadde ghetrouwet den grave Philips van V/anderen ende so 
leecht begraven t' Sente Baefs ende wasser begraven up Sente Amelbeerghen 
dach27

• 

Uiteraard krijgt ook de geboorte van keizer Karel de nodige aandacht. In hs. 2554 
vermelden drie verschillende aantekenaars de heugelijke gebeurtenis. De meest 
uitgebreide versie staat bij 1500 : 

's Maendaechs up Sente Matthijsavond den XXIIIJen in sporele anno XCIX 0
, 

omtrent denlil/hueren in den morghenstond bedaghende, so wart bij der gracie 
Gods gheboren binnen der stede van Ghend binnen thof te Wallede grave 
Karele, zone van onsen harden gheduchten he ere ende prince, de heershthertoghe 
Philips,filius Maximilien, Roomsch conync, ende van onser gheduchten vrauwe, 
vrauwe Jehanne, dochter des conynx van Spaenge. De welke hertoog he Karele, 
hertoog he van Lucemburg, up den Vllen dach in maerte XCIX snavons, omtrent 
den VII hueren in den avond, met grooter tryhomffen kerssten ghedaen was in 
Sente Janskercke. Ende waren petrinhoog he ende moghende prince, men he ere 
de prince van Symais, mijn heere van Berg hen, me tere, min vrauwe de princesse 
van Chastillen28

• 

Hier heeft men duidelijk nog geen voorkennis van de verdere carrière van Karel. 
De manier waarop zijn ouders vermeld worden ( « onsen harden gheduchten 
he ere ende prince »en« onser gheduchten vrauwe »),wijst erop dat ze nog in 
leven waren. Het gaat om een eigentijdse of bijna eigentijdse aantekening29 • Het 
effect dat de vorsten beoogden met de triomfantelijke doop van de Bourgondi
sche en Spaanse erfopvolger, heeft duidelijk zijn doel niet gemist : de tijdgeno
ten zijn zwaar onder de indruk. 

Over de vorst wordt niets slechts gezegd, toch niet over de vorst uit een 'ver' 
verleden. De verhouding met de vorst uit de eigen tijd lijkt problematischer te 

26 

27 

28 

29 
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M. BOONE et Th. DE HEMPTINNE, Espace urbain et ambitions princières : les 
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hoewel Filips al in 1506 overleden was (SAG, serie lOl, nr. 101, f' 58 V
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kopiist, Jan Kriekenborch, heeft zijn opdracht erg letterlijk genomen. 



zijn. Hoewel de auteurs er zich voor hoedden uitgesproken negatief te zijn, 
getuigen sommige opmerkingen toch van een veel minder grote eerbied. 
Het handschrift met nr. 441 uit het Gentse Rijksarchief werd geschreven in het 
begin van de vijftiende eeuw, misschien nog tijdens de regering van Jan Zonder 
Vrees (dus voor 1419). Bij 1407 vinden we de volgende aantekening: 

In dit jaer up Sente Clementsdach in de aventstonde dede de hertog he Jan van 
Borgoegnen, grave van Vlaendren, bij ·VI· of· VII· personen den hertog he van 
Orliens, broeder sconinx van Vrankerike, binnen Paris commende van 
coninghinnen hove, doot slaen30

• 

Deze beschrijving schildert niet direct een vleiend beeld van de hertog, vooral 
omdat niets ter zijner verdediging wordt aangedragen. De moord op de hertog 
van Orléans wordt ook vermeld in de latere vijftiende-eeuwse memorieboeken. 
Over de betrokkenheid van de toenmalige hertog wordt met geen woord meer 
gerept: 

In dit jaer was dootghescleghen te Parys de hertog he van Orlyens31
• 

In het handschrift met nr. 345 uit het Gentse Rijksarchief is het Karel de Stoute 
die het moet ontgelden. De auteur schreef na de dood van Karel, maar heeft zijn 
regeringsperiode wel actief beleefd. We zullen hierechterverder (4.3.4.) dieper 
op ingaan. 
Roeland de Baenst maakte vanaf het schepenjaar 1476 - het jaar waarin hij 
vermoedelijk zijn memorieboek begon - veel meer aantekeningen. Maximiliaan 
van Oostenrijk wordt vaak vermeld, maar diens echtgenote Maria van Bourgondië 
moet het stellen met één korte zakelijke nota bij haar overlijden32

• Haar 
eedaflegging als hertogin van Bourgondië wordt niet vermeld en bij de geboorte 
van Filips de Schone wordt enkel Maximil i aan genoemd. Waarom de nochtans 
vorstgezinde Roeland de populaire Maria zo stiefmoederlijk behandelt, is een 
raadsel. Had hij geen sympathie voor haar of achtte hij haar gewoon onbelang
rijk omdat ze een vrouw was, die net als Margaretha van Male maar een schakel 
in het dynastieke spel bleef ? 

Een interessante vraag leek mij tenslotte welke titels men in de handschriften aan 
de hertogen gaf : werd hun positie als graaf van Vlaanderen of die als hertog van 
Bourgondië benadrukt ? 
In het oudste vijftiende-eeuwse handschrift worden Filips de Stoute en Jan 
Zonder Vrees met beide titels aangeduid. In het handschrift van Roeland de 
Baenst worden ook beide titels gebruikt. Wat de eigen tijd betreft, wordt Maria 
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gravin van Vlaanderen genoemd, krijgtFilips de Schone al als kind de beide titels 
en wordt Maximiliaan gewoonlijk als hertog van Oostenrijk aangeduid. Deze 
laatste wordt ook eenmaal ( 1481) aangeduid als« den hertog he van Hoesterwich 
al doe grave van Vlaendren was33

• »,wat erop wijst dat de aantekening na de 
dood van Maria (nog in datzelfde schepen jaar) gemaakt is, aangezien Maximiliaan 
bij het overlijden van zijn echtgenote ook zijn grafelijke titel verloor34• In de 
laatste annotatie uit het handschrift (1485) wordt niet meer zijn naam, maar wel 
zijn titel van Rooms koning vermeld35

• De auteurs van het handschrift uit de 
British Library en dat met nr. 345 uit het Gentse Rijksarchief gebruikten de beide 
titels, maar toch vooral die van graaf van Vlaanderen. In hs. 2554 wordt in de 
regel de vorst met de hertagstitel benoemd, soms wordt de grafelijke titel er als 
aanvulling bijgevoegd. In tegenstelling tot de vier andere handschriften worden 
hier ook eerbiedige epitheta gebruikt als« onse gheduchts he ere »of« ons harde 
gheduchts he ere ».Heeft dit te maken met het feit dat dit handschrift een officieel 
karakter had ? 

4.3.4. De opstanden en intern-stedelijke conflicten. 

De verhouding tussen de stad Gent en de vorst was in de late Middeleeuwen 
steeds problematisch. Vaak kwam het tot harde confrontaties tussen het stedelijk 
particularisme en het vorstelijk centralisme. De conflicten eindigden meer dan 
eens in een openlijke opstand of rebellie vanwege de stedelingen. Iemand die de 
geschiedenis van Gent bijhield, werd geconfronteerd met dit chaotisch aspect 
van de stadsgeschiedenis en kon de aaneenrijging van dramatische gebeurtenis
sen niet zomaar negeren. 
De veertiende-eeuwse aantekeningen vielen op door hun grote vaagheid, bij
voorbeeld over de Gentse oorlog (1379-85). Er werd wel gesuggereerd dat er 
conflicten waren, maar ook niet meer dan dat. Dit kan gerechtvaardigd worden 
door het feit dat de aantekeningen zo schaars en beknopt waren. Ook kan 
aangenomen worden, dat de herinnering aan de conflicten nog levendig was en 
dat een korte aanduiding dus volstond. De vijftiende-eeuwse memorieboeken 
moeten met andere ogen bekeken worden. De veertiende eeuw was al veraf, 
verduidelijking van de gebeurtenissen was dus wel gewenst. Daar komt bij dat 
de auteurs nu iets doelbewuster de stedelijke geschiedenis bijhielden en er 
algemeen meer aantekeningen waren. In de eerste plaats moet dus onderzocht 
worden met hoeveel aandacht de opstanden behandeld werden : werden enkel 
losstaande feiten vermeld of werd ook aandacht besteed aan verklaringen of 
tenminste aan verklarende omstandigheden ? De vraag moet gesteld worden 
waarom bepaalde gebeurtenissen wel en andere niet beschreven werden. En 
tenslotte: namen de auteurs een standpunt in? Werden de daden van de vorst 
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gerechtvaardigd of verdedigde men de eer van de stad ? 
We beperken ons niet enkel tot de grote conflicten tussen de vorst en de stedelijke 
elites, door Wim Blockmans « the Great Tradition of Revolt » (met Vlaanderen 
en Brabant als geografisch kader) genoemd36• Deze opstanden waren verweven 
met en werden gevoed door kleinere rellen gericht tegen die stedelijke elites zelf. 
In de stad was een voortdurende machtsstrijd aan de gang tussen het patriciaat 
en de ambachten en de ambachten onderling. Soms heulden de stedelijke 
notabelen mee met de vorst en kwam er uit de onderlagen van de bevolking verzet 
tegen de gevolgen hiervan (zoals de zware fiscale druk). Dit geheel van intern
stedelijke conflicten die de brandstof vormden voor de « Great Tradition » werd 
door Marc Boone en Maarten Prak « the Little Tradition of urban revolt » 

genoemd37 • 

4.3.4.1. De rellen in 1311. 

Het eerste stedelijk conflict dat een vermelding krijgt, is dat uit 1311. Op 4 
augustus van dat jaar braken zware rellen uit tussen de wevers en de volders 
enerzijds en de gegoede burgers anderzijds38 • De laatstgenoemden, de« majores », 

werden door hun tegenstanders afgeslacht op de Vismarkt en in de Hoogpoort39
• 

Graaf Robrecht van Bethune greep onmiddellijk in en strafte de ambachtslieden 
zwaaf"'. In drie memorieboeken worden de gebeurtenissen als volgt omschre
ven: 

In dit jaer up Sente Lauwereinsdach so was te Ghend de quade woensdach41
• 

In de aantekening wordt niets verteld over de aard of de achtergrond van het 
conflict. Wel hebben de rellen een symbolische naam gekregen in het collectief 
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W.P. BLOCKMANS, Alternatives to Monarchical Centralisation : The Great 
Tradition of Revolt in Flanders and Brabant, in : H. KOENlOSBERGER (her.), 
Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, München, 1988, 
pp. 145-154. 
M. BOONE and M. PRAK, Rulers, patricians and burghers : the Great and the Little 
traditions of urban revolt in the Low Countries, in : K. DA VIDS and J. LUCASSEN, 
A miracle mirrored. The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge, 
1995, pp. 99-134. 
W. PREVENIER en M. BOONE, De« stadstaat »-droom, p. 82. 
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STRUBBE en L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne 
tijden in de Nederlanden, p. 493). 4 augustus 1311 was wel een woensdag. 
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geassocieerd met de meest bekende heilige uit die periode. 
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geheugen42
• De vraag is of die benaming, waarin het conflict zonder omwegen 

veroordeeld wordt, algemeen was of enkel beperkt tot de kringen die de slechtste 
herinneringen aan het bloedbad overgehouden hadden, namelijk de poorterij. In 
het laatste geval zou de oorspronkelijke auteur in dat milieu kunnen gesitueerd 
worden. Het is onmogelijk hierop een precies antwoord te geven, omdat niet 
wordt ingegaan op de inhoud van de rellen : wist iedereen wat er gebeurd was of 
wisten de auteurs zelf niet meer wat er precies achter de naam school ? Duidelijk 
is wel dat het conflict verworden was tot een mythe met een stereotiepe naam, 
die direct naar onheil verwees. 

4.3.4.2. Jacob Van Artevelde. 

In het enige veertiende-eeuwse handschrift kreeg de figuur van Van Artevelde 
een prominente plaats binnen de schaarse aantekeningen. Zijn opkomst en zijn 
dood werden uitgezet als de symbolische bakens van een sleutelperiode in de 
Gentse geschiedenis. Een eerste opvallende vaststelling voor de vijftiende eeuw 
is, dat in het handschrift van Roeland de Baenst met geen woord over Van 
Artevelde gerept wordt. Dit kan geen toeval zijn. Hoewel de filiatie tussen de 
handschriften niet duidelijk is, kan niet ontkend worden dat ze sterk verwant zijn. 
Vooral het handschrift met nr. 345 uit het Gentse Rijksarchief en dat van de 
Baenst tonen sterke gelijkenissen, ze stammen ook uit dezelfde periode. Roeland 
moet bij het kopiëren van oudere aantekeningen de figuur van Van Artevelde 
zeker ontmoet hebben. Waarom acht hij een vermelding de moeite niet waard ? 
Het antwoord ligt waarschijnlijk in zijn afkomst. Roeland de Baenst stamde uit 
een Brugse familie. Van Artevelde daarentegen was de Gentse held bij uitstek. 
Hij bracht de stad tot het toppunt van haar macht. Uiterlijk werd het graafschap 
beheerst door de drie steden (Gent, Brugge, Ieper), maar de eigenlijke controle 
lag volledig in Gentse handen43

• De roemrijke daden van Van Artevelde 
benadrukken, zou hetzelfde betekenen als Brugge tot een tweederangspositie 
degenereren. Dat het Brugs verleden de familie de Baenst lief was, wordt 
bewezen door het feit dat hetzelfde handschrift het fameuze Résumé de Baenst 
bevat, een unieke Franstalige samenvatting van een passage uit het dagboek van 
Galhert van Brugge44

• Ridder de Baenst wilde door het bijhouden van een 
memorieboek voor zichzelf een politieke genealogie creëren, door zich in een 
lange traditie van Gentse schepenen te plaatsen. Hij weigerde echter zijn Brugse 
trots te verraden door met een in zijn ogen bedenkelijke Gentse held te flirten. 
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De andere vijftiende-eeuwse handschriften besteden wel aandacht aan Van 
Artevelde. De mythe lijkt zelfs nog versterkt. In hs. 2554 sprak men enkel over 
de opkomst en de dood van Van Artevelde, nu wordt ook de periode van zijn 
bewind in een symbolische zinsnede samengevat. In het oudste vijftiende
eeuwse handschrift kan men bij 1337-1338 lezen : 

In dit jaer so was dat die van Ghend traeken Sgravenscuere jeghen den conijnc 
van Ingheland t' Sente Martinsmes se. In dit zelve jaer up den Alrekinderdach, 
so rees Jacob van Aertevelde int beleet van der stede bij der hulpen van den 
coninc. Ende was int beleet VII jaer, VII maende, VII daghe45

• 

Deze laatste zin is heel belangrijk. Door een magische getallencombinatie krijgt 
Van Artevelde een bijna bovennatuurlijk aura46

• Hij was als het ware voorbes
temd voor een grootse carrière en het daarbij obligate tragische einde. Wel wijst 
de auteur erop dat Van Artevelde niet op eigen krachten uit het niets opgerezen 
is, maar dat hij daarbij hulp kreeg van zijn machtige bondgenoot, de koning van 
Engeland. Deze bedenking doet enigszins afbreuk aan de mythe van zijn 
verbazingwekkende en mysterieuze opgang, maar brengt Van Artevelde tegelijk 
op het niveau van de belangrijkste koningen uit zijn tijd. Deze visie is historisch 
niet juist (de eerste contacten met de Engelse koning kwamen er pas in januari 
133847

), maar beantwoordde blijkbaar wel aan de toenmalige opvatting over de 
feiten48

• In twee latere vijftiende-eeuws memorieboeken wordt echter over een 
tussenkomst van de Engelse koning met geen woord meer gerept : 

In dit scependom rees Jacob van Artevelde up Alderkinderdach ende was int 
beleet VII jaer, VII rnaent en VII dag he. 
Die van Ghent trocken Sgravenscuere jeghen den coninc van Inghelant doe hij 
den wijch hadde ghehadjeghen Vlaminghen ende Noormans te Ketsant t' Sinte 
M artinsmesse49

• 

De volgorde binnen de aantekening is veranderd : eerst Van Artevelde, dan de 
veldtocht naar Sluis. Deze veldtocht vond plaats in november 1337. De Engelse 
koning had gepoogd de Vlaamse graaf naar zijn kamp over te halen en toen de 
onderhandelingen mislukt waren, had hij een vloot naar Sluis gestuurd. De 
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Als we rekenen vanaf de Bijloke-speech op 28 december 1337, duurde de carrière 
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Gentenaars steunden de grafelijke troepen door een korps van 900 gewapende 
mannen te sturen. De Engelse landing te Sluis mislukte, maar op het eiland van 
Cadzand leed het leger van de graaf op 11 november (Sint-Martinsmis) 1337 een 
zware nederlaag50

• Deze gebeurtenissen vonden plaats vóór het eerste politieke 
optreden van Jacob op 28 december 1337, de chronologie in het oudste 
handschrift was dus correct. Waarom werd later de volgorde omgedraaid ? De 
meest plausibele verklaring lijkt mij dat men Van Artevelde nog meer in de verf 
wou zetten door hem naar voor te halen in de aantekening. Deze versie is ook 
terug te vinden in bijna alle zestiende-eeuwse handschriften. 

Er wordt maar één actie van Van Aftevelde vermeld en dit bij hetjaar 1340. De 
gebeurtenissen spelen zich af tijdens de belegering van Doornik : 

Deze scepenen van denjare XL waren ghemaect voer Doemeke, doe de conijnc 
van Ingheland der voren lach, met hem Vlaendren, Brabant ende Henegouwe 
ende vele andre he eren. Ende aldaer so wan Jacob van Aertevelde de sententie 
quite jeghen den coninc Philipse van Vrankerike. Ende hij moeste Jacoppe 
vomoemd reUvereren de instrumente, bullen ende ghescriften ende alle die 
verhinde die hij hadde up Vlaendren van de se sententien. Ende die bracht Jacob 
vorseit te Ghend ende scoer dese voer de ghemeene poert ende stackere sinen 
harem do re, daert menich mensche toesach51

• 

Begin 1340 gaf Jacob de neutraliteitspolitiek op en sloot hij een formeel 
bondgenootschap met Engeland. Na de vruchteloze belegering van Sint-Omaars 
en Doornik werd op 25 december 1340 een bestand gesloten met de Franse 
koning (bestand van Esplechin). Van Artevelde slaagde er bijna in het interdict 
dat Filips VI over Vlaanderen had laten uitspreken, ongedaan te maken, maar de 
paus weigerde de opheffing te bekrachtigen, voordat de Vlamingen trouw 
hadden gezworen aan hun wettige vorsten52

• In deze aantekening, die zich 
concentreert op de opheffing van het excommunicatiewapen, treedt J acob op als 
een krachtdadig man. Hij wordt in één adem met de hoogadellijke bondgenoten 
van de Engelse koning genoemd en lijkt er zelfs boven te staan. In het conflict 
is hij de meerdere van de Franse koning en spot hij publiekelijk met diens 
aanspraken53

• 
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M. V ANDERMAESEN, Vlaanderen en Henegouwen ... , in : NAGN, deel II, p. 428. 
In de Kronyk van Vlaenderen klink het relaas over dezelfde periode als volgt : « In 
't jaer M. CCC. ende xliij [ ! ], doen ghinc Jacop van Artevelde metten Vlaming hen, 
ende beleyde Domike. Dit overmerkende de coninc van Vrankeryke, hij dede pays 
maken, met Jacoppe vanArtevelde, ende met den drye steeden van Vlaende ren, ende 
daer waren gherelaxeert de sentencien van verwatenessen, die de coninc Philips de 
Lang he haddein sinen tyden vercreghen an den paus, jeghens dlandt van Vlaende
ren, om dat sy hem ende sinen neve, den grave Lodewijc rebel waren, ende dese 



Tenslotte wordt ook de dood van Van Artevelde vermeld. In het oudste 
vijftiende-eeuwse handschrift wordt duidelijk gemaakt dat Van Artevelde 
vermoord werd in een oproer : 

1345 In dit jaer was Jacob van Aertevelde dootghesleghen in eene wapenijnghe 
van den comune, die sine viande waren, up den XVII dach in hoymaend54

• 

De « comune » wordt hier verantwoordelijk gesteld voor de dood van Van 
Artevelde, zij hebben het oproer uitgelokt. Een reden wordt niet gegeven : hun 
vijandigheid lijkt ongegrond. De auteur rechtvaardigt de moord niet, maar lijkt 
hem tegelijk ook niet direct te veroordelen. Hij stelt enkel vast dat Van Artevelde 
vijanden had. Dit brengt hem van zijn bijna koninklijke status terug naar de stad 
en de stedelijke tegenstellingen. 
In twee latere handschriften staat een aantekening verwant aan die uit de 
veertiende eeuw. Hier blijven de omstandigheden van zijn dood vaag en blijft de 
mythe dus sterker. Het is immers uniek dat de dood van een burger zomaar 
vermeld wordt, dat voorrecht is voorbehouden aan de graven, hertogen of 
koningen: 

Hier bleef Jacob van Artevelde doot den Xliiisten dach in hoymaent55
• 

Er worden nog gebeurtenissen uit de opstand tegen de graaf vermeld, maar het 
verband met Van Aftevelde wordt niet gelegd. Zo wordt bijvoorbeeld verwezen 
naar de rellen op 2 mei 1345 tussen wevers en volders, die uitliepen op een 
bloedbad onder de volders56 : 

In ditjaer so was de quade rnaendach te Ghend up de vrindachmaert in meye up 
den andren dach57

• 

Deze aantekening lijkt sterk op die bij het jaar 1311 (opnieuw een symbolische 
naam), het enige verschil is dat nu ook de locatie vermeld wordt. 
De figuur van Van Artevelde krijgt relatief veel aandacht. Hij is in de vijftiende
eeuwse memorieboeken niet meer de enige stedeling die genoemd wordt, maar 
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(C.P. SERRURE en Ph. BLOMMAERT (uitg.), Kronyk van Vlaenderen, van 580 
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krijgt wel heel andere kwaliteiten toegekend dan de andere burgers. Die andere 
burgers worden genoemd als ze omkomen in een oproer, als ze verbannen 
worden, als ze berecht worden na het ontdekken van hun complot, ... Met andere 
woorden, ze ondergaan het stedelijke leven en de stedelijke wet. Ze lijken 
hoofdzakelijk passief, we worden vooral geconfronteerd met de tragische 
gevolgen van hun daden. Van Artevelde is geen gewone burger : hij neemt de 
macht en houdt de stad in de ban voor zeven jaren, zeven maanden en zeven 
dagen. Hij begeeft zich op het niveau van koningen en heren en is ook machtig 
buiten de stad. Uiteindelijk moet ook hij het echter met de dood bekopen en 
verliest hij het leven in een stedelijk conflict. Wel is hij geen gewoon slachtoffer, 
zoals zoveel anderen. De volkswoede is bewust tegen hem gericht ; zijn macht, 
die hem boven de stad uittilde, bezorgde hem veel vijanden in die stad58 • 

Over het eigenlijke verloop van de opstand blijven de memorieboekschrijvers 
heel vaag. Het is duidelijk dat Jacob de Engelse kant koos en de Franse koning 
als een vijand beschouwde, maar de reële verhoudingen worden nooit volledig 
geëxpliciteerd. Ook de positie van de graafblijft in een schemerzone. Hij wordt 
enkel vermeld op het moment dat hij sneuvelt. Hij krijgt daarbij wel het nodige 
respect en wordt als de rechtmatige vorst aangeduid: « onse heere van Vlaen
dren59 »en« die edele lantsheere, ons grave60 ». Hetverband met Van Artevelde 
wordt echter niet gelegd. 

4.3.4.3. De nasleep van de opstand. 

De opstand eindigde begin 1349 met de uitschakeling van de wevers en de 
aanstelling van een graafgezinde schepenbank. Dit betekende echter niet het 
einde van de problemen. In de eerste jaren zorgden rondzwervende ballingen, 
voornamelijk verbannen wevers, voor veel onrust en schade overal in Vlaande
ren61. In het oudste vijftiende-eeuwse handschrift staat een versje waarin 
beschreven wordt hoe enkele ballingen tijdelijk onrust zaaiden : 
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Vergelijk bijvoorbeeld met de geschiedenis van de Duitse stadstiran Peter Egen 
(t 1452). Deze burger uit Augsburg wendde zijn grote macht en rijkdom aan om 
privileges te krijgen die de rechten van de gewone stedeling overstegen. Hij vond 
dat zijn verantwoordelijkheden zo' n status rechtvaardigden. De kroniekschrijver 
Burkhard Zink, die als een vertolker van de stedelijke normen kan beschouwd 
worden, heeft sympathie voorEgen en beschrijft hem in verheven termen, tot het 
moment dat Egen, die zich nu Peter von Argun noemt, zijn eisen kenbaar maakt. 
Egens streven naar macht en rijkdom vindt Zink legitiem, maar hij acht het 
ongeoorloofd en nefast voor de stedelijke samenleving meer te willen (H. 
BOOCKMANN, Spätrnittelalterlichen deutsche Stadt-Tyrannen, Blätterfürdeutsche 
Landesgeschichte, CXIX, 1983, pp. 78-79). 
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Wel XL balling he ofte mee 11 quamen tilic ter Mude inne I roupende met sterken 
sinne I Vlaendren ende lee u tien tiden I ende weeten de lieden an beeden ziden 
I dit was up eenen saterdach I die in hoymaend ghelach62

• 

Waarom hier een versje gebruikt wordt, is niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het 
gewoon om een Spielerei, ook een verwijzing naar de stormwind van dat jaar 
wordt er in versvorm bijgevoegd : 

Ende int zelve jaer onsachte 11 was de grote wint onsachte I in maerte up Sente 
Gregorisnachte. 

In de jongere handschriften wordt het versje gevoelig ingekort : 

TerMuden quamen XL balling he in. Den groete wint in Sente Gregorisnachte63
• 

Na het ineenstorten van het regime van Jacob Van Artevelde werd het ambacht 
van de weverij uitgesloten uit het bestuur van de stad. Op 12 juli 1359 brak een 
oproer uit onder de wevers waarbij ze hun oude politieke positie terugeisten. De 
strijd tussen de wevers en de volders eindigde op een overwinning voor de 
wevers en hun eisen werden ingewilligd64 • 

In dit jaer rees de weverie den XIX dach in hoymaend ende de roup was: 
« Vlaendren ende leeu, ghebuer, ghebuer, ghebuer »65

• 

Ditmaal wordt in tegenstelling tot de rellen van 1311 en 1345 geen symbolische 
naam, maar wel een concrete voorstelling van het conflict gegeven. Er is nog 
steeds geen plaats voor verklaringen of verbanden, maar nu worden wel de 
actoren genoemd en één van hun concrete acties. De zintuiglijke waarneming 
van de gebeurtenissen primeert. Hetzelfde is het geval met de aantekening over 
de nieuwe conflicten tussen wevers en volders in februari 1360 : de partijen 
worden genoemd en één concreet gevolg. 

In dit jaer schiet de weverie van de volrie ende daden de volres upbringhen 
haerlieder wapine up Onser Vrauwendach66

• 

Er wordt niet letterlijk gezegd dat de volders uitgeschakeld worden- ze verloren 
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het recht op deelname aan het stadsbestuur-67 -,maar dit wordt geïnsinueerd door 
op het verlies van hun machtssymbolen te wijzen. Opvallend is dat in een latere 
vijftiende-eeuwse aantekening, die voor het overige vrijwel identiek is, dit beeld 
nog versterkt wordt : de volders verliezen nu tegelijk « hare wapene ende hare 
bannieren68». Het bezit van wapens en banieren maakte deel uit van het recht op 
« wapening he » waarvan de ambachten genoten. Dit recht hield in dat men als 
dat nodig was zich gewapend mocht verzamelen in het openbaar mét de vlaggen 
van het ambacht69

• De banieren wezen dus op de autonomie en het zelfbeschik
kingsrecht van de ambachten. 

4.3.4.4. De Gentse oorlog (1379-1385). 

De veertiende-eeuwse auteur van hs. 2554 vermeldde enkel de wapenstilstand 
van 1379 (maar dat enkel als een verklaring bij de schepenlijsten) en de 
verovering van Brugge. Vooral dit laatste wapenfeit maakte voor hem de kern 
van de opstand uit. In de vijftiende-eeuwse memorieboeken wordt de nadruk 
gelegd op andere gebeurtenissen : vooral het begin en het einde van de opstand 
worden behandeld. 
Er wordt ingegaan op de directe aanleidingen van de opstand. Het gaat om drie 
verschillende incidenten. Het eerste is de militaire raid die de Gentse milities in 
mei 1379 uitvoerden op de Brugse delvers aan de Zuidleie. De Gentenaars waren 
verbolgen over de grafelijke toelating aan Brugge om een verbindingskanaal met 
de Leie te graven. Dit zou immers een ernstige terugslag voor de Gentse 
economie betekend hebben, aangezien zo haar graanstapel kon omzeild worden. 
Een tweede incident volgde op 5 september van hetzelfde jaar, toen de grafelijk 
baljuw, die tegen de Gentse privileges in een Gents poorter had gearresteerd, 
vermoord werd. Het derde voorval was de opzettelijke brandstichting en vernie
ling van het kasteel te Wondelgem, een grafelijke residentie die pas een paar jaar 
ervoor gebouwd was70

. 

In het oudste vijftiende-eeuwse handschrift worden de drie incidenten vermeld : 

Int se ependom van Ghiselbrecht de Grutere filius Ghiselbrecht int jaer LXXIX 
so was de overballiu van Ghend dootghesleghen in eene wapenynghe van dien 
van Ghend den vijfsten dach van september. Ende in de selve maent up Onser 
Vrauwendach so was verherrent de casteel van Wondelghem, daer sidert vele 
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comere ende droufeden afcommen es van bloetsturtinghen ende van brande. 
[In de marge, vertikaal :] In dit scependom van Janne Hutenhove omtrent Sente 

Jansmesse was men al een weke in de wapine te Ghend om tghedelfvan die van 
Brugghe71

• 

In het handschrift van Roeland de Baenst wordt de moord op de baljuw en de 
brand in het kasteel - « daer wel quate ofquam » - vermeld, maar niet de 
problemen rond het graven van de Zuidleie. Waarschijnlijk koos Roeland, een 
edelman met een gedeelde Brugse en Gentse achtergrond, er bewust voor een 
Gents-Brugs conflict uit zijn historische nota's te bannen. In twee andere 
memorieboeken wordt dit conflict als dé oorzaak van de opstand beschouwd : 

Hier begonste tgroete orloghe omme der delvinghen wille72
• 

In vergelijking met de veertiende eeuw wordt meer informatie gegeven, maar 
toch blijft alles heel vaag. Nergens wordt gezegd dat het om een opstand tegen 
de graaf ging. Ook blijft het onduidelijk wie eigenlijk verantwoordelijk was voor 
de aanslagen, in de laatst geciteerde aantekening worden zelfs geen partijen 
genoemd. 

Wat het verdere verloop van de opstand betreft, worden in de eerste plaats de 
bestanden uit de jaren 1379-80 vermeld. In het oudste handschrift wordt nu 
duidelijker dat de oorlog tegen de graaf gevoerd werd : « ... een pays voer 
Audenaerde tusschen minen he re van Vlaendren ende sinen lande, de welke te 
broken was» en« ... int zelve jaer so was noch een pays ghemaect dat mijn he re 
al verghaf» 73

• 

Het handschrift uit de British Library en dat met nr. 345 uit het Gentse 
Rijksarchief vermelden als enige de verovering van Brugge, dat is mits de 
verwantschap met hs. 2554 niet zo verbazingwekkend. De aantekening is dan 
ook identiek. Wat echter onze aandacht vraagt, zijn de volgende twee aanteke
ningen: 

1381 Philips van Artevelde rees74
• 

1382 Den XXVJpten dach in november bleef Philips van Artevelde doot te 
Roesbeke75

• 

Deze aantekeningen lijken wel heel sterk op de veertiende-eeuwse over Jacob. 
Blijkbaar wilde men voor Filips Van Artevelde, naar analogie met diens vader, 
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een heldenstatus creëren. Het is opvallend dat hij in de officiële traditie, waarop 
deze handschriften ten dele gebaseerd zijn, niet vermeld wordt. Ook in de andere 
vijftiende-eeuwse handschriften is geen enkele verwijzing naar Filips te vinden. 
Wat Roeland de Baenst betreft, was dit eigenlijk wel te verwachten. Uiteraard 
wordt in dit handschrift ook met geen woord over de verovering van Brugge 
gerept. 

In tegenstelling tot het veertiende-eeuwse handschrift, wordt nu wel telkens de 
vrede van Doornik vermeld. Op 18 december 1385 werd dit vredesverdrag 
gesloten tussen de stad enerzijds en het nieuwe gravenpaar, Filips de Stoute en 
Margaretha van Male, anderzijds. De stad moest tegelijk een eed van trouw aan 
de Franse koning zweren76

• Roeland de Baenst gaat hier in de fout door over een 
vrede tussen de nieuwe hertog en de koning van Frankrijk te spreken. Misschien 
werd hij bij deze vergissing beïnvloed door de gebeurtenissen uit zijn eigen tijd : 
hij was sterk onder de indruk van het vredesverdrag, getekend tussen Maxiruiliaan 
van Oostenrijk en de koning van Frankrijk op 23 december 1482 (zie verder). 
De aantekening in het oudste vijftiende-eeuwse handschrift bij 1385 luidt : 

Scepenen van der co re int jaer M·CCC.LXXXV· ghemaect van sconynx weg he 
van Inghelant ende sinen rewaerde, mids dat de stede }eg hen minen he ere van 
Borgoegnen, grave van Vlaendren, in meuten stont. Ende dese zelve scepenen 
waren quite ghescolden van haren he ede binnen den zeiven jaere ende daden 
haren heet met onser gherechten heere, den hertoghen van Borgoegnen, grave 
van Vlaendren, mids dat doe pays worden was77 

• 

Hier wordt voor de eerste maal expliciet over een opstand van de stad tegen de 
hertog - over Loctewijk van Male wordt niet meer gerept - gesproken. De 
uitdrukking « in meuten »heeft een pejoratieve bijklank. Ook door te benadruk
ken dat Filips de rechtmatige heerser - « onser gherechten heere » - is, wordt 
gewezen op het onwettig karakter van de opstand. Tegelijk wordt zo de recente 
Bourgondische opvolging in het graafschap verdedigd. 

4.3.4.5. De zaak de Lichtervelde. 

De zaak de Lichtervelde vertroebelde enkele jaren de relaties tussen de stad en 
de nieuwe hertog Filips de Stoute. Alles begon in mei 1400 toen Lieven 
Verpeerenzone, soldaat van het garnizoen in het kasteel van Saaftingen, op bevel 
van de soeverein-baljuw Jacques de Lichtervelde in naam van de hertog 
gearresteerd werd. V erpeerenzone werd ervan beschuldigd de vesting aan de 
vijand te hebben willen overleveren. Na bekentenissen werd hij zonder vorm van 
proces geëxecuteerd. De stad Gent die wraak wou nemen op de Lichtervelde 

76 

77 

140 

V. FRIS, Histoire de Gand, p. 100. 
RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 40 V 0

• 



omwille van zijn positie aan de zijde van Loctewijk van Male en Filips de Stoute 
tijdens de Gentse Oorlog reageerde onmiddellijk. Ze claimde dat Verpeerenzone 
een Gents poorter was en de schepenen dus ingelicht hadden moeten worden. Op 
14 augustus 1400 verbande ze de soeverein-baljuw voor vijftigjaar uit Vlaande
ren. Enkele dagen later liet de hertog dat vonnis nietig verklaren. Twee jaar lang 
zou de zaak aanslepen. De Vier Leden van Vlaanderen bespraken de zaak op hun 
vergaderingen, verschillende hoge Bourgondische functionarissen werden erin 
betrokken en zelfs de Franse koning kwam tussen. Uiteindelijk werd de zaak 
opgelost door de Lichtervelde op pelgrimstocht naar het Heilige Land de sturen, 
waarna de stad en de hertog zich verzoenden 78

• 

In één handschrift wordt het conflict, of beter, de verbanning van de Lichtervelde 
vermeld: 

MerJacques van Lichtervelde, souverain bailliu van Vlaendren, was ghebannen 
L jaer omme dat hij dede onthoefden Janne Verperrenzone, poortre in Ghent 
sijnde79

• 

Over de hele heisa rond de verbanning wordt niet gesproken. Het vonnis van de 
schepenen wordt als volledig legitiem voorgesteld - de Lichtervelde had on
rechtmatig een Gents poorter laten executeren - en er wordt niet bij gezegd dat 
het besluit al enkele dagen later door de hertog geannuleerd werd. 

4.3.4.6. Het oproer van Pieter Schoonaert. 

In de zomer van 1406 werd het plan opgevat om een gezamenlijke Frans
Bourgondische aanval op de Engelse bolwerken op het continent te lanceren. Jan 
Zonder Vrees moest Calais voor zijn rekening nemen80

• Overal werden zware 
taksen geheven om de onderneming te bekostigen. Dit zorgde voor groot 
ongenoegen bij de Gentse bevolking. Op kerstavond 1406 nam een zekere Pi eter 
Schoonaert de leiding van een oproer en bezette hij met enkele leden van de 
kleine neringen de Vrijdagsmarkt Het ging maar om een klein troepje, dat 
probleemloos werd uiteengejaagd door de baljuw en de schepenen, waarop 
Schoonaert en zijn medeplichtigen gearresteerd werden81

• Het is vreemd dat aan 
zo'n kleine strubbeling toch relatief veel aandacht besteed wordt in één van de 
memorieboeken : 

78 

79 

80 

81 

M. BOONE, Particularisme gantois, centralisme bourguignon et diplomatie française. 
Documents inédits autour d'un conflit entre Philippe Ie Hardi, duc de Bourgogne, 
et Gand en 1401, in: Bulletin de la Commission royale d' Histoire, CLII, 1986, pp. 
52-55. 
RAG, fonds Gent, nr. 345, F 102 V

0
• 

R. VAUGHAN, John the Fearless, p. 38. 
V. FRIS, Histoire de Gand, p. 108. 

141 



Jacques van den Peerbome, Fierabras de Roukere ende een herdinpotmakere 
holpen bij nachte eene wapening he maken met Pieter Scoenaert, de welke ·lil· 
persone waren binnen der nacht ghevaen ende sanderdaechs in vierscaren 
bracht ende alle drie eenen heesch an gheleit ende die selve, met eenen vannesse 
verwijst tonthoefdene, ter Muden gheleyr2

• 

Ditmaal worden de betrokken personen allemaal met naam genoemd, behalve de 
pottenbakker, waarschijnlijk omwille van zijn inferieure positie. Over de aanlei
ding van het oproer wordt niet gesproken, wel wordt ingegaan op het proces dat 
tot de executie van de drie medeplichtigen leidde. Al de stappen van de 
berechting worden genoemd : de arrestatie, het opbrengen voor de vierschaar, de 
inbeschuldigingstelling, het vonnis en de executie. Opvallend is de persoonlijke 
constructie, waardoor de nadruk ligt op het optreden van de drie medeplichtigen. 
De daden en het lot van de leider van het oproer, Pieter Schoonaert, lijken maar 
bijkomstig. 

4.3.4.7. De rellen naar aanleiding van de munthervorming van 1432. 

Op 12 augustus 1432 braken in Gent ernstige onlusten uit, voornamelijk onder 
de wevers. De onrust werd veroorzaakt door het misnoegen over een geplande 
munthervorming door Filips de Goede en de algemene ontevredenheid over het 
Gentse bestuur. Verschillende schepenen die de opstandige wevers op de 
Vrijdagsmarkt wilden weerstaan, werden vermoord. Dezelfde markt werd drie 
dagen lang bezet83

• Het oproer wordt in twee handschriften vermeld, de meest 
uitgebreide versie staat in hs. 2554 : 

In dit scependom up Sente Clarendach cort voor halfougst rees een felle 
wapeninghe te Ghend ende duerde drie daghen ende waren dootghesleghen in 
de vorseide wapening he :Jan Boele, hueverdeken, met eenen zijner cnape up de 
maerct bij der hallen, Danneel van Seveme, scepene vorseit, bachten den 
Toochhuuse ende Joos Haesbijt voor de Hudevettershuus. Ende vele van der 
wetten ende andere notabie vloon ende werden ghebannen84

• 

De auteur is heel concreet over de slachtoffers en de locaties, maar zegt niets over 
oorzaken of aanleiding. Het is ook helemaal niet duidelijk wie verantwoordelijk 
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was voor het oproer. Uit de laatste zin kan wel opgemaakt worden dat het de 
Gentse gezagsdragers waren die geviseerd werden. 

Op 20 mei 143 3 brak opnieuw een oproeruit gericht tegen de magistraat en tegen 
de officieren van de hertog. Ze werd vrij snel onderdrukt85

• Over deze onlusten 
wordt niets gezegd in de memorieboeken. In het handschrift van de Baenst wordt 
wel de executie van zeven volders in het schepenjaar 1433 vermeld86

: 

In ditjaerwaren onthoeft ·VII· volders up de Hoejbrugghe te Ghend van meute re 
ende beroerte87 • 

Opnieuw gaat het om een losstaand feit, zonder achtergrondinformatie. Enkel de 
locatie van het gebeuren wordt opgegeven. Wel blijkt dat de adellijke Roeland 
weinig sympathie heeft voor de proletarische volders, die enkel zorgen voor 
«meutere en beroerte». 

4.3.4.8. 1436-1438. 

In februari 1436 besliste Filips de Goede Calais op de Engelsen te veroveren. De 
stad was zowel economisch (de Engelse wolstapel was er gevestigd) als 
strategisch erg belangrijk. Aan de veldtocht namen ook Gentse troepen deel, 
maar door hun ongedisciplineerd gedrag lieten ze zich voor Calais door de 
Engelsen verschalken. Om hun eer te redden gaven de Gentenaars de raadsheren 
van de hertog de schuld voor de vernedering en weigerden ze door te gaan met 
de belegering. Bij hun aankomst aan de stadspoorten eisten de milities daaren
boven een nieuw uniform op kosten van de stad, maar daar wilden de schepenen 
niet op ingaan88

• 

In dit jaer trac men voer Calays mettengrave Philips van Vlaendren met eender 
ghemeender eervaert, daer de saken soberlijke waren bewaert. Ende die buten 
voer Calaeys gheweest hadden ne wilden niet incommen ter gheliefte van der 
wet, daer jeghen dat hen dinsetene so wel versaghen, dat dandre paysivel 
inquamen89

• 

De auteur van dit memorieboek geeft voorzichtig toe dat de veldtocht naar Calais 
een mislukking was, hij gebruikt daarvoor de vrij eufemistische term« soberlijke » 

(in een geringe mate, ontoereikend). Er wordt niet bij gezegd wie verantwoor-

85 

86 

87 

88 

89 

V. FRIS, Histoire de Gand, p. 117. 
V. FRIS, Histoire de Gand, p. 117. Het plan van de volders werd voortijdig verklikt. 
Stadsbib. Brugge, hs. 442, fO 199 v0

• 

V. FRIS, Histoire de Gand, pp. 117-119; W. PREVENIER en M. BOONE, De 
« stadstaat »-droom, p. 99. 
RAG, fonds Gent, nr. 345, fO 111 v0

• 

143 



delijk was voor het fiasco. Wel worden de rellen aan de stadspoorten beschreven. 
Hier veroordeelt de auteur de daden van de Gentse milities en geeft hij de indruk 
dat ze de hele stad tegen zich hadden. 
In het officiële memorieboek worden de gebeurtenissen beschreven in één van 
de zeldzame Latijnse aantekeningen : 

Isto anno exierunt Flandrens es cum principe in magno et famoso exercitu apud 
Calisiam et obsederunt eandem viriliter, funditus evellentes in aggressu castra 
circumiacentia cum appendiciis etc. Sed finis et reditus eorundem accidit 
inopinatus et sinistro consilio quorumdam lamentabilis, alienus penitus a 
consilio preoptato90

• 

In dit handschrift worden de Gentse milities verdedigd. Er wordt daarvoor een 
opvallend gekleurde taal gebruikt. De Vlamingen vertrokken met goede inten
ties - « magno et famoso exercitu », « viriliter » en « funditus » -, hun onver
wachte afgang is te wijten aan slechte raad, «sinistro consilio». Er wordt niet 
letterlijk over de raadgevers van de hertog gesproken, maar er is toch wel een 
sterke insinuatie dat een stelletje raadgevers verantwoordelijk moet gesteld 
worden. Het is één van de weinige (weliswaar verdoezelde) anti-vorstelijke 
uitingen in de handschriften. 

Na de mislukte veldtocht bleef de stad lange tijd onrustig en de incidenten 
volgden elkaar in snel tempo op. Op 3 september 1436 hielden de ambachten de 
Vrijdagsmarkt gedurende drie dagen bezet. De hertog ging in op al hun eisen. Op 
10 september verbanden de schepenen vier hooggeplaatste personen, waaronder 
de hoogbaljuw. Op 13 september verzoenden de stad en de hertog zich opnieuw. 
De troebelen waren echter nog niet ten einde. Op 15 aprill437 brak een oproer 
uit gericht tegen diegenen die verantwoordelijk geacht werden voor de aftocht 
bij Calais. Eén van de slachtoffers was overdeken van de neringen Giselbrecht 
Patteet. Opnieuw werd de Vrijdagsmarkt bezet en ditmaal werden er drie 
kapiteins gekozen. Filips de Goede was echter bereid nogmaals vergiffenis te 
schenken aan de opstandelingen91

• Over de problemen in september 1436 is niets 
te vinden in de vijftiende-eeuwse memorieboeken, maar de moord op Giselbrecht 
Patteet wordt wel vermeld in één handschrift : 

In dit jaer so was dootghesleghen Ghyselbrecht Patteet, de kin van den neering
hen, in eene wapeninghe int scepenhuus van ghedeele92

• 

Het slachtoffer wordt genoemd, de locatie wordt aangegeven, maar over de 
achtergrond van de gebeurtenissen worden we volledig in het ongewisse gelaten. 
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De gebeurtenissen in Gent lokten in Brugge een gelijkaardig oproer uit. Daar 
waren de gevolgen veel erger, eenjarenlange opstand (1436-38) was uitgebro
ken. Brugge belegerde Sluis, wat leidde tot een economische crisis in het hele 
graafschap. Het Gentse smedenambacht greep naar de wapens, nu met het doel 
de vrede te herstellen. De andere ambachten volgden snel en de kampen werden 
opgeslagen in Mariakerke. Vandaar trok men op naar Aarden burg, maar het plan 
om Brugge te belegeren sprong af. Opnieuw zijn het dezelfde twee memorie
boeken die aandacht hebben voor deze gebeurtenissen, waarvan één relatief 
uitgebreid, zonder echter één woord van verklaring. De meeste aandacht gaat 
naar de opsomming van de locaties die de ambachten aandeden en het aantal 
doden dat daar telkens vielen. Wel wordt« dambacht vander smeden »expliciet 
als initiatiefnemer aangeduid : 

In dit scependom omtrent bamesse rees een grote wapeninghe binnen Ghend 
ende stelden hem in partien, te wetene, dambacht van der smeden met die hem 
volghen ende ghinghen vor den Walf overstaen. Ende omme betere wille 
volghden alle dandere ende trocken van der maert ter Waelporten uut ligghen 
up de cant van der Rytgracht, daer ontboden waren de casselrien. Ende binnen 
de heerre waren onthooft ·VI ghesellen sonder wet ofte vonnesse. Ende vandaer 
trac ment' Eerderborch, daer oec zekere persoenen onthooft waren. Ende int 
wederkeeren rees tusschen de casselrien ende die van Ghend t' Eeckeloo een 
groot remoer, so datter daar een quantiteyt doot bleef ende veel ghequetst93

• 

In het ander handschrift wordt voor één keer wel een oorzaak voor de troebelen 
opgegeven, allijkt de auteur zelf te twijfelen over de ware toedracht : 

In dit jaer so was een wapening he te Ghent om seker ghescil dat was tusschen 
Brugghe ende die van der Sluus, alsomen seyde94

• 

4.3.4.9. De Gentse Opstand tegen Filips de Goede (1447-1453). 

In 144 7 vatte Filips de Goede het plan op om een vaste zoutgabene in Vlaanderen 
in te voeren. Het voorstel werd eerst voorgelegd aan de Gentse Collatie, maar 
daar stuitte de hertog op een onverwachte weigering. Daarop ging het hertogelijke 
kamp in het offensief en werd geprobeerd een opstand uit te lokken. De eerste 
belangrijke provocatie kwam er in 1449 toen de hertog de annulering van de 
schepenverkiezing eiste, nadat hij ze zelfhad laten vervalsen. Uiteindelijk gaf de 
stad toe en op 10 maart 1450 ( schepenjaar 1449) werd een meer hertoggezinde 
schepenbank ingesteld. Pas in 1451 kwamen de Gentenaars echt in opstand. Op 
het einde van dat jaar werden drie hoofdmannen, één voor elk lid, aangesteld. 

93 UB Gent, hs. 2554, :F 43 v0
• 

94 RAG, fonds Gent, nr. 345, :F 112 r0
• 
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Toen de militaire operaties niet naar wens verliepen, werden de drie kapiteins 
onthoofd en werden er vijf nieuwe in hun plaats verkozen. Het hertogelijke leger 
nam ondertussen één voor één de Gentse forten in. De opstand eindigde met een 
slachting onder de Gentse milities tijdens de slag van Gavere (23 juli 1453). Op 
30 juli 1453 werd de vrede van Gavere gesloten, waarvan één van de belangrijk
ste bepalingen de strikte toepassing van het charter van Senlis was95

• 

De memorieboeken zijn opvallend zwijgzaam over de opstand. Over de aanlei
ding, de poging tot invoering van een vaste zoutgabelle, wordt nergens gespro
ken. De enige aantekening van Roeland de Baenst, zelf raadsheer van hertog 
Filips de Goede, gaat over het voortijdig wisselen van de schepenbanken in het 
schepenjaar 1449. De annotatie is niet meer dan een kurkdroge verduidelijking 
bij de schepenlijsten96 • In het hs. 2554 en het handschrift met nr. 441 uit het 
Gentse Rijksarchief wordt enkel « den pays » vermeld, ook ditmaal in relatie tot 
de schepenen97 • Het memorieboek met nr. 345 uit het Gentse Rijksarchief heeft 
een gelijkaardige aantekening over de vrede98

, maar dit handschrift bevat wel (na 
de schepenlijsten) een kopie van de vrede van Gavere99

• Dit is ook het enige 
handschrift dat over een oorlog spreekt en enkele gebeurtenissen vermeldt. Het 
gaat om de radicale fase van de opstand, gedurende dewelke de stad bestuurd 
werd door drie kapiteins. Hun regime kende aanvankelijk succes, maar na een 
mislukte aanval op Oudenaarde in april 1452 werd hun positie onhoudbaar en 
werd hun executie geëist100

• Ook in deze aantekening krijgen de kapiteins het 
verwijt dat de aanval op Oudenaarde een zinloze actie was. 

In dit jaer was deere ghenomen ende doe waren ·lil· capeteine ghecoren, te 
wetene, Jan Willaeys, Lievin Boene ende Everaert van Botelaer, ende leeden die 
van Ghendt voer Audenaerde. Ende mijn gheduchte heere dede hemlieden 
ontset. Ende dorloghe ghinc up. Ende de ·lil· hoeftmanne warde onthoeft te 
Ghent, omdat sij se daer adden gheleet sonder redene ende van haren bedden up 
doen staen 101

• 

Er wordt, dit handschrift uitgezonderd, wel bijzonder weinig over de opstand 
gezegd in de vijftiende-eeuwse memorie boeken. Niemand vermeldt expliciet de 
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V. FRIS, Ristoirede Gand, pp. 125-136; W.P. BLOCKMANS, Vlaanderen 1384-
1482, in : NA GN, deel 4, 1980, pp. 217-220 ; M. BOONE, Gent en de Bourgondi
sche hertogen, pp. 226-235 ; W. PREVENIER en M. BOONE, De « stadstaat »

droom, pp. 99-101 ; P. ARNADE, Realms of Ritual. Burgundian Ceremony and 
Civic Life in Late Medieval Ghent, pp. 95-126. 
Stadsbib. Brugge, hs. 442, f' 207 V 0 

: « In dit jaer waren de wetten verrnaecht ende 
nieuwe ghemaect dese naervolghende. ». 

UB Gent, hs. 2554, f' 47 V
0

; RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 70 r0
• 

RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 116 r0
• 

RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 127 r0
- 134 v0

• 

V. FRIS,HistoiredeGand,pp.130-131 ;P.ARNADE,RealmsofRitual. Burgundian 
Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent, p. 115. 
RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 115 V

0
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slag bij Gavere. Wilde men liever niet herinnerd worden aan de onenigheid met 
de hertog en de vernederende gevolgen daarvan voor de stad ? De inhoud van de 
vrede van Gavere wordt in de andere vijftiende-eeuwse handschriften niet 
aangeraakt, hoewel er voor de schepenverkiezing belangrijke bepalingen in 
stonden. 
Ook de amende honorable, de publieke vernedering op 30 juli 1453 voor de 
hertog, werd liever vergeten 102

• In 1458 werd door de stedelingen aan de hertog 
een luxueus handschrift met de historische privileges van Gent en Vlaanderen 
geschonken. In dat manuscript stond ook een miniatuur van die amende 
honorable. Volgens Peter Arnade is dat een bewijs dat de Gentenaars deze 
gebeurtenis als een sleutelmoment in hun stedelijke geschiedenis beschouw
den 103

• Het is misschien correcter te stellen dat ze het als een centraal moment in 
de geschiedenis van de relaties met hun hertog zagen. De miniatuur was een 
symbolische garantie dat het rebelse gedrag van de stad voorgoed tot het 
verleden behoorde, zowel de stedelingen als de hertog kenden immers de 
gevolgen. De memorieboekschrijvers maakten liever geen woorden vuil aan 
zo'n vernederend spektakel en werden daarbij waarschijnlijk geleid door een 
mengeling van stedelijk schaamte en stedelijke trots. 

4.3.4.10. De Blijde Intrede in Gent in 1458104• 

Op 23 april (Sint-Jorisdag) 1458 kwam Filips de Goede na een jarenlange 
afwezigheid opnieuw in de stad. De Intrede had grote symbolische waarde : ze 
was de rechtstreekse verbeelding van de verzoening tussen de hertog en de stad 
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De amende honorable was een publiek ritueel dat in de Late Middeleeuwen 
geregeld als straf voor stedelijke rebellie werd opgelegd. Het gebruik was al in 
zwang onder de graven van Vlaanderen, maar werd pas ten volle uitgewerkt en 
toegepast door de Bourgondische hertogen in de vijftiende eeuw (P. ARNADE, 
Realms ofRitual. Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent, p. 
119). 
P. ARNADE, Crowds, banners and the market place : symbols of defiance and 
defeat during the Ghent War of 1452-1453, The Joumal of Medieval and Renais
sance Studies, Durham (N.C.), XXIV, 1994, pp. 495-496. 
De Intrede wordt volledig besproken, maar dan vooral vanuit kunsthistorisch 
oogpunt, in: E. DHANENS, De Blijde Inkomst van Filips de Goede in 1458 en de 
plastische kunsten in Gent, in :Actum Gandavi :Zeven bijdragen in verband met de 
Oude Kunst te Gent, Brussel, 1987, pp. 53-89. Een uitgebreide bespreking, met 
vooral aandacht voor de wisselwerking tussen vorstelijke en stedelijke symboliek, 
is ook te vinden bij : P. ARNADE, Realms of Ritual. Burgundian Ceremony and 
Civic Life in Late Medieval Ghent, pp. 131-142. Zie ook V. FRIS,Histoirede Gand, 
p. 137; P. ARNADE, Secular charisma, sacred power, HMGOG, XLV, 1991 , pp. 
73, 78 en 80 ; Id., Crowds, banners ... , pp. 495-496 ; E. DESJARDIN, La ville des 
cérémonies : recherche sur l' espace public dans les villes des anciens Pays-Bas 
bourguignons, Université de Lille III Charles de Gaulle, 1996 (mémoire de D.E.A.), 
pp. 58-60. 
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na de opstand en de vrede van Gavere. Alles was perfect getimed en gepland, zo 
werd bijvoorbeeld voor Sint-Jorisdag gekozen omdat dit de feestdag was van de 
belangrijkste schuttersgilde van de stad. De hele stedelijke politieke elite en ook 
de hertog waren lid van de Sint -J orisgilde. Door precies die dag uit te kiezen werd 
een illusie van eenheid gecreëerd 105

• Van de Gentse kant uit werden kosten noch 
moeite gespaard : in alle eigentijdse kronieken worden de feesten als de prach
tigste Inkomst ooit bestempeld106

• In het hs. 2554 uit de Gentse Universiteitsbi
bliotheek staat een voor een memorieboek ongewoon lange passage over de 
Intrede, in een hand die verder niet meer voorkomt in het handschrift107 • Het gaat 
om een lange beschrijving van de feestelijkheden: 

In dit seependom van Pietren Sersymoens, her Pietren Veys ende haeren 
ghezellen, denXXIIPeen daeh inaprille108 anno LVIII, quamonse harde gheduehten 
he ere ende prinee, min he ere de hertog he van Bourgognen, binnen zijnder stede 
van Ghendt naer de laetste orloghe ende naer den paeyse van Gave re. Ende was 
harde oetmoedeghelie ende heer/ie ontfaen metten prelaten ende generalen 
proeessien van der keerken, metten wet, metten dekenen ende ghezwornen van 
al den neringhen ende amboehte van der weverien ende met groeten meniehte 
van der porteren en volke van de stede, die jeghen hem reden ende ghinghen te 
perde en te voet. Ter poorten ende daerbinnen den dekens, hebbende ele een 
wassen tortsse in zin hand van II pond, ende de ghezworne 1 tortsse van 1 pond 
ende stonden buten den porten met haeren langhen heyken verbeidende mijne 
gheduehts heere. Ende waren ghestelt van der Waelporte toot ant hof an beede 
zijden van der strate, aldaer de Drapstrate, over de Veebrugghe, Hoyaert, 
Visehmaeret, Sgravenbrugghe ende Hooftbrugghe, upgaende reeken behang-
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P. ARNADE, Secular charisma, sacred power, p. 80. 
E. DHANENS, art. cit., p. 58. 
Elizabeth Dhanens geeft een opsomming van de verhalende bronnen die aandacht 
aan de intrede besteden, zowel in de Franse als Vlaamse historiografie (E. DHANENS, 
op.cit., pp. 57-58). De Franse bronnen kunnen we zo elimineren omdat die verslag 
uitbrengen vanuit het gezichtspunt van de hertogelijke entourage en het hier 
duidelijk om de stedelijke visie gaat. Een uitgebreide eigentijdse beschrijving van 
de intrede is te vinden in de Kronijk van Vlaenderen (C.P. SERRURE en Ph. 
BLOMMAERT(uitg.), Kronijkvan Vlaenderen, van580tot 1467, deel2, pp. 212-
257). In het Dagboek van Gent wordt ook een passage aan de feesten gewijd (V. 
FRIS (uitg.), Dagboek van Gent van 1447 tot 1470, met een vervolg van 1477 tot 
1515, deel2, pp. 184-185). Deze beschrijvingen komen niet overeen met de door ons 
geciteerde aantekening, deze kan dus als origineel beschouwd worden. In het 
Memorieboek van de stad Gent staat een fragment dat overeenkomt met het begin 
van onze beschrijving, deze is gehaald uit het zestiende-eeuwse Schepenboek, dat 
een kopie is van het hier gebruikte handschrift. Elizabeth Dhanens merkt op dat de 
passage ten onrechte bij het jaar 1457 staat. 23 april 1458 valt echter binnen het 
schepenjaar 1457 en de datering is dus correct (P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), 
Memorieboek der stad Ghendt van 'tjaer 1301 tot 1737, deel 1, p. 249). 
In linkermarge van de tekst:« Sinte Jorisdach » . 



hen met nieuwen roeden, zwarten ende graeuwen, nieuwen wullen lakenen met 
hoetmoedeghen devisen derinne ghesecert. Ende bovenup elc laken waren 
ghestelt · VJ. tortsen. Ende de Thurreporte en Waelpoorten waren vercleet met 
ghelijcken lakenen ende verwapent met de wapenen van mijnen gheduchts he ere 
ende van der heeren van zinen ordennen. Ende up eiken houc van eiken straten 
stont een stelling he met schoonenfiguren. Ende waeren ghemaect in de stede in 
alle ghebuuren groette vieren. Ende de stede van Ghend ende alle de neeringhen 
ende elke sonderlik, tambocht van de weverie ende vele goede lieden van der 
stede in diversschen huusen vierden met groete menichte van tortssen, draghende 
wel toot XI ofX/1 dusentich tortssen. Daernaerwas ghehouden een rikelic banket 
up scepenhuus, daer min gheduchts heere quam in persoene vergheselscip met 
... vrouwe ende he rtoghinne van Ghelre ... Ende waeren daer g r[ oe te] chierheden 
ende ... heden ghedaen van ... 109 Daernaer waeren gheh[ou]den rijkeZieke ban
ketten bij den prelaten van SentePieters ende Sente Baefs. Ende was ghehouden 
1 rijkelik steeespel ende een bancket daartoe dienende. Ende waren up die dach 
vele maeltijden ende coste/icheden ende blijscepen ghedaen ende ghehouden 
ende noch/// dag he ter tincammen van ons er gheduchts he ere groeter cost ende 
chiere van blijsscepe alomme in der stede ende elke tortsse van der porte toot 
miner heeren hove 110• 

In de tekst wordt de nadruk gelegd op het feest en de rijkdom ervan en de eerbied 
en het respect waarmee de hertog ontvangen wordt. De stedelingen zijn nederig, 
maar niet vernederd. Eigenlijk wordt de dubbelzinnigheid van de feestelijkhe
den gevat in één zinsnede : «harde oetmoedeghelic ende heerZie ontfaen ». 
Tegelijk worden de onderdanigheid tegenover de hertog en het stedelijk zelfbe
wustzijn omwille van de pracht en de praal uitgedrukt'''· Die onderdanigheid is 
niet iets concreet, het woord « oetmoedegh » wordt tweemaal gebruikt, maar 
telkens in een onpersoonlijke constructie. De stedelijke processie gaat de hertog 
tegemoet, maar er zijn geen tekenen van fysieke vernedering. De notabelen 
wachten de vorst op met toortsen en gekleed in« lang he heyken »,dat ze daarbij 
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Door een vlek is deze passage maar ten dele leesbaar. 
UB Gent, hs. 2554, :F 49 ro. 
'De stedelijke elites beoogden bij zulke gelegenheden eveneens uiteenlopende en 
vaak tegenstrijdige belangen met elkaar in overeenstemming te brengen. Ze 
dienden de landsheer zowel te imponeren als te verheerlijken, want het kwam erop 
aan hem de privileges te doen bekrachtigen en tegelijkertijd in zijn gunst te komen.' 
(H. SOLY, Plechtige intochten in de steden van de Zuidelijke Nederlanden tijdens 
de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd. Communicatie, propaganda, 
spektakel, Tijdschrift voor Geschiedenis, XCVII, 3, 1984, p. 343). 'The aldermen 
and guild deans who had such a large hand in organizing the entry succeeded in 
suppressing difference by dressing the city up like a present to the duke. But they did 
so without forfeiting their own loc al cultureortheir central position in it. What,from 
one perspective, might look like a city bequeathing its space to Burgundian 
magnificence,from another reveals a tug-o{war between symbols ofhierarchy and 
power.' (P. ARNADE, Realms of Ritual, p. 141 ). 
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moesten knielen wordt niet gezegd 112
• 

De structuur van de tekst bestaat uit een reeks opsommingen, waardoor de 
grootsheid en de volheid van het spektakel wordt opgeroepen. Eerst worden alle 
stedelijke lichamen opgesomd die de hertog tegemoet gaan. Tegelijk wordt zo 
gewezen op de eerbied voor de hertog (iedereen wacht hem op) als op de politieke 
macht van de stad. Daarna wordt het itinerarium van de vorstelijke stoet 
beschreven113

, met aandacht voor de versieringen: de bekleding van de straten 
en poorten met geborduurde wollen lakens 114

, de stellingen met figuren 115 en de 
vuren en de toortsen in de stad116

• Tenslotte worden de eigenlijke festiviteiten 
opgenoemd: het banket op het schepenhuis 117

, de banketten in de Sint-Pieters
en Sint-Baafsabdij, een steekspel op de Vrijdagsmarkt met aansluitend banket118 

en nog veel andere« maeltijden ende coslelieheden ende blijscepe »119
• 

Uit de tekst spreekt respect voor de hertog. De grens van dat respect ligt echter 
waar de eer van de stad aangetast wordt. De auteur wil een beeld van verzoening 
en harmonie schetsen, maar dat mag niet ten koste van de waardigheid en het 
eergevoel van de stedelingen gaan 120

• 

4.3.4.11. De opstand naar aanleiding van de Blijde Intrede van Karel de 
Stoute in 1467. 

Kort na het overlijden van zijn vader deed de nieuwe hertog Karel de Stoute op 
28 juni 1467 zijn intrede in de stad Gent. De eerste dag van de ontvangst verliep 
vlekkeloos, maar de tweede dag liep het grondig mis. Die dag keerden honderden 
pelgrims terug van de jaarlijkse Sint-Lievensprocessie. Deze tweedaagse pro
cessie was het meest populaire religieuze feest van de stad en was berucht voor 
haar vaak woelige verloop. Dat jaar viel de processie ongelukkigerwijze samen 
met de komst van Karel de Stoute. De notabelen van de stad hadden geen betere 
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'Bareheaded but magnificently dressed, the city 's guildsmen ushered Philip into 
Ghent as a conquering lord, genuflecting with torches as he entered the city.' (P. 
ARNADE, Secular charisma ... , p. 76.). In ons relaas worden de statige mantels en 
de toortsen vermeld, maar niet het ontbloten van het hoofd en het knielen. 
E. DHANENS, art. cit., pp. 59-60. 
E. DHANENS, art. cit., pp. 66-67; P. ARNADE, Realms of Ritual, p. 134. 
E. DHANENS, art. cit., pp. 70-84. 
E. DHANENS, art. cit., p. 70 ; P. ARNADE, Realms of Ritual, p. 135. 
E. DHANENS, art. cit., p. 60; P. ARNADE, Realms of Ritual, p. 141. 
E. DHANENS, art. cit., p. 60; P. ARNADE, Realms of Ritual, p. 141. 
Er werd een toneelcompetitie georganiseerd tussen zeven theatergezelschappen (P. 
ARNADE, Realms of Ritual, pp. 140-41). 
Het concept 'eer' wordt traditioneel verbonden met statische en gesloten groepen 
(bvb. de adel), omdat het geassocieerd wordt met rituelen en onwrikbare codes. 
Onderzoek naar het belang van eer in en voor de stad als geheel ontbreken (M. 
DINGES, Die Ehre als Thema der Stadtgeschichte, Zeitschrift für Historische 
Forschung, XVI, 1989, pp. 409-440). 



oplossing gevonden dan het feest een dag te verschuiven en de hertog voorrang 
te verlenen. De pelgrims kwamen opgehitst in de stad, verbolgen over deze 
maatregel en vol ongenoegen over het heersende beleid en de zware taksen. De 
stap naar een echt oproer was klein en snel braken de eerste rellen uit12 1

• Eén 
handschrift vermeldt de rellen : 

In dit jaer up Sente Pieters ende Sente Pauwelsdach doe Sente Lievin van 
Hautem qwam, so was tqueljoetehuus afgheworpen ende ter maert ghegaen met 
Sente Lievin ende bleef daer staende tot sanderdaechs ende ons was gheconsenteert 
ter maert staende de poerten ende bannieren wedervan ons er prince die doe was 
ende sdaechs te voerentlande ontfaen en adde ende heet Charele 122

• 

Aangekomen op de Korenmarkt, vernielden de pelgrims het huis van de 
« cueillote », een gehate belasting op voedsel, drank en essentiële producten. 
Vandaar trok de steeds woeligere stoet naar de Vrijdagsmarkt met de relikwieën. 
Daar aangekomen werd het plein bezet. De grimmige massa groeide voortdu
rend aan. Karel de Stoute kwam zich zelf van de situatie vergewissen en had, als 
zijn raadgevers hem niet hadden weerhouden, zelf gewelddadig ingegrepen. Het 
bleek echter hopeloos iets te beginnen en daarom werd aan het verenigde volk 
gevraagd hun eisen schriftelijk over te maken. De bezetting duurde tot de 
volgende avond 123

• Toen werd het antwoord van de hertog bekend gemaakt: de 
vorst schonk vergiffenis voor de revolte, schafte de cueillotes voor eeuwig af, liet 
de ambachten hun banieren terugbezorgen (afgenomen sinds de vrede van 
Gavere ), stond de heropening van enkele poorten (gesloten sinds Gavere) toe, 
herstelde de machtspositie van de overdekens en beloofde een commissie in te 
stellen over het probleem van de verhouding tussen de stad en haar Kwartier124

• 

Hogerop werd er al op gewezen dat de auteur van het handschrift met nr. 345 uit 
het Gentse Rijksarchief vermoedelijk zelf actiefbij de gebeurtenissen betrokken 
was, de zinsnede« endeonswas gheconsenteerttermaertstaende » lijktdattoch 
te insinueren. Het relaas, hoewel beknopt, verhaalt wel de meeste feiten. In de 
aantekening wordt enkel de komst van Karel de Stoute op de Vrijdagsmarkt niet 
expliciet vermeld. Wat de toegevingen van de hertog betreft, beperkt de auteur 
zich tot de uiterlijke, meest symbolisch geladen bepalingen : de teruggave van 
de banieren en de heropening van de poorten. 
We kunnen nog enkele veronderstellingen doen over de identiteit van de auteur. 
In ieder geval was hij een Gentenaar, anders zou hij het niet over« ons »hebben. 
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V. FRIS, Histoire de Gand, pp. 138-138 ; R. VAUGHAN, Charles the Bold, p. 6; 
P. ARNADE, Secu1ar charisma .. . , pp. 69-70 ; P. ARNADE, Realms of Ritual, pp. 
145-150. 
RAG, fonds Gent, nr. 345, F 119 v0
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V. FRIS, La restrietion de Gand, 13 juillet 1468, Bulletin de la Société d 'Histoire 
et Archéologie de Gand, XXX, 1922, pp. 62-64 ; Id. , Histoire de Gand, p. 139 ; R. 
VAUGHAN, Charles the Bold, pp. 7-9; P. ARNADE, Secular charisma ... , pp. 81 
en 86-88. 
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Waarschijnlijk was hij een ambachtsman, het waren immers de ambachten die 
de Vrijdagsmarkt bezet hielden. Een ander argument dat deze these ondersteunt, 
is dat hij weinig zegt over de toegevingen van de hertog, maar de teruggave van 
de banieren, ambachtssymbool bij uitstek 125

, net wel vermeldt. De schepenen, 
overdekens en andere notabelen hielden zich ditmaal ver van de conflicten. Ze 
hadden zich verzameld op het stadhuis en deden alles om zich naar de wensen 
van Karel te plooien126

• Het is dus onwaarschijnlijk dat de auteur in dat milieu 
moet gezocht worden. 
Ook de structuur van de aantekening verdient aandacht. Het valt op dat Sint
Lieven hier als een actief handelend persoon wordt voorgesteld ( « doe Sente 
Lievin van Hautem qwam » ). Ook komt de heilige helemaal vooraan in de 
aantekening, een chronologisch vroegere gebeurtenis, de eedaflegging van 
Karel de Stoute, staat achteraan. Pas helemaal op het einde krijgen we ook de 
naam van de nieuwe hertog. Het is verleidelijk hierin een bewuste verbeelding 
te zien van het conflict tussen de stedelijk, religieuze symboliek van de Sint
Lievensprocessie (hier duidelijk de overwinnaar) en de hertogelijke staats
symboliek. Of zoals PeterAmade het verwoordt : « Ij the duke could show er his 
city with aristocratie charisma, the holy power of Saint Lieven, when contested, 
proveda mighty competitor121 ». 

De triomf van de Gentse ambachtslieden was echter van korte duur. Eerst en 
vooral eiste de hertog een boeteceremonie omwille van het oproer. Op 8 augustus 
kwamen de schepenen hem «amende honorable» doen in Brussel. Op dat 
moment was Karel nog bereid de privileges te bevestigen. Hij zinde echter nog 
steeds op wraak. Op 13 juli 1468 werd de restrictie van Gent -later het «Calfvel» 
genoemd- uitgevaardigd : de schepenen zouden voortaan enkel door vorstelijke 
commissarissen aangesteld worden. Een nieuwe rituele vernedering volgde op 
8 januari 1469, en ditmaal werden alle toegevingen uit 1467 ongedaan gemaakt. 
Zo moesten de dekens de banieren van de ambachten aan de hertog in bewaring 
geven. Ook het charter van Senlis sneuvelde: het werd voor de ogen van de 
hertog gecancelleerd. De nieuwe vrede van Sint-Lieven bepaalde onder andere 
ook dat de poorten weer gesloten moesten worden 128

• Gedurende bijna tienjaar 
lang was de Gentse politieke autonomie tot een minimum herleid. 

In dit jaer so most men Carelen weder voeren de bannieren te Brussele ende 
poerten toe metssen die hij ons gheconsenteert adde ende hem consenteren ende 
afgaen der preveleghen van den kiesers van der wet ende hem die laten maken 
ende datter ancleeft129

• 
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In de aantekening klinkt het misprijzen door over de maatregelen. Karel houdt 
zich niet aan zijn woord : er wordt sterk benadrukt dat hij eerst iets toegestaan 
heeft en het daarna opnieuw heeft afgenomen. Dit alles gebeurde onder dwang 
( « most men » ). Opnieuw worden de banieren en de poorten, symbolen van 
stedelijke autonomie, vermeld, maar nu gaat de aandacht vooral naar de 
afschaffing van het charter van Senlis. De auteur lijkt weinig opgetogen over het 
nieuwe privilege. Ook bejegent hij de figuur van de hertog met weinig respect : 
hij noemt hem gewoon« Care/en». In de memorieboeken worden de vorsten 
haast nooit zonder titel vernoemd. 
Dat de auteur veel belang hechtte aan al deze heisa, wordt wel bewezen door het 
feitdat de drie aantekeningen uit de jaren 1466-1476 overdeze kwestie gaan. Bij 
de dood van Karel de Stoute en de opvolging door diens dochter Maria, uit hij 
voor de laatste maal zijn ongenoegen : 

Deze scepenen waren verlaten met der doet van grave Care/en, myds dat Marye, 
sijn dochter, tlant ontfinc ende ons nieu prevelege consenteerde ter eausen van 
der wet, twelke ons ghenomen was bij Care/en, haren vader130

• 

Opvallend is dat in de andere handschriften geen woord over de rellen van 1467 
te vinden is. In het hs. 2554 wordt wel bij de jaren 1469 tot en met 14 73 vermeld 
dat de schepenen door commissarissen, zonder kiezers werden aangesteld 131

, 

maar een verklaring wordt hiervoor niet gegeven. 

4.3.4.12. De opstand van 1477. 

Met de laatst geciteerde aantekening liepen we een beetje vooruit op de 
gebeurtenissen. Op 12 januari 1477 sneuvelde Karel de Stoute te Nancy. Tien 
jaar lang had hij gepoogd het centralisme op te voeren. Ook had hij, om zijn 
constante oorlogsactiviteiten te financieren, de belastingen voortdurend ver
hoogd. Deze politiek, samen met Karels weinig diplomatisch karakter, hadden 
ervoor gezorgd dat hij zeeronpopulair was bij de bevolking. Het was dus niet zo 
verwonderlijk dat zijn onverwachte dood een hevige reactie uitlokte. Daar kwam 
nog bij dat hij enkel een jonge dochter als erfopvolgster achterliet. Alle 
omstandigheden dwongen Maria tot toegevingen. Op 30 januari verleende ze 
een privilege aan de stad Gent, waarbij op alle eisen werd ingegaan en onder 
andere de vrije verkiezing van de schepenen werd toegestaan zoals voor 1453. 
De vrede van Gavere en het «Calfvel» van 1468 werden op 15 februari 
gecancelleerd en de achttiende van dezelfde maand werd de magistraat ver
nieuwd volgens de bepalingen van het oude charter van Senlis én de oude 
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gewoontes 132
• Naast het handschrift met nr. 345 uit hetGentseRijksarchief wordt 

ook in het hs. 2554 expliciet vermeld dat de schepenverkiezing volgens het oude 
privilege gebeurde 133

• Deze twee handschriften zeggen verder niets over de 
problemen van dat jaar. Roeland de Baenst is heel kort over de schepenwissel op 
18 februari : 

In dit jaer was de wet vermaech [sic] ende waren dese parsonen hiernaer 
volghende. 

De aantekening laat niets vermoeden over de betrokkenheid van de Baenst, 
nochtans prijkt bovenaan de nieuwe schepenbank van gedeele zijn eigen naam. 
Roeland de Baenst wees echter nooit expliciet op zijn betrokkenheid. Hij hield 
zich aan de 'regels' van het memorieboek en paste zijn eigen historische 
belevenissen in in het kader van de annalistische aantekeningen. 
Het memorieboek van de Baenst is wel het enige handschrift dat ingaat op de 
verdere gebeurtenissen van het jaar, namelijk de executies van enkele vooraan
staande personen : 

In dit se ependom waren onthoeft ·VI· porters van der stede, omdat zij de stede 
mesleef hadden, up een scavoet voortkasteel binnen Ghend, te wetene meester 
Pietere Boudins, meester Philips Sersanders, Roelant van Wedergrate, Pietere 
Hueribloc, Jan van Poucke ende Olivier de Grave, in d' Alffasteweke. 
Item in de Goede Weke daernaer waren onthoeft te Ghent up een scavoet up de 
Vriendachmarct /// heeren : de heere van Humbercouter, de cacelier van 
Burggogne endemerJan van Melle, ruddere 134

• 

De zes onfortuinlijke poorters die hier genoemd worden, hadden in 1468 het 
beruchte «Calfvel» ondertekend en zo het einde van de politieke autonomie 
bezegeld. Jan van Melle zag om dezelfde reden zijn hoofd rollen. De twee 
anderen, de kanselier Hugonet en de heer van Humbercourt, behoorden tot de 
trouwste medewerkers van Karel de Stoute. Onder het mom van omkoping door 
de Franse koning, werden ook zij naar het schavot verwezen 135 • 

Over de executie van de drie heren velt Roeland geen oordeel, maar de 
terechtstelling van de zes poorters vindt hij gerechtvaardigd, «omdat zij de stede 
mesleef hadden». De Baenst, die raadsheer van Filips de Goede was geweest, 
was blijkbaar geen echte voorstander van de politiek van Karel de Stoute, anders 
zou hij ook niet tot schepen verkozen zijn dat jaar. 
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4.3.4.13. Het oproer van februari 1479. 

Eén van de kleinere revoltes die in de memorieboeken vermeld worden, is het 
oproer van februari 14 79. Ogenschijnlijk is deze aantekening van de hand van 
Roeland de Baenst niets bijzonders. Hij was echter in dit jaar voorschepen van 
de Keure en was in die functie actief betrokken bij het conflict. De oorzaak van 
de rellen was het voorstel van de magistraat om een taks op het bier te heffen om 
zo de lamentabele financiële toestand van de stad te verhelpen. Het voorstel werd 
goedgekeurd door de Collatie, ondanks het verzet van zestien kleine neringen. 
Deze reageerden woedend en grepen, tegen de verzoeningspogingen van de 
magistraat in, naar de wapens. De twee voorschepenen, Roeland en zijn collega 
van gedeele, en enkele dekens trokken met ontplooide banieren over de Vismarkt 
naar de Hooiaard. Op de Grasbrug kwamen ze oog in oog te staan met de 
opstandelingen. De notabelen stelden hen voor de wapens neer te leggen en hun 
eisen vreedzaam te formuleren, maar daar wilden ze niet op ingaan. Er volgde 
een bloedig gevecht, waarbij één dode viel. De magistraat slaagde er echter in de 
overhand te behouden. Op het Veerleplein kwam de hoogbaljuw Jan van 
Dadizeele de schepenen ter hulp en vandaar trokken ze samen naar de Vrijdags
markt. Het oproer werd na nog enkele schermutselingen onderdrukt, voorname
lijk door de actie van de hoogbaljuw, die er een heldenstatus aan overhield136

• 

In dit jaer rees een groete wapening he tuschen eeniche van den comune ende 
heeren ende wet, zodat zij uut quamen om heeren ende wet doet te sclane, maer 
God verzacht, de he ere ende wet quamens te boven. Ende waren zo ghesleghen, 
ghevanghen tot IX ende onthoeft tusschen baillien ende grote menichte ghebannen 
van meuterie131

• 

De aantekening is, gezien de directe betrokkenheid van Roeland de Baenst, 
opvallend kort. Over de oorzaken van het oproer wordt niets gezegd, hoewel 
Roeland die heel goed kende. Er wordt wel een sterke tegenstelling gesuggereerd 
tussen de « comune » en de « heeren ende wet». Het initiatief en de schuld 
worden nadrukkelijk bij de eersten gelegd. De Baenst verraadt enige emotie door 
God te danken. Zo'n religieuze aanroeping is niet gebruikelijk in de droge, 
uiterlijk neutrale aantekeningen in de memorieboeken. 

4.3.4.14. De opstanden tegen Maximiliaan van Oostenrijk. 

Nog tijdens het leven van Maria van Bourgondië keerde Maxiruiliaan terug naar 
de oude centralisatiepolitiek. Toen Maria plots overleed, zorgde dit voor nieuwe 
problemen. Maria' s opvolger, Filips de Schone, was nog maar een kind. 
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Maxiruiliaan porde de Staten-Generaal aan hem als voogd van Filips en zo
doende als regent te erkennen. Overal werd het regentschap aanvaard, behalve 
in Vlaanderen, waar een eigen Regentschapsraad werd opgericht. Om Maxiruiliaan 
te weerstaan werd verschillende malen een verbond met Frankrijk gesloten. Na 
zware militaire verliezen en een oproer in Gent op 7 juni 1485 ten voordele van 
de Oostenrijker, werd op 28 juni de vrede van Sluis ondertekend. De Drie Leden 
van Vlaanderen erkenden Maxiruiliaan als regenten voogd van Filips. De Gentse 
ambachten grepen echter op 11 juli opnieuw naar de wapens. Ditmaal werden ze 
zwaar gestraft. In juni 1486 maakte Maximiliaan triomfantelijk zijn intrede in 
Gent als nieuw verkozen Rooms koning, maar het einde van de problemen was 
nog niet in zicht. In 1487 begon een nieuwe opstand, die zou duren tot 1492, toen 
de vrede van Cadzand een definitief einde maakte aan het verzet138

• 

De aantekeningen van Roeland de Baenst zijn, in verhouding tot de korte vage 
zinnetjes bij de jaren vóór 1476, vrij uitgebreid. Hij maakt al bij het schepenjaar 
1481 een allusie op de slechte verhoudingen met Maximiliaan, door te verwijzen 
naar de moord op de hoogbaljuw van Gent, Jan van Dadizeele. 
De herrie begon toen de Collatie eiste eerst inzage te krijgen in de rekeningen, 
voordat aan Maxiruiliaan nieuwe beden zouden toegekend worden. Het vorste
lijke kamp beschuldigde onder andere van Dadizeele ervan de Gentenaars 
hiertoe aangezet te hebben. In februari 1481 stelden de schepenen een staat van 
uitgaven op, waaraan de hertog zich voortaan moest houden. De hovelingen 
lieten als antwoord op deze provocatie Jan van Dadizeele in oktober van datjaar 
vermoorden139

• De Baenst geeft alle details van de moord (plaats en tijd), maar 
vertelt niets over de achtergrond van het voorval. 

In dit jaer den Vfpen dach van octobre was vermort bij nachte mer Jan van 
Dayselle, ruddere, hoefmestre, capyteingheneraelvan Vlaendrenendehogbailliu 
van Ghent mijns gheduchs heeren shertoghen van Oesterwich, etc. t' Anworpen 
binder stede daer hij uut sprinchen hove quam up eenen sondach tusschen ·IX· 
ende ·X· hueren ende staif up eenen zaterdach den xxce dach van octobre140

• 

De vermoedelijke moordenaar, de heer van Gaasbeke, werd openlijk beschermd 
door Maximiliaan. Dit maakte de woede van de Gentenaars nog groter en onder 
andere daarom weigerden ze afgevaardigden te sturen naar de Statenvergadering 
in Brugge 141

• 

In ditjaerwas ghebannen mer Philips van Hueme, rudder, he ere van Gaesbeke, 
uute lande van Vlaende re, omdat hij gherne ghescil ghemaect adde tuschen den 
hertog he van Oesterwiek ende der stede van Ghent ende ooc tuschen Ghent ende 
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Brugghe, daer u ut dat adde moghen commen groet jammer in Vlaenderen etc., 
in decembre den xnsre dach 142 • 

Roeland legt uiterlijk geen verband met de moord op de hoogbaljuw (de twee 
aantekeningen volgen elkaar wel op). Hij verdoezelt de rol van Maximiliaan en 
stelt de heer van Gaasbeke niet voor als een beschermeling van de hertog, maar 
als een ordinaire intrigant. Deze is persoonlijk verantwoordelijk voor de slechte 
verhoudingen met de hertog en met Brugge (en dat laatste was een gevoelig punt 
voor Roeland de Baenst !). Wat hij precies ondernomen heeft om die slechte 
relaties te veroorzaken, vertelt Roeland er niet bij. Toch is het opvallend dat hij 
de misdaden van een edelman uit vorstelijke kringen niet goedpraat. Roeland 
neemt hier impliciet het Gentse standpunt in dat de moordenaar van de hoog
baljuw moet gestraft worden, anders had hij die moord ook niet zo gedetailleerd 
beschreven. Als van huis uit Bourgondischgezind edelman weigert hij echter de 
problemen onder de oppervlakte te zien of ze althans toch te expliciteren. Wel 
geeft hij zijn angst voor een nieuwe opstand te kennen. Hij koestert echter de 
hoop dat met het wegnemen van een kankergezwel als de heer van Gaasbeke, de 
vrede nog gered kan worden. 

De zwakke positie van Maximiliaan na de dood van zijn Bourgondische 
echtgenote, leidde de Gentenaars tot vredesonderhandelingen met de Franse 
koning. Op 23 december 1482 tekende Maximiliaan het vernederende verdrag 
van Atrecht : de hertog moest niet enkel Artesië en Bourgondië afstaan, maar ook 
zijn dochtertje Margaretha als bruid-krijgsgevangene aan het Franse hof laten. 
Op 10 januari 1483 werd Filips de Schone, ook nog een kind, in Gent als graaf 
erkend. Maxirniliaan stemde er in toe Vlaanderen, in naam van zijn zoon, door 
een Regentschapsraad te laten regeren 143

• Voor een tijdje slaagden de Vlamin
gen, en vooral de Gentenaars met figuren als Jan van Coppenhole, Willem Rijm 
en Danneel Onredene, erin hoog spel te spelen. Over het schepenjaar 1482 vertelt 
Roeland de Baenst het volgende : 

In ditjaervas [sic] denpaisvan Vrankerike hutgheroupen te Ghent, denXXIXsten 
dach van decembre 144 tuschen den coninc ende Dalfin an deenzijde ende de 
hertog he van Oesterwijc ende Philips, grave van Vlaende re, zijn zone, mids den 
huwelike van den Dalfin ende jonfrau Magrie, de dochtere van der hertog he van 
Osterwijc, grave Philips zustre. Gheduerich moet bliven. Amen. 
In dit jaer was casteel van der Sluus inghenomen van die van Ghend te ons 
prinsche bouf, hertog he Philips, die aidoen maer een kint en was. 
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In dit jaer was de vercclocke drie warven vergoten ende gheanghen upt belfroet. 
Ende es ghenaemt Philips, naer onsen prinsche 145

• 

Het vorstelijke kamp zal wel allerminst tevreden geweest zijn met het verdrag 
van Atrecht. Ridder De Baenst echter ziet de vrede met Frankrijk als iets 
positiefs. Het huwelijk tussen Margaretha en de Franse Dauphin wordt niet 
voorgesteld als een bepaling uit het verdrag, maar als de aanleiding tot de vrede. 
Er wordt niets over de Gentse druk gezegd. Roeland wordt, zoals waarschijnlijk 
het gros van de bevolking, vooral gedreven door een wens tot vrede. Opvallend 
is dat hij niet de datum van het verdrag noemt, maar wel het moment van de 
bekendmaking te Gent : hij ziet de politieke gebeurtenissen met Gentse ogen. 
De jonge Filips de Schone is voor Roeland de rechtmatige opvolger, hij wordt 
graaf en zelfs hertog genoemd. De verknochtheid aan Filips wordt duidelijk 
gemaakt in de beschrijving van een fait-divers : de nieuwe werkklok krijgt de 
naam van de jonge prins. De Baenst zal zo'n ogenschijnlijk onbelangrijk feit wel 
met reden vermeld hebben. Hij verschilt daarin niet van zijn tijdgenoten. Filips 
werd algemeen als een « natuurlijcke prince » beschouwd, een symbool van 
weerstand tegen de vreemde overheersing 146

• 

Hij vertelt niets over de instelling van de Regentschapsraad, maar het bestaan 
ervan klinkt impliciet door in de aantekening over de inname van het kasteel van 
Sluis : de Gentenaars moeten nu de belangen van de minderjarige Filips 
verdedigen, over Maximiliaan wordt niet meer gesproken. 
Voor het schepenjaar 1483 zijn er helaas geen aantekeningen, bij de annotaties 
over het volgende jaar wordt duidelijk dat de Baenst geen aanhanger was van de 
radicale opstandelingen en dat hij het herstel van Maximiliaans macht ogen
schijnlijk probleemloos aanvaardt. 

In dit se ependom was onthoeft Willem Rijm, avocaet, omdat hij den pais belette, 
Dannel Onredene, voorscepenen, omdat hij tbollewerc dé stellen int Zant van 
Waes. Ende daer mede ghinghen zij van der marc. Zij adder gheleghen XI 
daghen in wedemaent. Item den Ixren dach in hoymaent was te Ghent den pais 
tuschendenhertoghevanOesterrijcandeenzijdeendedenlandevan Vlaendere. 
Ende up den zeiven dach was de hoverdeken Mattys Peyaert rudder ghescleghen 
upt Tochhuus by den hertoghe ter presencien van meneghen edelen heeren. 
[Later : ] Item noch ·VliJ. onthoeft up een scavoet voor seravensteen ende wel 
·XL· ghebannen van meuterie -L- jaer141

• 

Roeland gaat niet in op het oproer van 7 juni 1485 dat aan deze gebeurtenissen 
voorafging. De leider van deze vorstgezinde actie was oud-overdeken Mathijs 
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Pehaert, die door Maximiliaan beloond werd met een ridderslag. Deze vertoning 
zou de spot gewekt hebben van de bevolking 148

, maar bij Roeland is geen zweem 
van ironie te vinden. Hij vermeldt enkel de aanwezigheid van vele edelen en 
misschien wil hij hiermee insinueren dat hij er zelf ook bij was. 
Roeland vindt de executie van Rijm en Onredene gerechtvaardigd : hij herhaalt 
zonder verdere opmerkingen de officiële argumenten 149

• Opnieuw wordt de 
schuld bij enkele individuen gelegd. In een latere aanvulling vermeldt hij 
verschillende terechtstellingen en verbanningen in de maand juli. Opnieuw geeft 
hij de reden voor de afstraffing niet op. Het gaat om het tweede oproer van 11 juli 
1485. Ondanks het feit dat de ambachten hun bezetting van het Veerleplein de 
volgende dag vreedzaam opgaven, werden ze meedogenloos bestraft150

• De 
Baenst noemt het oproer een « meuterie ». Nu er eindelijk vrede is, heeft ook hij 
absoluut geen begrip meer voor een heropflakkering van de rebellie. 
Roeland vermeldt de aanstelling van een nieuwe schepenbank op 22 juli, maar 
niet de amende honorable die de schepenen, dekens en notabelen van de stad 
moesten doen omwille van het oproer van 11 juli. Alle privileges en octrooien, 
verleend door Maria van Bourgondië of de Franse koningen, werden 
gecancelleerd. De vrede van Gavere trad weer in voege en de schepenverkiezing 
zou voortaan enkel door commissarissen van de hertog gebeuren 151

• De Baenst 
vond het blijkbaar niet nodig op de vernederende details in te gaan. De laatste 
aantekening uit zijn memorieboek gaat over de intrede van Maximiliaan, als 
nieuw verkozen Rooms koning, samen met zijn vader, keizer Frederik III, in 
Gent152

• Net zoals bij de opstand tegen Filips de Goede, wordt niet de amende 
honorable vermeld, maar wel de verzoenende inkomst van de vorst, kort na de 
feiten. Opvallend is het einde van de aantekening, waarin de oude Roeland de 
noodzaak tot respect voor de vorstelijke waardigheid onderstreept en zo zijn 
fundamenteel positieve houding tot het vorstelijk gezag uitdrukt. 

Int jaer Xllllc LXXXVI den XXIXsten in hoymaent quam de keyser van den 
Roemschen rijke ende de coninc van der Roemsche Rijke, des keysers zone, die 
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V. FRIS, Histoire de Gand, pp. 152-153. 
In het Dagboek van Gent wordt over de terechtstelling van Rijm en Onredene 
gezegd : ' ... Willem Rym, om dat hy u ut zyn t' selfs movementeden paix belet hadde 
tusschen der hertoghe van Oostenrycke ende den lande van Vlaenderen, ende 
Daneel omme dat hy gheconsenteert hadde in 't rechten van eenen blockhuuse 
ghestelt over de syde van den watere jeghen die van Andweerpen, daer diverssche 
engienen van der stede gheleit waeren zonder 't consent van den inzetene van der 
stede.' (V. FRIS (uitg.), Dagboek van Gent, deel 2, pp. 259-260). De tekst komt 
inhoudelijk goed overeen met die van de Baenst, waarschijnlijk gaat het dus om de 
officiële inbeschuldigingstelling. 
V. FRIS, Histoire de Gand, p. 153. Fris spreekt over de onthoofding van zeven 
personen en de verbanning van een honderdtal. 
V. FRIS, Histoire de Gand, pp. 153-154. De wissel van de schepenbanken gebeurde 
volgens Fris op 23 juli. 
V. FRIS, Histoire de Gand, p. 154. 
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zeere eerbaerlike ontfaen waren ende ingheaelt met prosessien, met iudende 
doeken, met grote vieren, met onvertallike torsen, metfyguren, met batementen 
ende met groten reverencie, also et wel behoerde 153• 

Als we het profiel van Roeland de Baenst bekijken, worden we geconfronteerd 
mettegenstrijdigheden. Roeland stamde uiteen traditioneel Bourgondischgezinde, 
adellijke familie en was zelf raadsheer van Filips de Goede geweest. Hij was dus 
voorbestemd om een voorvechter van de Bourgondische centralisatiepolitiek te 
worden. Daar staat tegenover dat hij schepen werd in Gent op het moment van 
de terugkeer naar het stedelijke particularisme. Hij werd waarschijnlijk niet 
verkozen omwille van zijn uitgesproken particularistische standpunten, maar 
gewoon omdat hij een edelman was en zo enige geloofwaardigheid aan de 
schepenbank kon verlenen. Toch leidt dit tot de veronderstelling dat hij, zonder 
daarvoor noodzakelijk zijn verleden te verloochenen, eerder een gematigd man 
was, iemand die het vertrouwen van beide partijen waard was 154

• De annalistische 
aantekeningen van Roeland versterken die indruk: hij lijkt soms de Gentse, 
soms de vorstelijke visie te delen. De rode draad is echter zijn verlangen naar 
vrede: vrede met de hertog, vrede met Brugge, vrede met Frankrijk. 
Voor Maximiliaan koestert hij geen bijzondere sympathie. In het relaas over de 
moord op van Dadizeele en de verbanning van de heer van Gaasbeke, blijft de 
hertog vrij van schuld, maar toch is het opvallend dat Roeland er in zijn schaarse 
aantekeningen aandacht aan besteedt. Misschien was van Dadizeele een per
soonlijke vriend van de Baenst- de hoogbaljuw had het oproer in februari 1479 
waarin ook de toenmalige voorschepen de Baenst bedreigd werd, de kop 
ingedrukt-, wat een zekere wrok vanwege Roeland ten opzichte van de hertog 
en de zijnen zou verklaren. Waarschijnlijk was de Baenst ook niet te spreken over 
de voortdurende oorlogsactiviteiten van de Oostenrijker, hij is dan ook opgeto
gen over de vrede met Frankrijk, zelfs als dat de absolute vernedering voor 
Maximiliaan betekent. 
Roeland de Baenst was niet de enige Bourgondische edelman die problemen had 
met het bewind van Maximiliaan. Een beroemd voorbeeld is dat van Loctewijk 
van Gruuthuuse. Deze Brugse topedelman begon net als Roeland zijn carrière in 
de entourage van Filips de Goede. Zijn hele leven lang werkte hij op het hoogste 
niveau mee aan de Bourgondische centralisatie. Na de dood van Maria van 
Bourgondië werd hij in 1483 aangesteld als één van de drie vorstelijke verte gen-
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Stadsbib. Brugge, hs. 442, f' 225 v0
• 

Andere vorstgezinde edelen kwamen er tijdens de opstand na de dood van Maria van 
Bourgondië minder goed vanaf. Jan III de Baenst, neef van Roeland, die verschil
lende malen schepen en burgemeester in Brugge was, zag na de dood van Karel de 
Stoute de keerzijde van de medaille. Hij werd beschuldigd van machtsmisbruik, 
gefolterd en een openbare boetedoening opgelegd (N. GEIRNAERT, Hof van 
Watervliet I Hof van Sint-Joris : Bouwheer en verdere lotgevallen, in : S. 
VANDENBERGHE (uitg.), Het Hofvan Watervliet in de Oude Burg te Brugge, 
Brugge, 1983, p. 12). 



woordigers in de Regentschapsraad die Vlaanderen in naam van Filips de 
Schone regeerde. Nadat Maxiruiliaan de vrede met Frankrijk had opgezegd, 
ontnam hij ook de bevoegdheden aan de Regentschapsraad. Deze weigerde 
echter het bestuur van het graafschap op te geven. Na verdere bedreigingen 
verlieten de twee andere vorstelijke vertegenwoordigers de Raad, maar 
Gruuthuuse kon zich niet verzoenen met de praktijken van Maxiruiliaan en zocht 
samen met de steden militaire steun bij Frankrijk. Tijdens de Opstand werd hij 
tweemaal gevangengenomen en ontsnapte hij enkel door zijn aanzien aan de 
dood. Op het einde van zijn leven werd deze eens zo vorstgezinde edelman door 
zijn mederidders van het Gulden Vlies veroordeeld en verstoten door zijn 
vroegere milieu 155

• 

Roeland vereert wel - en ook hierin verschilt hij niet van Gruuthuuse - de jonge 
Filips de Schone. Deze is voor hem de ware Bourgondische vorst, Maxiruiliaan 
is maar een vreemdeling156

• Naar het einde van de opstand toe, waarschijnlijk 
geschokt door de radicalisering van de opstand en gedreven door zijn vredes wil, 
lijkt zijn rancune ten opzichte van Maxiruiliaan echter verdwenen. Als die laatste 
tot Rooms koning verkozen wordt, doet dat diens prestige stijgen en Roeland is 
onder de indruk van de triomfantelijke feesten. 
Ridder Roeland de Baenst is een oude man, die vaak actiefbetrokken was in de 
woelige geschiedenis van de stad. Hoewel hij niet altijd vertrouwen in Maxiruiliaan 
heeft gehad, koestert hij de hoop, dat die in zijn nieuwe positie de vrede zal 
kunnen bewaren. Roeland heeft de schepenlijst van 1486 nog opgetekend, maar 
er zijn geen aantekeningen meer. Dit betekent dat er ook geen woord meer 
gezegd wordt over de nieuwe problemen, die snel tot een tweede opstand zouden 
leiden. 

4.3.4.15. Besluit. 

Er wordt in de vijftiende-eeuwse memorieboeken relatief veel aandacht besteed 
aan opstanden en rellen. De beschrijving blijft echter steeds op het concrete, 
evenementiële niveau. Verklaringen worden nauwelijks gegeven, slechts af en 
toe worden directe aanleidingen vermeld. Wat wel aandacht krijgt is wie precies 
betrokken was, waar het conflict uitgevochten werd, wat de concrete acties van 
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M.P.J. MARTENS, De biografie van Loctewijk van Gruuthuuse. Een carrière als 
hoveling, diplomaat en militair, in : M.P.J. MARTENS, Ladewijk van Gruuthuuse. 
Mecenas en Europees diplomaat ca.l427-1492 (tentoonstellingscatalogus), Brugge, 
1992, pp. 32-36; W. OSSOBA, 'Louis de Bruges ... .', in: R. DE SMEDT, Les 
chevaliersdel 'Ordre de la Toison d 'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques, 
pp. 132-133. 
Bij het schepenjaar 1480 spreekt hij over Maximiliaan als «den hertoghe van 
Hoesterwich, al doe grave van Vlaendren was », alsofhij de tijdelijkheid van de titel 
wil benadrukken. Na de dood van zijn echtgenote en het verlies van zijn titel, wordt 
Maxirniliaan steeds hertog van Oostenrijk genoemd. Filips krijgt steeds de titel van 
graaf of hertog. 
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de oproerlingen waren en soms wat de directe gevolgen waren. Verder kunnen 
of willen de auteurs niet gaan. Af en toe wordt de concrete beschrijving van het 
conflict of een onderdeel ervan vervangen door een symbolische omschrijving. 
Op het eerste gezicht zijn de korte aantekeningen neutraal. Toch schemert vaak 
een moreel oordeel door. Meestal wordt het vorstelijke standpunt verdedigd, 
soms is er onderhuidse kritiek. Nooit wordt de vorst openlijk beschuldigd. 
Algemeen is de afkeer voor de lagere sociale groepen. Enkel in het handschrift 
met nr. 345 uit het Gentse Rijksarchief wordt partij gekozen voor de Sint
Lievenspelgrims en wordt de hertog met weinig respect bejegend, waarschijnlijk 
omdat de auteur zelf betrokken was. 
Dat men zich uiterlijk aan de zijde van de graaf of hertog schaart, betekent echter 
niet dat men de eer van de stad verraadt. Nederlagen worden liever niet vermeld, 
of toch minstens verdoezeld. Ook de rituele onderwerpingen aan de vorst in de 
vorm van de «amendes honorables» worden verzwegen. De latere verzoening 
met de vorst krijgt wel aandacht, maar dan wordt de nederigheid van de 
stedelingen in de schaduw gezet door de grootsheid en rijkdom van de ontvangst. 

4.3.5. Feesten en evenementen in de stad. 

De memorieboeken vermelden de aanwezigheid van een aantal illustere perso
nen, die de stad vereerden met hun bezoek. In 1363 kwamen de koning van 
Denemarken en de koning van Cyprus naar Gent157

• Enkele jaren na dit konink
lijk bezoek maakten twee kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hun opwach
ting: kardinaal Simon, aartsbisschop van Canterbury (1371) 158 en kardinaal Jan 
van Beauvais (1372) 159

• In 1427 kwam de zigeunervorst 'hertog' Miehiel van 
Egypte met zijn gevolg naar Gent 160• Het exotische gezelschap maakte indruk op 
de auteurs van de memorieboeken : 

In dit jaer was de hertoghe Miehiel uut Egypte te Ghend met zijner state 
ghelogiert in de halle 161

• 

Al deze vermeldingen hebben louter het karakter van faits-divers. Geen enkele 
maal wordt de reden van het bezoek opgegeven. Deze figuren worden genoemd 
omdat ze het stedelijke leven opluisteren, omdat ze grandeur verlenen aan de 
stad. 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 34 V0
; BL, Hart. Mss., nr. 3299, f' 83 v0

; RAG, fonds 
Gent, nr. 345, f' 93 f

0
; Stadsbib. Brugge, hs. 442, f' 164 V

0
• 

RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 36 V0
; BL, Hart. Mss., nr. 3299, f' 85 V

0
; RAG, fonds 

Gent, nr. 345, f' 95 r0
• 
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V. FRIS, Histoire de Gand, p. 111. 
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Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de feesten rond de grafelijke of 
hertogelijke familie, als deze in Gent plaatsvinden : het huwelijksfeest van 
Margaretha van Male en Filips de Stoute in de Sint-Baafsabdij in 1368 162

, de 
ontvangst van Jan Zonder Vrees, toen nog graaf van Nevers, in 1397, na zijn 
mislukte kruistocht en Turkse gevangenschap (zie 4.3.7 .) 163

• 

Jaarlijks werd op de feestdag van de Heilige Andreas, patroonheilige van het 
Bourgondische vorstenhuis 164

, het kapittel van de orde van het Gulden Vlies 
gehouden, telkens in een andere stad165

• In 1445 werd het Sint-Andriesfeest in 
Gent gehouden. De enige die het feest heeLkort vermeldt, is Roeland de Baenst : 

In dit jaer was Sente Andriesfeeste te Ghend166
• 

Het is niet uitgesloten dat Roeland, als raadsheer van Filips de Goede, op één of 
andere manier bij het kapittel betrokken was 167

• 

De eedaflegging van Filips de Goede 168
, de Blijdeintrede van dezelfde in 1458 169 

en de Intrede van diens zoon Karel de Stoute 170 worden vermeld; enkel bij de 
Intrede van Filips de Goede in 1458 wordt ook echt ingegaan op de feestelijkhe
den (zie 4.3.4.). De festiviteiten bij de ontvangst van ander hoog bezoek, de 
Rooms keizer en Rooms koning in 1485, krijgen enige aandacht (zie 4.3.4.) 171

• 

En tenslotte maakten de doopplechtigheden bij de geboorte van Keizer Karel een 
grote indruk en werden ze met de nodige trots beschreven (zie 4.3.3.) 172

• 

Naast de vorstelijke feesten worden ook twee stedelijke festivals beschreven. 
Het gaat om de schietspelen van 1440 en 1498. In 1440 organiseerde de Sint
Jorisgilde een schietspel voor kruisboogschieters, waaraan 65 broederschappen 
uit de Lage Landen deelnamen 173

• De bedoeling van dit luisterrijke festival was 
de macht van de stad en van haar belangrijkste schuttersgilde, die de hele 
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RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 36 r0
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RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 43 V0
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M. PASTOUREAU, Emblèmes et symboles de la Toison d' or, in : P. COCKSHA W 
(dir.), L'ordre de la Toison de Philippe le Bon à PhilippeleBeau (1430-1505): 
idéal ou rejlet d'une société ?, Brussel-Turnhout, 1996, pp. 100-101. 
F. DE GRUBEN, Les chapitres de la Toison d'or à l'époque bourguignonne (1430-
1477), in: P. COCKSHAW (dir.), op.cit., pp. 81-83. 
Stadsbib. Brugge, hs. 442, f' 205 v0

• 

Zelf was Roeland geen lid van de orde van het Gulden Vlies. Zijn naam wordt niet 
vermeld in de lijsten (R. DE SMEDT, Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or 
au xve siècle. Notices bio-bibliographiques, Frankfurt, 1994). 
RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 107 v0

• 

UB Gent, hs. 2554, f' 49 ro. 
RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 119 v0
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UB Gent, hs. 2554, f' 65 r0
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J. MOULIN-COPPENS, De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent 
vanaf de vroegste tijden tot 1887, Gent, 1982, pp. 83-106 ; P. ARNADE, Realms of 
Ritual. Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent, pp. 84-94. 
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stedelijke elite onder haar leden telde, symbolisch te illustreren. Tegelijk werd 
de band met het Bourgondische vorstenhuis benadrukt, de hertog was immers 
een erelid 174

• Het schietspel wordt in drie handschriften vermeld. In twee 
handschriften uit de officiële traditie, die de ideeën van de politieke elite het 
meest direct vertolken, wordt uitgebreid ingegaan op de prijzen en winnaars in 
de verschillende categorieën175

• 

Ook het nieuwe schietspel uit 1498 krijgt een, ditmaal korte, vermelding in het 
officiële handschrift176 

: 

In dit scependom zoe was hier bynnen deser stede een schoon, costelijc ende 
rijckelijc scietspel. Ende die van Berghen in Henegouwe wonnen den upperprijs 
van schietene, te wetene VI grote rijckelijcke cannen 177

• 

4.3.6. De stedelijke ruimte en de stedelijke symbolen. 

De memorieboeken zijn een exponent van het Gentse stedelijk bewustzijn : ze 
bevatten de namen van de Gentse schepenen en geven een overzicht van de 
Gentse geschiedenis. Wie die Gentse annalen leest, wordt getroffen door de 
grote aandacht voor de stedelijke ruimte. « Gentenaars » schrijven voor« Genten
aars » : er wordt een kennis van de stedelijke topografie verondersteld. Andere 
steden of gebieden worden slechts vernoemd, ze zijn veraf. De stad Gent vormt 
echter een concrete ruimte, waar gebouwd werd op de ene plaats, gevochten op 
een andere plaats, waar de vorst zijn triomftocht door de straten gemaakt heeft. 
Het is een ruimte die men kent, waarmee men zich verbonden voelt. Alles lijkt 
dichtbij en vertrouwd. 
In de aantekeningen die rellen, conflicten en andere gebeurtenissen behandelen, 
wordt zelden de achtergrond van de feiten beschreven (oorzaken, verklaringen 
en motieven), maar wel vaak de locatie gegeven. Het visuele aspect primeert, de 
diepere grond ontgaat de auteurs of wordt niet belangrijk geacht178

• 

In het relaas over de Intrede van Filips de Goede in 1458, wordt het parcours van 
de hertogelijke stoet beschreven. De lezer, vertrouwd met de stedelijke topogra
fie, kan in gedachten meewandelen en zich zo verbazen over het groots opgezette 
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P. ARNADE, Realms of Ritual, p. 91. 
UB Gent, hs. 2554, f' 44 r0 en BL, Harl. Mss., nr. 3299, f' 103 r0
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J. MOULIN-COPPENS, op.cit., pp. 107-145. 
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J. KÜMMEL, Erinnero und Vergessen in der Stadt, Saeculum, XXXV, 3 & 4, 1984, 
p. 228 : in vele krónieken vindt men een plastische stedelijke topografie met 
aandacht voor het paleis, de burcht, de kathedraal, de kloosters, de straten en de 
markt. 



karakter van het spektakel 179• De hertogelijke stoet volgde trouwens een onge
woon traject. De traditie wilde dat de hertog via het Sint-Pietersdorp de stad 
binnenkwam en vandaar naar de Sint-lanskerk trok. Ditmaal was de greep van 
de hertog na zijn militaire en politieke overwinning door respectievelijk de slag 
en de vrede van Gavere (1453) zo groot, dat hij zonder weerstand kon ingrijpen 
in de stedelijke ruimte. De optocht doorkruiste dat deel van de stad waar de 
hertogelijke ambtenaars gehuisvest waren en de vorstelijke residenties (Graven
steen, Prinsenhof en Posteeme) zich bevonden en benadrukte zo de aanwezig
heid van het centraal gezag in de stad 180• De auteur die dit parcours beschrijft, 
drukt dus zowel zijn verwondering omwille van de symbolische ingreep van de 
hertog, als zijn bewondering omwille van de door de stedelingen tentoon
gespreide pracht uit. 

Ende waeren ghestelt van der Waelporte toot ant hof an beede zijden van der 
strate, aldaer de Drapstrate, over de Veebrugghe, Hoyaert, Vischmaerct, 
Sgravenbrugghe ende Hooftbrugghe ... 181 

Nog sprekender is een leuke aantekening over de winterpret in januari 1458. De 
auteur is geschokt door de onbeschaamdheid van sommige mensen die midden 
in de stad gaan schaatsen en stoeltjerijden. Ondertussen beschrijft hij het 
parcours in het centrum van de stad, waarbij hij niet enkel de straten noemt, maar 
ook op hun uiterlijke gesteldheid (opgaand, neergaand) wijst. 

In dit jeghewardich scependom den XIIlisren dach van januario, mids den 
Gregoriusvoorste die doe was, zo zach menich meynsche dat zekren 182 personen 
reden achterstrate met scaverdeenen ende stoelkens, al puchende den Santberch 
uppe, also voort 't Scepenenhuus, de Hoechpoort neder ter Vischmaert183

• 
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De routes van de « amendes honorables » werden met zorg uitgekiend. De straf 
moest iedereen tot voorbeeld dienen en daarom werd steeds het centrum doorkruist 
(E. CROUZET-PAVAN, «Sopra le acque salse ». Espaces, pouvoir et société à 
Venise à la fin du Moyen Age, Rome, 1992, deel2, pp. 913 en 920. ). Met de Intrede 
werd hetzelfde doel beoogd : de vorstelijke macht moest de stad overspoelen. Het 
effect ervan doofde niet onmiddellijk uit, maar bleef doorleven in de kronieken. 
M. BOONE et Th. DE HEMPTINNE, Espace urbain et ambitions princières : les 
présences maténelles de I' autorité princière dans Ie Gand médiéval (12e siècle-
1540), in: W. PARAVICINI (ed.), Zeremoniell und Raum ( 1200-1600), p. 21 (ter 
perse). 
UB Gent, hs. 2554, :F 49 r0

• Vgl. E. DHANENS, De Blijde Inkomst van Filips de 
Goede ... , p. 59 : « Men begaf zich via de Hoogstraat, de Torenpoort, Poel, 
Drabstraat, over de Leie, de Hooiaard, Korte Munt, Vismarkt (nu Groentemarkt), 
de Gravenbrug, het Veerleplein, de Onthoofdingsbrug, hetbegin van de Burgstraat, 
naar het Hof te Walle, ... ». 

Doorstreept :« mensche ». 

UB Gent, hs. 2554, :F 49 r0
• Zie ook RAG, fonds Gent, :F 117 r0
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Aantekeningen over rellen geven vaak als enige informatie de plaats en de tijd 
van het gebeuren. De Vrijdagsmarkt is daarbij veruit de meest vermelde locatie, 
soms wordt eenvoudigweg over de « maerct » gesproken : 

Den andren dach in meye was te Ghend up de Vridachmaerct de quade 
maendach 184

• 

Ende tvolc van der stede cam oec al ghewapent hute ende wart zeere vechtende 
up de maerct, ... 185 

... ende ter maert ghegaen met Sente Lievin ... ende ons was gheconsenteert ter 
maert staende ... 186 

De Vrijdagsmarkt was het grootste marktplein van de stad en de belangrijkste 
verzamelplaats. Ze was zowel het toneel van vorstelijke bezoeken als van 
executies en rellen 187

• Bij politieke troebelen grepen de ambachten naar hun 
banieren en bezetten ze de Vrijdagsmarkt: de inname van de markt symboli
seerde de inname van de stedelijke ruimte 188

• 

Ook in de memorieboeken verschijnt de Vrijdagsmarkt als het epicentrum van 
de woelige geschiedenis van de stad. Waarom er rellen waren, wie er betrokken 
was, wat precies de afloop was, komen we vaak niet te weten, maar wel dat het 
opnieuw op de« Vrindachmaert »of de« maerct » gebeurde 189

• 

In het historisch bewustzijn van de Gentenaars wordt de Vrijdagsmarkt omgeven 
door een mythisch aura met ankers in het verleden en het heden. In een ver 
verleden vonden er bloedige rellen plaats zoals de« quade rnaendach », waarvan 
men de juiste toedracht lijkt te zijn vergeten 190

• Maar ook in de eigen tijd beleeft 
men er grote momenten: de auteur van het handschrift nr. 345 uit het Gentse 
Rijksarchief was er getuige van een spontaan oproer, dat voor een kortstondige 
overwinning op het vorstelijk centralisme zorgde ; Roeland de Baenst zag er de 
koppen rollen van de hoogste Bourgondische ambtenaars. De stedelijke mythe 
wordt voortdurend gevoed door eigen belevenissen. In de memorieboeken wordt 
geen inhoudelijk verband tussen de rellen en conflicten gelegd- een voortdurend 
verzet tegen de vorstelijke aanspraken en een streven naar grotere invloed voor 
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ambachten en stad-, wel een uiterlijke band :steeds keren dezelfde locaties terug 
en telkens ligt de Vrijdagsmarkt in het hart van het opstandig gebeuren. 

Een ander belangrijk stedelijk symbool zijn de poorten. Ook zij fungeren in het 
bewustzijn van de Gentenaars als een soort pars pro toto voor de hele stad. Wie 
de poorten beheerst, beheerst de stad. Als J acob van Artevelde volgens het relaas 
van een memorieboek de excommunicatiedocumenten naar Gent brengt, kiest 
hij de poorten als locatie om ze met het nodige gevoel voor dramatiek te 
verscheuren:« ende scoer dese voer de ghemeene poert » 191

• In deKronijk van 
Vlaenderen worden de documenten voor Doornik gecancelleerd192

, de scène 
voor de Gentse poorten is waarschijnlijk een constructie van de auteur van het 
memorieboek. Het illustreert het symbolische belang dat hij aan die stadspoorten 
toekent. 
Ook in de beschrijving van de Intrede van Filips de Goede gaat veel aandacht 
naar de poorten. Er wordt verteld dat de hertog werd opgewacht door de 
stedelingen aan de stadspoorten en dat die versierd waren met tapijten met 
daarop de wapens van de hertog en de ridders van het Gulden Vlies : 

Ende de Thurreporte en Waelpoorten waren vercleet met ghelijcken lakenen 
ende verwapent met de wapenen van mijnen gheduchts he ere ende van der he ere 
van zinen ordennen 193 • 

De bedoeling van de hertog klinkt - gewild of ongewild - door in de tekst : de 
hertog neemt de stedelijke ruimte in en eigent zich die ruimte symbolisch toe194

• 

De auteur van het handschrift met nr. 345 uit het Gentse Rijksarchief ziet de 
poorten eveneens als een belangrijk stedelijk symbool. Als Karel de Stoute, 
onder druk van de rebellerende bevolking, bij zijn Intrede toegevingen moet 
doen, dan noemt de auteur van de rij bepalingen enkel de teruggave van de 
banieren en de heropening van de poorten. Hij beperkt zich tot de uiterlijke, voor 
ieder zichtbare tekenen van macht of onderwerping. Als de bestraffing voor de 
opstand moet men, in 1468, o.a. «de poerten toemetssen 195». 

Ook de voortdurende bouwactiviteit in de stad trekt de aandacht van de 
memorieboekschrijvers. Zo wordt de bouw van 's Gravenbrug in 1318196 en van 
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het nonnenklooster aan de Groenenbriel in 1370 vermeld. Verder gaat de 
aandacht naar een reeks verdedigingswerken : een muur aan de Steendam in 
1421, de vloer van de Grote Spei, een sluis op de Nederschelde, in hetzelfde jaar 
en herstellingen aan het Kuip gat, een sluis op de Leie, in 14 79197 • 

Het belfort is een stedelijk gebouw met hoge symbolische waarde. Het wordt 
enkele malen terloops vermeld, maar de eigenlijke aandacht gaat naar de 
klokken. In het schepenjaar 1314 wordt de klokke Roeland gegoten: 

Deze scepenen daden maken de banclocke te Ghend, die al nu anctint beelfroet. 
Ende de clocke heet Roeland198

• 

In 1441 wordt een nieuwe werkklok op het belfort gehangen: 

In dit jaer was de clocke ghieten ende ghehanghen upt beelfroet, daer met dat 
volc te weercke gaet199• 

Roeland de Baenst vermeldt, voor het overige haast uitsluitend geïnteresseerd in 
de politieke problemen van zijn tijd, de aanpassing van de werkklok in 1482. Met 
enige trots zegt hij erbij dat de nieuwe klok naar zijn geliefde Filips de Schone 
werd genoemd200

• De klokken op het belfort, zowel de banklok als de werkklok, 
werden door de memorieboekschrijvers als een dominant element van de 
stedelijke ruimte ervaren. Deze klokken bepaalden het ritme van de stad van dag 
tot dag en waren ook prominent aanwezig op uitzonderlijke momenten (bij 
feesten en noodsituaties zoals rampen of rellen)201

• 

Het was uiteraard niet de bedoeling een overzicht te geven van de stedelijke 
topografie, maar wel het belang van die topografie in de memorieboeken te 
illustreren. Het historisch bewustzijn van de memorieboeken is verbonden aan 
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uiterlijke elementen zoals gebouwen, straten en pleinen. Zij zijn letterlijk 
monumenten van het verleden en zij zorgen voor continuïteit in de geschiedenis. 
Verder dan de eigen stad gaat die aandacht voor het visuele en het concrete niet. 
Wat niet in de onmiddellijke nabijheid van de stad ligt, is heel veraf, behoort tot 
een andere, vage en ongekende wereld. 

4.3. 7. De wereld buiten de stad. 

Hoewel de stad en haar geschiedenis veruit de meeste aandacht krijgen, zijn de 
auteurs toch niet helemaal blind voor de« buitenwereld» en verwijzen ze soms 
naar de gebeurtenissen buiten de stad. Deze aantekeningen kunnen in twee 
categorieën opgedeeld worden. De eerste betreft oorlogshandelingen waarin de 
Vlamingen samen met hun graaf en/ of hertog betrokken waren. Het gaat zowel 
om oorlogsactiviteiten tegen (zie 4.3.4.) als met de vorst. De tweede categorie 
omvat gebeurtenissen die op het eerste gezicht niets met de stad of het graafschap 
te maken hebben, het gaat om de 'universele' geschiedenis. 

De memorieboeken starten in 1301, het schepenjaar waarin de legendarische 
Guldensporenslag werd uitgevochten. In het veertiende-eeuwse handschrift 
wordt de slag niet vermeld. Dit is niet zo verwonderlijk, bij de zogenaamde 
heldhaftige strijd van het Vlaamse volk tegen het Franse imperialisme, hielden 
de Gentenaars zich afzijdig. Gent was het bolwerk van de leliaerts, slechts enkele 
honderden stedelingen onder leiding van Jan Borluut sloten zich aan bij de 
overwegend Brugse troepen202

• In de vijftiende-eeuwse memorieboeken wordt 
de slag, weliswaar zonder details, wel vermeld. Er is een kleine nuance te merken 
in de handschriften. In het oudste vijftiende-eeuwse handschrift wordt gespro
ken over« de wijch te Curterike 203», in het handschrift uit de British Library en 
dat met nr. 345 uit het Gentse Rijksarchief over « den wijch te Curterike te 
Groeninghen 204», Roeland de Baenst echter noemt de slag« den groten wij eh te 
Groeninghe bij Curtrijke 205». Ook hiervoor is een logische verklaring. Roeland 
de Baenst is een Bruggeling en de Bruggelingen vormden de kern van het 
Vlaamse leger op het Groeningenveld. Deze verklaring past bij de algemene 
mentaliteit van de Baenst : wat niet past in het Brugs historisch bewustzijn 
verzwijgt hij (Jacob van Artevelde, de verovering van Brugge), de grote 
gebeurtenissen uit de Brugse geschiedenis worden wat meer gekruid. 
Na de Guldensporenslag volgden nog enkele zeges voor de Vlamingen. In 
augustus 1304 echter werd de Vlaamse vloot voor Zierikzee volledig vernie-
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tigd206
• Over de overwinningen in de nasleep van de slag bij Kortrijk en de 

nederlaag bij de Zierikzee wordt niets geschreven in de memorieboeken. Wel 
wordt de slag bij de Pevelenberg vermeld (18-20 augustus 1304). Deze slag, in 
de handschriften« de wij eh te Berg he » genoemd207

, eindigde onbeslist en leidde 
tot onderhandelingen, die in het verdrag van Athis zouden uitmonden208

• 

In 1356 ondernam Loctewijk van Male een veldtocht tegen zijn schoonbroer 
Wenceslas, hertog van Brabant, en hij deed daarbij een beroep op de stedelijke 
milities. De Gentenaars hadden een belangrijk aandeel in de overwinning bij 
Scheut (17 augustus) die voor Loctewijk de poorten van Brussel en Leuven 
opende209

• De zege op de Brabanders kon niet ontbreken in de memorieboeken : 

Deze scepenen waren ghemaect te Lembeke in Brabant. Ende die van Vlaende
rentrocken voer Bruesele daer zij den wij eh wonnen up die van Brabant. Dit was 
up den XVIIden dach in ougstmaent210• 

Jan Zonder Vrees werd vlak na zijn aantrede geconfronteerd met een dreigende 
inval van de Engelsen in Vlaanderen. De hertog moest de hulp van de steden 
afsmeken. De Gentse milities trokken naar Aardenburg, waarop de vijandelijke 
vloot zich terugtrok211

• In de aantekening worden de Gentenaars ditmaal expli
ciet genoemd. De lezer wordt wel in het ongewisse gelaten over de afloop van 
de militaire actie : 

Die van Ghent trocken t' Erdenborch, omme dat de Ingelschen waren commen 
voer der Sluus ende adden gheberrent t'Sent Annen ter Muden212

• 

In 1408 leidde Jan Zonder V rees een veldtocht naar Luik. Daar was een opstand 
uitgebroken tegen de elect - aangezien hij enkel de lagere wijdingen had 
gekregen, kon hij niet tot bisschop verkozen worden- Jan van Beieren. De 
Luikenaars hadden een tegenbisschop verkozen en die had op de stad Maastricht 
na het hele prinsbisdom veroverd. Jan Zonder V rees had redenen genoeg om de 
verjaagde elect ter hulp te komen. Jan van Beieren was. zijn schoonbroer en de 
broer van graaf Willem van Holland, Zeeland en Henegouwen, met andere 
woorden :hij was een belangrijke pion in de Bourgondische politiek. Daar kwam 
bij dat op hetzelfde moment onrust heerste onder de wevers in de drie grote 
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Vlaamse steden. Door hardhandig tegen Luik op te treden, hoopte de hertog ook 
dat verzet in de kiem te smoren. De slag bij Othée werd een geweldig succes. De 
Luikenaars werden verpletterend verslagen (het dodental varieert in de kronie
ken tussen 8000 en 40000) en de elect werd in zijn macht hersteld. De hertog zelf 
hield er de bijnaam Zonder Vrees aan over. Zijn prestige in Europa en zijn 
invloed in de Nederlanden stegen aanzienlijk. Het stedelijk verzet werd tijdelijk 
de pas afgesneden213

• 

De veldtocht wordt in vier handschriften vermeld. In drie memorieboeken wordt 
enkel elementaire informatie over de militaire feiten gegeven. In het oudste 
vijftiende-eeuwse handschrift wordt wel op de achtergrond van de expeditie 
ingegaan en wordt de overwinning dik in de verf gezet. 

Int zelve jaer wart hute dien dat die van den lande van Ludeke haren bisscop, 
gheheeten Jan van Baviere, broedersgraven van Henegouwe, van Holland ende 
van Zeeland, ende zwagher van den hertog he Janne van Bourgognen, grave van 
Vlaenderen, gheiaeght hute zinen bisscopdomme. Ende beseten in de stat van 
Tricht. Ende bij den vorseiden heeren, broeder ende zwagher, met overgroter 
macht met eener battailgen die zij voor Eyentongheren jeghen die van Ludeke 
den XX/lpten dach van septembre in dit jaer vochten ende wonnen, van den siege 
ontsleghen ende weder tsinen lande bracht. Ende biever doot, alsomen waerlic 
zegghen wilde, wel XXIIIIM Ludekeren214• 

De Bourgondische versie van de feiten heeft duidelijk de auteur van deze kroniek 
beïnvloed. Jan van Beieren wordt probleemloos bisschop genoemd en zijn 
familiebanden met de Bourgondiërs worden benadrukt. Dat de latere vijftiende
eeuwse auteurs zo vaag blijven, is ten dele te wijten aan het feit dat de veldslag 
zijn onmiddellijk belang verloren had. Zij kenden recentere voorbeelden van de 
hertogelijke onverbiddelijkheid zoals de slag van Gavere in 1453, waar de 
Gentenaren zelf verslagen werden, of de verwoesting van Luik door Karel de 
Stoute in 1467. 
Jan Zonder Vrees was voortdurend betrokken in de machtsstrijd aan het Franse 
hof. Om zijn invloed te herwinnen in Frankrijk, na uit Parijs te zijn verjaagd door 
de Armagnacs, begon hij in 1411 een militaire expeditie in Vermandois. De 
Vlaamse troepen weigerden eerst mee op te trekken, maar na bedreigingen van 
de hertog volgden ze toch215

• Midden september werd Ham veroverd en een week 
later, op 22 september, startte de belegering van Montdidier. Op 26 september 
echter lieten de Vlaamse milities de hertog in de steek, waarna deze verplicht was 
het beleg op te geven216

• Ondanks het weinig eervolle gedrag van de Vlamingen, 
vermelden twee handschriften toch de veldtocht. Ze geven echter niet de ware 
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toedracht van de feiten. 

Die van Ghent ende tlant van Vlanderen trocken hute metten grave Jan in tote 
Mondredier ende int uppaert treeken so verherrenden zij Haen in Vermandoys211 • 

In dit handschrift wordt het relaas beperkt tot de verovering van Ham. Er wordt 
wel gezegd dat men optrok naar Montdidier, maar niet wat daar precies 
gebeurde. Het deserteren van de troepen wordt verzwegen. Roeland de Baenst 
gaat in zijn memorieboek nog een stapje verder : hij doet de waarheid geweld 
aan, door te beweren dat de Gentenaars Montdidier gedurende 48 dagen 
belegerden. Over de afloop van het beleg wordt niets gezegd, maar zelfs als het 
op een fiasco uitliep, is de eer van de Vlaamse troepen gered. 

In dit jaer vonnen die van Ghend Haens in Vermandois ende trocken voer 
Mondidier. Daer laghen zij wel XLVIII daghen218

• 

De aantekeningen over de veldtocht naar Calais in 1435 hebben we al besproken. 
Ook hier werd het falen van de Gentenaars verdoezeld en zelfs goedgepraat door 
de schuld af te schuiven op de slechte raadgevers van de hertog. 
Een laatste aantekening over een veldslag of toch een allusie hierop kan men 
vinden in het officiële memorieboek : 

A.ffliti victi Leodini sunt maledicti219
• 

Er wordt hier gealludeerd op de veldtocht van Karel de Stoute tegen de 
Luikenaars in 1467. Deze draaide uit op een overweldigende zege voor de 
hertog, waarop hij zonder omwegen de opstandige stad liet platbranden220• De 
meedogenloze aanpak van Karel wekte een golf van protest op in vele steden. 
Ook in Gent moet de beroering groot geweest zijn, de stad wachtte immers nog 
op een bestraffing voor de vernedering die ze haar hertog bij zijn intrede 
aangedaan had221 • De aantekening is een uiting van medelijden met de Luike
naars en tegelijk van angst voor het lot van de eigen stad. De aantekening is in 
het Latijn en vrij enigmatisch geformuleerd, waarschijnlijk om de anti-vorste
lijke ondertoon te verdoezelen. 

De bovenvermelde aantekeningen betroffen voorvallen buiten Gent die echter 
steeds iets te maken hadden met de stad. Ook de grote gebeurtenissen uit de 
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« wereldgeschiedenis » die niets met de eigen geschiedenis te maken hebben, 
komen aan bod. We moeten hierbij een onderscheid maken tussen het oudste 
vijftiende-eeuwse handschrift, toch wat de aantekeningen van één van de auteurs 
betreft, en de andere memorieboeken. De auteurs van laatstgenoemde hand
schriften vermelden enkel een aantallosse feiten uit de Honderdjarige Oorlog. 
Zoals in de inleiding gezegd, is één van de auteurs van het oudste vijftiende
eeuwse handschrift waarschijnlijk een monnik uit de Sint-Pietersabdij. Zijn 
aantekeningen hebben een ander karakter. Hoewel nog steeds aan het stramien 
van de schepenjaren gebonden, zijn ze minder annalistisch : ze zijn uitgebreider 
en meer verhalend, met een grotere aandacht voor de achtergrond. Het perspec
tief is geografisch gezien veel ruimer. Tegelijk lijkt ook de stad zelf verderaf. Het 
centrum is nu het Sint-Pietersdorp. De gesloten stedelijke ruimte wordt doorbro
ken, het aandeel van de stedelijke geschiedenis is veel kleiner en de banden met 
de buitenwereld zijn sterker. 
Bij de 25 jaar aantekeningen gaat er ruime aandacht naar het Westers Schisma 
(wordt verder besproken in de paragraaf over de godsdienst). Op de tweede 
plaats komt de kruistocht naar Nicopolis in 1396. Deze groots opgezette 
onderneming van het Bourgondisch vorstenhuis was een uiting van nostalgie 
naar het ridderideaal, maar had tegelijk ook sterk propagandistische bedoelin
gen. De bestemming was niet het Heilig Land, maar Hongarije dat bezet werd 
door de Turken. Het hele project liep uit op een grandioze nederlaag, waarbij 
onder andere de graaf van Nevers - de latere hertog Jan Zonder Vrees -
gevangengenomen werd. Toch bereikte de veldtocht op een ander vlak het 
beoogde doel, want, nadat hij terug vrijgekocht was, werd de graaf van Nevers 
in alle Bourgondische steden triomfantelijk onthaald222 • 

In dit jaer trac de grave van Nevers, audste zone van Philepse, den hertog he van 
Borgoignen ende van Margrie, grafenede, Lodewijcs dochter van Vlaendren te 
Turkien wart omtrent den mey met groter menichten van groter heeren hute 
Vrankerike ende van anderen vele landen, daer hij de stede van Boudin ende van 
Rasto wan223

• Ende siege geleit hebbende voer Nicopoli wart hij up den xxvsren 
dach van septembris ghesconfiert, ghevanghen ende met hem een deel van de 
he eren die daer waren. Ende andere grote menichte doedghesleghen in de wij eh 
ende oec eenighe naer dat zij ghevaen waren derZieke gheexecuteerd van den 
Turken224

• 

De aantekening getuigt niet van een overdreven geografische kennis. De auteur 
noemt Turkije de bestemming van de kruistocht : ofwel denkt hij dat Nicopolis 
in Turkije ligt ofwel beschouwt hij het hele gebied dat door de Turken bezet werd 
als Turkije. De afkeer van de barbaarse Turken wordt in ieder geval niet onder 
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stoelen of banken gestoken : de gevangenen worden niet gewoon gedood, maar 
« derZieke gheexecuteerd ». 

Eigenlijk staat het relaas over de kruistocht niet helemaallos van de stedelijke 
geschiedenis, want een jaar later komt de graaf van Nevers, vrijgekocht uit 
Turkse handen, de stad bedanken voor haar bijdrage in het losgeld en wordt hij 
daar met veel allure ontvangen225

• 

In dit jaer wart de grave van Nevers ende met hem een deel he eren ende edeler 
lieden, die met hem ghevanghen adden ghezijn van der Turken, gherenchonnerd 
huter Turken handen. Ende int selvejaer up den [spatie] dach van [spatie] cam 
de vorseide grave van Nevers te Ghend in, daer hij zinen vader vand ter Walle. 
Ende trockenjeghen hem toten cruce buten SentePieters alle de processien van 
Ghend ende oec die van Sente Pieters bij Ghendl26 als jeghen eenen nieuwen 
he ere, mids dat hij huter heydenen vanghenesse cam, dewelke nochtans jeghen 
den nieuwengrave niet ne gaen. Ende hij cam oec eerst t' SentePieters in den 
coer zine bedinghe ende o.ffrande doen, eer hij te Ghend waert in voer221

• 

In deze aantekening krijgen we een duidelijk beeld van het gezichtspunt van 
waaruit de auteur schrijft. Alle aandacht gaat naar de activiteiten van de graaf in 
en om de enclave van de Sint-Pietersabdij, zijn intrede in de stad zelf is maar 
bijkomstig. Er wordt zelfs speciaal gewezen op de uitzondering die de inwoners 
van Sint-Pieters maken op hun gebruiken: ze trekken de graaf tegemoet tot 
buiten de poorten, iets wat ze zelfs bij een Blijde Intrede van een nieuwe graaf 
niet gewoon zijn te doen228

• 

Opvallend is dat de datum niet ingevuld is. Ook bij het aantreden en overlijden 
van de abten laat de auteur plaats open voor de data. Dit zou kunnen betekenen 
dat althans deze aantekeningen origineel zijn. De auteur schreef op basis van zijn 
herinneringen, maar was de exacte data vergeten. 
Tenslotte is er nog één aantekening door de monnik uit de Sint-Pietersabdij over 
een buitenlandse gebeurtenis, ditmaal zonder enig verband met Gent of Vlaan
deren. Het is het verhaal van de strijd om de Engelse kroon op het einde van de 
veertiende eeuw. De toenmalige koning was Richard 11, zoon van Edward « the 
Black Prince »en kleinzoon van Edward 111. Richards tegenstander, Hendrik 
van Bollingbroke, de latere Hendrik IV, was de zoon van John of Gaunt, de 
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hertog van Lancaster en broer van de Black Prince, die jarenlang de feitelijke 
machtshebber was. Richard 11 leidde zichzelf tot politieke zelfmoord door 
fervent tegen de adel in te gaan. Bij de dood van John of Gaunt nam hij het 
hertogdom Lancaster in. Hendrik van Bollingbroke verzamelde daarop een leger 
om zijn erfenis te heroveren. Hij slaagde erin de koning te verslaan en hem door 
het parlement te laten veroordelen. Hierop eiste hij zelf de kroon op als wettige 
erfgenaam. Over het algemeen was het parlement tevreden met de nieuwe 
koning. Er was slecht één serieus complot geleid door vier favorieten van 
Richard 11, waaronder de in de tekst genoemde graaf van Huntingdon. De 
samenzwering werd echter snel de kop ingedrukt en de leiders werden gedood. 
Richard stierf een jaar na zijn afzetting in de gevangenis229

• 

In dit jaer wart Richard, coninc van Inghelant, commende hute Hirland om dat 
te conquesterenne, bij eenen Heinric, hertoghe van Lancastre, verbannen te 
heeuwelickendaghenhute Ingheland, ghevanghen, ende t' Sente Mechielsdaghe 
bij den generalen parlemente van Ingheland daertoe betrocken dat hij, alzo men 
zeyde, der croenen van lngheland ende dat daeran cleefde renoncierde. Ende 
daema sanderdaeghs wert bij den vorseiden generalen parlementede vorseide 
Heinricus in coninc ghecoeren ende daemaer up Sente Edewaertsdach in coninc 
ghecroent. Ende up den dach van der Ephyphanien daemaer adde de grave van 
Hentiton, broeder van der moeder weghe svorseiden Richards, vergadert een 
groet deel van hedelen ende anderen lieden van wapinen om den vorseiden 
Heinric te nieute te doene, dwelke fait wart verraden bij eenen grave van 
Rotland. Ende wart de vorseide grave van Hentiton ende de zijne ghevanghen 
ende hij ende vele andere onthoeft. Ende corts daernaer staeif de vorseide 
coninc Richard bij toedoene van den vorseiden Heinricus, alzo men zeide230

• 

De auteur kiest overduidelijk partij voor Richard. Zijn taalgebruik verraadt zijn 
standpunten. Hij beschouwt Hendrik als een usurpator en blijft Richard ook na 
zijn afzetting koning noemen. Hendrik en de zijnen worden aangeduid met 
« eenen Heinric »en« eenengrave van Rotland » :een bende ongure persona
ges dus. Ook het parlement wordt van medeplichtigheid beschuldigd. Het 
minachtende tussenzinnetje « alzo men zeyde »wijst erop, dat hij hun veroorde
ling tot troonsafstand als onrechtmatig beschouwt. Er worden geen grove 
onwaarheden verteld, maar door het achterhouden of benadrukken van bepaalde 
informatie, spekt de auteur zijn versie van de feiten. Hij verzwijgt de misdaden 
en provocaties van Richard 11 (onder andere de inname van Lancaster) om de 
machtsovername als een ordinaire coup te kunnen afschilderen. Hij verzwijgt de 
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G. HOLMES, The Later Middle Ages. 1272-1485, pp. 191-192. Zie ook de 
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• De laatste zin werd door een andere auteur 
veranderd in : « Ende corts daemaer de vorseide coninc Richard bij bevele van den 
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familieverwantschap tussen Richard en Hendrik - ze waren beiden kleinzonen 
van de vorige koning - om de verkiezing van de laatste als totaal onwettig af te 
doen. Hij beklemtoont daarentegen de verwantschap tussen Richard en de graaf 
van Huntingdon23 1 

: zij hebben koninklijk bloed en hebben het recht aan hun 
kant. Het belang van het complot wordt sterk overdreven : volgens de auteur 
stond een groot deel van de adel aan Richards kant en weerhield enkel een laffe 
verrader hen van een overwinning. Tenslotte wordt ook nog beweerd dat Richard 
vermoord werd. De auteur geeft wel toe dat het om geruchten ging. Die zullen 
zeker de ronde gedaan hebben. Het is natuurlijk de vraag of de auteur bewust de 
feiten verdraaid heeft of dat dit de versie van de feiten was die hem ter ore 
gekomen was. In ieder geval wordt hier het principe van de vorst van den bloede 
-daarom wordt Hendriks afkomst verzwegen- verdedigd. De auteur veroordeelt 
het principe waardoor het parlement de vorst naar believen kan afzetten. 

De vijftiende-eeuwse memorieboeken hebben, op de aantekeningen van de 
monnik uit de Sint-Pietersabdij na, geografisch een heel eng perspectief. Ze 
concentreren zich bijna uitsluitend op de geschiedenis van Gent. De enkele 
aantekeningen die niet direct op de gebeurtenissen in de stad betrekking hebben, 
hebben meestal toch iets te maken met de Gentse geschiedenis. Meestal gaat het 
om militaire ondernemingen, waaraan ook Gentenaars deelnamen. 
De aantekeningen van de monnik van de Sint-Pietersabdij wijken af van dat 
patroon. Eerst en vooral is het centrum niet Gent, maar de Sint-Pietersabdij. Ook 
is het perspectief ruimer: verafgelegen gebieden zoals Engeland en Hongarije, 
krijgen evenveel aandacht. De aantekeningen zijn langer, verhalender en geven 
sterker een opinie weer. Ze benaderen beter het karakter van een echte kroniek, 
dit in tegenstelling tot de gewone annotaties uit de memorieboeken die over het 
algemeen kort, vaag en ogenschijnlijk neutraal zijn. 

4.3.8. De godsdienst. 

In de memorieboeken zijn vrij weinig aantekeningen te vinden die betrekking 
hebben op religieuze zaken. Van een gerichte interesse voor de godsdienst is 
geen sprake, het gaat veeleer om faits-divers die toevallig een religieuze inslag 
hebben. De monnik van de Sint-Pietersabdij vormt hierop opnieuw een uitzon-
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Het gaat hier om John, earl ofHuntingdon, uit de Engelse adellijke familie Holland. 
Hij was de tweede zoon van Thomas Holland en Joanna van Kent. Joanna 
hertrouwde na dit huwelijk met de Black Prince en was de moeder van Richard 11. 
John was één van de gunstelingen van zijn haltbroer Richard 11 en kreeg van hem 
de titel van hertog van Exeter. Na de afzetting van de koning verloor hij echter dit 
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broer Thomas) betrokken bij de samenzwering tegen de nieuwe koning Hendrik IV 
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22S; A. TUCK, 'Holland', in: Lexikon des Mittelalters, deelS, 1991, kol. 89). 



dering : hij heeft veel aandacht voor de perikelen van het Westers Schisma. 
Bij de andere auteurs zijn eigenlijk maar zeven aantekeningen te vinden die iets 
met godsdienst te maken hebben. Bij het schepenjaar 1308 wordt de arrestatie en 
verbranding van de Tempeliers in Frankrijk vermeld232

• Meer dan dat valt er niet 
te lezen : de reden wordt niet genoemd en er wordt geen oordeel geveld. 
Bij het schepenjaar 1349 wordt gewezen op de aanwezigheid van flagellanten in 
Gent: 

In dit jaer so quamen eerst de cruusbroeders te Ghend, die hem gheeselden, die 
songhen, die onser boeten wille pleghen233

• 

De kruisbroeders of flagellanten doken overal in Europa op, op het moment van 
het uitbreken van de grote pestepidemie. In de Nederlanden verschenen ze in 
augustus-september 1349. In Gent zou er een concentratie van meer dan 1000 
flagellanten geweest zijn234

• Het is vreemd dat in de memorieboeken niet de 
pestepidemie zelf, maar wel een bizar (uiterlijk) gevolg ervan vermeld wordt235

• 

In deze vroege vijftiende-eeuwse aantekening worden de kenmerken van de 
beweging vrij goed omschreven (zichzelf geselen onder gebed en zang236

), een 
latere versie beperkt zich tot het vermelden van hun aanwezigheid237

• De 
kruisbroeders zijn verworden tot een kleurrijk fait-divers, zonder dat men zich 
verder bekommert om de achtergrond. 
De bouw van het nonnenklooster aan de Groenenbriel in 13 70 krijgt aandacht238

, 
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• Na geruchten liet de Franse koning, Filips de Schone, die de 
orde allang wou hervormen, de Tempeliers arresteren in oktober 1307. Onder zware 
foltering werden bekentenissen over de zwaarste misbruiken (sodomie, afgoderij, .. ) 
afgedwongen. De koninklijke propaganda zorgde ervoor dat de inhoud van de 
bekentenissen snel verspreid werden. Het nieuws zorgde voor sensatie bij de 
publieke opinie. Pas in mei 1310 werden enkele monniken op de brandstapel gezet. 
(J. FA VIER, Philippe Ie Bel, Parijs, 1978, p. 440 en pp. 470-73). 
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N. BULST, 'Flagellanten', in: Lexikon des Mittelalters , deel4, 1989, kol. 510. 
Hans Van Werveke verdedigde de theorie dat de Lage Landen slechts marginaal 
door de pest besmet werden. Hij vond geen bronnen die het bestaan van een plaag 
aantoonden, maar enkel teksten die de angst ervoor suggereerden. Wim Blockmans 
heeft intussen op basis van staten van goed en stadsrekeningen aangetoond dat de 
mortaliteit tussen 1349 en 1352 veel hoger lag dan normaal en concludeerde dat ook 
de Nederlanden door de Zwarte Dood geteisterd werden (W .P. BLOCKMANS, The 
social and economie effects of plague in the Low Countries 1349-1500, BTFG, 
1980, LVIII, 4, pp. 833-863). 
F. DRESSLER, 'Geibler od. Flagellanten' in: Lexikonfür Theologie und Kirche, 
deel4, 1960, kol. 610-611. 
BL, Harl. Ms., nr. 3299, :F 80 r0

; RAG, fonds Gent, nr. 345, :F 89 V
0

• 

RAG, fonds Gent, nr. 441, :F 36 v0
; BL, Harl. Ms., nr. 3299, :F 85 V

0
; RAG, fonds 

Gent, nr. 345, :F 95 r0 
; Stadsbib. Brugge, hs. 442, :F 167v0

• 

177 



evenals het aantreden van de eerste abdis in 13 72239
• In dezelfde periode kwamen 

ook twee kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in Gent :in 1371 « een cardinael, 
dewelcke hiet Symoen ende hij was erdsbisschop van Cantelberghen240» en in 
1372 « 1 cardinael die hiet Jan ende hiet de cardinael van Beauays241 ». De 
eerstgenoemde is Sirnon Langham, die een tijdje kanselier van Engeland en later 
aartsbisschop van Canterbury was. In 1370 werd hij als legaat in Engeland 
benoemd door Urbanus V242

• De tweede is Jean de Dormans, die zich als 
raadgever van koning Karel V opgewerkt had tot kanselier van Frankrijk en tot 
bisschop van Beauvais. Hij werd samen met onder andere Sirnon Langham in 
1368 tot kardinaal benoemd. Op het einde van zijn leven (hij overleed in 13 73) 
nam hij ontslag als kanselier en kreeg hij van Gregorius XI de functie van 
pauselijke legaat, met de opdracht de vrede te proberen herstellen tussen de 
koning van Frankrijk en die van Engeland. In 1372 ontmoetten beide legaten 
elkaar in Melun en Calais voor vredesgesprekken243

• De reden van hun respec
tievelijke bezoeken aan Gentwordt niet vermeld in de memorieboeken, maar er 
kan aangenomen worden dat het iets te maken had met hun vredesmissie. Het feit 
dat ze vermeld werden in de memorieboeken laat vermoeden dat ze met de 
nodige pomp werden ontvangen. 
Een laatste aantekening die enigszins met religie te maken heeft gaat over één 
van de belangrijkste religieuze feesten van de stad: de Sint-Lievensprocessie. 
De processie werd al genoemd bij de bespreking van de gebeurtenissen in 1467, 
een aantekening bij 1421 gaat in op een bijzonderheid van het eigenlijke 
gebeuren, met name de route : de relikwieën werden dat jaar door de sluis aan de 
Sint-Baafsabdij naar Houtem gevoerd244

• Dit had waarschijnlijk te maken met de 
herstellingswerken die in dat jaar aan de sluis werden uitgevoerd en die in een 
ander handschrift vermeld worden245

• 
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De monnik uit de Sint-Pietersabdij heeft veel aandacht voor het Westers 
Schisma. In de schaarse veertiende-eeuwse aantekeningen werd een allusie 
gemaakt op de problemen, maar in de andere vijftiende-eeuwse handschriften 
wordt er niets meer over gezegd. De monnik echter geeft bij 1387 - hij vergist 
zich hierbij, het Schisma begon in 1378 - een relatief lang relaas over het begin 
van het Schisma : 

In ditjaer staerf te Rome de paeus Gregorius de xpre ende wart ghecoren bij den 
cardinalen, daer doe zijnde de Romeine bij groeter menichten ghewapent 
groetelike, voor de conclave roupende : « Romane voleme noy ou Italiano », een 
Bartholomeus, arthbisscop van Bar ende wart gheheeten Urbanus Sextus. Ende 
cort demaer trocken de zelve cardinale van hem zegghende dat zine bij vreesen 
ghecoren adden ende dat bij dien de core van gheener werdenne was. Ende 
demaer, omtrent september intjaer M· CCCLXXXVIII eerstvolg kende, co ren de 
vorseide cardinale te Fondes in de stateenen Robertus, sgraven broeder van 
Geneven, die was cardinal titli ·XII· apostolorum, ende wart gheheeten Clemens 
Septimus ende daermet camen zij alle t'Avengoen ende zij ende alle dandere 
biever bij. Ende doe maecte Urbaen al nieuwe cardinale. Ende coninc van 
Vrankerike ende vele andere coninghe ende princhen ende heeren kilden 
Clemente. Ende de Roemsche coninc, de coninc van Inghelant ende vele andere 
heeren ende princhen kilden Urbane voer paeus246

• 

De twee betrokken partijen hadden hun eigen versie over de aanloop naar het 
Schisma. In de Clementijnse propaganda werd de nadruk gelegd op de onregel
matigheden van het conclaaf en op het feit dat er druk was uitgeoefend op de 
kardinalen-kiezers247

• Ook hier klinkt deze opvatting door: de kardinalen 
werden onder druk gezet door een massa gewapende Romeinen, hun stem, « bij 
vreesen » afgedwongen, was ongeldig. 
Vlaanderen koos aan het begin van het Schisma voor de Urbanistische partij. Dit 
zorgde voor een moeilijke situatie toen Filips de Stoute in 1384 zijn schoonvader 
Lodewijk van Male opvolgde. De Bourgondische hertog behoorde, als vooraan
staand familielid van de Franse koning, tot het Clementijnse kamp en wilde het 
nieuw verworven graafschap tot dezelfde obediëntie brengen248

• De Gentse 
bevolking en clerus bleef echter tot in de jaren 1392-94 hardnekkig paus Urbanus 
en zijn opvolger Bonifatius steunen. Daarna werd het Schisma wat vergeten249

• 

De Sint-Pietersabdij werd echter al in 1390 met de komst van de nieuwe, door 
Avignon benoemde, abt Gerard Leeuwaerd, Clementijns250

• Dit alles bewijst 
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opnieuw dat dit geschreven is door iemand uit de abdij (een gewone stedeling zou 
de partij van Urbanus gekozen hebben). 
De aandacht voor het Schisma blijft niet beperkt tot de buitenlandse gebeurtenis
sen, de auteur vermeldt ook conflicten in Gent en in de abdij zelf : 

In dit jaer in de vastenen wart te Ghend bij den papen ende clergiete eene 
wapenninghe ghemaect, daer de papen thelich sacrament hute brechten ende 
drougheter voer de wapenninghe ende waren vele ghewapent. Ende tvolc van 
der stede cam oec al ghewapent hute ende wart zeere vechtende up de maerct, 
maer het wart ghesceeden sonder scade251

• 

Het gaat hier om een anti-Clementijns oproer dat uitbrak in januari 1392. Het 
volk kwam met de banieren op straat om vermeende Clementijnen te vermoor
den. De volkswoede kon maar bedaard worden, toen een priester het Heilig 
Sacrament naar de Vrijdagsmarkt bracht252

• Deze rellen maakten deel uit van een 
hele reeks opstootjes omwille van het Schisma in de jaren 1392-94253

• In de 
aantekening wordt een enigszins andere versie van de feiten gegeven : de clerus 
zou het oproer uitgelokt hebben en door het tonen van de relikwieën aangewak
kerd hebben. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat de monnik zich als 
geestelijke concentreert op de gedragingen van zijn eigen stand. 
De volgende gebeurtenis, die de aandacht trok van de monnik, staat opgetekend 
bij hetjaar 1393 : 

In dit jaer de xxsten dach van septembris cam t' Sente Pieters bij Ghend een 
Derthonis de Brune, die apostaterende huten vorseiden doestere ende bif254 

Bonifacius de IXsten was ghezien ende daer absolucie ende de abdie gheinpetrerd 
adde, omdat der Gheerard Leuwaert, doe abdt gheweest hebbende -//I- jaer of 
meer, de partie255 van Clemente den VIIsten metter coninc van Vrankerike, den 
heeren van sinen bloede, den universiteten ende vele princhen ende heeren van 
kerstinede hilt. Daeromme dat grote beroerte te Ghend was. Ende dernaer trac 
hij weder te Rome waert ende van daer in Ingheland, daer hij in cranken state 
ende rijcheden staerf den Xpten dach van julius int jaer M·CCC.II//xx.xiiii· 256• 

Zoals gezegd volgde in 1390 de Clementijnse Gerard Leeuwaerd de vorige abt 
op. Bonifatius IX had echter een tegenkandidaat klaar : Antonius Brunne. Deze 
kreeg de steun van de officiaal, die de monniken omwille van hun verzet 
excommuniceerde257

• Gerard Leeuwaerd had ondertussen de stad verlaten we-
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gens de vijandigheid van de Urbanistische bevolking. De monniken, die kort na 
het aantreden van de nieuwe abt het kamp van A vignon gekozen hadden, 
weigerden Brunne in december 1393 te ontvangen en lieten als voorzorgsmaat
regel de relikwieën en privileges overbrengen naar de abdij van Dowaai, waar 
Leeuwaerd verbleef258

• In de aantekening wordt Brunne voorgesteld als een 
overloper en een intrigant, die op slinkse wijze de abdij verkregen had. De auteur 
vertolkt dus de mening van de monniken die de partij van Gerard Leeuwaerd 
gekozen hebben. 
Nog één aantekening ( schepenjaar 1409) uit het handschrift heeft betrekking op 
het Westers Schisma. Ze is niet van de hand van de monnik. Misschien gaat het 
ook om iemand uit de Sint-Pietersabdij, die het werk van zijn voorganger verder 
gezet heeft. Deze auteur verwijst echter niet meer naar de abdij zelf. 

In dit jaer wart in Ons er Vrouwendag he in maerte een grote vergadering he te 
Pisen van groeter menichten van diveersen prelaten, coninghen ende princen, 
ambaxateurs, die voren deen deene partie ende dander dandre partie van den 
tween die hem paeuse gheheeten hadden. Ende daer worden bij groter, langher 
ende riper deliberatien, als bij ghemeenen concilie van der heiigher kerken, 
beede de gone die hem paeus zeiden ghedeclareert ne gheene paeuse, maer 
scismatique ende heretique. Ende wart daer bij der cardinalen van beeden den 
ziden te gader gheheend een cordelier, gheheeten Petrus de Candia, ghecoren 
in paeus ende gheheeten Alexander Quintus259

• 

Het betreft een vrij neutrale beschrijving van het Concilie van Pisa. De twee 
pauzen werden inderdaad letterlijk als schismatici en ketters veroordeeld. De 
nieuwe paus Alexander V was Petrus Philargi, voorheen aartsbisschop van 
Milaan260

• 

Het Schisma beheerste het religieus-politieke leven op het einde van de veer
tiende eeuw. Er wordt echter ook één maal verwezen naar de godsdienstpraktijk 
in het Sint-Pietersdorp zelf. 

In dit jaer gaf Bonifacius de IXste den kerken van Ons er Vrauwen t' SentePieters 
bij Ghend voerdan elcx jaers in de octave van Ons er V rauw en Assumptie ende 
1Ill daghe daernaer alzulc pardoen als die van Sente Maercx van Venegen 
hebben up denAssencioensdach ende 1/l dag he voer de octave. Ende drie dag he 
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0
• 

R. BÄUMER, 'Pisa' , in: Lexikonfür Theologie und Kirche, deel VIII, Freiburg, 
1963, kol. 520. 

181 



naer de 1Ill dag he elcx sdaeghs terdendeel van zulken pardoen. Ende camen up 
dat zelve jaer harde vele volcx261

• 

Het gaat hier om de verlening van een aflaat aan de parochiekerk van het Sint
Pietersdorp door Bonifatius IX. Bonifatius was wel de paus van het voor de Sint
Pietersabdij vijandige kamp, maar in 1400 was de strijd in Gent zelf allang 
geluwd. Opvallend is wel de verwijzing naar de San Marco : de monnik kent zijn 
wereld. 

Tot slot kan men zich nog afvragen of er in de annotaties vaak verwezen wordt 
naar hogere machten, of er plaats is voor aanroepingen en vrome wensen, kortom 
of ze overgoten zijn met een religieus sausje. Veel sporen zijn hiervan niet te 
vinden. Bij de aantekeningen over de geboorte ofhet overlijden van vorsten staan 
enkele cliché-uitdrukkingen : 

Int jaer M CCC ende lil/, alst God gheboot, staerf van Vlaendren de grave 
Gyoet262 

• 

... so wart bij der gracie Gods gheboren ... 263 

De dankbetuiging van Roeland de Baenst in zijn aantekening over de rellen van 
februari 1479 was meer dan een cliché en erg oprecht, zijn eigen leven was 
immers bedreigd geweest : 

... maer God verzacht de heere ende wet quamens te boven 264
• 

Ook zijn wens dat de vrede tussen de Nederlanden en Frankrijk zou blijven 
duren, wordt met een min of meer religieuze formule bezegeld : 

Gheduerich moet bliven. Amen 265
• 

De auteurs van de memorieboeken hebben over het algemeen weinig aandacht 
voor religieuze aangelegenheden. Een verklaring hiervoor is dat ze zich vooral 
concentreren op de stedelijke politieke geschiedenis. Ook is de houding van de 
auteurs ten opzichte van de godsdienst nog weinig problematisch. Enkel omwille 
van de zaak van het Westers Schisma laaiden de gemoederen tijdelijk hoog op. 
Het Schisma wordt vermeld in het veertiende-eeuwse handschrift en ruim 
behandeld in het oudste vijftiende-eeuwse memorieboek, door de monnik uit de 
Sint-Pietersabdij. De kwestie beheerste toen nog volledig het Europese toneel. 
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De latere vijftiende-eeuwse auteurs lijken het Schisma vergeten te zijn, de 
problemen waren allang voorbij, sinds het concilie van Konstanz ( 1417) was er 
weer één paus266

• 

4.3.9. Natuur en conjunctuur. 

In dit jaer so wast de vonderlicxte zomer die noyt man ghezien en adde van coude, 
van water ende van winde, beghinnende van Paeschen tot Bamesse toe, zelden 
goet weder67

• 

Zo beschrijft Roeland de Baenst de zomer van 1480 (of 1479). Hij somt hier alle 
elementen op die de aantekeningen over de weersomstandigheden kenmerken. 
Het gaat steeds over extreme weersituaties en wel net die die de Baenst opnoemt : 
extreme koude, overstromingen en stormwinden. Het is bon ton te benadrukken 
dat nooit tevoren zoiets gezien werd. Vaak ook wordt de ervaring van de grillen 
van de natuur heel plastisch uitgedrukt : 

1373 Dat groete water was in sporkele dat men voer in d'Oye met scepen ende 
quam van den groeten ijsele268

• 

1407 Den couden vrindach was up Sente Sebastjansdach dat den wijn ter tafelen 
ve rvroes269

• 

In de laatste aantekening heeft de beruchte dag een symbolische naam gekregen 
in het collectief geheugen en wordt hij geassocieerd met een heel visuele en 
suggestieve voorstelling. In een oudere, bijna eigentijdse aantekening heeft de 
koude winter nog niet zijn symbolisch statuut verworven, maar wordt er wel 
nadrukkelijk op gewezen dat de tijdgenoten nooit eerder zo'n lage temperaturen 
hadden meegemaakt : 

In dit zelve jaerwas decoudste winter ende zonderling he Sente Sebastiaensdach 
die yemen seide dat hij noyt daervoren ghesien hadde210

• 

Roeland de Baenst vermeldt de bewuste winter, maar zwakt de uitzonderlijkheid 
ervan een beetje af : 

In dit jaer wast een ze ere couden winter271
• 
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Misschien doet hij dat omdat hij de koudste winter in zijn eigen tijd situeert : 

Item in dit jaer was de groete eoude winter endebegonsteden tweeste kersdaeh tot 
meye toe, dat noyt man zule weder die doe lefde ghesien en adde272

• 

Slechts bij twee jaren staan aantekeningen die op een dieptepunt in de conjunctuur 
wijzen, als dat woord in de context van de memorieboeken gebruikt kan worden. De 
eerste is te vinden bij 1315 (oudste handschrift) of bij 1316: 

In dit jaer so was de diere tijtP-73
• 

Wat de oorzaak was, is onduidelijk. In de jongere handschriften worden de prijzen 
van het brood vermeld, maar wordt nog steeds geen verklaring gegeven : 

De diere tijt dat men eoehte een mudde taerwen een rnaere van gaude ende de rnaere 
was doe wert XLVIII gulden ende elc gulden was wert XXIII/ groete die men heet 
pijpslaghe274

• 

Een tweede aanwijzing staat bij het schepenjaar 1400 : 

Ende in dat zelve jaer was groete sterfte te Ghend ende in vele andere steden275
• 

Er wordt hier gealludeerd op het uitbreken van één van de grote echo-epidernies van 
de pest in Vlaanderen, gedurende dewelke het bevolkingsverlies tot één vijfde of één 
vierde opliep276

• Opvallend is dat voor één keer een ruimer perspectief dan alleen 
Gent genomen wordt. De pest zelf wordt echter niet expliciet genoemd, net zoals bij 
het schepenjaar waar wel de komst van de Flagellanten, maar niet het uitbreken van 
de grote pestepidemie vermeld werd. De enige echte aanduidingen over crisis
periodes zijn heel vaag, ze duiden op het bestaan van moeilijkheden, maar zeggen 
niets concreets over wat er aan de hand was. 
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spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung, in: H. PATZE (ed.), 
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de latere historische waarde ervan in te schatten. 
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4.4. Analyse van de zestiende-eeuwse aantekeningen. 

4.4.1. Het memorieboek van Joos vander Stoet. 

4.4.1.1. Inleiding. 

Er is maar één veertiende-eeuws memorieboek en er zijn slechts vijfhandschrif
ten met vijftiende-eeuwse aantekeningen. Er zijn daarentegen eenentwintig 
handschriften met zestiende-eeuwse aantekeningen bewaard. De oudste van 
deze zestiende-eeuwse memorieboeken sluiten nog sterk aan bij hun vijftiende
eeuwse voorgangers. De aantekeningen zijn vrij schaars en steeds erg beknopt. 
De late zestiende-eeuwse memorieboeken hebben meer het karakter van echte 
kronieken. Nog steeds vormen de schepenlijsten de basis, maar de aantekenin
gen zijn veel uitgebreider en meer verhalend. 
Het persoonlijke memorieboek (UB Gent, hs. 2337) van de meersenier, kruide
nier en rederijker Joos vander Stoet lijkt een centrale plaats in te nemen in deze 
evolutie. Joos heeft zich zowel qua stijl als qua inhoud gebaseerd op de oudere 
memorieboeken. Er is aanvankelijk één schepenlijst per foliozijde en de aante
keningen zijn over het algemeen heel kort. Veel van deze aantekeningen werden 
letterlijk overgenomen uit de vijftiende- en vroege zestiende-eeuwse memorie
boeken. 
Joos vander Stoet deed echter meer dan slaafs kopiëren. Hij heeft aantekeningen 
uit verschillende memorieboeken gecompileerd en ook gegevens uit andere 
kronieken overgenomen, kortom : hij heeft bewust zoveel mogelijk informatie 
bijeengesprokkeld. In het handschrift is duidelijk te zien dat hij de annotaties op 
verschillende tijdstippen heeft aangevuld en bijgewerkt. Zo heeft hij het pad 
geëffend voor de late zestiende-eeuwse memorieboeken, die veel sterker bij 
bekende kronieken aansluiten. Het meer verzorgde en beter uitgewerkte tweede 
handschrift van vander Stoet (UB Gent, hs. 2552, met aantekeningen voor de 
periode 1301-1537), dat vermoedelijk in opdracht van een lid van de familie 
Cluetrijn geschreven is, is zowel vormelijk als inhoudelijk een regelrechte 
voorloper van de late zestiende-eeuwse memorieboeken. 
Het persoonlijke handschrift (met aantekeningen voor de periode 1301-1566) 
van Joos vander Stoet vormt dus in zekere zin het sluitstuk van het type van het 
middeleeuwse memorieboek. Dit maakt het interessant de inhoud aan dezelfde 
analyse te onderwerpen als de veertiende- en vijftiende-eeuwse voorgangers. 
Ook zijn vrij veel gegevens over de persoon van Joos vander Stoet voorhanden 
(zie 3.2.6.), waardoor we de achtergrond van bepaalde aantekeningen en hun 
eigenaardigheden beter kunnen duiden. 

Volgens Victor Fris zou het eerste deel van het handschrift vóór 1538 geschreven 
zijn 1

• Hij geeft daarvoor geen motivatie en het is mij ook niet echt duidelijk 

V. FRIS, Ontleding van drie Vlaamsche kronijken, HMGOG, 111, 1900-02, p. 155. 

187 



waarop hij zich baseert. Het is mogelijk dat Fris het chronogram waarin vander 
Stoet zichzelf noemt, verkeerd geïnterpreteerd heeft2. De oplossing van dat 
versje geeft niet hetjaar aan waarin het geschreven is, zoals Fris misschien dacht, 
maar wel het jaar waarin Joos als bode voor de Fonteine op reis vertrok. Het staat 
trouwenstussenchronogrammenoverdejaren 1537, 1539en 1540, waarinJoos 
respectievelijk de promotie van de monniken van de Sint-Baafsabdij tot kanun
niken (een spotversje dat later doorstreept is en zo Victor Fris misschien niet 
opgevallen is), het Grote Rederijkersfeest en de bouw van het Spanjaardkasteel 
herdenkt. De drie laatste jaarverzen zijn trouwens ook te vinden in het hand
schrift met drie rederijkersdrama's, dat vander Stoet toebehoorde3• Ze kunnen 
beschouwd worden als Joos' lijfspreuken, waarin hij enkele hoogtepunten uit 
zijn leven aanstipt. 
Het lijkt mij aannemelijker te stellen dat Joos zijn memorieboek in 1554 of 
eventueel in 1555 begonnen is. Er zijn daarvoor twee aanwijzingen. In de eerste 
plaats valt het op dat Joos tot en met het jaar 1553 een strak patroon volgt met 
één schepenlijst per foliozijde. Sommige aantekeningen lijken samen met de 
schepenlij st gekopieerd te zijn, anderen zijn duidelijk later aangevuld. Vanaf het 
schepenjaar 1554 lopen schepenlijsten en aantekeningen door, de nieuwe 
schepenlijst komt gewoon achter de aantekeningen van het vorige jaar. De 
aantekeningen zijn veel uitgebreider, ze beslaan verschillende folio's. Ze staan 
ook min of meer in chronologische volgorde (van mei tot mei) en ze zijn met 
verschillende pennen geschreven, wat doet vermoeden dat Joos zijn memorie
boek doorheen het jaar aanvulde. 
Een tweede argument is dat op de folio's voor de eigenlijke schepenlijsten 
verschillende losse aantekeningen staan over enkele faits-divers uit de jaren 
1554 en 1555 ( schepenjaar 1554) : 6 vonnissen van eind 1554 4, een rekening over 
aankopen in V alenciennes in maart 15555 en een annotatie over de weerstoestand 
in 15556• Er staan ook versjes en aantekeningen over vroegere jaren, zowel over 
vroegere eeuwen als over voorvallen uit Joos' leven, maar die hebben een andere 
karakter: het gaat stuk voor stuk over heel belangrijke gebeurtenissen. De 
aantekeningen over 1554 en 1555 lijken eerder voort te komen uit de interesse 
en beslommeringen van het moment. 

Joos vander Stoet heeft zich in de eerste plaats gebaseerd op een ouder 
memorieboek. Hij heeft folio's uit dat ouder handschrift ingelast ( schepenjaren 
1315-1342, 1345-1349 en 1352-1368 zijn in een andere hand), waar hij dan zelf 
aantekeningen aan toegevoegd heeft. De andere delen uit dit ouder handschrift 
heeft Joos overgeschreven, waarschijnlijk omdat hij niet voldoende plaats had 
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om eigen annotaties bij die van zijn voorganger te voegen. 
Het memorieboek is op verschillende tijdstippen aangevuld en bijgewerkt. Het 
oudere handschrift dat aan de basis ligt, sluit sterk aan bij de vijftiende-eeuwse 
en vroege zestiende-eeuwse memorieboeken. Ook Joos heeft aantekeningen uit 
oudere memorieboeken overgenomen. Bij 1391 staat bijvoorbeeld te lezen: 
«Item in dit jaer soo waest den papenfijt »,een aantekening die sterk verwant 
is met die uit het veertiende-eeuwse handschrifC. Hij heeft echter ook andere 
kronieken gebruikt. Tweemaal wordt daar expliciet op gewezen : 

Item, naer dat de Walsche Cornijcke segghe, slouch namaels Gheraerd Denijs, 
de VIIPre scepene, doot Jacob van Arteveldé . 

. .. alzo men wel breeder besereven vint in de Coornicke van Vlaendren9
• 

In het eerste geval gaat het om een Franstalige kroniek, misschien de Chronique 
de Flandre, een Franse vertaling van de Flandria Generosa B, die loopt van 792 
tot 1342 en waarvan voortzettingen bekend zijn tot 1347, 1356 en 138410

• De 
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V. LAMBERT, De kronieken van Vlaanderen 1164-1520: een overzicht, met 
bijzondere aandacht voor hun basis, de "Genealogia comitum Flandriae" ( Flandria 
Generosa), RUG, 1988 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), pp. 120-137; A. 
BVGGENHOVT,Aspecten van de laatmiddeleeuwse historiografie :La chronique 
de Flandre, Gent, 1991 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling). In de uitgave van 
Kervijn de Lettenhave luidt de tekst als volgt: 'Comment li rois Edouars ala à 
l'Escluse et camment Jaques d 'Artevelle ju ochis à Gand: ... Et ju dit à Gérard 
Denis, et aussi qu 'on avoit veu embusquier gens de hors le ville, et estoient tout 
armet, et moult en y avoit. Lors ot Gérars grant soupchon de trayson et fist armer 
les bourgois et moult de Ie commune gent, et fist warder les port es, et fist assalir 
Jaque d'Artevelle en se maison. Grant pièche se mist Jaques à deffence, mais en Ie 
fin ju desconfis et mors et tout si aidant ... ' (J. KERVIJN DE LETTENHOVE (ed.), 
Istore et cronicques de Flandres, d'après les textes de divers manuscrits, Brussel, 
1880, deel2, pp. 12-13). Een afwijkende versie, waarin Van Arteveldes zijde wordt 
gekozen, is te vinden in een handschrift van de Chronique de Flandre, dat in de 
Gentse Universiteitsbibliotheek bewaard wordt. Dit handschrift zou omstreeks 
1530 geschreven zijn. Of het ook in oorsprong uit Gent afkomstig is, is niet 
duidelijk. De tekst luidt: 'Lorsfurent ces choses nonehees a Gherard Denis. llfist 
armer les bourgois et moult des communes gens si envoia les partes garder et fist 
assaillir Jaques d' Artevelle en sa maison. Grant piece se mist Jaques a deffence, 
maisenlafinfuiloccis' .(UBGent,hs.G.6130,:F 174V0 ;zie :A.BUGGENHOUT, 
op.cit., p. 19). Met de 'Walsche Cornijcke' wordt waarschijnlijk niet de kroniek van 
Froissart bedoeld, want daar heet Arteveldes moordenaar Thomas Denijs : 
'Finablement ilfu pris entre yaus, et là occis sans merci, et li donna Ie coup de Ie 
mort uns teliers qui s'appelloit Thumas Denis' (J. FROISSART, Chroniques de 
France, d'Engleterre et des pais voisins, Ph. KERVIJN DE LETTENHOVE (ed.), 
Brussel, deel 4, 1968, p. 317). 
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tweede verwijzing slaat op een beschrijving van de intrede van Filips de Schone 
en Johanna van Castilië in 1497. De kroniek die wij kennen als de« Kronijk van 
Vlaenderen » loopt maar tot het jaar 146711 . De «Excellente Cronike van 
Vlaenderen »echter, die hiermee sterk verwant is, werd voortgezet tot en met 
1529. Ze werd al in 1531 in Antwerpen uitgegeven door Willem Vorsterman12. 
Joos verwijst waarschijnlijk naar die« Excellente Cronike »,die hij aangezien 
het een gedrukt werk was relatief gemakkelijk in handen kon krijgen. In deze 
kroniek wordt de intrede inderdaad uitgebreid beschreven13. Bij de beschrijving 
van de Guldensporenslag geeft vander Stoet trouwens een lijst met namen van 
gesneuvelden die het sterkst bij de versie van de « Excellente Cronike » aan
leunt14. 
Joos vander Stoet citeert ook tweemaal een bekend chronogram over de afloop 
van de oorlogen tegen Maximiliaan, dat ook in het « Dagboek van Gent » te 
vinden is: 

Ghendt zijt vroet intijts voordachtich, want de grave van Vlaendren es u te 
machtich 15

• 

De vraag is of vander Stoet dit jaarvers uit het handschrift haalde, of het een bij 
de stedelingen algemeen bekend versje was. 
DathetJoos vander Stocts bedoeling was zoveel mogelijk gegevens te verzame
len en dat hij veel verschillende handschriften geraadpleegd heeft, blijkt ten volle 
uit het feit dat hij dezelfde gebeurtenis vaak verschillende malen vermeld, soms 
in dezelfde versie, soms in een andere, soms bij hetzelfde jaar, soms bij 
verschillende jaren. Dit geldt althans voor de veertiende en de vijftiende eeuw. 
Zo wordt bijvoorbeeld de hoogbaljuw van Gent, Rogier van Outrive, vermoord 
in 1374, 1377 en 137916. 
Er zijn ten opzichte van de oudere memorieboeken ook verschillende fouten te 
vinden. Zo is de koning van Cyprus nu gewoon« coninc Cypers »17 en is de 
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hertog Miehiel uit Egypte een « hertoghinne » geworden 18
• Het gaat hier 

allemaal om onbewuste vergissingen. Er worden echter ook vanuit het eigen 
zestiende-eeuwse wereldbeeld anachronistische fouten gemaakt. In een aante
kening over een proces tussen Kortrijk en Gent voor Lodewijk van Male, wordt 
die laatste niet graaf maar hertog genoemd 19

• 

Voor de eigen zestiende eeuw valt op dat de aantekeningen elkaar niet meer 
overlappen en homogener worden. Er zijn ook minder fouten. Vanaf de jaren 
veertig geeft Joos in verschillende chronogrammen expliciet aan dat hijzelf 
getuige was van de gebeurtenissen. Hij schrijft bijvoorbeeld over een executie 
in maart 1544 (schepenjaar 1543) : 

Den vierden dach van maerte,wilt ditjaer verstaen, 
sach ie Buz, den verradere, in Ghendt insticken slaen20

• 

De beschrijvingen van executies die vander Stoet geeft, zijn vaak vrij gedetail
leerd, wat laat vermoeden dat hij zelf toeschouwer was. 

Joos vander Stoet was op het moment dat hij zijn memorieboek begon ongeveer 
zestig jaar oud. Hij was een welgesteld ambachtsman en een actief lid van de 
Fonteine. Hij leefde in een tijd van grote politieke en religieuze onrust. Men kan 
de vraag stellen of de persoonlijkheid van deze man en de tijdsomstandigheden 
een invloed hadden op de inhoud van zijn memorieboek. Of anders gesteld, 
waaruit bestond het historische bewustzijn van Joos vander Stoet? 
Om deze vraag te beantwoorden, moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
de aantekeningen over de veertiende en vijftiende eeuw en die over de zestiende 
eeuw. De annotaties over de zestiende eeuw leveren geen echte problemen. Ze 
kunnen als directe uitingen van Joos vander Stoet beschouwd worden. Wat de 
aantekeningen over de veertiende en de vijftiende eeuw betreft, is het soms 
moeilijk uit te maken wat kritiekloos overgenomen werd en wat een bewerking 
van vander Stoet is. Wel kan algemeen gesteld worden dat Joos bewust materiaal 
bijeengezocht heeft en dus ook bewust uit dat materiaal heeft moeten selecteren. 
Uiteraard kunnen de impliciete standpunten in de afzonderlijke aantekeningen 
niet zonder meer aan hem toegeschreven worden, maar toch lijken enkele 
opmerkingen echt van Joos zelf te komen, zoals de verwijzingen naar andere 
kronieken en de vergelijkingen tussen toestanden in de veertiende en vijftiende 
eeuw met gelijkaardige situaties uit de zestiende eeuw. 
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4.4.1.2. Schepenen en bestuur van de stad. 

De aantekeningen over het bestuur van de stad liggen volledig in de lijn van die 
uit de vijftiende-eeuwse memorieboeken en ze komen grotendeels overeen. Het 
gaat opnieuw over de bijzonderheden van de schepenverkiezingen, over de 
problemen met schepenen of baljuws en over de aanstelling van hoofdmannen 
in moeilijke tijden. 
Er worden vaak fouten gemaakt ten opzichte van de vijftiende-eeuwse aanteke
ningen. Grappig is de verbastering die vander Stoet van een vijftiende-eeuwse 
Latijnse annotatie gemaakt heeft. In het officiële vijftiende-eeuwse handschrift 
werd in een Latijnse randnota verteld dat één van de schepenen van 1445, 
Christoffel Pychout, dat jaar vervangen werd «causa lepre » door Jan van 
Denne21

• Ook een Middelnederlandse aantekening in datzelfde handschrift 
maakte allusies op de ziekte, zonder ze met naam te noemen. Joos heeft de 
Latijnse aantekening helemaal mis begrepen en heeft lepra als een naam 
opgevat: 

In dit jaer was ghecoren Christoffels Pychout de lesste van der keure. Ende was 
verlaten den xxvprenoeste om dat hij uutghegheven was besiect te zijne en in zijn 
stede Pieter Lepra, over hem Jan van Denne22

• 

Ook in de aantekeningen over de zestiende eeuw gaat Joos enkele malen in op 
de bijzonderheden van de schepenverkiezingen. Over de verkiezing van de 
schepenen van hetjaar 1502 vertelt hij dat Onzer-Vrouwenavond op een zondag 
viel, dat de kiezers het niet met elkaar eens waren en de schepenen daarom pas 
de dinsdagmorgen uitgeroepen werden23

• In 1528 waren het voor één keer niet 
de problemen die de aandacht trokken, wel het feit dat toen voor de eerste maal 
de namen van de nieuwe schepenen voorgelezen werden van op de toren van het 
nieuwe stadhuis24

• 

In 1540 werd door de Carolijnse Concessie een einde gemaakt aan de politieke 
vrijheid van de stad. Voortaan werden de schepenen rechtstreeks door de keizer 
of een gevolmachtigde benoemd. De verdeling van de schepenposten over de 
Drie Leden werd afgeschaft en er werd enkel nog uit de gegoede vorstgezinde 
families gerekruteerd. Een andere belangrijke symbolische ingreep was dat de 
schepenen niet meer op 15 augustus, maar op 10 mei aankwamen25 • Met deze 
wijziging van het bestuurlijk jaar bleef van de bepalingen van het charter van 
Senlis ( 1301) niets meer over. Joos vertelt dat de eerste schepenen op 11 mei door 
de keizer zelf in het Prinsenhof werden aangesteld26

• Over de verkiezing van 
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1541 geeft hij bovenaan in de marge van de schepenlij st de volgende opmerking : 

Item, de se waren deerste scepenen die vernieut waren op de X meye, volghende 
der nieuwer concessie27• 

Over de andere beperkingen op de schepenverkiezingen uit de Carolijnse 
Concessie zegt Joos niets. Net zoals de vijftiende-eeuwse auteurs beperkt hij zich 
tot de uiterlijke, voor iedereen zichtbare verschillen. 
In 1557 weigerde Claeys Triest, die in 1554 voorschepen was geweest, de positie 
van tweede schepen van de keure. Daarop moesten alle schepenen een plaatsje 
naar boven opschuiven en werd een nieuwe laatste schepen van de keure 
verkozen. Waarom Triest de post weigerde is voor Joos - zelf niet betrokken bij 
het bestuur- onduidelijk : «de cause en wet ich niet». 
Een andere bepaling uit de Carolijnse Concessie was dat de schepenen - de 
voorschepen uitgezonderd - langer dan een jaar konden aanblijven28

• De regel 
werd voor het eerst toegepast in 1565. De tweede schepen van de keureen de 
voorschepen van gedeele behielden hun ambt. WatJoos er precies overdacht, is 
niet duidelijk, maar de feiten verwekten toch enige sensatie : 

Dwelcke te Ghendt noyt ghezien en was, dat eeneghe scepenen an bleven29
• 

In het veertiende-eeuwse handschrift gingen drie van de acht aantekeningen over 
de schepenen. Ook in de vijftiende-eeuwse handschriften hadden dat soort 
aantekeningen een groot aandeel. In het memorieboek van Joos vander Stoet 
neemt het aantal annotaties sterk toe, maar het relatieve belang dat aan de 
schepenen en het bestuur wordt gewijd is veel kleiner. Hiervoor zijn verschil
lende verklaringen. In de eerste plaats is de functie van het memorieboek 
gewijzigd bij Joos vander Stoet. Hij is vertrokken van schepenlijs ten, maar heeft 
zijn handschrift omgewerkt tot een kleine kroniek. Aangezien hij zelf geen 
schepen of ambtenaar geweest is, was hij minder op de hoogte van het reilen en 
zeilen en gewoon minder geïnteresseerd. Men mag ook niet uit het oog verliezen 
dat in de tijd dat hij schreef de macht van het stadsbestuur miniem was. In ieder 
geval is Joos vander Stoet een voorbeeld van iemand die een memorieboek 
bijhield, niet in de eerste plaats om de namen van de schepenen over te leveren, 
maar vooral om de geschiedenis van de eigen stad bij te houden. 
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4.4.1.3. De vorst. 

In de vijftiende-eeuwse memorieboeken ging vrij veel aandacht naar de vorst en 
zijn familie. In het memorieboek van Joos vander Stoet is het niet anders. 
Geboorte, aantreden, huwelijk en overlijden staan centraal. Het perspectief is 
wel verruimd : naast de graven van Vlaanderen komen nu bijvoorbeeld ook de 
hertogen van Brabant in de schijnwerpers. Toch is er geen wezenlijk verschil. Zo 
valt opnieuw op dat vaak verwezen wordt naar wat gaat volgen en dat graag het 
verband gelegd wordt met de eigen stad. Bij de aantekening over het huwelijk 
van Karel de Stoute zien we beide fenomenen. De lijn wordt doorgetrokken tot 
diens achterkleinzoon Karel V, die op het moment van de aantekening de 
heersende vorst was. Het feit dat Karel V geboren was in Gent wordt letterlijk 
onderstreept door Joos vander Stoet. Opvallend is dat hier nadrukkelijk over de 
vrouwelijke lijn gesproken wordt. Van Maria van Bourgondië, waarvan bena
drukt wordt dat ze een dochter van Isabella van Bourbon was, wordt onmiddellijk 
de sprong gemaakt naar Karel, zonder dat over diens vader Filips de Schone 
gesproken wordt. Maximiliaan is, als vreemde en niet erg geliefde vorst, 
uiteraard geen vermelding waard. 

Item, intjaerupAlderheleghenavontzo huwede de hertoog he KarelvanDygioen 
binnen der stede van Rijsele met vrauwe Ysabeele van Bourbon, moedre van 
vrauwe Marie, grootvrauwe van den keysser van Roome, Karel, de vijfste van 
dien name, ghebooren te Ghendt up Sint Matthijs avont in spoorkele 149930

• 

Doordat Joos verschillende kronieken gebruikt heeft, zijn er vaak verschillende 
gezichtspunten. Zo wordt het huwelijk tussen Filips de Stoute en Margaretha van 
Male zowel bij 1362 als bij 1368 vermeld. In de aantekening bij 1362 is het Filips 
van Bourgondië die de dochter van graaf Lorlewijk van Male - zelf wordt ze niet 
met naam genoemd- tot vrouw neemt31 

; in 1368 huwt 'vrauwe Margriete' met 
de broer van de Franse koning en ditmaal wordt het niet de moeite geacht zijn 
naam op te geven. 

In de vijftiende-eeuwse memorieboeken was de houding tegenover de vorsten 
overwegend positief. Joos vander Stoet wijkt daar niet van af. Naast de gewone 
aantekeningen hanteert hij ook andere stijlmiddelen om zijn affectie voor de 
vorsten te uiten. Uiteraard wijdt hij enkele van zijn chronogrammen aan de 
droeve of blijde gebeurtenissen uit het leven van de vorsten. 
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0 Vlaendre screijt al, Karel es dootghesleghen, 
Dertienavent te Nanchij, met Zwitsen beleghen32• 

Marie als bruijt in Ghendt skeijsers zone ontfijnc, 
Achtiene van ougst den edelenjonghelijnc33

• 

Ook schrijft Joos tweemaal een langer verhaal neer waarin de nadruk ligt op het 
karakter van de vorst, een benadering die in de vijftiende-eeuwse memorie
boeken volledig ontbrak. Het eerste verhaal gaat over de belevenissen van 
Lodewijk van Male in Parijs, waar hij manschap ging doen aan de Franse koning. 
Naast de avonturen van Lodewijk wordt verteld dat de gravin tijdens de 
afwezigheid van haar man zijn minnares, die zwanger was van een tweeling, liet 
doden, waarop de graaf bij zijn terugkeer zijn echtgenote liet opsluiten in een 
kasteeP4

. 

Het tweede verhaal is nog veel langer. Het gaat over Karel de Stoute, die als een 
rechtvaardige Salomon wordt afgeschilderd. Tijdens een rechtszitting in Den 
Haag komt een vrouw uit Luik de hulp van de vorst vragen. Daarop volgt het 
verhaal over de uitbuiting van de arme vrouw door een corrupte ambtenaar van 
de hertog, die haar heeft verkracht en haar man heeft vermoord. Als Karel de 
Stoute een vonnis moet uitspreken, laat hij eerst uitschijnen dat hij de kant van 
de ambtenaar kiest : hij verplicht de vrouw, tot haar grote wanhoop, met de 
ambtenaar te trouwen. Daarop laat Karel de man echter ophangen en geeft hij al 
diens bezittingen aan zijn kersverse weduwe. Gerechtigheid heeft geschied en de 
morele superioriteit van Karel de Stoute is bewezen. De slotzin van het verhaal 
luidt dan ook: « ... waaruit wel blijkt dat hij een prinche vanjusticien was35 ». 

Het is mogelijk dat in dit verhaal de propaganda van de vijftiende-eeuwse hertog 
nog doorwerkt. Eén van Karels belangrijkste programmapunten was namelijk de 
justitie en hij gaf zichzelf graag het aura van de opperste rechter, geïnspireerd 
door de bijbelse voorbeelden. De oprichting van het Parlement van Mechelen 
was daarvan de uiterste consequentie. Bovendien hamerde de hertog er vaak op 
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dat elke onderdaan zich persoonlijk tot hem kon richten om recht of gratie te 
verkrijgen36

• 

Een nog belangrijkere vraag is hoe Joos vander Stoet tegenover de vorstelijke 
familie uit zijn eigen tijd stond. De vijftiende-eeuwse auteurs brachten niet altijd 
hetzelfde respect op voor hun eigen vorst als voor diens overleden voorouders 
en gaven soms onderhuidse kritiek. Bij Joos vander Stoet is hier niets van te 
merken. Hij lijkt de keizerlijke familie nog meer te idealiseren dan hun voorgan
gers, al gaat het niet echt om verafgoding, maar eerder om nuchter respect. De 
band met de eigen stad wordt niet uit het oog verloren. Het doopfeest van keizer 
Karel wordt vrij uitgebreid beschreven. Joos heeft echter evenveel aandacht voor 
de gaanderij tussen het Prinsenhof en de Sint-Janskerk als voor het kind zelf. Hij 
beklemtoont dat in geen enkele andere stad iets gelijkaardigs ooit heeft plaats
gevonden. De triomf van het vorstenhuis is nog meer een triomf voor de stad. 

Item, in dit seependom was gheboren te Ghendt hertoghe Karel, die hertoghe 
PhilipsaddebijvrauweJehannevanSpaeingnen, denXXIlil sporkelesmorghens 
ontrent den dri hueren ende was kersten ghedaen te Ghendt in Sent-Janskeereke, 
den VII daeh in maerte daemaer, zeer tryonfelie zo dat dies ghelicke noeynt 
ghesien en was te gheender stede. Daer ghingher mede biseoppen, abten, 
prelaten ende alle de he eren. gheestelie ende weerZie, ende daer was een alleye 
ghemaeet van an 's Prinsehenhof beghinnende tot in Sent-Janskeereke, aldaer 
men tselve kint met allen den staeten van den lande daer over drouch. De welke 
staeten ende he eren met den kinde, gaende ter keereken waert, worpen hantvullen 
tghelt int voZe, gaut ende selver, roupende : 'Vive Bourgoegnen '. Ende tselve 
kint was ghedreghen van der duwagiere weduwe van den hertoghe Karel. Ende 
de selve gaelrie was viifvoeten hoghe van der eerden ende met leuen hover beede 
de zijden. Ende doe quam vrauwe Margriete, weduwe van den zone van 
Spaegnen, wedere omme te Ghendt ende was metrinende de duwagierege. Ende 
de he ere de prinehe van Symay was petrin37

• 

Bij het overlijden van Karel wordt er nogmaals op gewezen dat hij geboren werd 
in Gent: 

Item, in dit jaer den XXI septembris ·XVC·LVIII· op eenen wuensdaeh 
quatertempera, ende was alsdoe Sente Matheeusdaeh, overZeet Caerle de vijfste 
van dien name, keysere van Roome, haudt zijnde-L VliJ. jaer ende· VII· maenden, 
in Spaengen. Ende was gheboren te Gendt, den ·XXIIII· sporkele smorghen 
ontrent den dry hueren. Ende was kersten ghedaen in Sent-Janskeereke den· VII· 
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in maerte int jaer ·XIIIIc·XCIX·, naer den stilt van Dornicke38
• 

De intreden van de vorsten in Gent, de eedafleggingen, de feesten en plechtig
heden krijgen veel meer aandacht dan in de vijftiende-eeuwse memorieboeken 
(zie 4.4.1.5.). Vander Stoet beschrijft ze met grote levendigheid. Hij verliest 
echter niet uit het oog dat de keizerlijke familie over een veel groter gebied 
regeert. Hij volgt de reeks titels die door Karel V verworven worden, zoals 
bijvoorbeeld de verkiezing van« ons conijnc Karel 39» tot keizer in 1519 na de 
dood van Maximiliaan40 en de uiteindelijke kroning in 1530 in Bologna: 

Item, in dit jaer op den XXIIsten dach van sporkele es keyser Carolus te Bononien 
van den paus Clemens tot keyser ghecroont met grooter heerlicheyt ende 
solemniteyf1• 

De vorsten kunnen ook niet meer constant vertoeven in de Nederlanden, ze 
reizen voortdurend op en af tussen hun verschillende landen. Joos is trots 
onderdaan te zijn van zo'n machtige vorsten, maarvindt toch dathun echte plaats 
in de Nederlanden is. Als Filips de Schone terugkomt uit Spanje, waar hij en zijn 
vrouw zijn ingehuldigd als koningen van Spanje42, blijft Joos hem hertog 
noemen en wijst hij er expliciet op dat hun eigenlijke thuis in de Nederlanden is. 

Item, in dit jaer zoe quam hertog he Philips huut Spaengen ende quamal duer 
Vranckerijcke met scoonen state. Ende vrauwe Jehanne, zij [sic] wijfbeyde wel 
een alf jaer naer de comste van hueren man. Ende hertoghe Philips lach te 
Brugghe als mevrauwe zijn wijf te Blanckenbeerghe anquam over zee. Ende 
quamen allebeede fray ende ghesont thuus, gode lof3

• 
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4.4.1.4. De opstanden en intern-stedelijke conflicten. 

In de vijftiende-eeuwse memorieboeken waren de aantekeningen over opstan
den en stedelijke conflicten vrij talrijk, maar meestal erg vaag. Veel informatie 
werd niet gegeven en de gebeurtenissen werden niet in een context geplaatst. De 
vraag is of dat in het zestiende-eeuwse memorieboek van Joos vander Stoet 
anders is. Hij heeft veel overgenomen uit de oudere handschriften, maar heeft 
ook andere kronieken gebruikt. In zijn eigen tijd werd hij geconfronteerd met de 
dramatische gevolgen van de opstand tegen keizer Karel. Verwacht kan worden 
dat hij tenminste daar dieper op ingegaan is. 
Het eerste wat blijkt, is dat opstanden en rellen een relatief veel kleiner aandeel 
innemen in de aantekeningen van vander Stoet. Zijn aandacht gaat in de eerste 
plaats naar een hele resem van fait-divers. Gewelddadige conflicten behoren 
daar ook toe, maar springen er niet bijzonder bovenuit. 
Het is hier niet de bedoeling alle opstootjes en schermutselingen, die Joos 
behandelt, te bespreken. We willen enkel nagaan wat vander Stoet schrijft over 
de conflicten, die ook in de vijftiende eeuw vermeld werden en daarna de lijn 
doortrekken naar zijn eigen tijd (zie ook 4.4.2.). 

4.4.1.4.1. De rellen in 1311. 

Item in dit jaer up Sente Lauwerynsdach wast den quaden wuensdach, dat de 
weverie tonderghijnghen44

• 

De aantekening is dezelfde als die uit de vijftiende eeuw, maar is nu uitgebreid 
met een bijzinnetje ter verduidelijking. De weverij krijgt expliciet de schuld, 
over de volders wordt niet gesproken. De uitleg komt niet van Joos zelf: de 
aantekening is ook terug te vinden in een vroeger zestiende-eeuws memorie
boek45. 

4.4.1.4.2. Jacob Van Artevelde. 

In het handschrift zijn aantekeningen over J acob Van Artevelde bij de schepen
jaren van 1332 tot en met 1344. De schepenlijsten en annotaties zijn in twee 
handen46• Beide auteurs geven in vergelijking met de vijftiende eeuw veel 
informatie over Van Artevelde, maar het betreft allerminst een gestructureerd 
verhaal. De chronologie is hopeloos verward en vaak zijn er tegenstrijdigheden. 
De voor de Gentse memorieboeken zo typische aantekening over de opkomst 
van Van Artevelde (met de magische getallencombinatie 7-7-7) wordt door de 
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oudere auteur gegeven47
• Hij beschrijft ook de opheffing van het interdict dat aan 

Vlaanderen was opgelegd48 en de rellen op de Kwade Maandag49
• Nieuw is de 

figuur van Zeger van Kortrijk, de oude, in Gent erg populaire ridder die in het 
begin van de Honderdjarige Oorlog contacten met de Engelse koning onderhield 
en daarom door de graaf gevangengezet en later vermoord werd50

• Er wordt 
echter enkel gezegd dat de ridder in het bewuste schepenjaar stierf en waar hij 
werd begraven. Een band met de Honderdjarige Oorlog of met Engeland wordt 
niet gelegd en er is zelfs geen toespeling op het gewelddadige einde van de ridder. 
Joos vander Stoet voegt aan het oudere handschrift heel wat aantekeningen toe, 
waarvan sommige gewoon herhalingen zijn. Hij heeft het ook over (zelfs 
tweemaal) de opkomst van Van Artevelde, maar ditmaal niet in de traditionele 
bewoordingen van de memorieboeken, maar wel in een versie die min of meer 
overeenkomt met een passage uit verschillende bekende Vlaamse kronieken51

• 

Item, ziende die van Ghendt dat de nerijnghe van den wollewevers in Vlaenderen 
te nieten ghijnc, co ren eenen capeteyn, die ghenaempt was Jacob vanAertvelde. 
Ende maecten aliantie met den Ingelschen, daer huut dat groote oorlog he rees 
teghen grave Lodewijck die langhen duerde. Grave Lodewijck ziende dat de 
Vlamijnghen teghen zijn danck bij den Ingelschen bleven, track met zijnen wijve 
ende zone in Vranckerijcke wonen intjaer XIIJC XXXV [sic]52

• 

Van Artevelde rijst nu niet op op eigen krachten of met de hulp van een machtige 
koning, zoals dat door de vijftiende-eeuwse auteurs gesuggereerd werd, hij 
wordt gekozen door het Gentse volk. Zij nemen bij het zien van de economische 
achteruitgang het initiatief en ook zij sluiten een verbond met de Engelsen samen 
met de andere Vlamingen. De rol van Van Artevelde is hier dus veel beperkter 
dan in de stereotiepe aantekening uit de vijftiende-eeuwse memorieboeken. Hij 
is enkel een instrument. De verklaring voor deze afwijkende visie is eenvoudig. 
De drie kronieken waarop Joos zich gebaseerd kan hebben, gingen terug op een 
origineel dat wel door een Vlaming, maar niet door een Gentenaar geschreven 
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Kronijk van Vlaenderen (C.P. SERRURE en Ph. BLOMMAERT (uitg.), Kronijk 
van Vlaenderen, van 580 tot 1467, Gent, 1839-40, deell, p. 205). 
V. FRIS, Histoire de Gand, pp. 69-72; M. VANDERMAESEN, Vlaanderen en 
Henegouwen onder het huis van Dampierre 1244-1384, NA GN, deel2, 1982, p. 426. 
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was53 • De Brugse edelman Roeland de Baenst zweeg de rol van Van Artevelde 
dood. Vanuit hetzelfde perspectief wordt in deze Vlaamse kronieken met Brugse 
oorsprong Van Artevelde als minder belangrijk voorgesteld dan in de Gentse 
memorieboeken waarin hij de absolute held was. 
Over de sociale achtergrond van Jacob Van Artevelde wordt het volgende 
beweerd: 

Item, dese Jacob van Artevelde was vrij brauwe re te Ghendt ende hij was eens 
hoverdekin te Ghendt54

• 

Van Artevelde was eenmaallid van de magistraat en in 1326-27 was hij inner van 
het weversgeld. De idee dat hij een brouwer was, stamt uit de Franstalige 
kronieken (zoals Froissart), waarin hij doorgaans in een kwaad daglicht gesteld 
werd55

• 

Zowel bij 1340 als bij 1344 wordt een opmerking gemaakt over de moord op Van 
Artevelde. In de eerste wordt Geraard Denijs als moordenaar aangeduid en wordt 
verwezen naar de 'Walsche Comijcke' als bron56

• De tweede aantekening gaat 
als volgt: 

Item, in dit jaer den XXIII/ july was Jacob van Aertevelde dootghesleghen te 
Ghendt in den Paddenhouck, daer hij achter tzijnder poorten huut quamom hem 
te soluerene, omdat commuun up hem vergramt was bij redelieken causen, 
omdat hij den coninc van Ynghelant belooft hadde dat hij zijnen zone stellen 

53 

54 

55 

56 

200 

Victor Fris betoogt dat de kroniek van J. Van Dixmude (volgens hem een verkeerde 
toeschrijving), de Kronijk van Vlaenderen en de Excellente Cronike alledrie 
teruggaan op een verloren handschrift dat door een Bruggeling zou geschreven zijn 
rond 1436. Deze zou een vertaling zijn van de Chronicon de Comitum Flandriae en 
wel van de Codex Brugensis van deze kroniek. De drie Middelnederlandse kronie
ken lopen tot 1419 parallel en delen tot aan dat jaar het Brugse uitgangspunt (V. 
FRIS, Ontleding van drie Vlaamsche kronijken, HMGOG, 3, 1900-02, pp. 136-
152). Véronique Lambert heeft de handschriften van de Vlaamse vertalingen van 
de Flandria Generosa C opgespoord. Ze deelt ze in in twee groepen : de groep van 
de 'kroniek van Jan van Dixmude' en de groep van de 'Excellente Cronike van 
Vlaenderen' . Zij is het met Fris eens dat de kroniek van Jan van Dixmude teruggaat 
op een vijftiende-eeuwse vertaling van de Flandria Generosa door een Bruggeling. 
DeKronijk van Vlaenderen is een voortzetting (en aanpassing) door een Gentse 
auteur. De Excellente Cronike die al in 1531 uitgegeven werd, werd verdergezet 
door de Brugse rederijker Antoon de Roovere (V. LAMBERT, De kronieken van 
Vlaanderen 1164-1520 : een overzicht, met bijzondere aandacht voor hun basis, de 
"Genealogia comitum Flandriae" ( Flandria Generosa), RUG, 1988 (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), pp. 87-1 00). 
UB Gent, hs. 2337, f' 37 v0
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D. NICHOLAS, 'Artevelde, Jacob van, kapitein van Gent', in :NBW, deel5, 1972, 
kol. 24. 
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zaude eeifachtig grave van Vlaenderen57• 

In tegenstelling tot de vijftiende-eeuwse aantekening, waarin het standpunt van 
de auteur niet helemaal duidelijk was, wordt hier de moord op de Gentse kapitein 
expliciet gerechtvaardigd. Van Artevelde was een collaborateur, een hielenlikker 
die Vlaanderen aan de Engelse koning wou verpanden. Deze idee is ook terug te 
vinden in de Chroniques van Jean Froissart58

• 

Deze voorstelling contrasteert echter met een reeks andere aantekeningen, 
waarin enkele voor Gent essentiële verwezenlijkingen aan Van Artevelde 
toegeschreven worden. Zo zou hij de Lieve hebben laten delven59 en was hij 
verantwoordelijk voor de indeling van Vlaanderen in drie Leden (Gent, Brugge, 
Ieper)60 en de instelling in Gent van de 53 ambachtsdekens en twee overdekens61

• 

Dit beeld beantwoordt niet aan de werkelijkheid62, maar is daarom net heel 
interessant. Van Artevelde wordt hier persoonlijk verantwoordelijk geacht voor 
alles wat Gent groot gemaakt heeft :de economische voorspoed, gematerialiseerd 
in het Lievekanaal, de autonomie en macht van de stad binnen het graafschap en 
de invloed van de ambachten binnen de stad. In de tweede helft van de zestiende 
eeuw was dit allemaal verleden tijd. De Lieve was toegeslibd en het Zwin, 
waarop het kanaal aansloot, verzand63 • De Carolijnse Concessie had de verdeling 
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'En ce temps resgnoit encores ou pays de Flandres, en grant prospérité et 
poissance, cils bourgois de Gand, Jakèmes d'Artevelle, et estoir si bien dou roy d' 
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Flandres une ducé.' (J. FROISSART, Chroniques de France, d'Engleterre et des 
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• 

UB Gent, hs. 2337, f' 37 r0
• 

Het pl~n om de Lieve te graven bestond al in 1251 en is aan Margaretha van 
Constantinopel toe te schrijven. Het kanaal was er zeker al in 1269 (J. BOES, De 
Lieve. Eerste kunstmatige verbinding tusschen Gent en de zee, BMGOG, XXXVII, 
1929, pp. 10-14). De indeling van het graafschap in stedelijke invloedssferen 
bestond al voor de tijd van Jacob Van Aftevelde (W. PREVENIER en M. BOONE, 
De «stadstaat »-droom, p. 83), maar Van Artevelde zette dat beleid nog meer 
uitgesproken verder (D. NICHOLAS, 'Artevelde, Jacob van, kapitein van Gent', 
in: NBW, deel 5, 1972, kol. 30). De verdeling van Gent in drie leden en de 
concentratie van de macht bij de overdekens is niet terug te brengen op een 
constitutionele akte. Al in de periode 1316-17 hadden zowel de wevers, de volders 
als de toen 59 kleine neringen hun deken en had het collectief van die neringen een 
overdeken (V. FRIS, Histoire de Gand, p. 61-62). Pas ca. 1360 had de politieke 
organisatie met de dekens en overdekens de vorm die ze tot de opstand tegen keizer 
Karel zou bewaren (M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, p. 14). 'Van 
Arrevelde was dus geen institutionele vernieuwervan enig belang' (D. NICHOLAS, 
'Artevelde, Jacob van, kapitein van Gent', in: NBW, deel5, 1972, kol. 29). 
V. FRIS, Histoire de Gand, p. 197. 
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van de stedelijke bevolking in Drie Leden ongedaan gemaakt en de functie van 
deken afgeschaft. Ook had Gent door dit 'privilege' de invloed over haar 
Kwartier verloren64

• De glorietijd was echter niet vergeten, maar werd geconcre
tiseerd door ze te projecteren op één persoon. Van Aftevelde werd het ultieme 
symbool van de politieke en economische macht van de stad. Dit idee wordt ook 
expliciet verwoord in het memorieboek van Joos vander Stoet : 

Item, men zal weten dat commuun ende tghemeente van Ghendt noeynt in zo 
groter he eren noch state en waren ende oeck ontsien, als in den tijt van Jacob van 
Aertevelde65 • 

In het memorieboek van Joos vander Stoet wordt alles behalve een homogeen 
beeld van Van Afteveldes periode gegeven. Zowel de oudere auteur als Joos zelf 
hebben diverse gegevens bijeengezocht - doorgaans uit kronieken die buiten 
Gent geschreven zijn - en ze kritiekloos overgenomen. De twee auteurs wisten 
niet precies waarvoor Van Aftevelde stond, maar achtten hem wel heel belang
rijk voor de stad. De benadering is dus anders dan in de vorige eeuwen. In de 
memorieboeken uit de veertiende en de vijftiende eeuw, kreeg Jacob zelf alle 
aandacht. De auteurs beschouwden hem als hun held. Hij was iemand van de 
stad, die tegelijk zijn milieu ver overstegen had. In dit zestiende-eeuwse 
memorieboek is het niet zozeer Van Aftevelde zelf die telt, maar wel de glorieuze 
tijd waarvan hij het symbool is. Daarom wordt gezocht naar zoveel mogelijk 
informatie, ongeacht het feit of die een positief of negatief beeld van de Gentse 
kapitein schildert66

. De bedoeling is de macht van de stad in die tijd te 
verheerlijken en zo indirect de teloorgang in de eigen tijd aan te klagen. 
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Een recente bijdrage over de mythevorming rond de figuurVan Artevelde en onder 
andere over de rol van de kroniekschrijvers daarin: S. ROTTIERS, Jacob van 
Artevelde, de Belgische Willem Teil ?, in :A. MORELLI (ed.), De grote mythen uit 
de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië, Berchem, 1996 (vertaling uit 
het Frans), pp. 77-93. Van erg hoge kwaliteit is het artikel echter niet, de auteur 
herhaalt vooral de bevindingen van David Nicholas, die van de mythe geen spaander 
heel heeft gelaten : D. NICHOLAS, The Van Arreveldes ofGhent: The Varieties of 
Vendetta and the Hero in History, lthaca, 1988. Nicholas' mening wordt krachtig 
samengevat in de laatste zin van zijn boek: 'The hero exists in the inind, outside 
history' (op.cit., p. 198). Een interessanter artikel is dat van Gita Deneekere waarin 
de rol van de figuur van Van Artevelde in de negentiende-eeuwse Gentse arbeiders
beweging besproken wordt. Zij wijst er terecht op dat het niet volstaat de mythe naar 
de schroothoop te verwijzen. Een mythe overstijgt immers de persoon waarop ze 
betrekking heeft en zegt veel over wie ze gecreëerd heeft of ze koestert en is 
daardoor een onschatbare bron (G. DENECKERE, De resurrectie van Jacob Van 
Aftevelde in de 19de-eeuwse Gentse arbeidersbeweging. Over het verlangen naar 
'de Grote Man', HMGOG, L, 1996, pp. 156-158). Wij zijn het volledig met haar 
eens, maar willen eraan toevoegen, dat Van Artevelde niet, zoals zij het aanvanke
lijk stelt (even later schuift ze de hypothese naar voren dat er toch continuïteit was), 
gedurende vijf eeuwen 'verguisd en vergeten' was (art. cit., p. 161), maar al veel 
langer de 'grote man' was in de Gentse mythologisering. 



4.4.1.4.3. De nasleep van de opstand. 

De problemen met de verbannen wevers krijgen aandacht in twee aantekenin
gen. Het gaat nu niet meer om een versje. De korte versie uit de latere vijftiende
eeuwse handschriften ('Ter Muden quamenXLballinghe in. Dengroete wint in 
Sente Gregorisnachte') heeft voor enige verwarring gezorgd. De twee aanteke
ningen zijn ineengeschoven. De ballingen kwamen binnen op de Sint
Gregoriusnacht en dezelfde nacht was er een« groote tempeest van winde »67

• 

De conflicten tussen de wevers en volders in 1359 en 1360 worden door de 
oudere auteur vermeld in twee annotaties die quasi identiek zijn aan die uit de 
vijftiende eeuw68

• Joos vander Stoet zelf zegt er niets over. 

4.4.1.4.4. De Gentse oorlog (1379-1385). 

De Gentse oorlog wordt niet essentieel anders behandeld dan in de vijftiende 
eeuw, maar er zijn wel meer aantekeningen. De vermeende oorzaken zijn nog 
steeds dezelfde. In de eerste plaats komt het del ven van de Zuidleie. De rellen die 
hiermee gepaard gingen, worden al vermeld bij het schepenjaar 1372. De 
Gentenaars doden de delvers, die door de Bruggelingen aan het werk gezet 
werden «om te ghecrighen de Leye contrarie der ghemeender stede van 
Ghendt »69

• Tweemaal ook worden deze rellen aangestipt als directe oorzaak van 
de oorlog, die hier als een Gents-Brugs conflict bestempeld wordt: 

Item in dit jaer rees de oorlog he tusschen die van Ghendt ende die van Brugghe 
om ghedelf ander waerfvan der Leyen70

• 

Tijdens de opstand wisselde Brugge verschillende malen van kamp, afhankelijk 
van welke stedelijke groep - wevers of patriciërs - op dat moment de macht 
hadden71

• Het is dus niet vol te houden over een oorlog tussen Brugge en Gent 
te spreken. De aantekeningen komen echter duidelijk uit verschillende bronnen. 
Op een andere plaats wordt immers over het begin van de oorlog tussen graaf 
Loctewijk en de stad Gent gesproken en is van Brugge geen sprake meer72

• 

De moord op de baljuw wordt bij verschillende jaren vermeld73
• Eenmaal wordt 

die aanslag (5 september 1379) expliciet als oorzaak voor het beleg van Gent 
door Loctewijk van Male (2 september 1380) aangeduid74

• 
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Voor de verwoesting van het kasteel van Won delgem wordt nu wel een dader 
gevonden:« Jan de Leeu, capiteyn van den witten capponen »75

. Het gaat hier 
om Jan Yoens, de oude leider van de Witte Kaproenen, die vooral bij Froissart 
de drijvende kracht achter de aanslagen uit 1379 is76

. Ook hier ligt de nadruk op 
zijn onverschrokkenheid en woestheid, hij krijgt immers de bijnaam 'de Leeuw'. 

Over de opstand zelf zijn er een heleboel aantekeningen, maar opnieuw is alles 
erg verwarrend door de chaos in de chronologie. In de eerste plaats gaat het om 
de gebeurtenissen die ook in de oudere memorieboeken aandacht kregen : de 
schepenwissel op Sint-Thomasavond, de opkomst van Filips Van Artevelde, de 
verovering van Brugge en de vrede van Doornik. Verder worden nog verschil
lende gebeurtenissen vermeld en duiken nieuwe personages op, zoals de Gentse 
helden Frans Ackerman en Boudewijn de Rijcke. 

4.4.1.4.5. De zaak de Lichtervelde. 

De verbanning van de soeverein-baljuw werd maar in één vijftiende-eeuws 
handschrift vermeld. Over het daaropvolgend conflict met de hertog werd niet 
gesproken. Een gelijkaardige aantekening vinden we in het memorieboek van 
Joos vander Stoet. 
Er wordt nu wel een allusie gemaakt op het vervolg van de zaak, namelijk op de 
komst van gezanten van de Franse koning die zich met de zaak kwamen 
bemoeien. Deze afgevaardigden kwamen de inhoud van de Gentse keuren 
bestuderen om uit te maken hoever de rechtsbevoegdheid van de stad ging77 • 

Over de achtergrond of afloop van de zaak wordt echter nog steeds niet gezegd. 

In dit jaer quamen de commissarissen van den conijnck van Vranckerijcke die 
ghesonden waren ter eausen van den banne van mer Jacob van Lichtervelde, 
souveraein van Vlaenderen78

• 

4.4.1.4.6. Het oproer van Pieter Schoonaert. 

Item, int zelve jaer was ghemaeck een wapeninghe bij nachte bij Jacob van 
Peerboemeende Fierabras de Roekerende eenen eerdenpootmake re met Pieter 
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Slacht ende zij waeren alle IIII binnen der nacht ghevanghen ende tsanderdaechs 
met eenen vannesse verwijst [later bijgevoegd :] ende buuten der Mude poorten 
up wielen ghestelt19

• 

De tand des tijds heeft ook aan deze aantekening geknaagd. De naam van Pieter 
Schoonaert is totaal verminkt. In de vijftiende eeuw werd enkel over het lot van 
de drie medeplichtigen gesproken. Een latere kopiist vond dat waarschijnlijk 
vreemd en nu ondergaan ze alle vier dezelfde straf. Nog één verschil dat hiermee 
samengaat, is opvallend. De oorspronkelijke aantekening was een persoonlijke 
constructie, waarin de eerste drie actief optraden. Zij stonden centraal, de daden 
van hun leider waren slechts bijkomstig. Nu is de zin omgedraaid en ligt de 
nadruk op de wapening he en niet meer op de personen. Zij hebben na verloop van 
tijd hun belang verloren. 

4.4.1.4.7. De rellen naar aanleiding van de munthervorming van 1432. 

Een eerste aantekening gaat over het oproer van 12 augustus 1432, waarin 
verschillende schepenen door opstandige wevers werden vermoord, en over de 
dagenlange bezetting van de V ri jdagsmarkt. De annotatie is erg verwant (wel iets 
ingekort) met die uit het hs. 2554. Er wordt ook een chronogram gewijd aan de 
gebeurtenissen, maar dat blijft heel vaag. Impliciet wordt de partij gekozen van 
de gedupeerde notabelen van de stad en worden de rellen veroordeeld. 

In ougste up Sinte Ciaren dach, 
te Ghendt men vele rauw en sach80

• 

Joos vander Stoet gaat ook in op het oproer van 20 mei 1433, dat opnieuw tegen 
de magistraat en de officieren van de hertogen gericht was. De vijftiende-eeuwse 
memorieboeken vertelden niets over de onlusten. Enkel Roeland de Baenst had 
een korte aantekening over de executie van zeven volders. De versie van vander 
Stoet gaat als volgt : 

Item, in zelve jaer zoe waren te Ghendt sommeghe volders die beroerte maecte 
onder tvolckjeghen de wethouders. Ende waeren in wille brant te stichtene in de 
vier houcke van der stede van Ghendt. Ende men warts gheware ende waeren 
ghecreghen ende onthoo.{r1

• 

Zowel in het memorieboek van Roeland de Baenst als dat van Joos vander Stoet 
klinkt de afkeer voor de volders door. Kritiek op de magistraat en hun vorst
gezinde standpunten wordt niet geleverd. Het verschil ligt in de tactiek om de 
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volders zwart te maken. De Baenst blijft bewust vaag en zo lijkt de « meute re en 
beroerte » volledig ongegrond en dus helemaal niet te rechtvaardigen. In het 
zestiende-eeuwse handschrift krijgen de volders een snood plan in de schoenen 
geschoven. Ze worden voorgesteld als de vijanden van de hele stedelijke 
bevolking, ze waren immers van plan overal brand te stichten. 

4.4.1.4.8. 1436-1438. 

Opvallend is de aantekening die ditmaal aan de rampzalige veldtocht naar Calais 
gewijd wordt. Ter vergelijking nog even de annotatie uit de vijftiende eeuw : 

In dit jaer trae men voer Calays metten grave Philips van Vlaendren met eender 
ghemeender eervaert, daer de saken soberlijke waren bewaert. Ende die buten 
voer Calaeys gheweest hadden ne wilden niet ineommen ter gheliefte van der 
wet, daer jeghen dat hen dinsetene so wel versaghen, dat dandre paysivel 
inquamen82

• 

In het zestiende-eeuwse handschrift gaat het als volgt : 

Item in dit jaer zoe stae men 's Gravensteen ende ten seepenhuus de bannieren 
huut om te treeken te Calys waert. Ende men trae voer Calys meten grave Philips 
met ghemeender huutvaert, daer de sake sober/ie bewaert waeren83

• 

We stoten dus tweemaal op dezelfde zin. Het verschilligt in het gezichtspunt. In 
het vijftiende-eeuwse handschrift wordt verder ingegaan op de gevolgen van de 
vernederende aftocht. In het zestiende-eeuwse memorieboek daarentegen wordt 
het perspectief omgedraaid en worden de voorbereidingen voor de veldtocht 
benadrukt. Zo wordt de schuld van de Gentse milities kleiner : ze vertrokken met 
goede bedoelingen. Hun arrogante en onrechtmatige eisen achteraf worden 
verzwegen. Opvallend is dat in beide versies eigenlijk niets concreets over de 
veldtocht zelf gezegd wordt en dat de aandacht gaat naar de gebeurtenissen in de 
stad. 
De rellen van september 1436 worden opnieuw genegeerd. Wel wordt de dood 
van Giselbrecht Patteet vermeld. De achtergrond blijft nog steeds vaag, maar 
over de locatie is men nog concreter. De vijftiende-eeuwse auteurs hielden het 
op het Schepenhuis, nu wordt verder gespecifieerd dat hij het leven liet in de 
keuken bij het vuur84

• De gebeurtenissen in Gent ten gevolge van het uitbreken 
van de Brugse Opstand worden samengevat in een aantekening die identiek is 
aan één uit de vijftiende-eeuwse handschriften85

• 
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4.4.1.4.9. De Gentse Opstand tegen Filips de Goede (1447-1453). 

De opstand tegen Filips de Goede werd nogal stiefmoederlijk behandeld door de 
vijftiende-eeuwse auteurs. Ook hier wordt niet veel gezegd over de radicale fase 
van de opstand. Wel gaat veel aandacht naar de perikelen rond de schepen
verkiezingen in 1449. Bij het schepenjaar van 1448 staat het volgende gedichtje : 

Notabie personen van hoogher namen, 
gheauctorijceert omme vernieuwen der wet, 
cammijteert discrete/ie naert betaemen 
persoonen van heeren huut elc let. 
Omme prevele ge zuver ende net 
thonderhaudene en sprinchen heerlichede, 
overdijnet alle zaken hoe ende bet 
hem alle dijnek voucht in eendrachtichede. 
Spieghelt hu hier an, zo hebdij vrede86

• 

Dit gedicht verwijst direct naar de situatie van 1449. Ondanks de druk van de 
hertog waren zijn politieke tegenstanders Daneel Sersanders, Lieven Sneevoet 
en Lieven de Pottere respectievelijk tot schepenen en overdeken verkozen. Eén 
van de commissarissen die Filips de Goede naar de stad gezonden had om deel 
te nemen aan de verkiezing slaagde er echter in op het laatste moment een slager 
op een plaats die voorbehouden was aan de poorterij te benoemen, zodat de 
klassieke proportionele verdeling over de Drie Leden van de stad doorbroken 
was. Op grond hiervan eiste de hertog de annulering van de verkiezingen. De stad 
weigerde en daarop trok de hertog al het vorstelijk personeel terug, zodat een 
normale rechtsgang onmogelijk werd. Pas na lange onderhandelingen gaf de stad 
toe en werd een nieuwe verkiezing georganiseerd, waardoor de vorstelijke 
tegenstanders uit de magistraat verdwenen87 • 

Het gedichtje alludeert op de gebeurtenissen zonder in te gaan op de omstandig
heden. Het vorstelijk voorwendsel om de verkiezingen te annuleren wordt 
subtiel herhaald en ondersteund. De kiezers moeten de verdeling over de Drie 
Leden respecteren. Het argument van de hertog dat de schepenbank om die reden 
onwettig was, wordtdus goedgekeurd. De uitdrukking « persoonen vanheeren » 
kan dubbel opgevat worden. Ofwel worden hiermee, naar de bepaling uit het 
charter van Senlis in 130188, eerzame individuen (personen van eer) bedoeld, 
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ofwel vorstgezinde personen (personen van de heer), wat een rechtstreekse 
verdediging van het vorstelijk standpunt impliceert. Er moet ook steeds getracht 
worden de eendracht en de vrede te bewaren, er mogen geen conflicten met de 
vorst gezocht worden. Er wordt onderstreept dat om de vrede te bewaren, zowel 
de privileges van de stad als de prerogatieven van de hertog moeten gerespec
teerd worden. In het conflict van 1449 vielen beiden samen : de hertog mis
bruikte juist de stedelijke gewoontes om zijn eigen invloed te vergroten. De 
proportionele verdeling die hij in 1449 zo voorstond, zou als eerste sneuvelen bij 
de door hem opgelegde vrede van Gavere89• 

Verschillende andere aantekeningen gaan in op het conflict : de maatregelen die 
de hertog trof na de aanvankelijke weigering een nieuwe verkiezing te laten 
doorgaan90

, de uiteindelijke wijziging van de schepenbanken « also hem be
liefde »91 en de daaropvolgende eis van Filips zijn drie tegenstanders uit te 
leveren« om zijnen wille mede te doene »92

• Het vorstelijk argument dat de drie 
Gentenaars bedrog gepleegd hadden, wordt niet tegengesproken : 

Item, den vierden juny in dit jaer sand hertog he Philips binnen des er stede te 
kennen ghevende bedroch dat Daneel Sesanders ende Lievin de Pottere ende 
Lievin Sneevoet voort hadden ghestelt93 • 

Joos vander Stoet situeert het begin van de oorlog tussen de hertog en de stad in 
het schepenjaar 1450. De onmiddellijke aanleiding is de weigering van Gent 
tegen het voorstel vanFilipsin een vaste belasting op het zout (vaste zoutgabene) 
in te stellen. Met de voorafgaande perikelen rond de schepenverkiezing wordt 
schijnbaar geen verband gelegd. 

Item, in ditjaer zo begonst doorloeghe tusschen den grave Philips van Bourgognen 
ende die van Ghendt ter eausen van dat hij, grave Philips, begheerde te hebbene 
van eiken sack souts XVIII gr., dwelc hem ontseyt was94

• 

Er wordt geen twijfel over gelaten dat de oorlog zelf wreed en hard was en een 
ware ravage aanrichtte : 
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Item, in den selve orloghe was te Ghendt groote steerfte ende dieren tijt van 
• . 95 WlJne ... 

Ende was die felste oorlo ghe die noyt was. Men gaffe r niemant vrij, noch men hilt 
er niemant oppe96

• 

Het verslag van de oorlog beperkt zich verder tot enkele oorlogsfeiten en de 
bijzonderheden van de schepenverkiezing van 1451. In een latere randnota 
wordt even terzijde op het bestuur van de drie hoofdmannen ingegaan. De 
uiteindelijke nederlaag te Gavere, de vrede en de« amende honorable » worden 
in één aantekening samengegooid. Erboven, in de schepenlijst, werd met 
kruisjes aangeduid welke schepenen het leven lieten op het slagveld. 

Item, in dit jaer was den strijt te Gave re. Daer bleven die hier ghecruust staen. 
Het ghebueerde op eenen maendach, den XXIII hoymaent. Ende op den xxven 

in de selve rnaent was den pays ghemaect. Ende XX_Xen dach was den voetval 
ghedaen97

• 

In tegenstelling tot de beschrijving van de vorige opstanden is er meer structuur 
in de aantekeningen. De chronologie klopt wel niet volledig, maar het lijkt erop 
dat Joos beter begreep waarover het ging en een beter inzicht had in de 
achtergrond. 

4.4.1.4.10. De Blijde Intrede in Gent in 1458. 

Item, in dit jaer zoo quam de grave Philips eerst te Ghendt van der oorloeghen 
ende quam den XXIII april ende vertrac den IX meye [later bijgevoegd :] naer 
den paeys van Gavere98

• 

De Blijde Intrede vanFilipsin 1458, die de verzoening na Gavere symboliseerde, 
wordt slechts kort aangestipt in het handschrift van Joos vander Stoet. Niets 
wordt gezegd over de feestelijkheden die ermee gepaard gingen. Waarschijnlijk 
hadden deze feesten in de zestiende eeuw niet meer dezelfde roem en bekendheid 
die ze ooit hadden gehad. Joos beschrijft immers wel met veel zin voor detail en 
levendigheid de inkomsten uit zijn eigen tijd en de weerslag ervan in de stad. 
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4.4.1.4.11. De opstand naar aanleiding van de Blijde Intrede van Karel de 
Stoute in 1467. 

De rellen bij de intrede worden samengevat in twee aantekeningen, die vrij sterk 
met elkaar verwant zijn en ook herinneringen oproepen aan de aantekening uit 
het vijftiende-eeuwse memorieboek uit het Gentse Rijksarchief. 

Item, in dit jaer was tcaljoothuus omme gheworpen ende doen bleefSente Lievin 
staende up de maert ende alzo daerhuut te Ghendt een wapenynghe99

• 

Item, up Sinte Piedersdach in wedernaent zo liepen die van Ghendt tkeyllothuus 
omme ende bleven staende met Sente Lievin up de Vrindachmaert100• 

Opvallend is dat in de eerste aantekening net als in het vijftiende-eeuwse 
handschrift het de heilige is die de actie lijkt te dragen 101

• Hij is de enige 'persoon' 
die vermeld wordt. In de tweede aantekening zijn « die van Ghendt » de 
schuldigen en wordt niet verder gespecificeerd. Karel de Stoute zelf wordt niet 
genoemd. Op dezelfde folio's staan enkele aantekeningen over zijn intrede, maar 
er wordt op het eerste zicht geen verband gelegd. Toch wist Joos vander Stoet 
waarover het ging, want hij heeft een chronogram aan de gebeurtenissen gewijd. 

'T Volc scoot int harnasch, 't bedreefremoer, 
In Ghendt daer Karel tlandt bezwoer102

• 

Ook de nasleep van de korte opstand tegen de hertog krijgt enige aandacht. De 
volgende twee aantekeningen staan bij het schepenjaar 1469: 

Item, in dit jaer zo begheerdehertog he Karelan die van Ghendt vulcammen 
thebbene zijn begheerte van den meshuse dat zij het kelgoethuus omme gheloepen 
hadden ende wapenijnghe ghemaect hadden als hij zijn intreye dede, het welke 
zij hem vuldeden. Ende quam te Ghendt den ·XXX· in meye met zeer scoenen state 
ende men bedreef groete tryonphe. 
Item in zelve jaer was afgheleyt het draghen van Sente Lievin, alzo men 
ghecostumeert was te draghene. Men voerden t' Hautemineenen orsbaer103

• 

De aantekening is helemaal anders geconstrueerd dan de vijftiende-eeuwse 
equivalent. De auteur uit de vijftiende eeuw beschreef hoe de Gentenaars tegen 
hun zin moesten voldoen aan de onredelijke eisen van de hertog, onredelijk 
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omdat het de intrekking betrof van recente gunsten en de vernietiging van een 
eeuwenoud privilege. Ook hier is Karel uitdrukkelijk de eisende partij, maar zijn 
eisen zijn gerechtvaardigd. De Gentenaars hebben zich misdragen en amok 
gemaakt en dan wel nog tijdens zijn intrede. Het eerste deel van de eerste 
aantekening verwijst naar de amende honorable in Brussel op 8 januari 1469. De 
tweede aantekening gaat in op één van de bepalingen van de vrede van Sint
Lieven (of« brieven van verbande » ), die dezelfde dag werd uitgevaardigd. Die 
luidde dat de pelgrims niet langer de relikwieën van Sint-Lieven zelf mochten 
dragen, maar dat ze eerzaam en vroom op een paardekar naar Hautem moesten 
vervoerd worden. Blijkbaar vond men dat lichamelijk contact met de heilige de 
gemoederen te veel kon ophitsen104

• 

Een aantekening bij 1470 gaat nog meer uitgesproken in op de bepalingen van 
de vrede van Sint-Lieven. Hier wordt gezegd dat de banieren en privileges naar 
Brussel moesten gevoerd worden en dat « die van Ghendt waren verboden 
aldaer niet meer in de wapenynghe te Zoopen up de verbuerte van lijf ende 
goede 105 ».Die laatste zin is interessant omdat het gaat om een foute interpretatie 
van de bepaling dat iedereen die tegen de vrede van Sint-Lieven inging lijf en 
goed verloor en het recht op een ambacht. Negenjaar later, bij de opstand na het 
aantreden van Maria van Bourgondië, werden de ondertekenaars van de « brie
ven van verbande » hard aangepakt. Eén van de redenen was de misvatting dat 
in die akte het recht op« wapening he »verboden werd en iedereen tot verklikking 
verplicht werd 106

• Blijkbaar leefde dat idee voort in de kronieken 107
• Joos kan ook 

beïnvloed zijn door de tekst van de Carolijnse Concessie, waarin de bepaling dat 
men bij nieuwe opstandigheid lijf en goed verloor, wel opgenomen was 108

• 

Met de intrede op 30 mei wordt het bezoek van Karel de Stoute en zijn dochter 
Maria op 31 mei 1469 bedoeld. 11 dagen ervoor was ook de hertogin Margaretha 
van Y ork in de stad geweest. Deze intreden moesten de verzoening van de stad 
met de hertog symboliseren na de zware straf die hij hen opgelegd had. De 
notabelen overstelpten de vorst met geschenken en overal traden ambachtslieden 
op in tableaux vivants. De grootste attractie echter was een steekspel tussen 
stedelijke en hertogelijke vertegenwoordigers op de Leie109

• Het enthousiasme 
zal echter wel niet zo groot geweest zijn als anders, want de hertog bleef 
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onverbiddellijk. Ook de verschrikkelijke ondergang van de stad Luik - Karel de 
Stoute had enkele Gentenaars als getuigen meegenomen - lag nog vers in het 
geheugen 110• Voor Joos is dit echter allemaal te lang geleden. Daar komt bij dat 
hij een bijzondere - en wegens diens algemene impopulariteit niet erg voor de 
hand liggende - voorliefde voor Karel de Stoute lijkt te koesteren. Tussen deze 
korte aantekeningen volgt een drie bladzijden lang verhaal ter illustratie van de 
rechtvaardigheid, wijsheid en goedheid van de hertog (zie 4.4.1.3). 

4.4.1.4.12. De opstand van 1477. 

Ditmaal zijn er vrij veel aantekeningen over de gebeurtenissen van 1477, maar 
toch blijft alles erg onduidelijk. Zo wordt nergens gezegd dat het verzet tegen de 
vorstelijke centralisatie gericht was. Ook over het Groot Privilegie, de geweste
lijke privileges of de vervanging van het charter van Senlis wordt niet gesproken. 
Wel zijn er losse aantekeningen over de eedaflegging van Maria, het heropenen 
van de poorten, de herinvoering van de oude Sint-Lievensprocessie en verschil
lende executies 111

• Later heeft vander Stoet een blaadje bijgevoegd waarin hij de 
gebeurtenissen te Gent iets systematischer beschrijft: de beroering over de 
« brieven van verbande » en het onderzoek naar de verantwoordelijkheid, de 
weigering van de ambachten hun gildehuizen te verlaten en hun eis tot berechting 
van diegenen« die de stede mes/eet hadden», de executie van zes poorters, de 
bezetting van de Vrijdagsmarkt, de executie van de kanselier, de heer de 
Humhercourt en de ridder Jan van Melle en de tweede schepenverkiezing in 
hetzelfde jaar112

• 

Enkel de voormalige stedelijke bewindvoerders worden zijdelings beschuldigd 
van wanbeleid. Bij de aantekening over de executie van de Bourgondische 
edelman de Humhercourt daarentegen heeft Joos er later nog bijgevoegd dat 
deze op het moment van zijn onthoofding « heere van der oerdene » was. De 
terechtstelling van een ridder van het Gulden Vlies maakt dus wel indruk en lijkt 
een reden tot afkeuring. Verder is het niet erg duidelijk wat vander Stoet over de 
hele situatie denkt. Opvallend is bijvoorbeeld dat hij een chronogram wijdt aan 
de dood van Karel de Stoute en aan het huwelijk van Maria met Maxiruiliaan van 
Oostenrijk, maar niet aan de toch belangrijke omwenteling in 1477. 
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4.4.1.4.13. Het oproer van februari 1479. 

Het gewapend verzet van enkele neringen tegen de geplande taks op het bier in 
het voorjaar van 1479 had een speciale status in het memorieboek van Roeland 
de Baenst, omdat die er als voorschepen persoonlijk bij betrokken was. In het 
zestiende-eeuwse handschrift worden er enkele zinnen aan gewijd. De verhou
ding van Joos tot de rellen is uiteraard heel anders. De Baenst schreef over wat 
hij zelf meegemaakt had, vander Stoet verwijst naar bekende voorvallen uit het 
verleden. Het conflict heeft zelfs een eigen naam gekregen in het historisch 
bewustzijn. De Veebrug, de plaats waar neringen en magistraat tegenover elkaar 
stonden, staat daarin centraal 113• 

Item, in dit jaer was de Veeburchsche wapenynghe den XXVI sporkele. Daer 
waren wederstaen de ballynghen die quamen teghen heere ende wet114

• 

Net als in het relaas van Roeland de Baenst wordt benadrukt dat het om een 
aanval tegen « heere ende wet » ging. Hier wordt de schuldige partij echter als 
« ballynghen » aangeduid, iets wat niet klopt. De vergissing van Joos kan als 
volgt verklaard worden : even ervoor staat een aantekening die op hetzelfde 
oproer slaat, maar het als een complot omschrijft en zich concentreert op de 
namen van diegenen die na het onthullen ervan verbannen werden 115

• Enkele van 
die namen komen inderdaad overeen met een selectieve lijst die Victor Fris 
geeft116

• Vander Stoet ging er waarschijnlijk van uit dat het om een ander conflict 
ging, dat het gevecht op de Veebrug onmiddellijk voorafging, en dat het de eerder 
verbannen ambachtslieden waren die opnieuw naar de wapens grepen. 

4.4.1.4.14. De opstanden tegen Maximiliaan van Oostenrijk. 

De oorlogen tegen Maxiruiliaan krijgen veel aandacht in het memorieboek van 
Joos vander Stoet. Het gaat echter niet om een gestructureerd verhaal maar om 
een losse aaneenrijging van feiten en gebeurtenissen, die soms wel, soms niet 
met de opstanden te maken hebben. Het begin van de opstand wordt in het 
schepenjaar 1483 gesitueerd. 

Ende int zelve jaer beghonste de oorlog he tusschen de hertog he Maximyliaen 
van Oostrijcke ende den lande van Vlaendren 117

• 

11 3 

114 

115 

116 

117 

De huidige naam van de Veebrug is de Grasbrug : M. Gysseling, Gent's vroegste 
geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, p. 81 nr. 519. 
UB Gent, hs. 2337, f' 108 V

0
• 

UB Gent, hs. 2337, f' 107 v0
• 

V. FRIS, L'émeute de février 1479 à Gand, BMGOG, XVII, 1909, p. 194. 
UB Gent, hs. 2337, f' 112 r0

• 

213 



De schuld wordt opnieuw bij individuele personen geplaatst, zoals de heer van 
Gaasbeke die« onpays ghemaect adde tussen de prinche Maximiliaen ende die 
van Ghendt 11 8 ». Maxiruiliaan zelf wordt niet echt als een milde vorst afgeschil
derd. Het einde van de eerste opstand werd bezegeld door een amende honorable 
op 22 juli 1485 in het Prinsenhof en de aanstelling van een nieuwe schepenbank 
de dag erop. De aantekening hierover is erg expliciet : Maxiruiliaan kiest de 
schepenen die hij wil, die schepenen moeten de vrede van Gavere bezweren en 
alle privileges van Maria van Bourgondië worden herroepen 119

• 

Het jaar na de 'vrede' werd Maxiruiliaan tot Rooms koning verkozen. Op 29 juli 
1486 liet hij zich in zijn nieuwe waardigheid bewonderen door de Gentenaars. 
Zodra hij de stad verlaten had, brak een reeks van nieuwe onlusten uit. Op 25 mei 
1487 waagden 12 ballingen het de stad binnen te dringen om daar keet te 
schoppen 120

• Joos vander Stoet wijdt een vrij lange aantekening aan de gebeur
tenissen: 

Item, int zelve jaer des sondaeghs voor syncxene den XVIII meye ten neghen 
hueren voor der noene zo quamen eeneghe ballijnghe ten ghetale van XVI oft 
XVIII te Sente Baefs inne, al roupende ende teeken te maken van beroerten mé 
ghespannen boghen ende ander wapene om doot te slane heere ende wet ende 
ander goede mannen, alzoot wel bleeck. Ende sloughen in 't Scepenhuus doot 
Jan van Vaernewijc, heere van Bost, hem ansegghende dat hij een paysmaker 
gheweest hadde. Ende trocken voort met ghespannen boghen tot der Vischmaert 
ende som in Sinte Niclauskeercke, daer een priester zijn eerste messe zanck. 
Ende moest laten zijnen dienst staen. Ende quamen weder over de Hooghpoort, 
daer zij vonden Denijs vander Sara ende de cnape van neerijnghen. Ende 
sloughen om doot te slaene. Ende als zij saghen dat hemlieden niemant bij en 
quam, zij trocken som naer den wijnaert om te commen ter Keyserpoerte huut. 
Maer midts tvervolght van merJoosvan Gistele, met die hem ancleefden, ende 
den recontre van Jacob Vollaert, zo worden zom ghevanghen, zij wijve van den 
voorseiden den ballijnghe, te weten Jacob Mueleneers, Pieter de Roevere, Joos 
vander Burcht, Clays van Resseghem ende Lievin van den Walle, ende drie die 
vander sake wisten : Olivier van Hulle, Gheert vander Heyen ende Jan Stuvaert, 
barbier [later in de marge bijgevoegd:] ende waren alle achte onthooft121

• 

De ballingen moeten niet op enig begrip rekenen. Ze tartten het wereldlijk en het 
geestelijk gezag - dat laatste was een heel gevoelig punt in de zestiende eeuw -
en de goede burgers en hadden geen ander doel dan dood en vernieling te zaaien. 
De opstandigheid wordt hier diepgaand veroordeeld, maar slechts tot enkele 
rebellen beperkt. 
In andere aantekeningen worden de veldslagen vermeld, maar zonder verdere 
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details en dus ook zonder appreciatie. Wie schuldig is aan het conflict en wie in 
zijn recht is, maakt echter niet meer uit, de stad kan toch niet op tegen de hertog 
van Oostenrijk: 

Ghendt zijt vroet intijts voordachtich, 
Want de grave van Vlaendren es u te machtich 122• 

Het was voor Joos vander Stoet wonderbaarlijk dat de stad min of meer heelhuids 
uit de oorlog gekomen was. De vrede was meer dan welkom. Dat die vrede zo 
vernederend was (Cadzand, 1492) wordt er niet bij gezegd. 

Item, snachts naer dat Remeeus versleghen was, was men hute om de stede in te 
nemene. Maer God versacht bij myrakelen ende curt daemaer wart pays, gode 
lof 23. 

Vander Stoet lijkt globaal tegen de oorlog te zijn. Elke poging om de opstand aan 
te wakkeren wordt negatief beoordeeld. Maximiliaan wordt echter niet verde
digd. Er wordt geen poging ondernomen om zijn reputatie te redden, zoals dat 
bij Karel de Stoute het geval was. De afkeer voor de oorlog is eerder ingegeven 
door de gedachte aan de rampzalige toestand van de stad in die tijd. De oorlog 
was van voor Joos' tijd, maar de generatie voor hem had ze wel meegemaakt. 
Toch is ze ook al echt geschiedenis geworden. Als de Antwerpenaren op Sint
Jorisdag (23 april) 1485 erin slagen het blokhuis dat bij Kalloo gebouwd was om 
een embargo op de Schelde te forceren, te veroveren 12

\ geeft Joos vander Stoet 
er als historische noot bij : « waerom men heden sdaechs tot Handwerpen Sent
Joorisdach viert125 ». 

4.4.1.4.15. De rellen bij de intrede van Karel V. 

Karel werd in januari 1515 meerderjarig verklaard. Op 24 februari 1515- zijn 
vijftiende verjaardag - deed hij zijn intrede in Gent als graaf van Vlaanderen. 
Naar oud gebruik moest hij in de Sint-Janskerk de eed van trouw zweren, maar 
de jonge Karel drong aan op een nieuwe tekst waarin de restricties voor de graaf 
veel minder groot waren. Dit was een reactie op een bedeweigering door de stad 
in 1511. Tijdens de plechtigheden bleef alles rustig, maar enkele dagen later brak 
toch beroering uit onder de wevers. Zij wilden hun overdeken verkiezen volgens 
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de oude gewoontes die in voege waren tot aan de vrede van Cadzand (1492). De 
oproerlingen werden aangehouden, twee ervan werden onthoofd en vier verban
nen. Op 11 april liet Karel een decreet uitvaardigen, dat later smalend het 
« Calfvel » zou genoemd worden. Daarin werd de vrede van Cadzand krachtig 
bevestigd 126

• Het« Calfvel »zou als symbool van de vorstelijke suprematie een 
belangrijke rol spelen in de opstand tegen Keizer Karel in 1539-1540. In 
september 1539 werd het op verzoek van de ambachten en tegen het advies van 
de notabelen in, die een heftige reactie van de keizer vreesden, op het stadhuis 
gecancelleerd. De volkshaat was zo groot dat het document door de menigte in 
duizenden stukjes werd verscheurd 127

• 

De aantekening van Joos vander Stoet over de gebeurtenissen is heel kort: 

Item, den vierden in maerte beswoer hertoghe Kaerle dlandt van Vlaenderen 
ende de de zijnen eedt Sintelansin de keercke. Ende de eedt ghedaen 128 ghemeute 
op de Vrindachmaert129

• 

De vaagheid van de aantekening is zeker niet te wijten aan gebrek aan interesse 
voor de figuur van Karel. Joos volgt zijn 'carrière', zijn militaire expansie, zijn 
bezoeken aan de steden in deN ederlanden. Deze intrede van de keizer riep echter 
te pijnlijke herinneringen op. Vander Stoet wist maar al te goed hoe gevoelig de 
kwestie van het « Calfvel » lag, wat het latere lot van dit document was en wat 
daarvan de gevolgen waren. Omdat hij de relaties met de vorst zo rooskleurig 
mogelijk wil voorstellen, spreekt hij er liever niet over. 

4.4.1.5. Feesten en evenementen in de stad. 

Joos vander Stoet was meer dan trots actiefbetrokken te zijn geweest bij één van 
de grootste stedelijke festivals uit zijn tijd, niet zonder reden het Grote Rederij
kersfeest ( 1539) genoemd. Het verschafte hem een eigen identiteit en in zijn ogen 
een plaats in de geschiedenis. De enige aantekening bij de schepenlijsten waarin 
hij zichzelf met naam noemt, vertelt zijn avonturen als bode van de Fonteine. 
De aantekeningen over feesten en feestelijke gebeurtenissen in de vorige eeuwen 
zijn in dezelfde trant als die uit de vijftiende eeuw. Opnieuw gaat het om het 
bezoek of het verblijf van personaliteiten - variërend van hoge buitenlandse 
vorsten tot exotische personages van divers pluimage-, intreden van leden van 
de vorstelijke familie en feestelijkheden of plechtigheden op de cruciale momen
ten van hun bestaan (geboorte, huwelijk, overlijden) en feesten door de stedelijke 
overheid of stedelijke groepen georganiseerd. 
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Eén voorbeeld uit de aantekeningen over de veertiende en de vijftiende eeuw wil 
ik toch even aanhalen. De vijftiende-eeuwse auteurs waren gefascineerd door het 
gevolg van de zigeunervorst Miehiel van Egypte ; vander Stoet geeft blijk van 
eenzelfde verwondering door drie aantekeningen in te lassen over de komst van 
een Oosters gezelschap, gasten van Filips de Goede, tot in Gent (1461). Hij 
noemt ze« Turken ende groote he eren huut heydenessen » 130

• Eigenlijk ging het 
om een delegatie van Oosterse christelijke potentaten die bij Filips steun kwam 
zoeken voor de strijd tegen de Turken. De delegatie verbleef een tijdje in Gent 
om zich voor te bereiden op de audiëntie bij de hertog 13 1

• De beschrijving van het 
bezoek gaat echter niet zozeer in op de eigenaardigheden van de ambassade, als 
op de rondleiding die de Gentenaars gaven : ze toonden de vreemdelingen « de 
engienen, de tresorie van den previlegen int beelfroet ende al de stede »132

• De 
trots om de eigen stedelijke verwezenlijkingen is overduidelijk. De militaire 
macht, de vrijheden en de architectuur maken de kern uit van datgene wat Gent 
haar uitstraling verleent. 

Joos heeft ruime aandacht voor de feesten en plechtigheden uit zijn eigen eeuw, 
die hij vaak zelf meegemaakt heeft. Naast kleinere evenementen, zoals het 
leggen van de eerste steen van een nieuwe brug of een nieuw gebouw, hebben 
slechts twee spektakels die Joos beschrijft niet direct een vorstelijk karakter. De 
eerste is de begrafenisstoet van de abt van de Sint-Baafsabdij Raphaël de 
Mercatel, een bastaardzoon van Filips de Goede, waaraan vander Stoet een korte 
aantekening wijdt133• Wat bijzondere aandacht trekt is het feit dat het lichaam van 
de abt met honderd paarden van Brugge naar Gent gebracht werd 134

• Het tweede 
niet-vorstelijke feest is uiteraard het Grote Rederijkersfeest van 1539. In de 
schepenlijsten worden er slechts twee chronogrammen aan gewijd, maar dat 
wordt gecompenseerd door een lange opsomming van deelnemers en prijzen in 
het begin van het handschrift135 • 

Voor het overige concentreert Joos zich op de intreden van de vorsten in de stad, 
hun eedaflegging, de ontvangst van hoge gasten in de vorstelijke residentie en 
de daarmee gepaard gaande feesten. Viermaal geeft hij een beschrijving van die 
feestelijkheden. De eerste maal gaat het om de intrede van Karel in Gent « als 
ghecoren Roemsch coninc, toecammende keyssere » en zijn broer Ferdinand in 
1520136

• Joos beperkt zich ditmaal nog tot de opmerking:« Ende noeynt en was 
binnen Ghendt heerlic zo rijckelic gheviert». 
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De intrede van Filips, Karels zoon, als graaf van Vlaanderen in 1549lag verser 
in het geheugen. Tussen de plechtigheid en het moment dat Joos zijn memorie
boek begon waren maar een vijftal jaren verstreken. 

Item, in dit scepedom den Xl/en hoymaent op eenen saterdach quam binnen 
Ghendt Philippus, de zuene van der keysere Karele, daer grooten cost ghedaen 
was van vieren. Ende de goede mannen reden jeghen den prinche in grooten 
ghetale, ghecleet al int zwert fluweel ende zwerte fluweelen hoeden met witten 
plumen 131

• 

De huldigingstocht van Filips in de Nederlanden had het karakter van een 
weelderige triomftocht138

• Vander Stoet beperkt zich echter tot de kostuums van 
de stedelijke verwelkomingsstoet. Hoe groot zijn gehechtheid aan de vorsten 
ook is, hij vindt het aandeel van de stad in de feesten toch belangrijker. Ook een 
ander aspect van zijn persoonlijkheid speelt hier een rol. Joos is een winkelier 
met oog voor de materie, het detail en de waarde ervan. In de beknopte 
aantekeningen heeft hij wel vaker aandacht voor kledij en de stof waaruit ze 
vervaardigd is. Het meerseniersambacht, waarvan Joos lid was, was onder 
andere gespecialiseerd in het verhandelen van textielwaren en kledingsstukken. 
Het ging hoofdzakelijk om de duurdere zijden, satijnen en fluwelen stoffen, die 
aan de adel, geestelijkheid of rijke poorters verkocht of verhuurd werden 139• Het 
is mogelijk dat Joos- of zijncollega's-direct betrokken was bij de kosturnering 
van de stedelijke delegatie. 
De vorstelijke aanwezigheid in 1556 en 1559 wordt veel uitgebreider beschre
ven. Ditmaal gaat het om eigentijdse aantekeningen. In augustus 1556 kwam 
Keizer Karel met zijn twee zusters, Eleonora en Maria, naar Gent in afwachting 
van zijn vertrek naar Spanje via Vlissingen. Veertien dagen lang verbleefhij met 
zijn zusters, zijn zoon Filips en zijn nicht, dochter van zijn zuster Isabella en 
Chrisliaan van Denemarken, in de stad140

• 

Item, in dit jaer quam den keyssere Karolus de vijfste van dien name binnen 
Ghendt den xpre in ougste ende was ghelogiert up den Poel int thoofvan de he ere 
vander Cappelle, ende was alsdoe hoochbalgu van Ghendt. 
Item, beede keyssers zusters camen ooc te Ghendt den XIII in ouste. Eleonora, 
de auste zuster, wedue van den coninc van Franckerijcke, was ghelogiert int 
huus van meester Jan Everaert naest der backers huus. Ende de ander zustere 
was ghelogiert jeghen overe int huus van Lievin vander Muelene, ghenaempt 
Marie, wedue van den coninc van Ongarien. Ende doe was aldaer ghemaect een 
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alleye over de strate om te gaen deen tot dandren. Ende waren noch ghemaect 
in vele dyversche lochtinghe dueren in de mueren van daer den keyser ghelogiert 
was tot int hoofvan Fynis, daer zijn zone ghelogiert was. Ende ghijnghen alzo 
deen toten andren zonde up strate te commene. 
Item, Philips, coninc van Ynghelant zijnde, grave van Vlaendren, quam ooc te 
Ghendt den xvpren in ouste ende was alsdoe ghelogiert int hoofvan Fynis. 
Item, de hertoghinne van Loreynnen, de dochtere van den coninc Kerstoffels van 
Denemaerke die hij ade bij Ysabeelle, de zustere van den keysere Carolus, was 
ooc te Ghendt ende was ghelogiert in Sente Michielsstrate ten huuse van Jan 
Baers. Ende ghijnc van bachten deentotten andren. 
Item, int hoofvan Ravestein vooren was ghelogiert de hertog he van Savoeyen. 
Item, int zelve hoof bachten was ghelogiert den preve raet. 
Item, in de sen zelve tijt stac men in de Coorenleye te wat ere, present den coninc 
ende alle de heeren van den hove, om prijs. 
Item, als doe wasser eenen Joos van Huerne, gheseyt 'Paeyskindekin' metten 
gheselscepe van den Coorennaerde. Die stack er al af ende hij ghijnc droghe af 
van den lane. 
Item, den coninc Philips van Ynghelant ende grave van Vlaenderen dede den 
selfstenloosvanHuerneschinckenvoorzijnenarbeytendezijnderveelvaertXII 
gauden croenen. 
Item, als doe wasser ooc ghestelt een draeyende hussekin in de Leye op eenen 
mast om datte te beclemmene, ghelijc die van Maestrict hier stelde int schietspel 
van den crusboghe intjaer XIIIIC. ende XCVII. Ende was beclommen drij reysen 
van dri personen deen ghenaempt Francoeys Clemme ende dander ... 141

• 

Item, den keysere vertracht huut Ghendt met beede zijn susteren den XXVIII 
ouste naer Zeelant, om te vervachtene den wint om te varen naer Spaeng en. Ende 
staeken af den xvsren september. Ende hemlieden convoyhierde de heere vander 
Cappelle, hoecbalgu van Ghendt, met vele scepen daertoe be reet tot in Spaengnen 
toe. En quam wederomme te Ghendt ghesont slijfs. 
Item, Philips, coninc van Ynghelant ende grave van Vlaenderen, vertracht als 
doe huut Ghendt den Ixsren novembris int selve jaer LVI naer Brusele142

• 

De aantekening beschrijft het gebeuren opnieuw vanuit het stedelijk gezichts
punt. In het eerste deel staan de logies in de Sint-Michielswijk en de verbouwin
gen aan de huizen centraal. De vorsten logeerden soms in herbergen, maar de 
Habsburgers gaven meestal de voorkeur aan de grote comfortabele woonhuizen 
van particulieren 143

• Joos creëert het beeld van een vorstelijke microkosmos, die 
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tegelijk erg dichtbij is. Hij leefde waarschijnlijk effectief in de buurt. In 1523 
althans woonde hij in een huis in de Burgstraat Tenzij hij intussen verhuisd was, 
moest hij slechts een straatje omlopen om zich te kunnen verwonderen over de 
spitsvondige constructies, die een blok huizen en hoven tot een tijdelijke 
vorstelijke residentie omgevormd hadden. 
Het tweede deel van de tekst concentreert zich op het steekspel en het draaiend 
huisje op de Korenlei. Joos verwijst naar een gelijkaardig gebeuren in 1498 
( schepenjaar 1497) tijdens het schietspel van de Sint-Jorisgilde op kosten van de 
stad Maastricht. Dit historische weetje is niet te wijten aan het opzoekingswerk 
van Joos zelf, in de kroniek van Jan van den Vivere wordt hetzelfde verteld en 
wordt erbij gezegd dat de stellage expliciet naar die van Maastricht genoemd 
werd 144

• 

Joos vander Stoet gaat zich niet te buiten aan loftuitingen aan het adres van de 
vorsten 145

• Hij beschrijft alles nuchter en zakelijk. De aantekening is heel anders 
dan bijvoorbeeld de vijftiende-eeuwse over de Blijde Intrede van 1458 door 
Filips de Goede. Die beschrijving in het officiële memorieboek vertolkte de visie 
van de stedelijke overheid over een kritiek moment in haar bestaan. De wel
doordachte structuur verraadde de poging om een illusie van eenheid en van 
subtiel evenwicht tussen het beeld van onderwerping aan de vorst en behoud van 
stedelijke waardigheid te creëren. De beschrijving van vander Stoet is veel 
onschuldiger. Hij heeft geen politieke bedoelingen, de aantekeningen zijn louter 
persoonlijk (het memorieboek dat hij in opdracht geschreven heeft, loopt maar 
tot 1537). Door zijn pragmatische geaardheid is hij ook veel minder vatbaar voor 
symboliek. Hij beschrijft enkel wat hij gezien en gehoord heeft 146

• 

In de zomer van 1559 hield Filips II te Gent het 23e kapittel van het Gulden Vlies. 
Ook aan dit evenement wijdt Joos vander Stoet een voor zijn maatstaven lange 
beschrijving 147

• Op hetzelfde moment had Filips in Gent de Staten-Generaal 
bijeengeroepen. Op die Statenvergadering werd Filips zwaar aangepakt en dat 
was één van de redenen waarom hij de Nederlanden voorgoed verliet148• Joos 
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beperkt zich tot de feestelijkheden van het kapittel, de vergaderingen van de 
Staten-Generaal waren voor hem te veraf en te problematisch. 
Het eerste deel van de beschrijving gaat over de uitvaartmis die in de Sint
Michielskerk voor de Franse koning Hendrik 11 werd gehouden. Joos verdeelt 
zijn aandacht tussen de« heeren, prinsen ende voorsten »en de « temmerage 
ende scilderie »en« keersen ».Daarna gaat Joos in op het drie dagen lange feest 
van het Gulden Vlies en de missen en processies die daarmee gepaard gingen. 
Bijzondere aandacht gaat naar de kledij van de Vliesridders. Tenslotte wordt het 
steekspel dat ook ditmaal aan de Korenlei werd gehouden kort vermeld. 
Opvallend is dat de beschrijving van de feestelijkheden niet één geheel vormt, 
maar onderbroken wordt voor het relaas van heel andere voorvallen, namelijk 
een brand in Ronse en de executie van zes jonge mensen. Chronologisch klopt 
het perfect. Die dingen gebeurden effectief tijdens het verblijf van Filips II. In 
die tijd beschouwde Joos zijn memorieboek dus als een dagboek en vulde hij het 
trouw aan 149

• 

De vorst moest niet altijd lijfelijk aanwezig zijn om het stedelijke leven op te 
fleuren. De leeuwen die Keizer Karel in het schepenjaar 1535liet zenden wekten 
begrijpelijk ook de nodige aandacht en verbazing. 

Item, in dit jaer sant de keysere te Ghendt van Thunes vier leeuwen ende een 
leeuinne ende dat bij eenen Domynicus van Houcke, filius Pieters. Dewelke 
scepenen beghijten hem met eenen strijpten rock, gheborduert met der maeght 
van Ghendt. Daermede dat hij reysde weder naer den keysere 150

• 

Hier staan de goede relaties tussen keizer en stad centraal. Over de problemen 
met de vorst die eigenlijk al het jaar erop - door een bedeweigering - begonnen, 
blijft vander Stoet daarentegen opvallend zwijgzaam. Deze aantekeningen zijn 
niet eigentijds, misschien heeft Joos achteraf bewust de goede verhouding met 
de vorst willen benadrukken om de ernst en de betekenis van de opstand af te 
zwakken. In ieder geval wekken de leeuwen nog tweemaal zijn aandacht, in 1537 
als een opzichter door één van de nieuwe leeuwen wordt doodgebeten 151 en
wellicht nog veel tragischer- in 1559 als een andere leeuwenopzichter door een 
beer opgepeuzeld wordt : 

Item, in dit jaer den XIII/en junius was te Ghendt doot ghebeten den bewaerdere 
van den leeuwen van eenen beer, betrauwende hem tetene te ghevene duer de 
due re. Ende met dat hij de duere open de de, zo wan hem denberde duere af. Ende 
beetendoot ende atten wel alf 52

• 

Zo komen we bij een categorie van feiten die volledig ontbrak in de vijftiende-
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eeuwse memorieboeken. Het gaat om de kleine, dramatische, soms bizarre faits
divers die het stedelijke leven haar eigen kleur en karakter geven. Zo kan men 
onmiddellijk na het relaas over de komst van een Spaanse gezant bij de jonge 
hertog Karellezen : 

Item, int zelve jaer des vrindaeghs voor kerssavant quam binnen Ghendt eenen 
hert gheloepen ende spranck int water ende was ghevanghen an de hauten 
brugghe bij Sente Baefs153

• 

In plaats van de politieke gebeurtenissen van dat jaar te bespreken, vertelt Joos 
bij het schepenjaar 1537 over het voorval met de leeuw en voegt hij er in de rand 
de volgende aantekening over de wonderbaarlijke geboorte van een Siamese 
tweeling aan toe : 

Item, in dit jaer den derden ougste was te Ghendt in de Brantstrate gheboren II 
kinderen, tweemeyskinswesende, endewarenbeededeenandanderghegroeyt154

• 

Zo passeren nog een hele reeks ongelukken, dronkemansgevechten, branden, 
kleine wonderen en dergelijke meer de revue. In de periode dat de aantekeningen 
eigentijds zijn ( 1554-1566) worden die kleine gebeurtenissen nog meer gedetail
leerd en met een grote sensatiebelustheid beschreven. Elk nieuwtje dat de stad 
doorkruist heeft, zet Joos ertoe aan naar zijn gretige pen te grijpen en het voor de 
eeuwigheid vast te leggen : 

Item, in dit jaer waydet eenen grooten steereken windt dat jeghenovere den 
GuldenAppele eenen leeu viel van eenen ghevel. Ende viel een meyskin doot die 
stont en schuerde ende noch een ander ghequest155

• 

Joos beschrijft in de traditie van de memorieboeken de grote feesten en 
evenementen in de stad, maar gaat zelf wat zij eigen tijd betreft een stap verder. 
Het begrip evenement heeft bij hem een ruimere betekenis. De ellenlange 
reeksen executies zijn voor hem telkens een belevenis. Ook van branden, zowel 
binnen als buiten Gent, kan hij niet genoeg krijgen. En dan zijn ernatuurlijk ook 
de meest uiteenlopende tragische en wonderbaarlijke gebeurtenissen die alles 
zoveel levensechter maken. Het type van het memorieboek verliest bij Joos 
vander Stoet zijn sec karakter en krijgt bijwijlen zelfs een uitgesproken sensatio
neel en sappig tintje. 
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4.4.1.6. De stedelijke ruimte en de stedelijke symbolen. 

Item, in dit jaer de de de hertoeghe van Dygoen meten de stede van Ghendt bij 
Gillis de Grootheere, lantmeeter. Eerst den ommeloop van der stede was 
XXXIIJC roeden, elke roede XIII voeten. Item, van der Mudepoorte tot Sente 
Lievinspoorte van binnen eyst XIc roeden. Item, van Tenderweerelt toter 
Spetaelpoorte eyst xc roeden 156

• 

Hier staat de stedelijke ruimte centraal, niet als een symbolisch gegeven, maar 
in zijn meest concrete vorm. Waar Joos vander Stoet deze aantekening ook 
gehaald heeft- het gaat om het schepenjaar 1397 en de hertog Filips de Stoute-, het 
is duidelijk dat hij aandacht heeft voor zijn stad en haarruimtelijke gegevenheid 157

• 

Zakelijk als hij is, ziet hij dat graag in cijfers uitgedrukt. 
De stedelijke topografie blijft ook in dit zestiende-eeuwse memorieboek erg 
belangrijk. Net als de vijftiende-eeuwse auteurs geeft vander Stoet vaak als enige 
informatie bij een gebeurtenis de locatie. Opvallend is zijn grote aandacht en 
fascinatie voor de branden in de stad. Op zo'n moment komen de Gentse 
gebouwen, straten en wijken op een dramatische manier in de kijker. 

Ende was eenen grooten brant den XII in ougste ende beghonste op Meerhem 
ende up de Mude, de cappelle van der Noot Gods, de Papestrat ende den 
meestendeel van der Nieulande 158

• 

Joos is echt geïnteresseerd in de precieze locatie van deze gebeurtenissen : soms 
verwijst hij ter verduidelijking uitdrukkelijk naar zijn eigen tijd. 

Item, int zelve jaer was ooc den grooten brant up den Gansendriessche bij der 
Bijloke, daer nu staet het doestere van Sente Angneten159

• 

Ook in de - originele - aantekeningen voor de eigen tijd, worden geregeld 
branden beschreven. De informatie is nog concreter. De huizen worden precies 
gelokaliseerd, het uur wordt aangegeven, soms worden de eigenaars genoemd en 
het aantal slachtoffers vermeld. 

Item, inditjaerdenxxen octobre des vrindaeghs snachs tenelfhuere verherrende 
de viscoopershuus op de Vischmaert ende daerwuende doen inne Jacob Impins, 
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filius Jacobs, apotecaris 160
• 

De grootste brand tijdens het leven van Joos vander Stoet was waarschijnlijk die 
van 24 juni 1537, waarbij ongeveer vijftig huizen in de Sint-Lievenspoortstraat 
in de vlammen opgingen 161

• Bijna twintig jaar later herinnert Joos zich het 
precieze aantal huizen niet meer, maar kan hij de heftigheid van de brand wel nog 
bijna zintuiglijk voelen. 

Item, up den XXIII/ junii up Sente Jansdach in midden somere naer der noene 
omtrent ten drij huueren grooten brant bij Sente Lievinspoorte over beede zijden 
van der straten, zodat men in de strate niet passeren en conste van der grooter 
hitte. Ende daer verherrende een grooten quantenteyt van huusen162

• 

De bouwactiviteit in de stad blijft ook een onuitputtelijke inspiratiebron. Zowel 
wat de vorige eeuwen als wat de eigen eeuw betreft verwijst Joos constant naar 
de werken en aanpassingen aan openbare gebouwen, bruggen en dergelijke 
meer. Het Ra bot, dat tijdens de tweede opstand tegen Maxiruiliaan ( 1487 -1492) 
als versterking op de Lieve werd gebouwd 163

, wordt niet met naam genoemd, 
maar krijgt wel een versje. 

Uut dien als men LXXXIX seyde, 
XIII wedernaent zaterdach warachtich, 
bachten Wallemen den eersten steen leyde, 
bij den regierders als doe in wette voordachtich, 
in meeninghe de stede tommueren crachtich 
naert uutwijsen begonnen des weerex present, 
in bescudden den goeden insetene van Ghendt. 

Joos is ditmaal wel in staat de symboliek die van de stadsmuren uitgaat te vatten. 
Hij weet daarbij ook hoe weinig effectief die ommuringen gebleken zijn. Later 
voegt hij er zelf filosofisch aan toe : 

Gheen steerker mueren en stel men an steden, 
Dan de mueren zijn van eendrachticheden. 

Voor de eigen tijd beschrijft hij hoe tal van houten bruggen door stenen worden 
vervangen, hoe de werken aan het stadhuis vorderen, welke herstellingen aan de 
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voornaamste kerken worden gedaan en welke wijzigingen aan het belfort, zijn 
draak, klok, orgel en wijzerplaten doorgevoerd worden. Vander Stoet volgt ook 
de graafwerken aan het nieuwe kanaal, de Sassevaart, waarschijnlijk maar al te 
goed begrijpend dat het een onderneming met ingrijpende gevolgen voor de stad 
en haar slabakkende economie was 164

• 

De meeste van die aantekeningen hebben betrekking op het moment dat één van 
de personaliteiten van de stad de eerste steen van het bewuste bouwwerk komt 
metsen. Een kritieke gebeurtenis was de bouw van het Spanjaardkasteel, een 
dwangburcht middenin het Sint-Baafsdorp, die de Gentenaars na de fatale 
opstand tegen Keizer Karel voorgoed de lust tot rebelleren moest ontnemen165

• 

Over de emoties die deze ingreep bij de stedelijke bevolking losweekte en over 
het enorme politieke belang ervan, zwijgt Joos. Hij geeft wel precies de 
coördinaten aan van de eerste steen van het bewuste bouwsel, die op 12 mei 1540 
door de keizer zelf gelegd werd 166 

: 

Item op den XII dach van meye zo wart in de presencie van den keysere den 
eersten steen gheleyt van den castee ie. Ende in den zeiven steen es ghegraveert 
de date. Ende des en steen light in den houck van den casteele te Ghendtwart op 
de zuudtsijde ende int zeiven ouck oostwaert167

• 

Er zijn nog veel meer aantekeningen waaruit een grote aandacht voor de 
stedelijke ruimte spreekt. In de lange beschrijving van het vorstelijk bezoek in 
1556 gaat vander Stoet bijvoorbeeld opvallend gedetailleerd in op de precieze 
logies en de aanpassingen aan de huizen (zie 4.4.1.5). Nieuw is misschien dat hij 
de materiële ruimte ook verbindt aan personen. Dat is te wijten aan het feit dat 
nu niet enkel openbare plaatsen en gebouwen aandacht krijgen, maar ook privé
huizen. 
Algemeen lijkt de stad van Joos vander Stoet - toch wat zijn eigentijdse 
aantekeningen betreft- een andere stad dan die van de vijftiende-eeuwse auteurs. 
De auteurs uit de vijftiende eeuw beschreven de stad als iets onpersoonlijks. Heel 
zelden kregen de stedelingen zelf een rol en als dat wel zo was, dan kwam dat 
door hun uitzonderlijke status (zoals Jacob Van Artevelde), door hun, meestal 
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tragische, aandeel in een conflict (zoals de handlangers van Pieter Schoonaert) 
of omwille van één of ander buitengewoon feit (zoals een schepen die verbannen 
werd). Enkel wie zich op één of andere manier onderscheidde, wie echt 
geschiedenis maakte, kreeg een plaats in de annalen van de stad. Joos lijkt er 
minder op uit te zijn 'grote' geschiedenis te schrijven of hij heeft tenminste toch 
een ander concept van wat geschiedenis zou moeten zijn. Hij registreert het leven 
in de stad. Uiteraard is ook hij geïnteresseerd in wat afwijkt van het normale, 
maar hij gaat daarbij veel losser te werk. Het gaat evengoed om sensationele 
nieuwtjes als om belangrijke historische gebeurtenissen. Zijn stad lijkt ook veel 
meer bevolkt dan die uit de vijftiende eeuw. Hij noemt in zijn aantekeningen -
alleen al in de hele reeksen executies die hij bespreekt- heel wat stedelingen met 
naam. Soms gaat het om personen die zelf niets gedaan hebben om zich te 
onderscheiden, maar die wel bijvoorbeeld de eigenaar waren van het huis dat op 
een zekere nacht afbrandde. 
Ik wil hier niet beweren dat Joos een andere perceptie van het leven in de stad had 
dan zijn veertiende- en vijftiende-eeuwse voorgangers, maar wel dat hij een 
nieuwe visie had op het type van het memorieboek De vijftiende-eeuwse auteurs 
volgden het officiële model na en voegden er weinig nieuws aan toe. Joos vander 
Stoet vormde het type actief om. Wat de vroegere eeuwen betreft, vulde hij de 
gegevens aan met nieuw materiaal, voor zijn eigen tijd gebruikte hij zijn 
handschrift als een dagboek. We kunnen even vergelijken met een andere ons 
bekende auteur. Roeland de Baenst heeft zijn memorieboek ook een tijdje 
aangevuld met persoonlijke annotaties, maar heeft daarbij nooit het stramien van 
de annalistische aantekeningen opgegeven. Uitzonderlijk breidde hij het aantal 
aantekeningen per jaar uit tot drie of vier. Nergens wijst hij expliciet op zijn 
persoonlijke betrokkenheid. Vander Stoet is veel minder goed geplaatst om de 
politieke geschiedenis van zijn stad te volgen, hij oefende geen enkel openbaar 
ambt uit. Toch gaat hij voor zijn eigen tijd het aantal aantekeningen gevoelig 
opvoeren en gaat hij veel gedetailleerder in op diverse voorvallen. 

4.4.1.7. De wereld buiten de stad. 

In de vorige paragraaf werd aangetoond dat de aandacht voor de stedelijke ruimte 
en topografie even groot was als in de vorige eeuw, maar dat er wel een verschil 
in benadering was. Eigenlijk is er nog een ander belangrijk verschil, vooral toch 
wat de aantekeningen over de veertiende en de vijftiende eeuw betreft. Het 
perspectief is aanzienlijk verruimd. Andere steden lijken veel minder veraf. Ze 
zijn meer dan een terloops vermelde naam en blazen op tot echte stedelijke 
ruimtes. We worden nu ook geconfronteerd met hun topografie. Als er rellen 
uitbreken in een andere Vlaamse of Brabantse stad wordt dat niet enkel 
aangestipt, maar worden de gebeurtenissen ook gelokaliseerd in de desbetref
fende wijk of straat. Ook de belangrijkste bouwwerken in andere steden worden 
gesignaleerd. Dit alles is opnieuw te wijten aan het gretige gebruik dat Joos 
vander Stoet gemaakt heeft van bekende kronieken, die zich niet beperken tot de 
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geschiedenis van Gent. 
In de eigen zestiende eeuw lijkt de buitenwereld weer een stuk verderaf. Joos 
geeft de aandacht voor andere steden echter niet volledig op en vermeldt 
geregeld rampen in andere steden. Hij schrijft echter duidelijk volledig vanuit 
zijn eigen Gentse standpunt, of anders gezegd, over wat hij ziet of hoort als 
Gentenaar. Zo staat bij de aantekeningen over het schepenjaar 1557 een beschrij
ving van een hagelstorm in Brussel in het vorige jaar. Blijkbaar had Joos pas dan 
een betrouwbaar verslag gekregen van de gebeurtenissen: 

Item, int jaer XVC LVI int scependom van mer Chaerles de Gruutere, ruddere, 
heere van Exaerde, den XXIII/ april up eenen donderdach zo vielen binnen der 
stede van Bruussele zo vele haghelsteenen ende reghen dat de ghelaesveynsteren 
in de keereken insticken braken ende oeck schaelgen, tichele van den keereken 
ende huusen, in zulker wijs dat de lieden van der stede niet anders en wisten de 
weerelt en zaude ghehent hebben. Ende dede oeck insghelijcx groote scade ten 
platten lande 168

• 

De natuurramp in Brussel heeftJoosvan horen zeggen, soms kon hij het inferno 
in een andere stad ook met eigen ogen aanschouwen, zoals de brand in Ronse op 
21 juli 1559. 

Item den ·XX/en. julii was zo grooten brandt te Ronsse, zo datter verherrende bet 
dan XXIII/c huusen ende de · dri· keercken, staende up een keerchof, zo datter 
maer bleven staende acht huusen. Den brant was zo groot dat hij te Ghendt Sente 
Pieters ghezien was 169

• 

In de vijftiende eeuw was een gelijkaardige aandacht voor de omringende steden 
onbestaande. Toch werd af en toe naar verafgelegen gebieden verwezen. Deze 
aantekeningen deelden we in in twee categorieën. In de eerste plaats ging het om 
de veldtochten of veldslagen waarin de Gentenaars op één of andere manier 
betrokken waren. Ook in het memorieboek van Joos vander Stoet wordt een 
resem oorlogen en veldslagen opgesomd. We willen hier enkel een aantal 
belangrijke verschillen in de beschrijving van ook in de vijftiende-eeuwse 
handschriften behandelde militaire gebeurtenissen aanstippen. 
De Guldensporenslag kreeg in de vijftiende eeuw slechts een korte vermelding, 
met kleine nuanceverschillen afhankelijk van de auteur. Nu gaat er veel meer 
aandacht naar de beroemde slag : 

Item, in dit tweeste schependom XIIJC twee zo was den wijch bij Curterijcke te 
Groeninghe up Sente Benedittusdach den ·XXI· in maerte, daer de Vlaming he 
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victorie vochtenjeghen de Francoeysen, daer denfluer van Kersterijcke bleef, 
van den Franchoeysen meer dan XVM edellieden170

• 

De Guldensporenslag is symbool geworden voor het Vlaams-Franse antago
nisme. Hoe groot de overmacht van de Fransen ook was, de Vlamingen zijn erin 
geslaagd hun grondgebied te vrijwaren. Uiteraard wordt sterk met cijfers 
gegoocheld 171

• 

Na deze aantekeningen wordt nog een lijst gegeven van de grootste namen onder 
de doden. Deze lijst, die een latere aanvulling is, lijkt sterk op de versie uit de 
Excellente Cronike van Vlaenderen en er kan dus aangenomen worden dat 
vander Stoet zich hierop gebaseerd heeft 172

• De geciteerde aantekening komt niet 
uit de Excellente Cronike of een andere bekende kroniek. Waarschijnlijk heeft 
Joos zelf op basis van één van die kronieken de gebeurtenissen samengevat. 
Over het nogal schamele aandeel van de Gentenaars in de Guldensporenslag 
wordt niet gerept. In de latere zestiende-eeuwse memorieboeken - waarin de 
beschrijving van de slag enkele folio's beslaat - wordt hier echter wel op 
gewezen. De afzijdigheid van de stad wordt toegegeven, maar goedgemaakt 
door de prominente aanwezigheid van een Gentse held in de strijd. Het gaat om 
Jan Borluut die met een zeshonderdtal aanhangers uit de stad vertrok om de 
troepen van de graaf te vervoegen 173

• Het aantal volgelingen van Borluut is in de 
aantekening wel sterk vermenigvuldigd. 

In desen strijt voor Corterijcke was Jan Borluyt van Ghendt met vijf duusent 
ghezellen. Ende stac hem secretelic uuyt Ghendt zonder de wete van der stede, 
want tghemeente daer niet zijn en wilde174

• 

Aan de veldtocht van Karel de Stoute tegen de Luikenaars in 1467 werd slechts 
in één vijftiende-eeuws handschrift een aantekening gewijd. Ze drukte de 
ontzetting en angst uit omwille van het harde optreden van de hertog tegen de 
stad. Opvallend zijn de chronogrammen die nu aan de veldtocht gewijd worden. 
Joos vander Stoet geeft zijn mening krachtig te kennen in drie jaarverzen in de 
marge van het handschrift : 

Item dit es carnation van Ludic, de vierder reyse van hertoghe Karele: 
Der Lukenaers blasinghe es min dan sobre, Chaerles weert onteifde se dertich 
oe tob re. 
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Spelt dri waif Ludic, een ·M· daertoe, 
dertich octobre Karel want doe. 
Ludic, Ludic, Ludic, M, de vierder reysse. 

Carnation van Ludic : 
Elve in novembre creech Kaerle Ludic, 
De derde reysse intjaer XII/Ie LXV/l175

• 

De toon is triomfantelijk. In het eerste chronogram wordt wel gezegd dat Karel 
de Luikenaars ten gronde richtte, maar Joos toont geen spatje medelijden. Hij 
stelt enkel vast dat de inwoners van Luik hun trots verloren hadden. Het tweede 
chronogram lijkt op hoerageroep omwille van de overwinning van Karel. 
Blijkbaar vindt Joos de bestraffing van een opstandige stad gerechtvaardigd. 
Joos vander Stoet die weet wat Karel de Stoutes achterkleinzoon de stad Gent 
heeft aangedaan, kan toch met enthousiasme de ondergang van Luik verdedigen. 

In de aantekeningen over de veertiende en vijftiende eeuw wordt in verhouding 
tot de memorieboeken uit de vorige eeuw ook meer aandacht besteed aan de 
echte« universele »geschiedenis. In één aantekening- bij het schepenjaar 1354 
- wordt het beeld opgeroepen van een grote, duistere wereld vol onheil. Er wordt 
onder andere gealludeerd op de Zwarte Dood, die Europa in die tijd teisterde, en 
op de Honderdjarige Oorlog. Al die echte miserie wordt versterkt door een 
angstaanjagend natuurverschijnsel : een lange zonsverduistering. Slechts één 
concrete plaats wordt genoemd : de stad Basel, die geteisterd werd door een 
enorme aardbeving. 

In dit jaer waren in dyversche plaetse groote eerdtbevighe, zodat de stede van 
Bazele ende wel LXXX casteeZen daeronttrent averecht vielen. Ende die lieden 
wuenden in de bosschen. Ende het waren in die tijden veel dier tijden. Ende ooc 
groote orloghen ende pestylenchien. Ende in des en tijt waseenen grooten eclips, 
die wel XVII hueren lanc gheduerde. Ende waseenen eclips der zonnen 176

• 

Er gaat in dit memorieboek veel meer aandacht naar wat buiten Vlaanderen 
gebeurt, maar eigenlijk gaat het om dezelfde onderwerpen: Frankrijk en 
Engeland en de Honderdjarige oorlog, het Duitse Rijk, A vignon en Rome en de 
Turkse dreiging in het Oosten 177

• De angst en afkeer voor dat Turks gevaar blijft 
doorleven in vele aantekeningen en lijkt de voedingsbodem voor een ware 
xenofobie. 
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Item, in des en tijt den XXIX meye heeft Mahomet, die Turckscher keyser, die stadt 
Constantinopolen ghewonnen. Ende daer es al sulke grouwelijcke tyranye 
ghebuert, dattent niet ghesegghen en can 118

• 

De buitenwereld is echter niet altijd even dreigend. Ook goede dingen gebeuren 
er, en wetenschap en techniek gaan er op vooruit. Er wordt gewezen op de 
'ontdekking' (« aldereerst ghevonden »)van het buskruit in het begin van de 
veertiende eeuw 179 en - wellicht nog belangrijker voor vander Stoet - van de 
boekdrukkunst in Mainz halfweg de vijftiende eeuw 180

• 

Ook als hij over zijn eigen eeuw schrijft, vergeet Joos vander Stoet de wereld 
buiten de stad niet. De situatie is nu natuurlijk anders. De Nederlanden, Spanje, 
Italië, het Duitse Rijk en de Nieuwe Wereld worden geregeerd door dezelfde 
vorst. Het valt dan ook op dat bijna enkel over het buitenland gesproken wordt 
in relatie tot de avonturen van Filips de Schone, Karel V of Filips 11. En die zijn 
er genoeg : de oorlog tegen Frankrijk waarin ook de Engelse koning betrokken 
is, de verovering van Italië, de strijd tegen de hertog van Gelre, de strijd tegen de 
Turken, de godsdienstoorlog in het Duitse Rijk. De informatie hierover bereikt 
Vlaanderen door de filter van de vorstelijke propaganda. 

Item, in dit jaer den XI lauwe vertract den coninc van Castilgen naer Spaeng en 
met zijne vive, der coninghe, huut ZeeZant met XLII se epen. Ende was versteken 
bij den winde met alle zijnen se epen in Inghelant. Ende waren met groeten state 
ende eeren met den coninczone van Inghelant ende anders rudders inghehaelt. 
Ende den coninc van Inghelant sant hem van al dies hem soude moghen 
ghebreken van fictaelgen. Ende was daer jaeghende ende vlieghende, parlam
enteerende ende tryonfeerende met den coninc tot up Sente Joorisdach, den 
XXII/I april, XVC VI naer paesschen. Bij des en middele was ghelevert de Witte 
Roose bij den voorseiden coninc van Castilgen, die hij hadde in Ghelderlant 
ghevanghen. De welck Witte Roese dede den coninc van Ynghelandt brijnghen 
ter doot181

• 

De feiten worden hier heel wat rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid 
waren. Filips de Schone kwam inderdaad door een ongunstige wind in Engeland 
terecht, maar werd daar door Hendrik VII praktisch als een gevangene behan
deld. Deze liet Filips pas vertrekken nadat die zijn aartsvijand, de Earl of Suffolk, 
had uitgeleverd en een voor de Nederlanden ongunstig handelsverdrag had 
getekend 182

• 
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Soms kan vander Stoet de betekenis van een bericht nog niet volledig vatten. Als 
vrouwenverslinder Hendrik VIII zijn tweede vrouw Anna Bolleyn een kopje 
kleiner laat maken, roept dat voor de buitenwereld grote vraagtekens op 183

• Joos, 
die hier bijna twintig jaar na datum over schrijft, weet nog steeds niet wat er 
precies aan de hand was. 

Item, in ditjaer de de Henricus, coninck van Ynghelant, zijn coninghe openbaerlic 
onthoofden. Die reden waerom es noch onsekere184

• 

De stad Gent prijkt steeds in het epicentrum van Joos' universum. Verschillende 
malen wordt het mechanisme van de nieuwsgaring blootgelegd. Niet de datum 
van de gebeurtenis zelf, maar wel van het moment dat het bericht over de 
gebeurtenis in kwestie Gent bereikte, wordt opgegeven185 

: 

Item, op den XVI april quam hier de tijdinghe dat de Fransoysen ghewonnen 
hadden het casteel van Hesdijn 186

• 

Soms is Joos vander Stoet zelf getuige van de activiteiten rondom het internatio
nale strijdtoneel. Het Spaanse leger behaalde op 10 augustus 1557 een verplet
terende zege op de Fransen bij Saint-Quentin 187

• Joos geeft niet enkel met enige 
trots een uitgebreid relaas van de veldslag - « niettemin God die he ere heeft ons 
conijnc victorie verleent»-, maar beschrijft ook de weerslag ervan in de stad 188

• 

Hij ziet vrijwilligers uit Gent en Brugge naar Saint-Quentin vertrekken om er 
brood te gaan bakken of te gaan timmeren en in de andere richting ziet hij een 
continue stroom gevangenen in de stad arriveren. Dit alles vat hij samen in korte 
aantekeningen, zoals bijvoorbeeld : 

Item, op den XI/lr" septembris quamen in Ghendt int Ghulden Hooft ter 
herberg he achtwaghene ghevanghen Fransoysen. Ende des anderdaeghs waren 
ghevoert naer Brugghe 189

• 
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De oorlog met de koning van Frankrijk ging ook het volgende jaar door. De 
Nederlandse financiën konden de oorlogskasten echter niet dragen. Een vrede 
drong zich dus op. Op 3 april1559 werd in Cateau-Cambrésis een vredesverdrag 
gesloten tussen Filips 11 en Hendrik 11. Filips 11 zegevierde over de hele lijn 190

• 

Opnieuw wordt- nu zelfs heel precies- aangegeven wanneer de vrede in Gent 
werd uitgeroepen. Het is duidelijk dat vander Stoet erg opgezet is met de vrede, 
uitdrukkelijk looft hij God. De aantekening doet sterk denken aan die van 
Roeland de Baenst over het verdrag van Atrecht in 1482. Het verschil is wel dat 
Roeland blij was met een voor Maxiruiliaan heel ongunstig vredesverdrag, 
terwijl hier de vredeswens en de zegegevoelens samengaan. 

Item, in dit jaer den XII in maerte voor passche was de pays ghecontracteert ende 
gheslote te Camersys tusschen onse conijnc van Spaengen ende grave van 
Vlaenderen ende den coninc van Vranckerijcke tsavens tusschen VII ende ach 
hueren. Ende den zeiven pays was te Ghendt bij den heeren van den rade in 
Vlaendren huutghelesen ten casteele up den· VIII· april·XVC·LIX· naer paesschen 
ten ·IX. hueren voor de noene. Ende ten ·XI· hueren op den zeiven dach was hij 
huutgheropen bij scepenen van der kuere met grooter tryomphe. Godt zij 
ghelooft van zijnde gratie 191

• 

4.4.1.8. De godsdienst. 

Op één uitzondering na toonden de auteurs van de vijftiende-eeuwse memorie
boeken maar een matige interesse voor godsdienst en religieuze aangelegenhe
den. Dat kon verklaard worden door hun eigentijdse situatie. Na het Westers 
Schisma waren er geen echte problemen meer geweest. Joos vander Stoet 
daarentegen leefde in een tijd van religieuze onzekerheid en godsdiensttroebelen. 
Hij benadert de religieuze geschiedenis van de vorige eeuwen dan ook veel 
bewuster. 
In de eerste plaats besteedt hij ruime aandacht aan de handel en wandel van de 
pauzen. Alle belangrijke momenten zoals de verhuis van Clemens V naar 
A vignon, het concilie van V i enne, de koop van A vignon door Clemens VI, het 
begin van het Westers Schisma, het einde ervan met het concilie van Konstanz 
en het concilie van Bazel krijgen een vermelding. Over de periode van het 
Westers Schisma wordt verteld dat Filips de Stoute Vlaanderen tot de obediëntie 
van Clemens VII« dwanc »192

• Het relaas over de beroering die hierdoor onder 
de bevolking ontstond, beperkt zich tot Brugge. 
Ook de strijd tegen de heidenen wordt niet vergeten. Verschillende ondernemin
gen tegen de Turken worden vermeld, als ook de oproep van Pius 11 tot een 
algemene kruistocht na de val van Constantinopel' 93 • 
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De aantekeningen met betrekking tot Gent komen grotendeels overeen met die 
uit de vijftiende-eeuwse handschriften. Nieuw is de aandacht voor de heilige 
Coletavan Corbie. Deze hervormster stichtte verschillende kloosters in Picardië 
en Vlaanderen, waarin de regel van Franciscus opnieuw naar de letter nageleefd 
werd. In Gent, waar haar hervormingsprogramma goed ontvangen werd door de 
burgerij die naar meer spiritualiteit en vroomheid snakte, stichtte ze het klooster 
van Betlehem. Ze overleed er tijdens haar bezoek aan de stad en dat werd door 
de Gentenaars als een bijzondere eer beschouwd194

• 

Item, in dit jaer den V/en van maerte overZeet hier binnen der stede van Ghendt 
int doostere van Sente Ciaren bachten der vryndachmaert suster Collette, die 
zeer helic gheleeft hadde195

• 

Joos vander Stoet ervaart de religieuze fenomenen uit de vorige eeuwen echter 
niet louter als geschiedenis, hij ziet ook analogieën met zijn eigen tijd. Ditmaal 
horen we hem persoonlijk aan het woord en worden we geconfronteerd met zijn 
angsten en onzekerheden over de eigentijdse situatie. 

Item, in desen tijt zijn die fratricelli gheweest. Haer leere es gansch der 
anabaptisten oft wederdoopers leer gheweest, die nu dolende lopen, omdat men 
niet eyghens hebben en mach ende dat men niet reghieren en saude ende dier 
ghelijcken duuvelscher leere 196

• 

Item, des gheessellers zijn ghecommen te Spie re. Op eene rijxedach zijnder veel 
hondert ghecommen. Ende hebben groote gheestelicheyt uutghegheven, alzo dat 
die borghers te ghaste ghenoot hebben. Het was eenen wederdoopers aert 
gheweest, daerom voordet oock verboden 197

• 

De hervormingsbewegingen uit de veertiende eeuw - die in de vijftiende eeuw 
wat vergeten waren - zoals de Fratricelli die in navolging van Franciscus van 
Assissi het armoede-ideaal probeerden te verwezenlijken en de Flagellanten die 
door zelfkastijding de wereld wilden redden, krijgen nu meer dan gewone 
aandacht198

• Joos benadrukt dat de Fratricelli en de Anabaptisten hun duivelse 
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leer gemeen hebben. De duivel is dus niet enkel actief in zijn eigen tijd, maar is 
een constante in de geschiedenis. De overeenkomst tussen de Flagellanten en de 
Anabaptisten is dat ze erin slaagden door het voorwenden van vroomheid en 
geestelijke onthechting de gewone burgers te misleiden. 
Joos zoekt dus bewust naar parallellen in het verleden in de hoop een antwoord 
te krijgen over het waarom van de onrust in zijn tijd. Daarom ook is hij 
geïnteresseerd in de maatregelen die in vorige tijden genomen werden om de 
ketterij te bestrijden. 

Item, in dit jaer, in den paus Clemens tijt de wijfste, zo was gheauden te We enen 
in Oosterijcke een consilium. Daer waren veel goede poyntten in ghestelt om 
huut te doene alle ketterie ende onghelove 199

• 

Het gaat hier om het concilie in de Franse stad Vienne in 1311-1312, waarop 
onder andere de tempeliers en de begijnen veroordeeld werden en beslist werd 
tot een reorganisatie van de inquisitie200

• Joos heeft Vienne verkeerdelijk als 
Wenen vertaald en heeft zo het concilie in Oostenrijk gesitueerd. Zijn punt blijft 
echter hetzelfde : het concilie was een schoolvoorbeeld van een krachtige 
aanpak tegen de diverse ketterijen. Om dezelfde reden wordt ook het concilie van 
Konstanz vermeld. Daar werden Jan Hus en Wycliff, respectievelijk een 
Tsjechische en Engelse kerkhervormer van ketterij beschuldigd en naar de 
brandstapel verwezen201

• Joos spreekt niet over Wycliff, maar wel over een 
andere Tsjechische hervormingsgezinde magister, Hieronymus I van Praag. 
Deze verdedigde Hus op het concilie van Konstanz, maar werd er uiteindelijk 
zelf als ketter veroordeeld202

• 

Item, in ditjaerwas dan concilium dat men noempt Synodius Constantiens. Ende 
duerde vier jaer lanc, in welc Johannes Hus ende Jeroninius de Praga waren 
verbrant203

• 

Voor deze aantekening lijktJooszich op een Latijnse bron gebaseerd te hebben. 
De eerste aantekening is waarschijnlijk uit een Franse bron gehaald, dat zou toch 
Joos' misinterpretatie van de naam 'Vienne' verklaren. De godsdienstkwestie 
ligt vander Stoet heel nauw aan het hart, maar zijn enthousiasme is groter dan zijn 
kritische zin en zo maakt hij in zijn gretige zoektocht naar parallellen wel eens 
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fouten. 

De aantekeningen over de eigen eeuw staan bol van verwijzingen naar de 
heersende godsdiensttroebelen. Slechts enkele aantekeningen geven een positief 
en onproblematisch beeld van de godsdienst. Een voorbeeld daarvan is die over 
de carrière van Adriaan Florensz. uit Utrecht, die het van pastoor over leermees
ter van de jonge Karel V tot bisschop, kardinaal en uiteindelijk paus Adrianus VI 
bracht204

• Dat de enige paus die de Nederlanden ooit geleverd heeft, slechts paus 
van één jaar was, wordt er wijselijk niet bij verteld205

• 

De voortschrijdende Reformatie acht Joos echter veel belangrijker. Hij concen
treert zich op wat hij ziet in de stad, maar vermeldt ook de grote momenten uit 
de godsdienstgeschiedenis, zoals wanneer Luther in 1517 zijn 95 stellingen aan 
de poort van de slotkerk van Wittenberg sloeg en zo zijn leer lanceerde206 

: 

Item, in dit jaer begons te Martinus Luther ende veel dier ghelijcke haer leering he 
te sayen ende te se rijven207

• 

Joos is echter vooral geïnteresseerd in de opkomst van de hervormingsbewegingen 
in de eigen streek : 

Item, inditjaerwarenaldereerst te Bruusele om de leering he vanMartinus Luter 
twee Augustijnen broeder verbrant. 
Item, om de zelve leeringhe was dat doostere van denAugustijnen t' Anworpen 
te nieuten ghedaen208

• 

Het meest opvallend zijn de vele beschrijvingen van executies hoofdzakelijk in 
de eigen stad. Het overgrote deel ervan- een veertigtal- betreft terechtstellingen 
omwille van het geloof. Soms is Joos tevreden met de pijnlijke details van de 
executie zelf, soms ook gaat er een verhaaltje aan vooraf, waarin de bezwarende 
feiten uitgediept worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als in 1555 de graveerder 
en damastbewerker Joris van de Kathelijne, die pas uit de hervormingsgezinde 
stad Emden teruggekomen was, op de brandstapel belandde omdat hij het dogma 
van de transsubstantiatie tijdens een mis luidkeels ontkend had. Van de Kathelijoe 
maakte indruk doordat hij niet de minste moeite deed om aan de gerechtsdienaars 
van de Raad van Vlaanderen te ontkomen en omdat hij zijn martelaarschap gretig 
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aanvaardde. Het publiek was dan ook talrijk aanwezig op zijn executie209
. 

Item, up den witten donderdach210 int zelve jaer zoo precte in Sente Michiels 
keercke voor de noene ten VII hueren eenen predikeere, ghenaemt broeder 
Pieter de Backere, van den heleghe sacramente. Doe was aldaer eenen Os te van 
der Katelijne, poortere, diedaer seideopenbaerlicdatvalswasdathij gheprecht 
hadde. Ende was vervolch ende ghevanghen van den procuruer generael niet te 
ghanghe. Ende gheleet int scravensteen. En was om zijn ghelove verherren bij 
den heeren van den rade up de Veerleplaets den XXV//en april daernaer 11

• 

De meeste beschrijvingen van executies zijn eigentijdse aantekeningen bij de 
jaren 1554-1566. Joos is erg gevoelig voor de details van de procedure en meldt 
verschillende malen dat er iets ongewoons gebeurde. Als in 1559 vier jonge 
mannen en vier jonge vrouwen door de keure ter dood veroordeeld worden, 
worden ze zoals gewoonlijk naar het Gravensteen geleid, maar worden ze pas de 
volgende dag voor zeven 's morgens terechtgesteld« tweelek noynt ghezien en 
was justitie te doene voor de noene ende oeck te beydene tot sanderdaechs212 ». 

Het was de bedoeling de massa van de executie weg te houden213
• Dit vertelt 

vander Stoet er niet bij, maar hij lijkt gechoqueerd omdat hij het spektakel heeft 
moeten missen. 
Ook laat Joos af en toe iets doorschemeren over de kritiek van de bevolking op 
de heersende praktijken. Als op 13 november 1564 een moeder en haar dochter 
« om haerlieder gheloove »door de schepenen van het Sint-Pietersdorp ter dood 
veroordeeld worden en onthoofd worden in de Sint-Pietersabdij, lokte dat laatste 
feit veel protest uit. De schepenen werden zwaar bekritiseerd omwille van de 
keuze van de executieplaats. Joos kan het met zijn voorliefde voor rijmpjes niet 
laten een slogan te citeren. 

Item, dat hier achter staet was gheplant ten huuse van Lievin Petrins, doe zijnde 
scepene van Sente Pieters, bedaghende den XII// november XVC LXII// : 
'Ghij heeren van Sente Pieters, bloetghierich, onreyn, 
Ghijlieden hebt van den dooster ghemaect een bloethuys certeyn '2 14

• 

Joos registreert echterniet alleen de gevolgen van de religieuze onrust, soms stelt 
hij zich ook vragen over het waarom ervan. In verschillende chronogrammen 
klinken onbegrip en verwarring over de heersende situatie door. In het jaarvers 
over 1544 wordt aarzelend de vraag gesteld of de fanatieke bijbelvastheid van 

209 

210 

2 11 

212 

213 

214 

236 

J. DECAVELE, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen (1520-1565), 
Brussel, 1975, deel 1, p. 329. 
Bovengeschreven: « L/111 » . 

UB Gent, hs. 2337, F 151 v0
• 

UB Gent, hs. 2337, F 162 v0
• 

J. DECA VELE, De dageraad van de reformatie, deel1, p. 452. 
UB Gent, hs. 2337, f' 170 r0 -v0

• 



Wederdopers of Lutheranen nu werkelijk tot niets leidt : 

Incarnacioen. Dat in liefden om Gods woort lijf en goet waecht, 
Eijst al verlooren aerbeijt, segghet nu, ie vraecht. 

Min of meer dezelfde vraag wordt bij het schepenjaar 1550 herhaald, maar nu 
wordt in het daaropvolgend chronogram een antwoord geformuleerd. Het 
antwoord blijft echter een open vraag. Nog steeds weet Joos zich geen raad over 
het zielenheil van de ketters. 

Die hier om Godts woort lijf en goet waecht, 
Es hij verdomt, antwoort mij, ie vraecht. 
Incarnation. 
Wel zalich es hij, die om Godts wille steerft, 
Ende die de liefde der weerelt deerft. 
Die hier verherrent ende bedeerft, 
Es die niet in dat rijcke Godts gheheerft215 ? 

Al blijft Joos zelf trouw katholiek, toch kan ook hij er niet aan weerstaan enige 
spottende kritiek op de clerus te leveren. Het onderwerp van zijn spot zijn de 
monniken van de Sint-Baafsabdij, die op 31 juli 1537 door een bulle van Paulus 
lil het statuut van kanunniken kregen. Het verzoek om de abdij te seculariseren 
kwam van Karel V, maar ook de abt, Lucas Munich, stond achter het voorstel. 
De ex-monniken werden vrijgesteld van de armoedegelofte en de observantie 
van de regel van Benedictus. De inkomsten van de abdij, waarvan Karel V een 
deel weerhield, werden toegewezen aan de verschillende kanunniken216

• Joos 
drukt zijn minachting uit over de hebberigheid van de monniken, die het 
kloosterleven opgeven voor een prebende217

• 

So heet papen ende scijt muucken, 
Vaecht hu eersgat nu canuuncken218 • 

Het versje komt tweemaal voor in het handschrift, vooraan als één van de 
chronogrammenover de jaren 1537-40en bij de schepenlijsten vanhetjaar 1537. 
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Het versje is echter op beide plaatsen doorstreept. De vraag is of Joos dat zelf 
deed, bijvoorbeeld omdat hij zijn memorieboek aan een derde wilde laten zien, 
of dat de latere eigenaar hiervoor verantwoordelijk is, die gechoqueerd was door 
de platvloersheid en de antiklerikale ondertoon. Waarschijnlijk was het toch 
Joos zelf : in zijn verzameling handschriften met rederijkersdrama's staan de 
jaarverzen van 1538, 1539 en 1540, maar niet het beruchte van 1537219

• 

Vermoedelijk heeft hij het vooral omwille van de vulgariteit weggelaten. 
Twintig, dertig jaar later was de nieuwe status van de monniken allang geen 
brandende kwestie meer, vooral omdat de abdij er niet eens meer stond en de 
kanunniken overgebracht waren naar het kapittel van de Sint-Baafskathedraal. 

Joos was geschokt en verward door wat hij zag en meemaakte in zijn eigen tijd. 
Over het Concilie van Trente ( 1546-1563) bericht hij echter niet. De effecten 
ervan waren waarschijnlijk nog niet tot hem doorgedrongen. Ook de Beelden
storm (augustus 1566) maakte hij vermoedelijk niet meer mee. Midden in de 
schepenlijst van 1566- de schepenbank kwam in voege op 10 mei- eindigt de 
kroniek van Joos vander Stoet. 

4.4.1.9. Natuur en conjunctuur. 

In de vijftiende-eeuwse handschriften werden regelmatig opmerkingen gemaakt 
over extreme weersituaties. Die koudegolven, stormwinden en overstromingen 
werden meestal met een passend beeld visueel geïllustreerd. In dit zestiende
eeuwse handschrift is het niet anders. Het gamma is uitgebreid - nu is er onder 
andere ook sprake van periodes van grote droogte en hitte-, maar de aantekenin
gen blijven erg plastisch. 
Naast extreme weersituaties krijgen ook ongewone natuurfenomenen aandacht. 
Verschillende malen worden aardbevingen gemeld en tweemaal (1384 en 1472) 
wordt « een al te vreeselicke commeté20 » gesignaleerd. Ook enkele walvissen 
die in het begin van de vijftiende eeuw aan de kust aanspoelden krijgen een plaats 
in de stadsannalen221

• 

Als Joos over zijn eigen tijd schrijft komt hierin niet veel verandering. Hij is 
enkel preciezer over dag en uur en geeft meestal een realistischer omschrijving 
van de schade en de gevolgen. Ook hij heeft een heel koude winter meegemaakt, 
namelijk, die van 1564-1565. In tegenstelling tot de vijftiende-eeuwse auteurs 
geeft hij precies aan hoelang het geleden was dat zoiets nog eens was voorgeval
len. Hij geeft een vrij uitgebreide beschrijving van zowel de dramatische als 
leuke gevolgen van die winter. Hoe tragisch de grote sterfte en het gebrek ook 
waren, hij is vooral gefascineerd door het dichtvriezen van de Schelde en de 
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handige exploitatie ervan door de lokale handelaars. Ook betrekt hij andere meer 
of minder verafgelegen gebieden in zijn relaas. 

Item, in dit jaer ·XVC·LXIIII· hevet den meesten ende cautsten winter ende vurst 
gheweest, dan hier te lande in ·Lil!· jaren gheweest es. Zo datter veel meynschen 
van caude ghestorven zijn in alle deser Nederlande, maer meest inArtoys. Want 
in sommighe pleeken gheen hauten in en hebben ende midts dat elck hier 
tegghens niet voorsien hebben gheweest. Want het heeft ·X. weken lanck zeer 
sterck ghevroosen. Sodat ment' Anworpen over de Schelde ghinc te voet ende 
te peerde van den tweeden kerstdach tot up den dertiendach. Ende om der 
grooter nieuwicheyt, zo heeft men daer ghestelt cramen, tenten ende daerin 
vercocht spijse ende dranek ende coopmanscepe. Men reedt van Repelmonde tot 
Sint Be rnaerts up de Scelde ende over de Scelde met waghens en peerden met 
goet geladen, ontrent zes weken lanck. Ende dijs was daerwel eenen grooten voet 
dick. Item in ZeeZant in sommighe eylande es groot ghebreck van haut en bier 
gheweest ende van zoet watere. Want daer galt watere in sommeghe steden meer 
dan bij ons goet bier. Item in Lombaerdien zijn veel wijngaerden vervroosen 
ende bedorven. Oost ende Noordtwaert zijn alle de groote wateren ende rivieren 
vervroosen gheweest. Men heeft oock over den Rijn, Mase ende andere groote 
rijvieren met waghens ende peerden ghereden222

• 

In de vijftiende-eeuwse handschriften waren maar twee aantekeningen die op 
een dieptepunt in de conjunctuur wezen, zowel economisch als demografisch. 
Over oorzaken en aanleidingen werd niet gesproken. Joos vander Stoet geeft wel 
een verklaring voor de hoge broodprijzen in 1315-16, waarover de vijftiende
eeuwse auteurs vaag bleven : 

Want het reynde van in den mey van dat begonste het gheheeljaer lanck223
• 

Ook hij is echter schaars in het geven van informatie over crisisperiodes. De pest, 
die in de vijftiende-eeuwse memorieboeken nooit met naam genoemd werd, 
duikt enkel zijdelings op in een aantekening over het onheil in de wereld zonder 
verwijzing naar Vlaanderen (zie 4.4.1.7.). Twee andere epidemieën krijgen iets 
meer aandacht, namelijk een voorloper van de Gekke Koeienziekte - «plag he 
onder de eoeyen » - in 1318224 en een variant van de pokken - « de poeken van 
Napels»- in 1493225 • 

In de aantekeningen over de veertiende en vijftiende eeuw wordt enkele malen 
op prijsstijgingen gewezen. Opvallend zijn de herhaaldelijke verwijzingen naar 
de aanpassingen van de muntkoersen tijdens de oorlogen met Maxiruiliaan van 
Oostenrijk, zoals bij het schepenjaar 1485 : 
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Item, in dit scependom wast ghelt ghestelt te Ghendt den XIX ougste, den 
Andriesgulden up vijf s. VId., den Dobbel metten II Leeuwen up vijf g. Ende te 
kerstmesse daernaer was weder den Andriesghulden ghestelt up Vs. en den 
Dobbel ghenaemt Vierysers up V g.226

• 

In 1483 had de Regentschapsraad de muntslag van Brugge naar Gent verplaatst. 
Maxiruiliaan manipuleerde de koersen om met de winsten zijn militaire uitgaven 
te bekostigen. Dit leidde tot een zware inflatie, waarbij de lonen niet aangepast 
werden. Verschillende devaluaties vonden plaats, onder andere die in augustus 
1485, die volgde op de ondertekening van de vrede van Sluis. Het duurde echter 
lang voor de emissie van start ging en met Kerstmis viel ze, tot kort voor Pasen, 
stil. Pas in 1496 werd de munt opnieuw gezond gemaakf27

• 

Wat zijn eigen eeuw betreft geeft Joos vander Stoet meer informatie over de 
economie. Tot de jaren vijftig beperken die aantekeningen zich tot de crisis
momenten en de roemrijke dagen waarop schepen met exotische produkten uit 
de nieuw ontdekte gebieden kwamen. Joos blijft echter nuchter. Als hij over de 
eerste scheepslading rietsuiker uit de Canarische eilanden (1508) bericht, 
concentreert hij zich op het conflict tussen de bemanning en de Antwerpse 
suikerbakkers over de prijs van het goedje228• 

In de eigentijdse annotaties wordt veel vaker op het niveau van de prijzen 
gewezen. Vooraan, voor de schepenlijsten, staan gegevens over de prijzen in 
Valenciennes in het schepenjaar 1554229

• Bij de aantekeningen over het schepen
jaar 1556 is een blaadje bijgevoegd met allerlei gegevens over de prijzen in 1556 
en 1557. Er wordt bij verteld dat zo veel mensen - « bet dan dusent meynschen 
daechs » - naar de stad kwamen voor koren en brood, dat een rantsoen moest 
ingesteld worden230

. Ook het jaar daarop ging de crisis verder. Vander Stoet gaat 
opnieuw uitgebreid in op de prijzen. Hij vertelt ook dat de schepenen ver
ordenden bewakers aan de poorten te plaatsen om de stroom hongerigen van het 
platteland te ontmoedigen. Blijkbaar was de maatregel onvoldoende, want op 18 
juni kwamen volgens Joos meer dan zevenduizend mensen de stad binnen op 
zoek naar brood. Ook vertelt hij de anekdote van een poorter die voor de hertogin 
van Loreinen, die in de stad verbleef, broden liet bakken om haar vriendschap te 
winnen231

• 

De volgende jaren ging het weer wat beter. Joos bericht nu vooral over de 
instelling van nieuwe markten. Eenmaal citeert hij een ordonnantie over het 
houden van de weekmarkten op de Vrijdagsmarkt: 
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Scepenen van der kuere in Ghendt consenteren de Vrindachmaert acht jaer 
duere ghehauden te werdene up den vrindaech ofte des saterdachs huutghesteken 
alle vigiliedagen, de welcke men honderhaudende es bynnen der stede van 
Ghendt, die men observeren zal, zonder maert te maghen haudene. Achturn den 
xxvpren july XVLXJ232 • 

Nog eenmaal meldt Joos een prijsstijging. Ditmaal heeft hij het verwerkt in een 
chronogram. Het gaat om de houtprijzen die omwille van de strenge vorst 
verdrievoudigd waren. 

't Haut dat in den somer ghaldt eenen gulden thondert, 
Was in sprockele vercocht drie guldens, wie 't nu verwondert233

• 

De relatief grote aandacht van Joos voor het economisch leven van stad en 
omstreken, is te wijten aan zijn eigen beroepsbezigheden. Joos was meersenier 
(kleinhandelaar) en kruidenier. Hij had een winkel in de Burgstraat Het 
meerseniersambacht waartoe hij behoorde was actief betrokken in de markt
activiteiten en had een groot belang bij een goede marktwetgeving234

• Hoewel het 
zijn bedoeling is de geschiedenis van de stad te registreren en niet zijn eigen 
zaakjes bij te houden zoals de auteurs van de ricordanze, spelen zijn eigen 
interesses en bezigheden hier toch een belangrijke rol. 
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Analyse van de zestiende
eeuwse aantekeningen 

De opstand tegen Keizer Karel 
(1539-1540) 



4.4.2. De opstand tegen Karel V (1539-1540) 1
• 

In maart 1537 viel koning Frans I van Frankrijk Artesië binnen, met de bedoeling 
de suzereiniteit over Vlaanderen en Artesië, die hij door het verdrag van 
Kamerijk (1529) had afgestaan, te heroveren. Landvoogdes Maria van Honga
rije riep onmiddellijk de Staten-Generaal bijeen met het verzoek haar een bede 
van 1200000 gulden toe te staan om een eigen leger op de been te brengen. Alle 
gewesten stemden in. Ook Brugge, leper en het Vrije waren bereid de bede te 
betalen. Gent weigerde echter resoluut. Er werd verwezen naar de grote som die 
de stad al betaald had sinds 1515. Daarbij werd een beroep gedaan op het 
privilege van Maria van Bourgondië uit 1477 dat bepaalde dat beden enkel 
konden geïnd worden na een unanieme goedkeuring door de Vier Leden en dat 
elke stad dus zelfstandig over zijn aandeel kon beslissen. Onder impuls van de 
weverij werd het alternatief naar voor gebracht zelf troepen te leveren. Met 
tegenzin werd ingestemd met het Gentse voorstel. De stedelingen wilden echter 
ook verhinderen dat de ondergeschikte steden en kasseirijen in het Gentse 
Kwartier meebetaalden in de bede. Hiermee kon de landvoogdes zich niet 
verzoenen en ze gaf haar officieren het bevel de bede onder dwang te innen en 
de Gentse handelaars die in andere steden verbleven te arresteren. Dit lokte hevig 
protest uit bij de Gentenaren. Het voorstel van Maria van Hongarije het geschil 
voor de Geheime Raad of voor de Grote Raad te Mechelen te brengen werd 
afgewezen. Gent besliste daarentegen in beroep te gaan bij de keizer, die in 
Spanje verbleef. In zijn antwoord uitte de keizer echter zijn verontwaardiging 
over de bedeweigering. 
Hetjaar erop herhaalden de problemen zich, toen in aprill538 om een nieuwe 
bede werd gevraagd. Gent weigerde opnieuw zonder aarzelen en nu deden ook 
de andere Leden van Vlaanderen moeilijk. Maria van Hongarije gaf wederom het 
bevel de bede in het Gentse Kwartier onder dwang te innen. 
In de loop van 1539 nam de beroering in de stad voortdurend toe. De onrust werd 
gevoed door de meest sensationele geruchten. Zo werd beweerd dat lang geleden 
de graaf van Vlaanderen in een dobbelspel met de graaf van Holland het 
graafschap verspeeld had. Op aangeven van een lid van de familie Borluut 
zouden de Gentenaars het graafschap teruggekocht hebben. Uit dank had de 
graaf van Vlaanderen de Gentenaars het recht toegekend nooit aan belastingen 
onderworpen te worden, waarin ze niet zelfhadden toegestemd. Onder druk van 
de publieke opinie zochten de schepenen naar de Coop van Vlaenderen, het 
document waarin dit recht zou zijn vastgelegd, maar het werd tot grote conster
natie van de bevolking niet gevonden. 
Op een Collatie in juli 1539 werd beslist de assizen niet te verpachten en werd 
de eis geformuleerd dat de Gentse privileges in het Vlaams gedrukt en verspreid 
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zouden worden. De schepenverkiezing op 15 augustus verliep nog zonder 
problemen, maar bij de verkiezing van de nieuwe dekens weigerden de ambach
ten kandidaten naar voor te schuiven zolang de beslissingen van de Collatie niet 
werden uitgevoerd. Bovendien werd geëist dat de schepenen van het ambtsjaar 
1536-1537 zouden gearresteerd worden en ook diegenen die- in hun ogen- in 
1537 de Coop van Vlaenderen ontvreemd hadden. 
Op de Collatie van 21 augustus eisten de ambachten de cancellering van het 
Calfvel van 1515. Lieven Pi en, één van de schepenen uit 15 36-3 7 die geweigerd 
had te vluchten, werd onder foltering gedwongen bekentenissen af te dwingen 
over allerlei wanpraktij ken. Hoewel hij bleef ontkennen, werd hij, om de verhitte 
stemming te bedaren, beschuldigd van toverij en onthoofd. De ambachten bleven 
echter hun ambachtshuizen bezetten en weigerden terug aan het werk te gaan. 
De volgende stap was dat het Calfvel, ondanks fel protest van de hoogbaljuw, 
verscheurd werd met groot publiek spektakel. Er werd nu ook geëist dat de 
schepenen van de keure van dat jaar vervangen zouden worden en dat bij de 
wissel een nieuwe eed gezworen zou worden, waarin alle vernederende bepalin
gen uit het verleden geschrapt zouden worden. Maria van Hongarije moest 
uiteindelijk toegeven om een escalatie van het conflict te voorkomen. Ze besefte 
nu wel dat de enige oplossing de komst van haar broer Karel naar de Nederlanden 
was en ze drong daar dan ook sterk op aan. 
Karel V stuurde Adriaan van Croij, graafvan Roeulx en gouverneur van Artesië, 
voorop. Deze eiste dat de wapens neergelegd zouden worden, dat men terug aan 
het werk zou gaan en dat de assizen zouden verpacht worden. De voorstelJen 
werden voorgelegd aan de Collatie en zorgden ditmaal voor grote verdeeldheid. 
De kleine neringen stemden voor, de weverij tegen. De poorters wilden ook 
akkoord gaan, maar dit werd verhinderd door de smalle poorters. Dit waren de 
ongeschoolde arbeiders, die niet opgenomen waren in een ambacht, maartijdens 
de opstand tweemaal hadden mogen meestemmen met de poorterij. Ditmaal 
wilden de poorters hen de toegang weigeren, maar onder druk van de radicale 
wevers moesten de « creesers » toch toegelaten worden. Het voorstel van de 
graaf van Roeulx werd afgewezen en de volgende dag werd een algemene 
staking afgekondigd. 
Nu de opstand stilaan een sociale wending nam, haakten de gegoede burgers af. 
Op een nieuwe Collatie werd de staking afgeblazen en werd beslist de assizen 
toch te verpachten. Het nieuws van de komst van de keizer- een bode werd naar 
Frankrijk gestuurd om zich van de waarachtigheid van het bericht te vergewissen 
- doofde de laatste vonken van opstandigheid. 
In februari arriveerde Karel met vier vendels Duitse infanterie. Hij vestigde zich 
met veel vertoon in het Prinsenhof, maar hield zich daar eerst opvallend stil. Op 
24 februari, de verjaardag van de keizer, brak de storm echter los. In een streng 
requisitoir werden de Gentenaars van majesteitsschennis beschuldigd en werden 
hun lijf, goed en privileges verbeurd verklaard. Enkele weken later werden de 
belangrijkste aanstokers van de opstand publiekelijk terechtgesteld. Ondertus
sen werd begonnen met de voorbereidingen voor de inplanting van een dwang
burcht in het Sint-Baafsdorp. 
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Op 29 april liet de keizer in het Prinsenhof de strafsententie voorlezen. Alle 
goederen van de stad en de ambachtsgilden werden geconfisqueerd. De keuren 
werden in beslag genomen. De klokke Roeland werd uit het belfort gehaald. 
Bovendien werd Gent verplichthaaraandeel uit de bede van 1537 te betalen, met 
een astronomische boete er bovenop. 
De dag daarop werd de Carolijnse Concessie uitgevaardigd, waardoor het 
bestuur van de stad grondig gereorganiseerd en op vorstelijke leest geschoeid 
werd. De stad werd beroofd van haar zelfbestuur en haar macht over het Gentse 
Kwartier. De Collatie werd afgeschaft, de indeling in Drie Leden werd ongedaan 
gemaakt, het aantal ambachten werd tot 21 herleid en voortaan werd de 
benoeming van de schepenen aan de vorst of zijn vertegenwoordiger voorbehou
den. Op 3 mei volgde een symbolische boeteprocessie, met vooraan de notabelen 
en achteraan vijftig creesers met een strop om de hals, waaraan de Gentenaars 
de naam Stropdragers overhielden. De keizer vernieuwde nog de magistraat 
volgens de nieuwe bepalingen en vertrok 12 mei, de dag dat hij de eerste steen 
van het Spanjaardkasteel had gelegd, uit Gent. 

We hebben al besproken hoe de vijftiende-eeuwse auteurs en één zestiende
eeuwse auteur over de veertiende- en vijftiende-eeuwse conflicten met de graaf 
of hertog dachten. Het is hier de bedoeling de verschillende zestiende-eeuwse 
memorieboeken te overlopen om na te gaan hoeveel aandacht er aan het 
belangrijkste conflict uit de eigen tijd werd besteed en welk oordeel er over de 
gebeurtenissen werd geveld. 

4.4.2.1. Het Schepenboek uit de griftie van de Keure. 

In het officiële memorieboek uit de zestiende eeuw wordt met geen woord over 
de opstand gerept. Bij de schepenjaren 1536 en 1537 zijn er wel aantekeningen 
over de oorlog tussen de koning van Frankrijk, Frans I, en Karel V - met veel 
nadruk op de zege van de keizer - en over de daaropvolgende wapenstilstand. 
Ook de promotie van de monniken van de Sint-Baafsabdij tot kanunniken en de 
prijs van het koren krijgen aandacht2

• Voor de jaren 1538-40 en volgende zijn er 
geen aantekeningen. De volgende annotatie staat pas bij het schepenjaar 1547 en 
gaat over het delven van de Nieuwe Vaart of Sassevaart. Dit is niet willekeurig. 
Keizer Karel had de harde straffen uit april en mei 1540 al eerder gemilderd, maar 
de verlening van een octrooi voor het graven van een nieuw kanaal was het meest 
duidelijke gebaar dat hij niet de ondergang van de stad wenste en zelfs bereid was 
haar economie een nieuwe impuls te geven3• Er wordt dan ook expliciet naar de 
economische voorspoed die het project moest meebrengen en naar het aandeel 
van de keizer daarin verwezen : 
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In ditjaer XVC XLVII was begonnen tghedelfvan den nieuvaert, streekende van 
den Rooden Huise totten lantdijc van den zee bij Amelicsluis, bij dien van Ghent 
thaerlieder eighen coste ghedaen maken uut crachte van den octtroie bi der 
K.M., onsen souvereinen prinche, danof verleent ter prosperiteit van den selver 
stede4

• 

De tactiek van de scribenten is duidelijk. In de schepenbanken had zich na de 
opstand een nieuwe vorstgezinde politieke generatie genesteld, die haar mandaat 
rechtstreeks aan de keizer had te danken. Deze schepenen hadden er alle baat bij 
de relaties met de keizer zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Daarom werd 
over de opstand niet gesproken en werd enkel aandacht gegeven aan momenten 
waarop de keizer zich in zijn volle glorie manifesteerde door zijn Gentse 
onderdanen in bescherming te nemen : onrechtstreeks, als hij hen behoedde voor 
het Franse gevaar en rechtstreeks, als hij hun zwalpende economische toestand 
er weer bovenop probeerde te helpen. 

4.4.2.2. Een spotvers over Keizer Karel. 

In één van de vijftiende-eeuwse memorieboeken heeft een zestiende-eeuwse 
lezer, een zekere Jan van den Velde, waarschijnlijk zelf een schepen, op 21 
december 1546 enkele nota's gemaakt5

• Daarbij is een vers je in een soort 
geheimschrift. 

De oplossing luidt: 

Ons keser Carolus, te Ghendt gheboren, die eevet strop voer ghulden vlies 
vercoren6

• 

In het versje wordt de politiek van Karel V en die van zijn voorgangers fel 
gecontrasteerd. Het Gulden Vlies staat hier symbool voor de ideale gouden tijd 
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waarin de Bourgondische hertogen regeerden. Keizer Karel deelt, ondanks zijn 
eigen Gentse achtergrond, de mildheid en hoogstaande cultuur van zijn voorou
ders niet en heeft gekozen voor een veel hardere politiek door de Gentenaars in 
plaats van het Gulden Vlies een strop om de hals te hangen. Het is een verwijzing 
naar de amende honorable van 3 mei en de bijnaam Stropdragers die de 
Gentenaars sindsdien droegen. Het feit dat het in geheimschrift geschreven is, 
wijst er eerder op dat het als een raadseltje opgevat werd, dan dat de inhoud 
angstvallig verborgen gehouden moest worden 7• 

4.4.2.3. Het memorieboek van Joos vander Stoet. 

Joos vander Stoet was erg vaag over de rellen bij de Blijde Intrede van de jonge 
Karel V in Gent. De vraag is hier of hij het veel ingrijpenderconflict in 1539 even 
stiefmoederlijk behandeld heeft. In ieder geval gaat het om een cruciaaljaar uit 
Joos' leven. Zijn rederijkerskamer de Fonteine beleefde het toppunt van haar 
glorie, door als gastheer van het Grote Rederijkersfeest delegaties uit alle hoeken 
van de Nederlanden te ontvangen. Dit feest vond plaats in de maanden net voor 
de echte problemen -op de Collatie van 7 juli 1539- begonnen. 
Joos blijftopnieuw opvallend stil. Wat de aanloop van de opstand betreft, spreekt 
hij enkel over een delegatie die in oktober 1538 naar Maria van Hongarije 
gestuurd werd over de kwestie van de bedeïnning in het Gentse Kwartier. Wat 
Joos vander Stoetniet weetofvergeten is, is dat de landvoogdes, die in Frankrijk 
verbleef, weigerde de Gentenaars te ontvangen, omdat ze bang was dat ze 
ondertussen steun bij de Franse koning zouden zoeken9• 

Over 1539 vertelt Joos enkel dat de commissarissen, die de gevluchte schepenen 
kwamen vernieuwen, stootten op de eis van het volk om een volledig nieuwe 
verkiezing te organiseren en dat ze <iaar dan maar aarzelend aan toegaven 10

• De 
andere perikelen worden doodgezwegen. Zelfs de komst van de keizer in de stad, 
waaraan Joos vander Stoet anders een kleurige aantekening wijdt, wordt niet 
vermeld. Het slot van de opstand krijgt enige aandacht, maar wel op zo'n manier 
dat er geen direct verband wordt gelegd met de opstandigheid van de Gentenaars. 
Er wordt enkel op gewezen dat de ingreep van Karel V tegen de gewoonten 
indruiste. 

10 

Het geheimschrift, in casu het cijferschrift was een geïnstitutionaliseerd fenomeen. 
Zo bezat in de Italiaanse kanselarijen elke ambassadeur een persoonlijk geheim
schrift (J. BLANCHARD, Commynes l 'Européen. L 'in vention du politique, Genève, 
1996, p. 92). Hier lijkt het echter de bedoeling geweest te zijn dat de oplossing na 
wat gepuzzel gevonden werd. 
UB Gent, hs. 2337, f' 141 v0

• 

V. FRIS, Histoire de Gand, p. 176 ; J. DAMBRUYNE, Keizer Karel : meester of 
knecht?, p. 160. 
UB Gent, hs. 2337, f' 142 r0

• 
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Item, op den X/en in meye waren scepenen van beede de baneken ontboden te 
commene bij den keysere int hof Ende commende in den Wal bij den keysere zo 
wart daer uutghelesen die wet die dat toecommende jaer de stede bedienen 
zaude. Ende de scepenen commende int scepenhuus, zo wart voor den XII hueren 
van dernoenede wet uutghelesen alzo ghecostumeert was te doene te alfougst. 
Ende wet was zulck als hier boven staet. 
Item, als de se voorseide scepenen uutgheroupen waren, zo waren oec uutghelesen 
wie de drie ontfanghers zijn sauden, het welke men niet ghecostumeert en was 
van doene, die hier naer volghen 11

• 

Over het verlies van de privileges, de confiscaties, de geldboete, boeteprocessie 
enz. wordt niet gesproken. De laatste vage allusie op de opstand is de vermelding 
van de eerstesteenlegging van het Spanjaardkasteel door Karel V12

• 

Het lijkt erop dat Joos vander Stoet liever wilde vergeten dat er ooit een opstand 
was geweest. Het relaas van de gebeurtenissen kon enkel de herinnering aan het 
Rederijkersfeest bezoedelen. Ook wierp het een donkere schaduw op de relaties 
met de keizer, die Joos net zo rooskleurig mogelijk wilde voorstellen. Die 
houding kan direct in verband gebracht worden met Joos' professionele en 
sociale achtergrond. Het meerseniersambacht was met enkele andere neringen 
uitgesproken voorstander van het behoud van de vrede door onderwerping aan 
de keizer en verzette zich hevig tegen de radicale partij 13

• 

4.4.2.4. Andere korte samenvattingen. 

Enkele zestiende-eeuwse memorieboeken hebben over het algemeen vrij weinig 
aantekeningen. Ook de opstand wordt slechts relatief kort besproken. 

Het oudste memorieboek, dat in de veertiende en de vijftiende eeuw als officieel 
register werd bijgehouden, kwam in de zestiende eeuw, toen het Schepenboek 
de officiële functie had overgenomen, waarschijnlijk in privéhanden. Het werd 
toen in één hand verder gezet. 
De aantekeningen zijn nogal beknopt en ook aan de opstand worden maar enkele 
aantekeningen gewijd. Er wordt expliciet op gewezen dat de stad in rep en roer 
stond, maar tegelijk wordt de indruk gegeven dat maar een deel van de bevolking 
aan de opstand deelnam : 

11 

12 

13 
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UB Gent, hs. 2337, fO 143 r0
• 

UB Gent, hs. 2337, fO 143 r0 (geciteerd in 4.4.1.6.). Ook één van de chronogrammen 
vooraan in het handschrift maakt een allusie op de bouw van het Spanjaardkasteel 
(fO 9 r0

). 

V. FRIS, Histoire de Gand, p. 186; J. DAMBRUYNE, Keizer Karel: meester of 
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Ende quam de voornoemde Karel Majesteit Binnen Ghendt om te repaysierene 
ende in eendrachticheyt te steilene sommeghe twysten ende tweedrachten, die 
alsdoen groetelicx waeren upghestaen 14

• 

De meeste aandacht gaat naar de bouw van het Spanjaardkasteel in het Sint
Baafsdorp15. De auteur geeft een nuchtere beschrijving van de bouwactiviteit en 
verraadt zijn oordeel niet. Hij bejegent de figuur van keizer Karel wel met veel 
respect. 
Het is mogelijk dat deze auteur in het poortersmilieu moet gezocht worden. Als 
hij schrijft over die eerste woelige Collatie, waarin beslist werd de assizen niet 
te verpachten en de privileges in het Vlaams te drukken (7 juli 1539), heeft hij 
uitsluitend aandacht voor de beslissing van de poorterijl6• 

In een ander zestiende-eeuws memorieboek (UB Gent, hs. 153) zijn de aanteke
ningen uitgebreider en wordt tot slot de teksten van het verscheurde Calfvel uit 
1515, van de strafsententie van 29 april 1540 en van de Carolijnse Concessie 
gegeven 17. 
Dat de auteur de opstandelingen geen goed hart toedraagt is overduidelijk. Over 
de eerste Collatie op 7 juli merkt hij op : 

... daer er eneghe messante ende indiscrete persoonen, ghelijc eenen ghenaemt 
Philips de Vroetvrauwe, gheseit capiteyn Catkin, ende andere zeer indiscretelick 
cauthen ... 18 

De maatregelen van de verschillende Collaties wekken enkel zijn misnoegen en 
hij laat doorschemeren dat alles beter bij het oude was gebleven : 

... want het ghemeente en hilt niet uppe ende de quade die doe vois hadde, God 
betort, vonde altoos nieuwe zaken ... 19 

Gelukkig is er« den aldervictorieusen ende machteghen keysere Kaerle de ve » 
die orde op zaken komt stellen. Dit betekent echter ook het einde van de glorie 
van de stad. De nieuwe situatie van de stad wordt samengevat in een sarcastisch 
versje: 

Nu heeft Gent verloren, 
al haer tresorien, 
met Carolus te voren, 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

UB Gent, hs. 2554, F 79 r0
• 

UB Gent, hs. 2554, F 79 r0 
- v0

• 

UB Gent, hs. 2554, F 78 vo. 
UB Gent, hs. 153, F 89 r0
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• 
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• 
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hier gheboren, 
doet zijnen wille. 
Carnation 154020

• 

In nog een ander memorieboek (UB Gent, hs. 3289) wordt de opstand vrij 
volledig beschreven in een reeks van korte, zakelijke aantekeningen. Tussen de 
nuchtere opmerkingen door weerklinken af en toe de standpunten van de 
opstandelingen. Over het wedervaren van de oud-schepen en oud-deken Lieven 
Pi en merkte de auteurvan hs. 153 op dathij « buut en alle compassien uutgherecht » 
was. Nu klinkt het allemaal anders. De auteur heeft geen medelijden met Pi en en 
merkt op: 

... want de mare ghijnc datter waeren eenighe van quaden verstande die den 
zeiven Lievin Pien verlossen wilden ... 21 

Meestal blijven de aantekeningen erg neutraal, zowel wanneer het over de daden 
van de opstandelingen als over de maatregelen van de keizer gaat. Aan de 
slotfaze, met de strafsententie, de Carolijnse Concessie en de boeteoptocht, 
maakt deze auteur niet veel woorden vuil. Wat wel opvalt is dat hij, net als Joos 
vander Stoet, erg gedetailleerd ingaat op de ligging en ditmaal ook het uitzicht 
van de eerste steen van de nieuwe dwangburcht22• Dit illustreert het belang dat 
aan de symbolische plechtigheid van de eerstesteenlegging werd gehecht. De 
teksten geven de indruk dat vele Gentenaars zelf een kijkje gingen nemen om 
zich ervan te vergewissen hoe die steen die door hun roemruchte keizer was 
gelegd, er uitzag. 

4.4.2.5. De late zestiende-eeuwse memorieboeken. 

In hoofdstuk 2 werd aangetoond dat verschillende late zestiende-eeuwse memorie
boeken sterk verwant zijn en in tegenstelling tot de meeste andere memorie
boeken het karakter van echte kronieken hebben. Dit geldt ook voor het verslag 
van de opstand tegen Keizer Karel dat telkens tussen de 30 en de 50 bladzijden 
beslaat23

• 

20 

21 

22 

23 
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UB Gent, hs. 153, F 88 r0
• 

UB Gent, hs. 3289, F 141 r0
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De tekst is ook enigszins verwant met die uit de Chronycke van Gendt. Het 
zeventiende-eeuwse handschrift dat aan deze onvolledige uitgave door Frans de 
Potter ten grondslag lag (F. DE POTTER (uitg.), Chronijcke van Ghendt door Jan 
Van den Vivere eneenige andere aanteekenaars der XV/e en XVIIe eeuw, Gent, 
1885), was in het bezit van de familie Vilaio XIIII en bevond zich in het archief van 
hun kasteel in Bazel (Oost-Vlaanderen). Volgens Jozef Scheerder heeft het hand
schrift het uitzicht van een memorieboek en omvat het de schepenlijsten van 1301 



Voor deze paragraaf werden de aantekeningen van de schepenjaren 1536 tot en 
met 1540 bekeken. Het eerste dat vastgesteld kon worden was dat de aantekenin
gen bij 1536-1538 wel verwant zijn, maar niet gelijklopen. In elk memorieboek 
was de volgorde anders en waren er items die in andere handschriften niet 
voorkwamen. Wat de jaren 1539-1540 betreft, is het verhaal echter opvallend 
parallel. Het gaat om een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen in de 
stad, met een nadruk op de opeenvolgende Collaties en hun besluiten. Ook de 
teksten van het requisitoir van 24 februari, het Gentse antwoord, de strafsententie 
van 29 april en de Carolijnse Concessie van 30 april zijn opgenomen. 
Het meest uitgebreide relaas is te vinden in hs. 3813 van de Gentse Universiteits
bibliotheek. Daarna volgen nr. 380 van het Rijksarchief in Gent en hs. 3792 van 
de Universiteitsbibliotheek, hs. 2489 en tot slot hs. 2547, beiden uit de Univer
siteitsbibliotheek. Ook andere elementen wijzen erop dat het verhaal in hs. 3813 
het meest oorspronkelijke is. Zo wordt het Grote Rederijkersfeest in dat 
handschrift terecht« een scoone batementspel van retorijke » genoemd24

, terwijl 
de andere handschriften het over « een costelick scietspel van rhetorijcken » 

hebben25
• Het meest interessante is dat de tekst van hs. 3813 en die van de andere 

memorieboeken inhoudelijk enigszins verschillen. Hoewel het om dezelfde 
tekst gaat en de meeste passages gewoon letterlijk werden overgenomen, werden 
de te rebelse standpunten uit hs. 3813 afgezwakt of zelfs drastisch omgekeerd. 
Het begint al bij de aantekeningen bij het schepenjaar 1536. De idee van de 
opstandelingen dat de schepenen van dat jaar in het secreet waren geweest om 
er privileges te laten verdwijnen, wordt uitdrukkelijk overgenomen in hs. 3813 : 

Item, in dit jaer waeren scepenen bij nachte secretelic int prevelege, daer 
naermaels grote concussie omme quam26

• 

In de andere handschriften is van deze opvatting geen spoor. De tegengestelde 
ideeën over de zaak van de privileges komen duidelijk naar voor als over de 

24 

25 

26 

totenmet 1632(1. SCHEERDER, La« Chronycke vanGhendt »deJ. van de Vivere 
et autres annotateurs, Revue d'Histoire ecclésiastique, XXXV, 3, 1939, pp. 533-
535). Waar het zich nu bevindt, is onbekend. A. Despretz heeft het gezocht in het 
begin van de jaren zestig, maar heeft het niet gevonden. BurggraafVilaio XIIII wist 
van niets meer (A. DESPRETZ, Deinstauratie der Gentse Calvinistische Republiek 
(1577-1579), HMGOG, XVII, 1963, p. 125). Dezelfde tekst, maar slechts tot 1578, 
is te vinden in een ander zeventiende-eeuws handschrift (UB Gent, hs. 2543) (J. 
SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken be
waard in de bibliotheek te Gent, HMGOG, XXX, 1976, p. 15). De tekst van de 
Chronycke van Gendt loopt niet volledig gelijk met die van de late zestiende-eeuwse 
memorieboeken, maar er zijn wel parallelle passages. 
UB Gent, hs. 3813, p. 286. 
RAG, fonds Gent, nr. 380, f' 132 V

0
• We zullen steeds citeren uit dit handschrift. 

Zoals gezegd heeft het samen met hs. 3792 uit de Gentse bibliotheek, waaraan het 
grotendeels identiek is, na hs. 3813 het meest uitgebreide verhaal. Zoals in 2.2.6. 
aangetoond, is het waarschijnlijk ouder dan hs. 3792. 
UB Gent, hs. 3813, p. 284. 
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incidenten net voor de wetsvemieuwing van 1539 gesproken wordt. Toen 
haalden de schepenen om enigszins aan de eis van de Collatie van 7 juli 1539, 
de privileges in het Vlaams te drukken en te verspreiden, tegemoet te komen, de 
charters uit het secreet om ze aan de menigte voor te lezen27

• In hs. 3813 wordt 
kritiek geleverd op de halfslachtige houding van de schepenen en hun poging de 
gemoederen met een zoethoudertje te sussen : 

Item, den XXIIIJen in hoeymaent was men int secreet int beelfroet, maer daer en 
waeren niet vele prevelegien ghelesen ende hiermede meenden zij tvolc te 
paeyene28

• 

In de andere handschriften wordt dezelfde terminologie gebruikt en krijgen de 
schepenen er ook van langs, maar ditmaal net omdat ze toegegeven hebben aan 
de onredelijke eisen van het volk : 

DenXIIIIen [sic] der zelvermaendt, omme tghemeente te payene- dwelcke quaet 
om doene was-, zotrocken scepenen int secreet ende deden in de presentie van 
den ghemeente diverssche previlegien overlesen29

• 

Ook over de foltering en executie van Lieven Pien zijn de meningen verdeeld. 
Toen de oude man na een aantal zware ondervragingen op de pijnbank zijn 
onschuld nog steeds staande hield, werd aangenomen dat er zwarte magie in het 
spel was. Een barbier kreeg de opdracht al het haar van Pi en af te scheren, waarna 
zijn lichaam op duivelstekens onderzocht werd30• 

In hs. 3813 wordt de hypothese, dat toverij een rol kon gespeeld hebben, 
aanvaard. Er wordt niet uitdrukkelijk gezegd dat de beschuldiging steek hield, 
maar dat sommigen zich bezighielden met zwarte magie, wordt probleemloos 
voor waar aangenomen : 

Ende men presumeerde datter eeneghe toverije mede speelde uut weleken dat 
men hem af scoer al zijn haer, in wat plaetsen dat ghestaen was. Ende daer wart 
ghevanghen een meestersse Sente Pieters, ghenaempt Maeykin van Sente 
Pieters, me tg haders Heinderic Paelinc ende noch een barbiersterigghe up Sente 
Lisbettengracht. De welcke personen berucht waeren van toverije3 1

• 

In de andere handschriften wordt niet over de tovenaars gesproken. Dat de duivel 
in Pi en zou gehuisd hebben, wordt afgedaan als een moedwillig verzinsel van een 

27 

2H 

29 

30 

3 1 
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kleine groep kwatongen. De terdoodveroordeling wordt dan ook wegens gebrek 
aan bewijzen als totaal onrechtvaardig beschouwd : 

... eenighe persoonen die zeyden dat hij betoovert was. Aidoen was bij eenen 
barbier van al zijnen leden, wart ghestaen was, zijn haer afghesneden. Ende 
doen confuseZie ghetracteert zonder eenighe breeder kennesse32

• 

De auteur van het hs. 3813 gaat echter niet volledig mee in de opvattingen van 
de opstandelingen. De afwijzing van de voorstellen van de graaf van Roeulx 
onder invloed van de radicale wevers en creesers en de aankondiging van een 
nieuwe staking in november 1539, veroordeelt hij uitdrukkelijk. Net als de 
andere gevestigde burgers, moet hij gevreesd hebben voor het uitbarsten van een 
sociaal conflict. Met afkeer spreekt hij over de bendes van marginalen die, 
zonder inkomsten door het werkverbod, de stad afschuimden op zoek naar eten : 

Item, tsanderdaechs, dwelc was den vijfsten in novembre, doe en luidde de 
wercclocke niet. Ende eeneghe quaetwillende ghinghen in cloosters ende in 
ander goeder lieden huusen. Ende seyden : 'Gheeft ons t' etene, want ons we re 
es ons verbooden ende wij moesten leven'. Ende onder tdexsel van dien saude 
binnen Ghent veel quaets ghebuert hebben, alsoot ooc beghonste33

• 

De opstand bloedde hierna snel dood, vooral toen de keizer in februari 1540 met 
zijn troepen in de stad arriveerde. Vanaf dat cruciale moment lijkt de houding van 
de auteurs zich te keren. In de memorieboeken wordt veel kritiek geleverd op het 
gedrag van de soldaten, maar die kritiek is veel sterker in de latere handschriften 
dan in hs. 3813. In dat oudste handschrift luidt het : 

Item, dese voorseide voetknechten waeren seer hueverwillich. Ende bedreven 
veel overdaeden. Ende en vierden gheenderande daeghen van vlees te hetene, 
emmers den meerderen deel die der waeren34

• 

Het verdict is hard, maar niet zo hard als dat in de handschriften, waar de soldaten 
van geen enkel verwijt gespaard worden : 

Ende dese voetknechten ten waren alle uutghelesen mannen van leelicheden, 
quaetheden ende beroytheden. Ende waeren ghelogiert van den weesenhuus tot 
gheheel Royghem duere in den Rame, streekende lancxst der Leyen ende tot an 
de Leybrugghe bij Sinte Angneeten ende alzo gheheel Heckerghemprochie vul, 
daer zij de lieden veel cost ende overdaet deden, zodat zij daer veel lieden 
goede loos, eereloos ende bijstier maecten35 • 

32 

33 

34 

35 

RAG, fonds Gent, nr. 380, fO 137 r0
• 

UB Gent, hs. 3813, pp. 326-327. 
UB Gent, hs. 3813, p. 342. 
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In een later handschrift wordt er nog aan toegevoegd : « zodat diverssche van 
onghenouchten daeraf storven36 ». 

Nog veel meer consternatie werd veroorzaakt door de atbraak van de huizen in 
het Sint-Baafsdorp en vooral door de ontwijding van de parochiekerk van het 
Heilig Kerst. De woonhuizen en de kerk moesten wijken voor de nieuwe 
dwangburcht Het Heilig Sacrament uit de parochiekerk werd in een plechtige 
processie overgebracht naar een kapel in de stad. Dit voorval wordt door de 
auteurs unaniem beschouwd als één van de meest betreurenswaardige gebeurte
nissen ooit. 

Item, up den XXVJen in april beghonst men der lieden huusen af te brekene up 
Sente Baefs, als dat doen gheen meinsche levende en was, die doe soo vele 
derZicheden binnen Sente Baefs ghesien en hadde. 
Item, up den XXIX den selver ma ent quam de bisschop van Doornyke Sente Baefs 
in de kercke van den Beleghen Kerst. Welck was een scoon, suverlicke 
prochyekercke, daerwel over XXXjaeren an ghevrocht hadde om gheel nieuwe 
te maekene. Ende de voornoemde bisscop ofte sijn suffregjaen hebben dese 
kercke ontwijt. Ende de voorseide bisschop nam 't Helich Sacrament ende 
droucht in Sente Jacopshuus up de Mude. 't Welc ghebuerte met groeter 
droujheit ende meneghen traen van den prochyaenen. Ende ooc groote menichte 
uut der stede van Ghent, die met Beleghen Sacramente uut devosien medeghinghen 
naert voornoemde Sente Jacopshuus31

• 

De nog min of meer serene beschrijving uit het hs. 3813, wordt door de latere 
auteurs gespekt met tragische details en uitingen van verontwaardiging. De 
auteur treedt zelfs persoonlijk op de voorgrond om zijn onbegrip over de 
ontwijding uit te drukken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de latere 
handschriften die zin zonder aanpassing ovememen38 • 

Up den XXVJen april begonst men de huusen binnen Sinte Baefs afte brekene zeer 
buutertierlick. Heer de lieden consten uutgherumen, men track ze averecht met 
groot ghewelt. Mensach niet of de lieden daer uute waren of niet. In zulcker wijs 
dat de meinschen noint meerder jammer ghesien en hadden in tijde van payse, 
want het ghijnck te weercke ghelijcke eene stranghe oorlog he, zonder dat mer 
niemant en doodde, nemaer veele storven van drucke. 
Den XXIX april quam de bisschop van Doornicke t' Sente Baefs in de keercke 
ende vandaer 's Helichs Kerst. Dwelcke een schoon, zuverlicke kercke was, want 
men hadden wel XXX jaer anne ghewrocht omme gheheel nieuwe te makene. 
Dwelcke den meerderen deel nu ghedaen was ende men hadden dweerck gheen 
acht daghen ghelaten. Deze keercke wart bij den voornoemde bisschop ende 
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sijnen souvergaen ontwijdt. Hoe datte te weercke gaen mochte en weet ie niet. 
Ende de bisschop nam het Helich Sacrament ende droucht in Sinte Jacobshuus 
up de Mude, het welcke gheschiede met grooter droujheyt ende menighen traen 
van die van prochie ende van der stede van Ghendt, die met groote menichte 
ghijnghen39

• 

De nuanceverschillen in de aantekeningen over de gebeurtenissen na de komst 
van Keizer Karel naar Gent, tonen aan dat de verhouding tussen de auteur van 
hs. 3813 en die van de latere versie niet zomaar als die tussen iemand die voor 
de opstand gewonnen was en iemand die er tegen was, kan bestempeld worden. 
De verklaring moet eerder gezocht worden in het moment waarop geschreven 
werd. De auteur van hs. 3813 schreef niet gelijktijdig met de gebeurtenissen, 
maar waarschijnlijk ook niet veel later. Hij heeft voor zichzelf nog geen 
coherente visie op het gebeuren gevormd. In zijn naïviteit geloofde hij nog steeds 
de verhalen, die in het begin van de opstand de ronde deden. Een tijdje later was 
hij effectief gechoqueerd door de richting waarin de gebeurtenissen evolueer
den. Hij was blij of minstens opgelucht met de komst van de keizer. De 
gebeurtenissen die daarop volgden schokten en verwarden hem echter opnieuw. 
Het verhaal in het memorieboek is de weerslag van die ervaringen. 
De auteur die dat verhaal herwerkt heeft, schreef veel bewuster en was waar
schijnlijk minder eerlijk. De opstand moest hoe dan ook veroordeeld worden, ze 
was immers een maat voor niets. Of dit betekent dat deze auteur op het moment 
van de gebeurtenissen dezelfde opvattingen had, is helemaal niet zo zeker. 
Omdat hij de opstand zo scherp veroordeelt, kan hij ook veel sterkere uitspraken 
doen over de gevolgen ervan. De schuld daarvoor ligt immers niet bij de keizer, 
maar wel bij diegenen die de opstand ontketend hebben. Zij zijn verantwoorde
lijk voor de teloorgang van de stad. 
Eén ding is zeker : in de late zestiende-eeuwse memorieboeken wordt het verhaal 
gestroomlijnd en aangedikt. Het viel ons bijvoorbeeld ook op dat een idee, die 
nog doorleeft in de hedendaagse literatuur, uit die latere beeldvorming stamt. 
Toen midden oktober 1539 de ambachtsdekens volledig volgens de oude 
gebruiken verkozen werden, kreeg Philippe vanden Bossche de post van deken 
van de weverij. In de literatuur wordt benadrukt dat hij volledig analfabeet was, 
een anekdote die de brutaliteit en onbezonnenheid van de rebellen moet onder
strepen40. In hs. 3813 wordt verteld dat als deken en knaap van de weverij 
Philippe vanden Bossche en Jan Sent verkozen werden. Over vanden Bossche 
worden geen verdere details gegeven, over Sent wordt echter opgemerkt : 
« Ende midts dat hij Ze sen noch schrijven en conste, waert weder verlaeten ». In 
de latere handschriften is van Sent geen sprake meer en wordt enkel gesproken 
over « eenen Philips vanden Bossche, een haudt man, die lesen noch schrijven 
en conste ». Dit voorbeeld spreekt boekdelen over de intenties van de latere 
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auteurs, die hun memorieboeken eventueel in opdracht schreven : het verhaal 
moest doorzichtig en niet te ingewikkeld zijn en het moest doorspekt zijn met 
pittige details. 

4.4.2.6. Besluit. 

In de memorieboeken leven verschillende standpunten door over de Gentse 
Opstand van 1539. In het officiële Schepenboek wordt er met geen woord over 
gerept, in andere handschriften wordt een vrij betrouwbaar en uitgebreid relaas 
van de gebeurtenissen gegeven. Doorgaans wordt de opstand impliciet of 
expliciet veroordeeld, af en toe worden de opvattingen van de opstandelingen -
toch wat de eerste fase van de opstand betreft - gedeeld. 
De bouw van het Spanjaardkasteel en de perikelen vooraf hebben op haast alle 
auteurs een onuitwisbare indruk gemaakt. Velen vermelden de eerstesteenleg
ging en geven daarbij opvallend veel details. Niets roept echter zoveel emoties 
op als de ontwijding en de afbraak van de parochiekerk van het Heilig Kerst en 
de inwijding van de nieuwe kapel. Het gaat hier om een voor de tijdgenoten 
onaanvaardbare ingreep in het hart van een gemeenschap. De vernederingen en 
bestraffingen die aan de stad als geheel opgelegd worden, zijn nog enigszins 
aanvaardbaar en te begrijpen, maar de aanslag op het parochiaalleven van een 
groep stadsgenoten gaat in hun ogen veel te ver. 
Opvallend is wel dat de teloorgang van de stad door iedereen betreurd wordt, 
maar dat er nauwelijks naar betere tijden wordt verwezen. Het verhaal beperkt 
zich steeds tot de opsomming van de gebeurtenissen en er worden geen 
parallellen met vroegere conflicten gelegd. 
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Analyse van de zestiende
eeuwse aantekeningen 

De Calvinistische Republiek (1577-1584) 



4.4.3. De Calvinistische Republiek (1577 -1584) 1• 

Na het plotse overlijden van de gouverneur-generaal Requesens in maart 1576 
kwam de macht in de woelige Nederlanden tijdelijk in handen van de Raad van 
State. Die werd snel overvleugeld door de Staten van Brabant en de Staten
Generaal. Onder indruk van de Spaanse Furie in Antwerpen (4 november 1576) 
ondertekenden de niet-opstandige gewesten samen met Holland en Zeeland de 
Pacificatie van Gent (8 november). Die bepaalde dat de Staten-Generaal een 
eigen leger zou lichten om de Spanjaarden te verdrijven en dat op religieus 
gebied voorlopig een status-quo zou gehandhaafd worden. De nieuwe land
voogd, Don Juan van Oostenrijk, onderschreef enkel het Edict van Marche 
(februari 1577) waarin de terugtrekking van de Spaanse troepen beloofd werd, 
in ruil voor het herstel van het katholicisme in alle gewesten. Deze regeling bleek 
onaanvaardbaar. Brussel was de eerste stad die een revolutionair comité van 
Achttienmannen installeerde en Willem van Oranje triomfantelijk binnenhaalde 
(september 1577). 
In Gent werd het voortouw in de nieuwe opstandige golf genomen door Jan van 
Hembyze, die al verschillende schepenambten had bekleed, en François van de 
Kethulle, heer van Ryhove, de baljuw van Dendermonde. Op 18 oktober 1577 
trokken Hembyze en Gillis Borluut met een troep gewapende mannen naar de 
schepenen en eisten het herstel van al de privileges die de stad voor 1540 genoten 
had. De Staten-Generaal reageerden met een gunstig advies. Toen echter ook de 
geconfisqueerde documenten zelf uit de Rekenkamer van Rijsel teruggevorderd 
werden, weigerde de hertog van Aarschot, die de functie van stadhouder van 
Vlaanderen gekregen had. Op 28 oktober reageerde Ryhove met een machts
greep : de hertog van Aarschot werd samen met verschillende leden van de 
Staten van Vlaanderen gearresteerd en in het Ryhovesteen opgesloten. 
Op 1 novemberinstalleerde Ryhove een revolutionair comité naar het voorbeeld 
van Brussel. Hembyze werd de voorzitter van de radicale en calvinistische 
Achttienmannen. Drie dagen later werd de stadopnieuw ingedeeld in Drie Leden 
en werden net als vroeger dekens voor de ambachten verkozen. Hieruit blijkt dat 
de Calvinistische Republiek in Gent in zijn zevenjarig bestaan bijeengehouden 
werd door uiteenlopende motieven. Naast het algemeen verzet tegen de Spaanse 
overheersing en de pogingen van een kleine groep radicale Calvinisten om een 
homogene calvinistische staat naar het voorbeeld van Genève op te richten, 
speelde ook het heimwee naar het glorierijke verleden van de stad een belang
rijke rol. Gent moest net als in de tijd van Jacob Van Artevelde aan het hoofd van 
de Leden van Vlaanderen staan en zo de metropool van een economischopnieuw 

V. FRIS, Histoire de Gand, pp. 218-240 ; A. DESPRETZ, Deinstauratie der Gentse 
Calvinistische Republiek (1577-1579), HMGOG, XVII, 1963, pp. 119-229; J. 
DECA VELE, Gent, het 'Genève' van Vlaanderen, in : J. DECA VELE, Het eind van 
een rebelse droom: opstellen over hetcalvinistisch bewind te Gent ( 1577-1584) en 
de terugkeer van de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje ( 17 
september 1584), Gent, 1984, pp. 32-62. 
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welvarende republiek worden. Het herstel van de politieke rol van de ambachten 
stond daarin centraal. 
Op 29 december werd Willem van Oranje met veel spektakel in de stad 
ontvangen. Hij vernieuwde er op 14 januari 1578 de magistraat. Ondanks de 
Pacificatie, die bepaalde dat Vlaanderen katholiek bleef, moest hij toestaan dat 
het merendeel van de schepenen, met Hembyze en Borluut als voorschepenen, 
uit de groep van radicale calvinisten gerekruteerd werden. Van dan af werden de 
katholieken systematisch uit het bestuur van de stad geweerd en werd een 
uitgekiende calvinistische prediking georganiseerd. Vooral de bedelorden wer
den geviseerd. Op beschuldiging van sodomie werden enkele monniken terecht
gesteld en werden tijdens de Pinksterstorm (18-22 mei) de kloosters grondig 
geplunderd. De leegstaande panden werden ingepalmd voor de calvinistische 
erediensten. 
Op aangeven van Hembyze werd de door Willem van Oranje voorgestelde 
Religionsfried, waarin de twee godsdiensten tot op zekere hoogte gelijke rechten 
kregen, door de Collatie verworpen (13 november). Dit zorgde voor een 
tweespalt in de tandem Ryhove-Hembyze. Ryhove was bereid de politiek van 
Willem van Oranje te volgen en haalde de prins naar Gent. Bij zijn komst werd 
de Religionsfried toch aanvaard en een tijdlang kregen de katholieken de kans 
zich te herstellen. Dit was echter niet naar de zin van de radicale Hembyze. Op 
28 juli 1579 vernieuwde hij zelf voortijdig de magistraat en continueerde hij 
zichzelf in de functie van voorschepen. Op aandringen van Ryhove kwam Oranje 
opnieuw naar Gent en maakte hij Hembyzes ingreep ongedaan door nieuwe 
schepenen te installeren (20 augustus). Hembyze vluchtte naar Duitsland en 
daardoor werd Ryhove de grote man, hoewel hij vele toegevingen aan de radicale 
calvinisten moest doen. 
Ondertussen maakte de opvolger van Don Juan, Alexander Farnèse, grote 
militaire vooruitgang. De opstand werd steeds wanhopiger. Na de Akte van 
Verlatinghe(augustus 1581)koosde Unievan UtrechtvoordehertogvanAnjou, 
broer van de Franse koning. Willem van Oranje werd hierin gesteund door 
Ryhove. Op 20 augustus 1582 maakte de Franse hertog zijn Blijde Intrede in 
Gent. Het optreden van Anjou in de Nederlanden werd echter een mislukking, 
wat de positie van Oranje en zijn aanhangers sterk verzwakte. De Gentse 
magistraat schoof Ryhove opzij en riep Hembyze terug. Op 14 augustus 1583 
werd hij opnieuw voorschepen van de keure. 
De opmars van Famèse was echter niet meer te stuiten. Ook Hembyze besefte dat 
en hij knoopte geheime onderhandelingen aan met de landvoogd. Dit verraad aan 
de calvinistische en nationale zaak werd hem fataal. Hij werd gevangengezet en 
op 4 augustus 1584 terechtgesteld. De stad kon nog even als enige in Vlaanderen 
stand houden, maar op 17 september gaf ze zich over. Op 15 november werd een 
nieuwe magistraat met enkel radicale katholieken geïnstalleerd. Na de val van 
Antwerpen in 1585 kwamen de Zuidelijke Nederlanden opnieuw volledig onder 
Spaans en katholiek bewind. 

Er zijn vier zestiende-eeuwse handschriften met aantekeningen over de periode 
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van de Calvinistische Republiek. Eén ervan kan echter niet als een echt 
memorieboek hesehou wd worden. Het gaat om een kroniek over de periode 1566 
tot en met 1593, waarin in het verhaal ook schepenlijsten opgenomen werden. 
Dit handschrift, dat de episode van de Calvinistische Republiek heel uitgebreid 
behandelt, wordt hier terzijde gelaten. Het is trouwens goed bekend bij de 
historici van de godsdiensttroebelen2

• 

4.4.3.1. Het Schepenboek uit de griffie van de keure. 

In het officiële memorieboek staan korte Latijnse aantekeningen bij de jaren 
1582, 1583 en 1584. De auteur is Maxiruiliaan de Vriendt3

• Het Calvinistisch 
regime wordt scherp veroordeeld. Bij de schepenlijst van 1584 wordt opge
merkt: 

Hoc anno 1584, XVIIa die septembris, civitate Gandavensi post usurpationem 
tyrannidis sexena/is relligioni catholicae et regiaMii. restitutafuit. xva novembris 
sequestris abrogatus magistratus illegittimus et in illius locurn suffecti ac 
tanquam post limino restituti noviet legittimi consules, consiliary et scribae eo 
nimirum quo supra positi leguntur ordine4

• 

De calvinistische machthebbers worden als usurpators bestempeld en hun 
regime als een zesjarige tirannie. Jan van Hembyze was de« rebellionum auctor 
et caput »5• De overgave op 17 september 1584 was geen wanhoopsdaad, maar 
het begin van een periode van wettig gezag. 
In deze aantekeningen wordt het standpunt van de poorterij vertolkt, die door de 
afschaffing van de Carolijnse Concessie en het herstel van de invloed van de 
ambachten in 1577 haar bevoorrechte positie in het stadsbestuur verloren had. 
Om deze redenen hadden slechts weinig poorters zich tot het cal vinisme bekeerd. 
Zij hadden alle belang bij het behoud van de oude toestand6

• Toen hun positie in 
1584 hersteld werd, konden ze dan ook niet anders dan met misprijzen over het 
vorige regime spreken. Voor Maxiruiliaan zelf, die in 1583 door Hembyze 

Het bewuste handschrift (UB Gent, hs. 159) wordt geciteerd in: J. DECA VELE, 
Het 'Wonderjaar', in: J. DECA VELE, Het eind van een rebelse droom, p. 22 en J. 
DECA VELE, Brugse en Gentse mendicanten op de brandstapel in 1578, in: H. 
SOL Y en R. VERMEIR, Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber 
Amicorumprof dr. M. Baelde, Gent, 1993, p. 75. 
Volgens een moderne hand op het dekblad en op f' 87 v0 zouden enkele marginalia 
toe te schrijven zijn aan Max Vriendts (onder de aantekening bij 1602 staan zijn 
initialen). Als Neolatijns dichter gaf hij er waarschijnlijk de voorkeur aan in het 
Latijn te schrijven. 
SAG, serie 101, nr. 1, f' 83 r0
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verbannen was geweest, lag het extra gevoelig. Hij begon zijn ambtelijke 
carrière als de secretaris van de radicaal katholieke schepenbank van 15 
november 1584. Het zal dan ook niet zonder reden zijn dat hij naast de schepenen 
en de pensionarissen ook de 'scribae' of secretarissen in het rijtje van nieuwe en 
ditmaal wettige bestuurslieden opneemt. 

4.4.3.2. UB Gent, hs. G. 6109. 

In een zestiende-eeuws memorieboek dat enkel de schepenlijsten van 1536 tot 
en met 1587 omvat worden enkele nota's aan de periode van de Calvinistische 
Republiek gewijd. Het zijn vooral opmerkingen over de voortijdige en 
onwetmatige vernieuwingen van de schepenbanken. De laatste aantekening vat 
in telegramstijl de chaos aan het einde van de opstand samen : 

In dit schependom groote verraderie binnen Ghendt ende tweedracht. De paix 
ghemaeckt metten prince van Parme. Ende de stadtin particulier overcommen. 
Ende die van de religie ghepriveert van execucie van dien. Nietmin dese 
scepenen ghecontinueert totten 15 novembre 15841

• 

4.4.3.3. UB Gent, hs. 2547. 

Andere geluiden klinken door in een laatste zestiende-eeuws memorieboek. Dit 
handschrift behoort tot de groep van late zestiende-eeuwse memorie boeken, die 
zoals al verschillende malen opgemerkt, veel meer het karakter van echte 
kronieken hebben. Het hs. 2547 van de Gentse Universiteitsbibliotheek is het 
enige met aantekeningen over de periode van de Calvinistische Republiek. Deze 
aantekeningen beslaan een dertigtal bladzijden. Het verhaal dat zeker achteraf 
geschreven is8

, loopt chronologisch en wordt vanuit het Gentse standpunt 
verteld. Er gaat ook vrij veel aandacht naar de militaire en politieke gebeurtenis
sen buiten Gent. 
De auteur is een fervent voorstander van de nationale opstand en verdedigt 
zonder aarzelen de strijd tegen de Spanjaarden. Het leger van de Staten-Generaal 
wordt« onzen Zeghere » genoemd9

. Landvoogd Don Juan wordt« quaet voor
nemen ende verraderije » verweten 10

• Het meest gehaat zijn echter de muitende 
en plunderende Waalse malcontenten die als de« viant »bestempeld worden en 
van de meest gruwelijke wandaden beschuldigd worden: 
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Item, het es te wetene dat gheduerende de belegherijnghe van der zelver stede de 
voornoemde malcontenten vele gruwelicke, schadeZieke en onmeynschelicke 
sticken en faicten bedreven, vermoordende alle tghone dat zij van uuter stat 
crijghen consten. De jonghe knechtkens ende meyskens sneden zij haerlieder 
ooren af ende zonde ze metten zeiven ooren in dhandt wederomme binnen der 
stede, twelck compassienselick om zien was. Zij sneden eeneghe vrauwen 
haerlieder bursten af, met meer andere dierghelijcke tierannelicke sticken, jae 
zo ongoddelick metten meynsschen levende, dat mentzelve niet te vullen en zaude 
connen scrijven 11

• 

De auteur stond zeker niet alleen in zijn afgrijzen voor de malcontenten. Ze 
maakten zich niet enkel in Gent, maar ook in heel Vlaanderen erg gehaat. Willem 
van Oranje bracht zijn eigen populariteit in gevaar door Gent te proberen 
overtuigen de muitende troepen te betalen 12

• Toch lijkt de auteur tijdens de hele 
episode het meeste sympathie voor Willem van Oranje te hebben. Hij vermeldt 
elke komst van de prins naar de stad. Als Oranje in maart 1582 een aanslag 
overleeft, wordt opgelucht opgemerkt : 

... maer duer de hulpe van Godt es de voornoemde prinche van der zelver schuete 
ghecureert ende ghenesen 13 • 

Door Oranje te verdedigen kiest hij impliciet de zijde van Ryhove in de strijd om 
de macht in de stad. De arrestatie van de hertog van Aarschot en enkele leden van 
de Staten van Vlaanderen (28 oktober 1577) was geoorloofd, omdat zij « alle van 
groote conspiratie berucht waren 14 ».De machtsgreep van Hembyze op 28 juli 
1579 was gezien de chaotische toestand enigszins te begrijpen, maar wordt ook 
lichtjes belachelijk gemaakt, door op te merken dat het voetvolk en de ruiters als 
commissarissen bij de nieuwe schepenverkiezing fungeerden : 

Den XXVIIJen hoymaent vermaecte joncheer Jan van Hembyze de wet uut zijn 
eyghen authoriteyt, om de troubelen twelck noynt tot gheene tijden ghehoort 
nochte ghesien es gheweest, zo hier naervolcht. Ende waeren de commissarissen 
zo men zeyde de gaernesoenen deser stede, zo voet als peerdevolck, de welcke 
up den eauter in slachordene stonden 15

• 

Het verraad en de terechtstelling van Hembyze roepen ogenschijnlijk niet veel 
emoties op. De auteur is echter niet te spreken over de genadeloze repressie in 
de laatste maanden van het calvinistisch regime. Drie mannen die in een oproer 
« pays, pays » geroepen hadden, werden volgens hem « boven natueren 
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onghenadelic ghegheesselt »16
• Hij wijst er ook op dat de achterdocht van de 

radicalen overdreven proporties begon aan te nemen : 

Ontrent desen tijdt waeren ontallicke vele treffelicke mannepersoonen met 
briefkenster stede uutgheleedt in zo competenten ghetale, dat om verwonderen 
es, omdat zij suspect waren de zijde thaudene van zijne Majesteit 17

• 

Wat de positie van de auteur was in de godsdienstkwestie, is moeilijker te 
bepalen. Nergens wordt één van de godsdiensten verdedigd of aangevallen. Het 
valt wel op dat hij beide openlijk als religies erkent : hij spreekt zowel over de 
« Roomsche religie» als over de «christelijke ghereformeerde religie »18• 

Elders spreekt hij over « de ghone van der ghereformeerde religie », wat erop 
kan wijzen dat hij zichzelf niet daartoe rekende. Wel herhaalt hij zonder aarzelen 
de beschuldiging van sodomie die door de calvinisten tegen de bedelmonniken 
geuit werden. 

Up den eersten sijnxendach waeren de vier biddende ordenen, te wetene 
Jacopijnen, Freminueren, Augustijnen ende Onsenvrauwenbroeders, in 
haerlieder cloosters ghesaysiert, ter oorzake dat eenighe berucht waren van 
buggherije, ende waren eeneghe cloosters gheplundert19

• 

De geruchten over ontucht binnen de kloostermuren waren overgewaaid uit 
Brugge en werden door de Gentse calvinisten aangegrepen om eens en voorgoed 
komaf te maken met de politiek en religieus onbetrouwbare bedelorden. De 
dringende nood aan cultusplaatsen voor de calvinistische erediensten wakkerde 
de repressie des te harder aan20

. 

De auteur komt nog enkele malen op de zaak van de sodomie terug. Hij spreekt 
over« tjaiet van der buggherije »en« ter eausen van der selver buggherije »21

• 

Een zeventiende-eeuwse lezer was niet akkoord met de beschuldigingen en heeft 
er als goede katholiek telkens « maer ten onghelijken » en in het geval van de 
zwaarste bestraffing, de executie van vijf jonge bedelmonniken, « maer on
noosel » aan toegevoegd22

• De zestiende-eeuwse auteur lijkt sterk onder invloed 
van de stedelijke propaganda, maar persoonlijk vrij gematigd. Hij veroordeelt 
geen enkele strekking en beschouwt noch de calvinisten noch de katholieken als 
ketters. Waarschijnlijk was hij voorstander van de « religionsvrede ofte 
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UB Gent, hs. 2547, :F 421 V
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• 

J. DECA VELE, Brugse en Gentse mendicanten op de brandstapel in 1578, in: H. 
SOL Y en R. VERMEIR, Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber 
Amicorum prof dr. M. Baelde, Gent, 1993, p. 91. 
UB Gent, hs. 2547, :F 423 r0

• 

UB Gent, hs. 2547, :F 421 V
0 en 423 r0
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liberteyt »23
• 

De derde pijler van de Calvinistische Republiek, namelijk het herstel van de oude 
privileges en van de macht van de stad in het graafschap, krijgt weinig aandacht. 
De belangrijkste feiten worden vermeld, maar er wordt geen commentaar 
gegeven. Geen enkele maal wordt naar het glorierijke verleden van de stad, 
bijvoorbeeld in de persoon van Jacob van Artevelde, verwezen. Er wordt geen 
verband gelegd met vroegere passages uit het memorie boek. Heimwee naar een 
groots verleden lijkt bij de auteur niet te spelen. Uiteraard bewijst het feit dat hij 
een memorieboek kopieerde met de schepenlijsten vanaf 1301 wel dat hij 
geïnteresseerd was in dat verleden. Misschien zag hij de parallellen met vroegere 
gebeurtenissen en situaties wel, maar gafhij er, net als ongeveer alle auteurs van 
memorieboeken, de voorkeur aan de chronologie van de geschiedenis te respec
teren. De memorieboekschrijvers waren er immers zonder onderscheid van 
overtuigd dat ze geen opinies, maar feiten neerschreven. 

23 UB Gent, hs. 2547, f' 423 V
0

• 
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4.5. Besluit. 

In dit lange hoofdstuk zijn we diepgaand ingegaan op de inhoud van de 
memorieboeken, in een poging het stedelijk discours over de geschiedenis van 
de stad te reconstrueren en het belang van de memorieboeken als bron voor het 
stedelijk bewustzijn te onderzoeken. 
In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat het type in de door ons 
onderzochte periode een belangrijke evolutie onderging. De schaarse en korte 
annalen uit de veertiende en vijftiende eeuw werden in de zestiende eeuw 
vervangen door steeds gedetailleerdere beschrijvingen. De late zestiende-eeuwse 
memorieboeken zijn echte, weliswaar stereotiepe kronieken geworden. Deze 
evolutie had ook zijn weerslag op de inhoud. De oudste memorieboeken werden 
bijgehouden omwille van de schepenlij sten. De aantekeningen waren vaak niet 
meer dan verklaringen hierbij. Opmerkingen over bestuurlijke aangelegenheden 
maakten het leeuwendeel van de annalen uit. Opstanden en andere conflicten 
werden vaak enkel in functie hiervan terloops vermeld. In het handschrift van 
Joos vander Stoet, een zestiende-eeuwse auteur die niet meer tot het milieu van 
de stedelijke notabelen behoorde, waren al deze problemen bijzaak geworden. 
Het memorieboek had voor hem een nieuwe functie gekregen. Voor het eerst 
werd heel bewust de geschiedenis van de stad in al haar aspecten bijgehouden en 
werd het relaas over de vorige eeuwen aangedikt en gestoffeerd met gegevens 
uit andere bronnen. 
Er zijn echter nog andere belangrijke verschuivingen. In de veertiende- en 
vijftiende-eeuwse memorieboeken werden enkel geïsoleerde feiten gemeld. 
Over aanleiding, achtergrond en gevolgen werd haast nooit iets gezegd. De enige 
uitzondering was de monnik uit de Sint-Pietersabdij die langere, meer verha
lende aantekeningen maakte. In de loop van de zestiende eeuw werd de 
informatie steeds uitgebreider. Joos vander Stoet behield de stijl van noteren van 
zijn voorgangers, maar gaf sneller details. Ook hij kon erg vaag blijven, maar dat 
deed hij meestal bewust, als hij liever niet op de gebeurtenissen wilde ingaan. In 
de late zestiende-eeuwse memorieboeken was er aan achtergrondinformatie 
geen gebrek. De opstanden werden heel omstandig beschreven. Toch bleef alles 
heel concreet en werd het relaas volledig chronologisch gehouden. 
Onder invloed van deze veranderingen trad de auteur ook stilaan meer expliciet 
naar voren. In de veertiende en vijftiende eeuw werd bijna altijd de schijn van 
neutraliteit hoog gehouden. De annalen lijken meestal erg onpersoonlijk. Slechts 
eenmaal wees een auteur direct op zijn betrokkenheid, namelijk bij het conflict 
bij de intrede van Karel de Stoute. Roeland de Baenst hield zich als vooraan
staand getuige van vele gebeurtenissen opvallend op de achtergrond. Waarde
oordelen werden haast steeds impliciet geuit. Joos vander Stoet was in zijn 
memorieboek veel prominenter aanwezig als auteur. Opvallend is dat hij, 
wanneer hij over zichzelf sprak, zowel het voornaamwoord 'ik' als de derde 
persoon gebruikte. In de late zestiende-eeuwse handschriften werd relatief vaak 
een expliciet oordeel geveld. De auteur noemde zichzelf nooit bij naam, maar dat 
is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de handschriften in opdracht gemaakt 
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werden. 
De veertiende- en vijftiende-eeuwse annalen waren ook om een andere reden 
onpersoonlijker qua stijl. Doordat deze aantekeningen zo beknopt en schaars 
waren, concentreerden ze zich hoofdzakelijk op de grote gebeurtenissen. Enkel 
de belangrijkste actoren werden kort vernoemd. Vanaf het memorieboek van 
Joos vander Stoet werd het relaas veel levendiger. Hij registreerde het leven in 
de stad en had aandacht voor alles wat de gewone sleur doorbrak. In zijn 
aantekeningen was ook plaats voor gewone burgers en de ongelukkige gevolgen 
van hun activiteiten. Het verhaal verloor zijn ietwat elitair karakter en werd 
sensationeler en populairder. 
Andere verschuivingen in het discours zijn te wijten aan de directe tijdsomstan
digheden. Het meest sprekende voorbeeld is dat van de godsdienstkwestie. De 
auteurs van het veertiende-eeuwse en oudste vijftiende-eeuwse memorieboek 
werden bewogen door de problematiek van het Westers Schisma. De drie latere 
vijftiende-eeuwse auteurs zagen daarentegen geen vuiltje aan de lucht en 
besteedden praktisch geen aandacht aan de religieuze geschiedenis. Daarmee 
contrasteert de ongebreidelde interesse van Joos vander Stoet voor de religieuze 
troebelen uit zijn tijd. Voor eenmaal trad hij op als actief historiograaf, door 
verbanden te leggen met het verleden. 
Naast de algemene tijdsomstandigheden speelde de sociale en persoonlijke 
achtergrond van de auteurs een belangrijke rol. Dit geldt uiteraard het meest voor 
de eigentijdse aantekeningen, waarin de zelf ervaren geschiedenis centraal 
stond. Zo kwamen de adellijke schepen Roeland de Baenst en de rederijker en 
meersenier Joos vander Stoet uit een heel ander milieu. De eerste had meer oog 
voor de politieke gebeurtenissen, waarin hij vaak zelf een rol speelde. De tweede 
wist minder af van politiek en was sterker betrokken bij het leven van alledag en 
de marktactiviteiten. Op die manier bereikten hem vele nieuwtjes en roddels. Zo 
toonde ook de monnik van de Sint-Pietersabdij meer aandacht voor zijn eigen 
abdij en voor de gedragingen van de clerus en bleef een andere auteur in de ban 
van het voor hem cruciale conflict met Karel de Stoute. 
Soms werden ook de oudere annalen getransformeerd in functie van persoonlijke 
motieven. De Brugse edelman Roeland de Baenst wilde zichzelf in een Gentse 
traditie van Gentse schepenen plaatsen, maar was niet bereid zijn Brugs verleden 
te verloochenen. Alle opmerkingen over Jacob Van Artevelde en over Gents
Brugse conflicten werden systematisch uit zijn memorieboek geweerd. 
Er zijn natuurlijk ookbelangrijke constanten in de memorieboeken. Het chrono
logisch kader werd steeds bepaald door de schepenlijsten en dus door het 
wisselen van de jaren. Het generatieperspectief ontbrak volledig - tenzij over de 
vorsten gesproken werd- en daardoor was de kloof tussen verleden en heden heel 
klein. Dat verleden liep geruisloos over in het heden. Geen enkele auteur gaf zelf 
de grens aan tussen wat hij uit oudere bronnen overgenomen had, wat hij op basis 
van zijn herinneringen noteerde en wat hij rechtstreeks, quasi op het moment 
zelf, neerschreef. 
De band tussen verleden en heden werd gevormd door materiële constanten : de 
stedelijke ruimte was het theater waarin de geschiedenis van de stad opgevoerd 
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werd. Dit wijst op een ander kenmerk dat weinig evolutie ondergaat : de 
voorkeur voor het concrete, visuele en ruimtelijke. Roeland de Baenst vertelde 
niet waarom zijn vriend Jan van Dadizeele vermoord werd, maar wel waar 
precies en wanneer. Hij zegde niet dat hij Filips de Schone boven Maximiliaan 
verkoos, maar wel dat een klok, genoemd naar de jonge prins, in het belfort 
gehangen werd. Joos vander Stoet beschreef met enthousiasme hoe de vorste
lijke residentie ineenstak, welke kostuums een stedelijke delegatie droeg, 
hoeveel kaarsen er in de kerk stonden en hoe precies een executie verliep. 
Verschillende auteurs gaven een uitgebreide beschrijving van de eerste steen van 
het SpanjaardkasteeL De stijl was steeds heel naïef en direct. In het bewustzijn 
van de auteurs was de geschiedenis van de stad een aaneenrijging van beelden. 
Wat men zag of had horen beschrijven, stond centraal. Het verleden was niet 
meer dan wat de voorouders gezien en gehoord hadden. Soms werd in plaats van 
een concrete voorstelling een symbolische naam gegeven (bijvoorbeeld : quade 
maendach, Veeburchse wapening he). Die symbolische begrippen konden echter 
direct geassocieerd worden met concrete beelden, meestal van gewelddadig
heid. 
De kern van elk verhaal was de stad. Het conflict tussen particularisme en 
centralisme speelde hierin een ondergeschikte rol. Of nu de zijde van de vorst of 
van de stedelijke rebellen gekozen werd, steeds ging het om een stedelijk 
discours en dus een stedelijk bewustzijn. Roeland de Baenst was als raadsheer 
van Filips de Goede goed geplaatst om de politiek in de Nederlanden te 
bespreken, maar verliet zelden het Gentse perspectief. Joos vander Stoet was erg 
vorstgezind, maar concentreerde zijn aandacht op het stedelijke aandeel in de 
ontvangsten. Enkel voor één van de auteurs van het oudste vijftiende-eeuwse 
handschrift lag de focus iets anders :niet de stad, maar het Sint-Pietersdorp was 
het centrum. Ook de accenten verschilden enigszins doorheen de tijd. In de 
oudste memorieboeken stond het bestuur van de stad centraal, later werd 
uitgebreid naar de hele stedelijke wereld. 
De auteurs deelden hun stedelijk bewustzijn. Van stedelof was geen sprake, maar 
trots was er wel. Die trots was echter dubbelzinnig. Een figuur als Jacob van 
Artevelde werd gekoesterd omdat hij symbool was van de macht van de stad en 
van haar glorierijk verleden. Even groot was echter het enthousiasme over het 
feit dat Karel V, de keizer die een einde gemaakt had aan die macht, als Gentenaar 
geboren was. Zin voor onafhankelijkheid vermengde zich met een verlangen 
naar vorstelijke gunsten. Een houding van onderwerping aan de vorst was er 
echter nooit. Geen enkele amende honorable kreeg meer dan een vage allusie, 
meestal werd ze gewoon verzwegen. Liever werd het moment van verzoening 
tussen vorst en stad centraal gesteld. Dit was het duidelijkst aanwezig in de 
officiële memorieboeken. Het bezoek van Filips de Goede in 1458 werd er 
uitgebreid beschreven in een subtiel verhaal dat zocht naar een evenwicht tussen 
vorst en stad. In het zestiende-eeuwse Schepenboek werd over de opstand tegen 
Karel V niet gesproken, maar wel over het verzoenende moment waarop de 
keizer opnieuw een toegeving aan de stad deed. Ook in de persoonlijke 
memorieboe ken, werd zelfs als de opstandige houding van de stedelingen sterk 
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veroordeeld werd, de repressie achteraf evenzeer bekritiseerd. De stad bleef in 
de beeldvorming een (bijna) evenwaardige partner van de vorst, die zich niet 
hoefde te vernederen. 

We kunnen besluiten dat de memorieboeken wel degelijk belangrijke bronnen 
zijn voor het stedelijke historische bewustzijn, als rekening gehouden wordt met 
enkele essentiële elementen : de belangrijke evolutie in zowel de vorm als 
functie van de bron, de invloed van de tijdsomstandigheden en de sociale en 
persoonlijke achtergrond van de auteurs. De memorieboeken kunnen dus niet 
zomaar als spiegel van een algemeen stedelijk bewustzijn beschouwd worden. 
Eén zaak geldt echter voor alle auteurs : de stad bepaalt de horizon en is het 
centrum van de wereld. 
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5. CONCLUSIE. 

De stedelijke overheid hield van de veertiende eeuw tot het begin van de 
negentiende eeuw registers bij met de namen van de jaarlijks wisselende 
schepenen die de stad bestuurd hadden vanaf het jaar 1301. Deze lijsten met 
schaarse aantekeningen werden door particulieren gekopieerd en verder aange
vuld. Ook onderling werd druk van elkaar overgeschreven. De exacte verwant
schap tussen de handschriften is niet vast te stellen, waarschijnlijk zijn heel wat 
exemplaren verloren gegaan. Dit wekt de indruk dat het memorieboek binnen de 
stedelijke context een vrij populair type was. 
Aanvankelijk circuleerden de handschriften vooral in de kringen van stedelijke 
notabelen. Schepenen hielden een memorieboek bij, omdat dat bij hun functie 
paste. Het was een mentale neerslag van hun politieke ambities. Toch waren de 
memorieboeken in die eerste eeuwen veel meer dan later verspreid in verschil
lende milieu' s, alleen al doordat de deelname aan de stedelijke politiek nog niet 
beperkt was tot een kleine elite en de belangstelling dus groot was. In de loop van 
de zestiende eeuw werd- ten dele door de tanende invloed van het stadsbestuur 
- het historisch aspect steeds belangrijker en werd het type onder andere 
gerecupereerd door het rederijkersmilieu. Vanaf de zeventiende en vooral de 
achttiende eeuw werden de handschriften- zowel oude als nieuwe- steeds meer 
geconcentreerd in handen van een kleine kring van Gentse, vooral adellijke 
families met hoge politieke functies. Deze families hadden vaak zelf een lange 
geschiedenis van deelname aan het stadsbestuur en waren daarom geïnteresseerd 
in de oudere handschriften. Echter ook amateur-historici zonder lange stam
boom schreven en verzamelden memorieboeken. 
De ontwikkeling van het type van functionele schepenlijsten tot uitgewerkte 
kronieken (hoogtepunt in de late zestiende eeuw) had ook zijn weerslag op de 
inhoud. Aanvankelijk stonden vooral bestuurszaken centraal, later werd het hele 
stedelijke leven in het spectrum opgenomen. Het discours is en blijft echter 
stedelijk. 
Hoewel de memorieboeken nauwelijks nieuwe gegevens voor de feiten
geschiedenis aanreiken, zijn ze belangrijk als bron voor het stedelijk historisch 
bewustzijn. Ondanks de ogenschijnlijke neutraliteit en stereotypie werd de 
inhoud voor een groot deel bepaald door de persoonlijkheid en de sociale 
achtergrond van de auteurs. In plaats van over een algemeen stedelijk bewustzijn 
is het beter over het - inderdaad wel in wezen stedelijk - bewustzijn van groepen 
en individuen te spreken. 

Hoewel het soms moeilijk lijkt - vooral door het gering aantal aantekeningen -
de memorieboeken als volwaardige stadskronieken te beschouwen, zijn er toch 
opvallende parallellen met de types uit andere laatmiddeleeuwse steden. In de 
eerste plaats is er de binding met het bestuur van de stad. In verschillende andere 
steden (zowel de Noord-Italiaanse als Duitse als die uit andere gebieden) is de 
stadsgeschiedschrijving spontaan ontstaan in de stedelijke raad doordat registers 
of lijsten met stedelijke ambtenaars aangevuld werden met historische nota's. In 
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die kronieken werd het historisch kader bepaald door de opeenvolgende regerin
gen. De meer private kronieken werden vaak ook vooral door raadslieden en 
stedelijke ambtenaars bijgehouden, met andere woorden door de groepen die 
zich het meest met de stad en haar politieke opties identificeerden. Hierin wijkt 
het Gentse type zeker niet af. 
In veel mindere mate is er de binding met de familie. In het geval van de 
memorieboeken is die vaak wel aanwezig, maar gaat ze niet verder dan het 
optekenen van de namen van de voorouders. In de aantekeningen zelf wordt 
haast nooit expliciet naar de familie en haar geschiedenis verwezen. Hierin 
verschillen de memorieboeken dus van andere types van stedelijke kronieken, 
zoals de ricordanze, waarin gegevens over de eigen familie en het gezin 
opgetekend werden. 
Inhoudelijk zijn er opvallende overeenkomsten met andere types. Het gebruik 
van annalen, het aaneenrijgen van gebeurtenissen zonder onderscheid te maken 
naar categorie - opmerkingen over het weer, rampen, rellen en vorstelijke 
intreden volgen elkaar probleemloos op-, het inleiden van aantekeningen met 
'Item, ... ' en 'In dit selve jaer I scependom ... ', de schijnbare afwezigheid van de 
persoon van de auteur, de geruisloze overgang van verleden naar heden, het 
naadloos aansluiten op wat de voorganger neergeschreven heeft : het zijn 
kenmerken die in haast alle prille vormen van stadskronieken (bijvoorbeeld de 
ricordanze en de Keulse Zeitbücher) terugkeren. 
Het type van het memorieboek is dat stadium nooit echt ontgroeid en komt 
chronologisch trouwens enigszins later tot bloei ( 16e eeuw) dan de vergelijkbare 
vormen in andere belangrijke steden (meestal IY eeuw). Daar staat tegenover 
dat de memorieboeken tot in de late achttiende eeuw succes kenden. Het type 
heeft zich in de tweede helft van de zestiende eeuw op één spoor toch wel tot een 
volwaardige kroniek ontwikkeld. Dat is niet te wijten aan de verdiensten van een 
geniaal historiograaf, al moet erkend worden dat de enigszins naïeve Joos vander 
Stoet een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd. Hoewel er inhoudelijk nog 
sterke banden .zijn met de oudere memorieboeken, is het uitzicht van die late 
zestiende-eeuwse kronieken sterk veranderd. Vooral de verzorgde stijl en de 
ingekleurde tekeningen vallen op. Waarschijnlijk kenden ze niet de verspreiding 
en het succes van de Zwitserse Bilderchroniken, maar ze lijken ook een exponent 
te zijn van een tijdelijke burgerlijke mode. 

Het type van het memorieboek heeft uiteraard zijn eigenaardigheden, die te 
wijten zijn aan de lokale omstandigheden, in de eerste plaats de eigen Gentse 
bestuursvorm. De gelijkenissen met stadskronieken uit andere steden kunnen 
echter niet ontkend worden. In de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijden bloeide 
in de milieu' s van stedelijke notabelen en andere groepen van zelfbewuste 
stedelingen (kooplieden, ambachtslui, rederijkers, ... ) in verschillende steden in 
West-Europaeen burgerlijke stadsgeschiedschrijving. Deze is een uiting van het 
stedelijk historisch bewustzijn dat bij deze groepen leefde. De casus van de 
memorieboeken kan dit idee alleen maar bevestigen en versterken. 
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Bijlagen 1 : 

Beschrijving van de 
handschriften en afbeeldingen 



1. Beschrijving van de handschriften met afbeeldingen. 

KBB, hs. 13129. 

po 1 r 0 .In den tijt Gayo, dwelcke was voor de gheboorte Jhesus Christis, zo was 
een casteel Sente Baefen, daer den voornoemden Gayo in woonde. Ende de 
plaetse dat nu ghenaempt es Ghendt, was gheheeten bij den voornoemden Gayo, 
Ganda. 
po 1 V 0

• Dit naervolghende es van den wet van Ghendt ende hoe men die in 
voorleden tijden diversschelic verrnaeet heeft bij privilegien. 
po 2 r 0

-V
0

• Ende als er iemant van hemlieden overleden was, andreinde stede 
van dien selve kiese mochten ... 
po 3 r0

- 181 V
0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1528. 

Papier, 181 folio's, 280 x 205, moderne potloodfoliëring, rode onderstreping. 
Moderne halflederen band. Op de rug staat : « Schepenen van Gendt 1301-1528 
Hss ». 

Zestiende-eeuws schrift (1529). po 1 is in een andere hand. Waarschijnlijk 
behoorde deze folio oorspronkelijk niet tot het handschrift. Een deel van het 
prohemium is verloren, de tekst begint middenin. Op F 181 r0 is de schepenlijst 
in een andere hand, maar zijn de aantekeningen nog steeds in de hoofdband. Af 
en toe zijn er zeventiende-eeuwse aantekeningen. 

Herkomst : De hoofdhand is van Joos de Backere. Op F 2 V
0 kan men lezen : 

« Ende gheregistereert oft overghestelt bij mij, Joos de Backere,filius Nicolaes, 
desen dysendach noen, den 14e octobris 1529 ».Op het dekblad staan de ex
librissen van Le Caodele en Verdussen. Op de keerzijde van het schutblad 
staat een gedrukt blaadje met de beschrijving van het handschrift en eronder: 
« Gekoght bij Verdussen wisf 70 ».Het blaadje met de beschrijving is gehaald 
uit de veilingcatalogus uit 1764 van de collectie van Van Westphalen, Meyerus, 
Chiflets, Butkens Le Roy, e.a .. Dezelfde beschrijving is te vinden in de catalogus 
uit 1819 van de collectie van Prançois Huyttens: « Register-boek van de schepe
nen der stede vanGend van denjaere 1301 tot 1528, met het gene gepasseerd 
in dien tyd by forme van cronycke ».Op de veiling van 1819 werd het gekocht 
door een zekere Vanden Velde voor 9 fr. 

Literatuur: Catalogus van eene uytmuntende bibliotheek ... en Inzonderheid 
betreffende de Nederlanden ... gedeeltelyk geborgen uit de befaemde Abtdye van 
Egmond en uit andere Oude Gestichten, als ook by een verzameld uit de 
Vermaerdte Bibliotheeken, nagelaeten door Wylen de Geleerde en Beroemde 
Heeren, Van Westphalen, Meyerus, Chiflets, Butkens Le Roy etc., Den Haag, 
1764, p. 209, nr. 1460 ; Catalogue d'une très-belle et riche collection ... et 
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finalement une très-riche bibliothèque en acajou, délaissés par Jeu Monsieur 
François Huyttens, Amateur distingué à Gand, Gent, 1819, p. 38 nr. 114; 1. 
VAN DEN GHEYN etE. BACHA, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
royale de Belgique, deel 9, p. 155. 

KBB, hs. 13129. 
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KBB, hs. 16878-80. 

po 1 r0
- 7 r0

• Van den previlegien, costuymen ende usaigen van der stede van 
Ghendt int generaele. 
po 7 r0 -10r0

• VanderwetvanGhendtende hoe mendiediverschelijckvermaecht 
heeft bij previlegien. 
po 10 V0

- 63 V
0

• Hiernaer volghen de schepenen van beede de baneken vanjaere 
te jaere verrnaecht up onse Lieve Vrauwenavont half ougste, volghende het 
innestelten van den coninck Philips van Vranckerijcke, gheseyt de Schoone, 
Anno duyst dry hondert ende een, also hiervooren gheschreven staet. Ende dit 
waeren die eerste, ende sullen voorts alsoo de reste vervolghen van jaere te 
jaere. Maer elck moet verstaen dat in de sen tijt elck jaer inneghinck up den 
eersten paeschdach. Dat was den eersten dach van tjaer volghende den ouden 
stijl. Schepenlijsten zonder aantekeningen 1301-1449. 
po 63 V

0 
- 79 r0

• Antwoord van de hertog van Bourgondië, 1449. 
po 79 r0

- 90 V0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1450-1476. 

Papier, 90 folio's, 320 x 209, eigentijdse inktfoliëring. 
Vollederen band, rug goudgestempeld. Op de rug staat : «Annalen ende privile 
[sic] van Gendt 1301 tot 1475 ». 

Zeventiende-eeuws schrift. Twee handen : fO 1-76 en fO 77-90. De tweede hand 
zet de zin in de eerste hand verder. 

Herkomst: Op het dekblad is het ex-libris van C. Van Hulthem ingekleefd. Op 
het eerste schutblad staat de nota : « Ms. acheté à la vente des livres de M. Ant. 
Nuewens, faite à Bruxelles en avril1811 ». 

Literatuur: J. VAN DEN GHEYN et E. BACHA, Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque royale de Belgique, deel 9, pp. 155-156. 
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KBB, hs. 16889. 

[F0 1 V
0
]. Miniatuur. Maagd van Gent met in haar ene hand de wapens van 

Vlaanderen en in de andere die van Gent. Achter haar zit een leeuw. 
(F0 2 r 0

]. Scepenen van der kuere ende van ghedeele, ghemaect ende ghecreert 
bij commissarissen ons gheduchs heeren der K.M. binnen zinder stede van 
Ghendt tzindert den jare XVC XL teleken xen dag he van meye volghens zijnder 
concessie Caroline van den zeiven jare, gheextrayiert uut huerlieder registre 
dan of onderhoudende, rustende in de greffie van der Kuere. XVC LV DEVOS. 
(F0 2 v0

- 29 V 0
]. Schepenlijsten 1540-1566. Enkel aantekeningen voor de jaren 

1547 en 1557. 

Perkament, 29 beschreven folio's (daarna nog drie folio's die al gelinieerd en 
afgeschreven zijn), 167 x 104, geen foliëring, gebruik van rode inkt, liniëring en 
afschrijving. 
Vollederen band, 6 ribben, rug goudgestempeld. Op de rug staat : « Scepen vand 
[sic] Kuere en van Ghede [sic] tot Gent». 
Zestiende-eeuws geposeerd schrift (begonnen in 1555). Eén hand. 

Herkomst : het handschrift behoorde toe aan Jan de Vos. Later kwam het in 
handen van C. Van Hulthem. Op het dekblad is zijn ex-libris ingekleefd: «Ex
libris C. Van Hulthem. Soc. Reg. Agricult. et Rotan. Gand. Praesidis ». 

Literatuur : J. VAN DEN GHEYN et E. BACHA, Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque royale de Belgique, deel9, p. 156. 
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KBB, hs. 16889. 
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KBB, hs. 19212-15. 

po 1 r0 
- 17 v0

• De concessie Carolijne. 
po 18 r 0 

- 20 V 0
• Extrait uuyter sententien van der K. Ma'. ten laste van die van 

Ghendt ghepronunchiert den letsten april XVC veertich. 
po 21 r 0 

- 26 V
0

• De Ghentsche oorloghe. 
po 27 r 0

- 32 r0
• Van ons eerste voorsaeten ofte auders die desen landen quaemen 

bewoonen. 
po 32 r 0

- 66 V
0

• Van de eerste regimenteurs van Vlaenderen. 
po 67 r0

• Naer dat de stede van Ghendt ende dinghesetenen van diere hier 
voortijts gheregiert sijn gheweest ... 
po 67 V0

• Blanco. 
po 68 r 0

- 363 V0
• Dit sijn de wethouders van de stede van Ghendt tsedert hetjaer 

1301. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1658. 
po 364 r0

- 373 v0
• Blanco. 

po 374 r0
- 379 V0

• Eenighe secreten des conyncx van Spanegien Philippus den 
tweeden, achterg helaeten aen synen lieven sone Philippus den derden van dien 
name, vervatende hoe hy hem reguleren sal naer synen vaders doot. 
po 380 r0

- v0
• Losse data met aantekeningen. 

po 381 r0
- 403 V 0

• In hetjaer I 388 ... Aantekeningen over de periode 1388-1512. 

Papier, 403 folio's, 318 x 203, moderne foliëring in rode inkt. F0 381 - 403 is op 
ander papier geschreven en door een eigentijdse hand gepagineerd van 16 tot 72. 
Waarschijnlijk hoorde dit deel aanvankelijk niet bij het handschrift. 
Vollederen band, vijf ribben, rug goudgestempeld. Op de rug staat : « Chronyke 
van Gent en Vlaende [sic] M.S. ». 

Zeventiende-eeuws schrift. Verschillende handen. 

Herkomst: Het handschrift komt uit de collectie van J.B.G. Delbecq. Na zijn 
overlijden werd het op 9 augustus 1843 geveild in Gent. Het werd daar gekocht 
door een zekere Goethals, die er 47 fr.voor betaalde. 

Literatuur : Catalogue d'une très-belle colZeetion de livres en différentes langues 
et facultés, délaissés par Mr D'Hulster, ... , suivi d'une belle et intéressante 
colZeetion de manuscrits, provenant de la bibliothèque de feuMr J.B. G. Delbecq, ... , 
Gent, 1843, p. 25, nr. 9 ; J. VAN DEN GHEYN et E. BACHA, Catalogue des 
manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique, deel 9, p. 155. 
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RAG, fonds Gent, nr.153. 

[F0 1 V0 
- 48 V0

]. Schepenlijsten 1631-1721. De lijsten van 1633 tot en met 1664 
zijn niet ingevuld. De lijsten van 1632, 1666 en 1719-20 zijn slechts gedeeltelijk 
ingevuld. Er is enkel een aantekening bij het schepenjaar 1706. 

Papier, 48 folio's, 330 x 210, niet gefolieerd. 
Geen band. 
Achttiende-eeuws schrift. Twee handen. 
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RAG, fonds Gent, nr. 345. 

po 1 r 0
- 5 r 0

• Dit sijn de previlegien, cueren ende vryeden van der stede van Ghent 
ende de tafele van den rubryken by den welken men sal vinden bij den ghetale 
ende pointen elc artycle up hem selven. 
po 5 v0 

- 6 V0
• Blanco. 

po 7 r 0 
- 10 r 0

• Dit sijn de pelgherimagen van der stede van Ghent die 
gheconstumeert sijn te wijsene. 
po 11 r0

- 75 V
0

• Privilegies van de stad Gent. 
po 75 V

0
• Spotvers in geheimschrift over Keizer Karel. 

po 76 r0
• Aantekening van Jan van den Velde, 1546. 

po 77 v0
- 122 V 0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1478. 
po 123 r0

- 125 r0
• Blanco. 

po 125 v0 
- 126 V 0

• Losse aantekeningen in verschillende handen. 
po 127 r0

- 134 V 0
• Coppie van den paeyse van Gavere. 

po 135 r0
• Blanco. 

po 135 V0
• Rekening. 

Perkament en papier, 135 folio's, 286 x 204, moderne inktfoliëring, afschrijving, 
gebruik van rode inkt. 
Vollederen band, vijf ribben, rug goudgestempeld. 
Eén vijftiende-eeuwse hand. Wel andere, zestiende-eeuwse handen op fO 75 V 0 

- 76 r 0
, fO 125 V

0
- 126 V0 en fO 135 V

0
• 

Herkomst : Op fO 76 r0 kan men lezen : « Desen bouck gheeft ghelesen Jan van 
den Velde, woonende up de Muide. Jan van den Velde, 1546, 21 in desembre ». 

Op fO 126 r0 staat de volgende nota: «Marcus delaVesta screef dyt te zynen 
XXX'ich jaren haut, binnen ... , noch ter dier tijt onghehout. Ende zijne vadere 
Lieven Vander Vesten leefde noch ende Mayken Vander Burchgrave, zijne 
moeder». Verder nog aantekeningen over de familie Vander Vesten. Op het 
dekblad staat de naam van Hubert Prançois Sersanders dit de Luna en is het ex
libris van d'Hane de Steenhuyse te vinden. Het handschrift kwam in de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel terecht (hs. 19166-168) en bleef daar tot 
1970. Na een ruil werd het overgemaakt aan het Rijksarchief te Gent. 

Literatuur : J. VAN DEN GHEYN et E. BACHA, Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque royale de Belgique, deel 9, p. 150. 
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RAG, fonds Gent, nr. 345. Vijftiende-eeuwse hand. 
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RAG, fonds Gent, nr. 380. 

F0 1 r 0
- 4 r 0

• Hiemaer volghen sommeghe namen uuten hauden testamente ende 
de conste die zijlieden vonden hebben, metsgaders oock sommeghe oorsprong
hen van conijncrijcken ende stichtinghe van steden. Legendarische wereld
kroniek. 
po 4 ro- 5 r0

• Superscriptie van Vlaanderen. 
F0 5 r0

- 5 V 0
• Dit estseggenschip van de geschille tusschen der stede van Ghendt 

ter eendere ende der stede van Curterijcke ter ander zijde ... 
F0 5 v0 

- 6 v0
• Dit naervolghende es van der wet van Ghendt ende hoe men in 

voorleden tijden diverschelic de stede gheregnert heeft bij previlegien. 
po 7 r0 

- 205 r0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1568. 

po 205 V0
- 263 V0

• Blanco. 
po 264 r0

- 276 r0
• Carolijnse Concessie (Franse versie) 

po 276 V 0
- 277 V 0

• Blanco. 
F0 278 r0 

- V
0

• Diverssche sententien gepronunchiert zo in den raedt van 
Vlaenderen als in den grooten raedt te Mechelen. 
F0 279 r0 

- 280 r0
• Refus de renvoy au prouffict de ceulx de ceulx [sic] de Douay. 

F0 280 r0
- 283 r0

• Vannesse in materie van successie int brussche. 
F0 283 v0

- 284 r0
• Vonnis van het proces tussen de priorij van Chartreux te Gent 

en de inwoners van Meere, 26 mei 1516. 
F0 284 V0 

- 285 r0
• Vonnis van het proces in het klooster van Terbaghen te Gent, 

16 oktober 1544. 
po 285 v0

- 287 r0
• Vonnis van de schepenen te Gent, 17 maart 1515. 

F0 287 V
0 

- 302 V0
• Recueil van sententien gheweesen bij mijn heeren van den 

rade in Vlaenderen. 

Papier, 302 folio's, 287 x 202, moderne inktfoliëring. po 1 - 263: afschrijving 
en gebruik van rode inkt. 
Vollederen band, vijf ribben, rug goudgestempeld. Op de rug staat : 
« M anuscriptu ». 

F0 1 r0 
- 204 r0 

: zestiende-eeuws schrift, één hand. 
po 204 r0 

- 205 r0 
: verderzetting van de schepenlijsten in een negentiende

eeuwse hand (1566-1568). 
po 264- 276: zeventiende-eeuws schrift, één hand. 
po 279 - 302 : zeventiende-eeuws schrift, verschillende handen. 

Herkomst : het handschrift maakte vroeger deel uit van de collectie van de 
Koninklijke Bibliotheek (hs. 18343-46). 

Literatuur : J. VAN DEN GHEYN et E. BACHA, Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque royale de Belgique, deel 9, p. 154. 
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RAG, fonds Gent, nr.380. 

291 



RAG, fonds Gent, nr. 441 (tot voor kort: ARA, Ms. divers, nr. 930a). 

F0 1 r 0
• Notum. Dit es de core van den lande van Waes. 

po 2 r 0
- 5 V

0
• Dit es de previlegie van Waes, die men heet core. 

po 6 r 0
- V0

• Van den casselrien van der Ouderborch. 
po 7 r 0

- 11 r 0
• De previlegie van der casselrien van der Houderborch. 

po 11 v0
- 12 r0

• Die es transport van den casselrien van der Houderborch. 
po 13 r 0

- V 0
• Hoe men de zetting he die den grave van Vlaendren adde ghegheven 

van zinen lande van Vlaenderen in de stede, dorpen ende casselrien deelt ende 
dierghelike van den transporte in de casselrie van den Ouderborch. 
F0 14 r 0

- 15 r 0
• Van ellen C ll. die ghetaxeert worden up tland van Vlaendren daer 

of effen elke port ende elke casselrie, also vele als hier na volgen, in de se eerste 
sum. Ende dit ghedeelt na transport, dwelke gheheel hier naer volghet. 
F0 16 r0

• Previlegie hoe men kiesers ende scepenen te Ghend sculdich es te 
makene ende de scepenen die te Ghend ghezien hebben. 
po 17 r0 

- V
0

• Kopie van het charter van Senlis in het Frans. 
F0 18 r0 

- V
0

• Kopie van het charter van Senlis in het Nederlands. 
po 19 r 0

- 72 V0
• Int jaer ons he eren doe men se reef M CC neghentich ende VII 

worden verdreven binnen Ghend doude neghen ende dertich ende worden 
ghemaect bij den he ere ende metter stede nieuwe neghen ende dertich, de welke 
waren lettel meer dan drie jaer. Ende doe worden zij verlaten bij den he ere ende 
metter stede ende worden ghemaect scepenen te Ghend, alsoe hierna volg hen. 
Schepenlij sten met aantekeningen 1301-1463. Er zijn verschillende kleine 
briefjes ingebonden met de namen van diegenen die in het desbetreffende jaar 
(1393, 1400, 1403 en 1408) verbannen werden door de amman. 

Papier, 90 folio's (verschillende blanco niet-gefolieerde bladen), 295 x 220, 
moderne inktfoliëring. 
Kartonnen band met perkamenten rug. Op de rug staat:« Magistrat de Gand ». 
Schrift vijftiende en zestiende eeuw. De oudste vijftiende-eeuwse handgaat van 
fO 1 ro - 12 r0

, fO 14 r0
- 15 r0

, fO 18 r0 
- 43 V 0 

( 1398). De schepenlijsten zijn daarna 
in verschillende vijftiende-eeuwse handen. Er zijn aantekeningen in verschil
lende vijftiende-eeuwse en één zestiende-eeuwse hand. 

Herkomst: Op het dekblad is het ex-libris ingekleefd van de Gentse bibliofiel 
P.C.C. Lammens. 

Literatuur : M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, p. 58 voetnoot 11. 
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RAG, fonds Gent, nr. 441. Oudste hand. 
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RAG, fonds Gent, nr. 441. Hand van de monnik van de Sint-Pietersabdij. 
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RAG, fonds Gent, nr. 441. Jongste vijftiende-eeuwse hand. 
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RAG, fonds Gent, nr. 441. Voorbeeld van een briefje met de namen van de 
ballingen. 
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RAG, fonds Gent, nr. 442 (tot voor kort : ARA, Ms. divers, nr. 931). 

F0 1 r0
- 36 r0

• Extraiet uuyt het register van alle de naemen ende toenaemen van 
schepenen van beede de bancken, zoo van keuren als ghedeele der stadt van 
Ghendt, zoo die bij hooghe ende moghende heeren commissarissen van sijnen 
Majesteit zijn vernieut ende vermaeckt, beginnende met den jaere Xl/Ie een : 
berustende ter greffie van mijn Eerwaerde he eren schepenen van den keuren der 
stadt Ghendt, alwaer onder andere staet het naervolghende. Schepenlijsten met 
aantekeningen 1630-1730. 

Papier, 36 folio's(+ 7 blanco), 375 x 220 à 224, moderne inktfoliëring. 
Kartonnen band. Op de rug staat:« Mémoire sur Ie rnagistrat de Gand ». 

Eén vroege achttiende-eeuwse hand, aangevuld en verbeterd door een latere 
achttiende-eeuwse hand. 

Herkomst : volgens het incipit gaat het om een kopie van een deel van het 
Schepenboek uit de griffie van de keure (SAG, serie 101, nr. 1). 
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RAG, fonds Gent, nr. 443 (tot voor kort: ARA, Ms. divers, nr. 932). 

P. 1. Suite et declaration de ceux qui ont esté commis aux rnagistrat de la ville 
de Gand depuis I' an 1631 en conformité des re gistres qui ont esté tenus et 
conservez aux archives de la di te ville. Schepenlijsten met aantekeningen 1631-
1703. Soms zijn er blaadjes ingekleefd met genealogische informatie over 
bepaalde schepenen. 

Papier, 106 pagina's, 329 x 205, eigentijdse inktpaginering en inktfoliëring. 
Kartonnen band. Op de rug staat:« Mémoire sur Ie rnagistrat de Gand ». 

Lijsten in één achttiende-eeuwse hand, aantekeningen in een andere achttiende
eeuwse hand. 
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RAG, fonds Borluut, nr. 600. 

[f' 1 r 0 
- 98 V

0
]. Dit zijn deerste schepenen van beede de baneken die noynt 

ghemaect waren binnen Ghendt te half ougste als men schreef duyst dry honderf 
ende een. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1587. 

Papier, 98 folio's, 290 x 190, geen foliëring. 
Niet ingebonden, 8 losse katernen (1-5 : 12 folio's ; 6: 14 folio's; 7-8: 12 
folio's) samengehouden door een vijftiende-eeuwse oorkonde. Op de achter
zijde van de oorkonde is in een achttiende-eeuwse hand geschreven : « Notitien 
van de Schependommen, beginnende duist dryhonderf een». De katern met de 
schepenlijsten van 1480 tot en met 1527 ontbreekt. 
[f' 13 V 0

- 24 v0
] ( schepenjaren 1349-1390) :er is plaats voor de schepenlij sten, 

maar die zijn niet ingevuld. Er zijn wel aantekeningen. 
[f' 25 v0

- 98 V0 ](schepenjaren 1393- 1587) :de schepenlijsten (op die van 1539 
en 1550 na) zijn niet ingevuld, soms wel de naam van één van de voorschepenen, 
soms ook de bere- en stedekiezers. Er zijn wel aantekeningen. 
Zeventiende-eeuws schrift. Soms ook aantekeningen in een achttiende-eeuwse 
hand. 

Herkomst: het handschrift hoorde toe aan de familie Borluut (tak van de heren 
van Sint-Denijs-Boekel). 

Literatuur: L.M. VAN WERVEKE, Inventaris van het archief der familie 
Borluut en deraanverwante families, 1936 (getypte inventaris), p. 78. 
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RAG, fonds Borluut, nr. 600. 
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SAG, serie 101, nr. 1 (in bruikleen aan het Bijloke-museum). 

po 1 r0
• Registre van alle de naemen ende toenaemen van schepenen van beede 

de baneken zoo van der keure als ghedeele der stede van Ghendt, zoo die bij 
hoog he ende moghende he eren commissarissen van zijne Majesteit zijn vernieut 
ende vermaect, beginnende metten jaere XII Ie een. 
po 2 r 0

• Des en bouck was vernieut ende ghemaect int jaer XVC ende XV int 
scependom mer Willem de Wale, ruddere, heere van Hansbeke ende van 
Axspoele, der Pieter Braem ende hueren ghesellen. 
po 2 V0

- 6 V0
• Kalender. 

po 7 r0 
- 152 V 0

• Schepenlijsten met enkele aantekeningen 1301-1816. 

Goudgerand perkament, 152 beschreven folio's (daarna nog een aantal lege 
folio's die reeds afgeschreven en gelinieerd zijn ; op de laatste folio staat : «Ad 
perpetuam rei memoriam » ), 332 x 230, moderne potloodfoliëring, afschrijving, 
liniëring, prikgaatjes, gebruik van rood en blauw. 
Vollederen band (op houten platten), zes ribben, goudgestempeld (schild met de 
maagd van Gent met leeuw en de spreuk« Fides et Amor»). Op de rug staat te 
lezen : « Schepenboek 1301-1816 ».Metalen sluiting en metalen bloemvormige 
knoppen. Het handschrift zou herbonden zijn door Baudewijn Marsillius in 167 4 
(moderne nota op het dekblad). 
Geposeerd schrift van de zestiende tot de negentiende eeuw. 

Herkomst : Volgens Ch. Diericx behoorde dit handschrift toe aan de griffie van 
de keure, hij heeft het daar zelf voor 1814, toen de schepenlijsten nog jaarlijks 
aangevuld werden, gezien. Het eerste deel werd in het schepenjaar 1515 
gekopieerd door de beroemde kopiist Jan Kriekenborch. Zijn handtekening is te 
vinden op fO 3 r0

• Volgens een moderne hand op het dekblad en op fO 87 V0 zouden 
enkele marginalia toe te schrijven zijn aan Maximiliaan de Vriendt. Onder een 
versje bij het schepenjaar 1602 staan zijn initialen. Op fO 2 r0 staan allerlei losse 
versjes en tekeningen (probatio pennae ?), waaronder: « Moeraerd clericus 
1573 ». 

Literatuur: C.-L. DIERICX, Mémoires sur la villede Gand, deel 1, pp. IX-X; 
P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek der stad Ghendt van 'tjaer 
1301 tot 17 37, deel4, p. VII ; V. V ANDERHAEGHEN, lnventaire des archives 
de la villede Gand, pp. 57-58 ; J. DECA VELE en J. V ANNIEUWENHUYSE, 
Stadsarchiefvan Gent, deel1, p. 74. Het handschrift wordt ook vermeld in de 
biografie van Jan Kriekenborch (NBW, deel2, 1966, kol. 410). 
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SAG, serie 101, nr. 1. Boekband met de maagd van Gent. 
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SAG, serie 101, nr. 1. 
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SAG, serie 101, nr. 1. 
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SAG, serie 101, nr. 1. 
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SAG, serie 101, nr. 1. 
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SAG, serie 101, nr. 21
• 

po 1 r0
• 1. Van Laken, amman 1627 [handtekening]. 

po 6. Sum Josepho Wa/win, 1816. 
po 7-9. Men vindt beschreven bij de oude historieschrijvers ende memorien bij 
de liefhebbers van alle oude antiquiteijten achtergelaeten, dat de vermaerde 
stadt van Ghendt ... 
po 13 r0

• Dit naervolghende zijn de naemen van de Hoochbaillius van Ghendt 
gevonden zoo in aude historiën, rekencaemer van Rijssel als in de registers, 
notitien, ende memoiren, van schepenboeeken der voorseyde stede. 
po 20. Dit naervolghende zijn de onderbaillius [1215-1588]. 
po 26-29. Dit naervolghende zijn de ammans [1331-1626]. 
po 35 r0 

- 36 V 0
• Curt verhael uut wat redenen ende bij wat manie re dat die van 

Ghendt diveersche ende vele privilegien vercreghen hebben van graef Eaude
wijn van Henegauwe als graefvan Vlaenderen. 
po 38 r0

- 40 r0
• Hier naer volcht int curte verhaelt hoe dat men plach in voorleden 

tijden diveerschelick de stadt van Ghendt te regieren ende de wet te vermaken 
bij privilegie, ghetrocken uut een ouden boeck ende registre. 
po 41 r0

- 213 r0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1643. 

Papier, 213 folio's. Vele ingekleurde wapenschilden. 
Vollederen band, rug goudgestempeld. Op de rug in goudopdruk: « Hoochbaillius 
van Ghendt ». 

Zeventiende eeuw. Verschillende handen. 

Herkomst : op fO 1 r0 heeft V. Vander Haeghen in potlood toegevoegd : « J. V .L., 
heer van Gauwe, ammanvan Gent 1626-1645 ». 

Literatuur: V. VANDERHAEGHEN, Inventaire des archives de la ville de 
Gand, p. 58 ; J. DECA VELE en J. VANNIEUWENHUYSE, Stadsarchiefvan 
Gent, deel 1, p. 74. 

Dit handschrift is helaas vermist geraakt. De beschrijving is gebaseerd op een nota 
van dr. Jozef Scheerder van 4 januari 1977. Wij willen hem graag op deze plaats 
bedanken voor de vriendelijke bereidwilligheid waarmee hij zijn notities ter 
beschikking heeft gesteld. 
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SAG, serie 101, nr. 3. 

P. 1 - 183. Magistraet vernieuwt 1631 ... Schepenlijsten 1631-1783 met schaarse 
aantekeningen. Met wapenschilden. 
[P. 184 -229.] Bladtwijser. Alfabetische index. 

Papier, 183 beschreven pagina's + een tweehonderdtal lege pagina's + 46 
beschreven, niet-genummerde pagina's, 360 x 260, eigentijdse inktpaginering. 
Vollederen band, vijf ribben, goudgestempeld. Het titelblad is versierd met een 
ingekleurde tekening met onder andere het wapenschild van de stad Gent met de 
letters S[enatus] P[opulus] Q[ue] G[andavensis] en dat van d'Hane de 
Stuyvenberghe. De titelluidt : « Vervolgh van hetwerck vanPhilippeL 'Espinoy, 
schildtknaepe, heere van Therouanen, la Chapelle etc., vermeedeert [sic] met de 
waepenen van de heeren hoog- ende onderbailliu, mitsgaders de ghonne der 
voorschepenen van beyde de banken der stad Ghendt, bijeen versaemelt door 
Jonker Joseph d'Hane, heere van Stuyvenberghe anno 1780. ». 

Achttiende-eeuws schrift, één hand. 

Opmerking : In het handschrift zit een los bundeltje bladen met de schepenlijsten 
van 1768-1793, overgenomen uit het Schepenboek (SAG, serie 101, nr. 1 ). Niets 
wijst erop dat deze lijsten iets met het handschrift van d'Hane de Stuyvenberghe 
te maken hebben. 

Herkomst: het handschrift werd geschreven door Joseph d'Hane de 
Stuyvenberghe, zoals blijkt uit de titel. Op de keerzijde van het eerste schutblad 
kan men lezen : « Requis pour les archives de la ville de Gand. Prudens van 
Duyse ». 

Literatuur: V. VANDERHAEGHEN, Inventaire des archives de la villede 
Gand, p. 58; J. DECAVELE en J. VANNIEUWENHUYSE, Stadsarchiefvan 
Gent. Archiefgids. Deel I. Oud Archief, p. 74. 
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SAG, serie 101, nr. 4. 

Deell. 
[F l r0

] Nota hic dat de vernieuwing he van derwet der stede van Ghend gebuerde 
't [sic] eiken alf ougste up onse Lieven Vrouwenavond. Schepenlijsten met 
aantekeningen 1301-1436. 

Deel2. 
Schepenlijsten met aantekeningen 1436-1544. 

Deel3. 
Schepenlijsten met aantekeningen 1544-1650. 

' Drie delen, papier, geen foliëring, 260 x 195, liniëring en afschrijving in potlood. 
Halflederen band, rug goudgestempeld. Op de rug kan men lezen : « Magistr. en 
jaerboeken vanGend». 
Negentiende-eeuws schrift. Eén hand. 

Literatuur: V. VANDERHAEGHEN, lnventaire des archives de la villede 
Gand, p. 58 ; J. DECA VELE en J. V ANNIEUWENHUYSE, Stadsarchiefvan 
Gent. Archiefgids. Deel/. Oud Archief, p. 74. 
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UB Gent, hs.153 (olim G. 3018). 

po 1 r 0 
- V0

• Prohemium van des en boucke. 
po 2 r0 

- 324 v0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1567. 

Papier, 325 folio's , 300 x 210, eigentijdse inktfoliëring en moderne 
potloodfoliëring. 
Lederen band, 5 ribben, rug goudgestempeld, bloemmotief, titel op rug:« Varia 
de rebus Gandavensibus ». 

Zestiende-eeuws schrift. Twee verschillende handen. Op het einde van het 
prohemium (in hoofdhand handschrift) kan men lezen (fO 2 V

0
): « Weleken 

bouck was ghedaen maecken ende scriven int scependom mer Willem de Wale, 
riddere, he ere van Hansbeke ende van Axspoele ende dher Piet er Braemsende 
haeren ghesellen int jaer ons heeren duust vijfhonderf ende vijftiene ». Deze 
zinsnede is overgenomen uit het officiële Schepenboek (SAG, serie 101, nr. 1) 
en geeft waarschijnlijk niet de echte begindatum aan. De schepenlijsten in de 
hoofdhand lopen tot en met 1538 (fO 77 v0

) en opnieuw vanaf 1553 tot en met 
1557 (fO 143 V

0 
- 160 V 0

). Ook een copie van de strafsententie van Karel V van 
29 april1540 (fO 91 r0

- 107 r0
) en van de Carolijnse Concessie (fO 108 r0

- 122 
r0

), beiden in het Nederlands, zijn in die eerste hand geschreven, evenals de 
schepenlijst van 1540. De schepenlijsten van 1539 (fO 78 r0

- 90 V0
), van 1541 

toten met 1553 (fO 122 V0 - 143 V0
) en van 1557 toten met 1567 (fO 161 V0

- 289 
r0

) zijn in een andere hand geschreven. In die hand zijn er ook aanvullingen bij 
de aantekeningen in de eerste hand. De handen wisselen steeds in een lopend jaar. 

Herkomst :Op het dekblad staat de handtekening van Hubert Prançois Sersanders 
dit de Luna (18e eeuw). 

Literatuur : J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 22 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de 
handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 14. 
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UB Gent, hs. 153. Oudste zestiende-eeuwse hand. 
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UB Gent, hs. 153. Tweede zestiende-eeuwse hand. 
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UB Gent, hs. 159. 

Deel 1. 
po 3 r0 

- 231 V
0 (moet eigenlijk 331 V

0 zijn). De bekeeringhe van de relygie in 
Vlaenderen begoest ontrent sinexen XVC zes ende sestich, maer en vulquam niet, 
zoo hier naer volcht. Kroniek van 12 juli 1566 tot 20 april 1575 met schepen
lijsten. 

Deel2. 
po 332 r0 

- 573 V
0

• Kroniek van 4 mei 1575 tot 29 december 1580 met 
schepenlijs ten. 

Deel3. 
po 574 V

0
- 852 V

0
• Kroniek van 5 februari 1581 tot 19 september 1593 met 

schepenlijs ten. 

Drie delen, papier, 852 folio's (in het eerste deel ontbreken de eerste twee folio's, 
ook is er een fout in de foliëring geslopen), 305-320 x 205-215, eigentijdse 
inktfoliëring (in het eerste deel ook moderne inktfoliëring). 
Perkamenten band. Op de rug kan men lezen : « Gendsche geschiedenissen van 
12 ougste 1566 tot 9ber 1593 ».Deze titel is onjuist, de kroniek loopt immers van 
juli 1566 tot september 1593. 
Late zestiende eeuw. Eén hand. 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Catalogue méthodique et raisonné des 
manuscrits de la bibliothèque de la ville et de l'université de Gand, 1849-1852, 
pp. 108-109, nr. 97; J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken 
en memorie boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 23 ; A. DEROLEZ, Inventaris van 
de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 14. 
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UB Gent, hs. 454. 

po 1 r 0 
- 3 r 0

• Dit es de zoen die ghegheven was van den coninc Karel over den 
ouden hertoghe Jan, hertoghe Philips van Bourgoignen vadre, die deer/ie 
vermoort was te Monstruel. 
po 3 V

0
• Prohemium van des en boucke. 

po 4 r0 
- 5v0

• Van de wet van Ghendt ende hoe men die diversehelijek verrnaecht 
heeft bij privilegien. 
po 6 r 0

- 9 V0
• Van den privilegien ofte costuymen ende usagien van der stede van 

Ghendt int generale. 
po 10 r0

- 59 V 0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1478. 

po 60 r0
- 76 V0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1479-1525. 

Papier (2 soorten, oorspronkelijk van verschillende grootte : het oudere papier 
is bovenaan afgesneden), 76 folio's, 274 x 205, moderne inktfoliëring, afschrij
ving in inkt en potlood. 
Moderne, kartonnen kaft. In goudopdruk op rug : « De wet van Ghendt, 1301-
1525 ». 

po 1-3 ; 10-59: één zestiende-eeuwse hand (rode opschriften en rood-onder
lijnde aantekeningen). Aan het einde van het prohemium (f' 3 V 0

) staat: « Desen 
bouc was doen maken int jaer 1525 also hiemaer verclaert ende ghescreven zal 
wezen.» 
po 4-9; 60-76: één zeventiende-eeuwse hand (ook het papier verschilt). Ook 
twee aantekeningen in die hand (aanwijzing voor de binder?) op f' 3 V 0 :«Dit 
prohemium moet staen immediate voor het jaer 1302 int' [sic] beghinsel van 
des en boeck. » en « Scripturn est hoc eh ronicon A. 1525, ut pat et in fine huyus 
proemii. Incipit ab A o 1301 usque 1479 et ab isto a P. Clipelia continuarus usque 
ad 1528 ». Verder zijn er nog verschillende Latijnse aantekeningen bij de 
zestiende-eeuwse schepenlijsten in die hand. 

Herkomst: De zeventiende-eeuwse auteur is P. Clipelius (De Clippele ?). 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Catalogue méthodique et raisonné des 
manuscrits de la bibliothèque de la ville et de l'université de Gand, Gent, 1849-
1852, nr. 103; J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en 
memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 24 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de 
handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 39. 
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UB Gent, hs. 454. Zestiende-eeuwse hand met zeventiende-eeuwse aanvullin
gen in de marge. 
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UB Gent, hs. 2337 (olim G. 6100). 

po 3 r0
- 5 r0

• Vonnissen tegen 5 stedelijke ambtenaren, 9 november 1554. 
po 5 v0

• Vonnis tegen « Lambrecht Gheysbaert van Zoutleeuwe » wegens 
smaad, 11 december 1554. 
po 6 r0

• Item, hiernaer staen verclaert de ·Xll·ghenooten van Vrancrijcke ende 
hoe die behooren in oordene te staene ; chronogram over delven Sasvaart. 
po 6 V0 

- 7 V0
• Winnaars van het Grote Rederijkersfeest van 15 39, samen met hun 

antwoord op de centrale vraag: «Wat den mensche stervende meesten troost 
es». 
po 8 r0 

- 8 V
0

• Losse aantekeningen : chronogram over vrede van Cadsant, 
annotatie over stichting Rome, over god Juppiter, over stichting van Sint-Pieters
Sint-Baafsabdij en Bijloke, over de stichting van verschillende bedelorden, 
gedicht over verdeling bevoegdheid tussen officialiteit Doornik en schepenbank 
Gent (1439). 
po 9r0

• Ie behoore Joos vander Stoet, bekendt crudenier ende meessenier, vrij te 
Ghendt ; chronogrammen over de jaren 1537, 1538, 1539 en 1540 ; prijzen van 
levensmiddelen in Valendennes in schepenjaar 1554 (maart 1555) ; aantekenin
gen over de weerstoestand in 1555. 
po 9 v0 

- 11 ro. Superscriptie van Vlaanderen. 
po 11 r0

- 11 V
0

• Proces tegen schepenen en ammanvan Oudenaarde die een Gents 
poorter veroordeeld hadden (24 augustus 1363). 
po 11 V0 

- 12 V
0

• Proces tegen stad Kortrijk die een Gents poorter ter dood 
veroordeeld hadden. 
po 13 r0

- 15 r0
• Dit naervolghende es van der wet van Ghendt, hoe men die in 

verleden tijden dijversehe/ie verrnaeet heeft bij previleghen. 
po 15 r0

- 172 r0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1301 - 1565. 

po 172 r0
- 184 v0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1566- 1591. 
po 185 r0

• Rekening. 

Papier, 185 folio's, 305 x 100 (registerformaat, vanaf fO 61 zijn de bladen iets 
langer), vaak zijn kleinere blaadjes met aantekeningen ingebonden, moderne 
inktfoliëring (komt niet overeen met de telling bij Scheerder). 
Perkamenten band, groene lintjes om dicht te binden (beschadigd). Op de rug 
staat:« Chronycke van Ghendt. M.S. (tot 1585) ».Op de voorkant van de band 
staat: «Bib/. de l'université (Résol. Comm. des archives 9 déc. 1886) »en in 
grotere letters:« Aux archives communales de Gand ».Op het eerste schutblad 
is een papiertje ingekleefd met een genealogie, beginnend met Jan de Smedt 
(schepen in 1493, 1501 en 1504) en eindigend met Chaerels de Smedt (auteur?) 
in een zeventiende-eeuwse hand ( « Dient voor memorie ons te proberen de 
poorterije van de Smedts » ). Op fO 1 r0 is een pentekening ingekleefd : een godin 
in een nis met een boog en een hond, eronder:« L.G. Antique Romae ».Op fO 
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UB Gent, hs. 2337. Oudere hand (met aanvullingen door Joos vander Stoet). 
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UB Gent, hs. 2337. Hand Joos vander Stoet. 
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2 r0 is een blaadje ingekleefd met een genealogie beginnend met Willem 
Roggheman (schepen van de keure in 1484) tot Paulus Roggheman in een 
zeventiende-eeuwse hand. Deingekleefde blaadjes horen waarschijnlijk niet bij 
het handschrift, misschien zijn ze door de achttiende-eeuwse auteur ingevoegd. 
De schepenlijsten van 1301 tot en met 1565 (en het begin van 1566) zijn 
geschreven in twee zestiende-eeuwse handen. De schepenbanken van 1315-
1342, 1345-1349 en 1352-1368 zijn in de oudste hand geschreven. De aanteke
ningen in die hand zijn aangevuld door Joos vander Stoet. Alle andere zestiende
eeuwse aantekeningen zijn van de hand van vander Stoet. Hij maakt gebruik van 
rubricering en rode onderstreping. 
De schepenlijsten van 1566 tot en met 1591 zijn in een achttiende-eeuwse hand 
geschreven, dezelfde hand als in hs. 2563 van de UB Gent. 

Herkomst : geschreven door Joos vander Stoet, meersenier en rederijker. Op de 
laatste folio staat vermeld: « vente Bremmacker, 1845, 45 Fr. 15 ».Voor de 
Bremmaecker het in zijn bezit kreeg, behoorde het naar alle waarschijnlijkheid 
toe aan Charles van Hulthem. In 1869 werd het door Ferdinand Vanderhaeghen 
aangekocht voor 23 fr. op de veiling van de collectie van Jean de Meyer. Zo 
kwam het in het Stadsarchief van Gent terecht. In 1886 werd het overgebracht 
naar de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur : Catalogue des livres de la bibliothèque de Jeu Monsieur de Brem
maecker, provenanten grande partie de cellede Monsieur Ch. Van Hulthem, 
Gent, 1845, p. 165, nr. 1685 ; Catalogue des livres et manuscrits formant la 
bibliothèque defeu M. Jean de Meyer, Gent, 1869, p. 104, nr. 602 ; J. SCHEER
DER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, 
XXX, 1976, p. 26 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de 
universiteitsbibliotheek te Gent, p. 164. 
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UB Gent, hs. 2339 (olim G. 6600). 

po 1 r0 
- 27 V 0

• 1550. Dit is den bouck van Ie enen ende die prevylegen van dien. 
po 28 r0

• Prohemium van des en bouck. 
po 28 V0

• Beschrijving van de Guldensporenslag. 
po 29 r 0

- 73 r 0
• Dit naervolghende zijn de scepenen ende wethouders van de stede 

van Ghendt in Vlaenderen zichtent den jare Xl/Je ende 1. Schepenlijsten met 
enkele aantekeningen 1301-1488. De lijsten van 1325-1332 en 1356-1363 
ontbreken. 
po 73 V 0

• Blanco. 
po 74 r0

- 163 r0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1489-1663. 

po 163 v0
• Blanco. 

po 164 r0
• Schepenlijst 1665. 

Papier, 164 folio's+ nog een dertigtal ongenummerde blanco folio's, 207 x 145 
(F 1-73), 208 x 160 (F 74-164), moderne potlood- en inktfoliëring. 
Perkamentband op touwtjes gebonden. Op de voorflap staat in potlood geschre
ven : « MemoriebouckderStad Ghendt 130/-1663 »(een gelijkaardig opschrift 
staat op de binnenkant van die flap). Er zijn inktsporen van een vroeger opschrift. 
po 1 - 27 en 29- 73. Eén zestiende-eeuwse hand (1550). 
po 28 en 74- 164. Eén zeventiende-eeuwse hand. 

Herkomst: Uit de« Vente Vyt »in mei 1886 (zie binnenkant achterflap). 

Literatuur : J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 27; A. DEROLEZ, Inventaris van de 
handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 164. 
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UB Gent, hs. 2339. 
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UB Gent, hs. 2486 (olim G. 6039). 

P. 1 - 114. In dit selve jaer den XXVIIJen july 's morgens ... (gebeurtenissen 
schepenjaar 1578). Schepenlijsten met aantekeningen 28 juli 1578 tot 18 juni 
1632. 

Papier, 114 pagina's, 329 x 210 (pp. 1-100) en 310 x 205 (pp. 101-111), 
inktpaginering. De zinsnede 'In dit selve jaer ... ' en het feit dat zonder inleiding 
middenin het jaar 1578 wordt begonnen, wijst er op dat het begin van het 
handschrift ontbreekt. 
Moderne kartonnen band met lederen rug. Op het tweede schutblad (lichtblauw 
papier) als frontispice een ingekleurde pentekening van het wapenschild van de 
stad Gent, met eronder de letters S.P. Q. G. (waarschijnlijk voor Senatus Populusque 
Gandavensis). In de tekening is als titel ingeschreven : « Chronycke van de 
merckwaerdigste gebeurtenissen voorgevallen in de stadt Gendt sedert het jaer 
XVC LXXVIII tot het jaer XVIcXXXII ». 

Zeventiende-eeuws schrift, verschillende handen (zetten vaak de zin van de 
voorganger voort). Opp. 95 (middenin 1584) begint een nieuwe hand en worden 
de annotaties veel korter. 

Herkomst: op het dekblad is het ex-libris te vinden van de bibliofiel J.B.
Théodore de Jonghe, met de spreuk:« Fortune ne vieillit pas». Na zijn dood 
werd het in 1866 op een openbare veiling verkocht. In 1885 ging het handschrift 
over van het Gentse Stadsarchief naar de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur: Catalogue d'une belle colZeetion de manuscrits, mémoires, pièces 
historiques, chartes, documents généalogiques, livres d'heures etc. provenant 
defeuMr J.-B.-Th. deJonghe etd'unecollectionde lettresautographesdesXVr
XIXe siècles, par Jeu M. Aug. De Reume, ... , Gent, 1866, p. 20, nr. 142 ; J. 
SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken, 
HMGOG, XXX, 1976, pp. 30-31 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de handschrif
ten in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 176. 
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UB Gent, hs. 2487 (olim G. 6094). 

F0 1 r0 
- 4r0

• Tubal vant eerst dat snarenspel . Wereldgeschiedenis. 
po 4 ro - 5 r0

• Superscriptie van Vlaanderen. 
F0 5 r0

- 6 r 0
• Dit is tseggenschip van den geschille tusschen der stede van Ghendt 

ter eender en der stede van Curtrijcke ter ander syde. 
F0 6 r 0 

- 7 V
0

• Dit naervolghende is van de wet van Ghendt ende hoe men in 
varleden tyde diverschelyc de stede gheregiert heeft bij privilegien. 
F0 7 V

0
- 194 V

0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1566. 

F0 194 V
0

• Anno 1631. Latere aanvulling. 
F0 195 r0

- 204 r0
• Adieu van Jonker Jan van Hembyse. Incarnaeion 1579. 

po 204 r0
• Finis 1615 30 Augusti. Scripsit laannes Stalins M.D. 

Papier, 204 folio's, 330 x 210, moderne potlood- en inktfoliëring, custoden op 
elke foliozijde. 
Moderne kartonnen band met lederen rug. Op de rug staat als titel: « Joan. 
Stalins. Chronyke van Ghendt. ». Op de voorkant staat een leeuwtje met de 
letters B.G. [Bibliotheca Gandavensis]. 
Het handschrift is in een zeventiende-eeuwse hand geschreven. Middenin het 
jaar 1512 (fO 97 r0

) wisselt de hand tot in het jaar 1530 (fO 117 r0
), waar de 

hoofdhand weer begint. Soms zijn er moderne marginalia in potlood. 

Herkomst : de auteur is de arts Joannes Stalins. Volgens een nota op het 
schutblad werd het handschrift in 1893 door burgemeester Hippolyte Lippens 
aan de bibliotheek geschonken:« Donfait à la colZeetion de Gandavensia par 
M. Hipp. Lippens, bourgmestre de la ville de Gand. » 

Literatuur: V. FRIS, Ontleding van drie Vlaamsche kronijken, HMGOG, 111, 
1900-02, p. 155; J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en 
memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 31 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de 
handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 176. 
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UB Gent, hs. 2487. 
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UB Gent, hs. 2489 (olim G. 6095). 

F0 1 r 0 
- 2 V

0
• Dit es de descriptie ende divisie van den graefschepe van 

Vlaende ren. 
po 3 ro - 11 v0

• Over de forestiers en de graven van Vlaanderen. 
po 12 r0 

- 14 r0
• Dit naervolghende es van de wet van Ghendt ende hoe men die 

in voorleden tijden diversehe/ie verrnaeet heeft bij previlegien. 
F0 14 V

0
• Blanco. 

F0 15 r0 
- 313 r0

• Dit naervolghende zijn de scepenen van de Keure ende van 
Ghedeele, die aldereerst gheordonneert waren up onse Vrouwe avont half 
ougste int jaer 1301. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1568. 

Papier, 313 folio's, 328 x 208, eigentijdse inktfoliëring, afschrijving in inkt. 
Perkamentband (op karton), 4 ribben. Op de rug staat:« Cronyke van Ghendt 
1301-1568. M.S. ». 

Eén late zestiende-eeuwse hand. 

Herkomst : het handschrift werd in 1869 op de veiling van de collectie van Jean 
de Meyer door Ferdinand Vanderhaeghen voor het Stadsarchief van Gent 
aangekocht voor de prijs van 35 fr. In 1885 ging het over van het Stadsarchief 
naar de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur : Catalogue des livres et manuscrits formant la bibliothèque de Jeu M. 
Jean de Meyer, Gent, 1869, p. 103, nr. 601 ; V. FRIS, Ontleding van drie 
Vlaamsche kronijken, HMGOG, 111, 1900-02, p. 155; J. SCHEERDER, De 
handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, 
p. 32 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de universiteits
bibliotheek te Gent, p. 176. 
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UB Gent, hs. 2489. 
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UB Gent, hs. 2543 (olim G. 6105-61051). 

P. 1. Van de previlegien, costumen ende usaigen der stede van Ghent int 
generale. 
P. 1. Ghendt is ghefondeert op previlegien, keuren, statuten ende ordonnantien 
ende oock costumen ende usagien. 
P. 1. Wie de ghone sijn die de previlegien ende oude keurendeserstede gegeven 
hebben. 
P. 3. Noch van costumen ende usaigen int generaele. 
P. 4. Van confirmatien van hueren previlegien ofte costumen ende usaigen. 
P. 6. Van de hoochpoorterije bij costuymen. 
P. 8. Van der wet van Ghendt ende hoe men die diversehelijek verrnaeekt heeft 
bij previlegien. 
P. 11. Dit is het seggerschip van den geschille tusschen de stede van Ghendt ter 
eender ende der stede van Cortrycke ter andere (1372). 
P. 13- 33. Aantekeningen over de periode 1384-1449. 
P. 34- 536. Schepenlijsten met aantekeningen 1450-1578. 
P. 537 - 540. Blanco. 
P. 541- 903. Discours des troubles advenuz en la villede Gand en l'an 1539. 

Papier, 903 pagina's, 310 x 210, moderne inktpaginering. 
Vollederen band, 5 ribben, rug goudgestempeld. Op de rug staat:« Kronycke der 
stadt Ghendt ». 

P. 1 - 536: zeventiende-eeuws schrift, 1 hand. 
P. 541 - 903 :achttiende-eeuws schrift, 1 hand. 

Herkomst : onderaan p. 509 staat: « Pertinent ad D. Conrardum Constantinum 
van der Bruggen dono heredum patrui sui 5- 8bris- 1707 » (oorspronkelijk 
stond er 1705). Het handschrift is in 1885 van het Stadsarchief van Gent 
overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek. Volgens Scheerder stemmen de 
aantekeningen van het zeventiende-eeuwse deelletterlijk overeen met die uit de 
Chronijcke van Ghendt van Jan van de Vivere. 

Literatuur : J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, pp. 15 en 33-34 ; A. DEROLEZ, Inventaris van 
de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 183. 
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UB Gent, hs. 2547 (olim G. 6106). 

po 1 r0
- 8 r0

• Hiernaer volghen sommeghe namen uut den audden Testamente 
ende de consten die zijlieden vonden hebben, metsgaders ook zommeghe 
oorspronghen van conijnckrijcken ende stichtynghen van steden. Wereldge
schiedenis met zeven ingekleurde pentekeningen. 
po 8 ro - v0

• Superscriptie van Vlaanderen. 
po 9 r0 

- 9 V0
• Dit naervolghende es van der stede van Ghendt ende hoe men in 

voorleden tijden diversschelick de stede gheregiert heeft. 
po 10 ro - 522 ro. Schepenlijsten 1301-1640 met aantekeningen en ingekleurde 
pentekeningen van de graven en hertogen. 
po 523 r0

• Schepenlijst 1642. 

Papier, 523 folio's(+ nog een tiental blanco bladen), 300 x 200, moderne inkt
en potloodfoliëring (de potloodfoliëring klopt niet), soms afschrijving, gebruik 
van zwarte, bruine en rode inkt. Het handschrift is geïnterfolieerd met wit papier. 
Verschillende ingekleurde tekeningen (waterverf). 
Halflederen band, 5 ribben. Op de rug in goudopdruk : « Memoribouck der stad 
Ghendt. 1301-1640. ».Op de voorkant staat een leeuwtje met de letters B.G. 
[Bibliotheca Gandavensis]. 
Het handschrift is voor het grootste deel - inleiding en schepenlijsten en 
aantekeningen 1301-1589- in een late zestiende-eeuwse hand geschreven (:F 1 
r0

- 462 r0
). De schepenlijsten van 1590 tot en met 1620 (:F 464 r0

- 494 V 0
), van 

1622 tot 1626 ( 499 r0
- 515 r0

) en van 1628- 1640 (516 r0
- 522 r0

) zijn in één 
zeventiende-eeuwse hand. Er zijn ook negentiende-eeuwse aantekeningen in het 
handschrift, zowel bij de schepenlijsten als op de geïnterfolieerde bladen. Ook 
de tekst op :F 496 r0

- 498 r0 en :F 523 r0 
( schepenlijst 1642) is in diezelfde hand. 

Herkomst: de negentiende-eeuwse aantekenaar is J.P. (Van) Hoorebeke (Jules 
de Saint-Genois vermeldt in zijn Notice een memorieboek in het bezit van de 
familie Van Hoorebeeck). Zijn handtekening is op verschillende geïnterfolieerde 
bladen te vinden. Het handschrift is in 1885 van het Stadsarchief van Gent 
overgegaan naar de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur les manuscrits historiques, qui 
apartiennent au dépöt d'archives de la Flandre Grientale à Gand, Messager des 
Sciences et des Arts de la Belgique ou Nouvelles Archives historiques, littéraires 
et scientifiques, Gent, 1837, pp. 332-333; J. SCHEERDER, De handschriften 
van Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 35; A. 
DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te 
Gent, p. 184. 
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UB Gent, hs. 254 7. 
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UB Gent, hs. 2549 (olim G. 10125). 

P. 1-91. Dit naervolghende is memorie in carte, hoe ende in wat manieren de 
stede van Ghendt ge gouverneert ende beleedt is gheweest nopende de wethauders 
ende de politie der se/ver stede, ende is ghecollecteert ende vergadertuut eenen 
auden memoriael sprekende van wat voorder dan van djaer 1212, toebehorende 
dabdije ende dooster van Sente Pieters, door den abt ende ander heeren 
gheleent aen mijn patroon, dheer Jacques Delvael, anno 1612 ende ten se/ven 
jaere ghecollecteert in de rnaent septembre. Ter eeren Godts moet wesen. 
Geschiedenis van Gent met aantekeningen over de jaren 1304-1560. Slechts 
twee schepenlijsten, namelijk 1301 en 1540. 

Papier, 91 pagina's, 320 x 200, eigentijdse inktpaginering. 
Moderne, halflederen band, 5 ribben. De rug is goudgestempeld en draagt als 
titel:« DELVAEL, Chronijcke, 1612 ».Op de voorkant staat een leeuwtje met 
de letters B.O. [Bibliotheca Gandavensis]. 
Het handschrift is geschreven in één zeventiende-eeuwse hand. Af en toe zijn er 
achttiende-eeuwse marginalia en moderne potloodaantekeningen. 

Herkomst: Het handschrift werd in 1612 in opdracht van Jacques Delvael 
geschreven. Op p. 46 staan losse aantekeningen in verschillende achttiende
eeuwse handen : ondere andere de naam « Cock » (1766) en « Catherine y 
Gonsales » ( 1788). 

Literatuur : J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 36 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de 
handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 184. 
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UB Gent, hs. 2550 (olim G. 14440). 

Deel I. 

P. n.g. Sommairen index van desen Boeck. 
P. 1-2. Dit naervolghende zijn alle de kercken ende cloosters, godtshuysen die 
binnen dese stede zijn. 
P. 3 - 4. Quadrainen op 't inhaudt van desen boucke. 
P. 5 - 10. Geschiedenis van Gent vanaf de oudste tijden. Met ingekleurde 
wapenschild jes. 
P. 10- 18. Hiernaer volghen sommig he naemen uut den auden Testemente ende 
de consten die zijlieden vonden hebben metgaders ooc zoommeghe oorsprong
hen van conijnckrijcken ende stychtynghe van steden. 
P. 19- 22. Curt verhael uut wat redenen ende bij wat manieren dat die vanGend 
diveerssche ende veele privilegien vercreghen hebben van graef Baudin van 
Henegauwe als graefvan Vlaenderen. 
P. 22- 26. Dit naervolghende es de superscriptie van Vlaenderen midts al den 
hoven ende vassalen die men in Vlaenderen haudt. 
P. 26 - 32. Intrede van Maximiliaenden kijser binnen Ghendt. 
P. 32- 34.In den tijdt Gayo, dwelcke was voor de gheboorte Jhesus Christus, zo 
was een casteel Sente Baefs ... 
P. 35-55. Dit naervolghende zijn de naemen van de hoochbaillius van Ghendt, 
ghevonden zoo in aude historien rekencamere van Rijssele als in de registers, 
notitien ende memorien van schepenenhoueken der voorseider stede. Periode 
1071-1700. Met ingekleurde wapenschildjes. 
P. 56. Blanco. 
P. 57- 61. Vonnissen (1554). 
P. 62 - 64. Blanco. 
P. 65- 77. Dit naervolghende zijn de onderbaillius der stede van Ghendt ( 1215-
1700 ). Met ingekleurde wapenschild jes. 
P. 78. Blanco. 
P. 79 - 88. Aantekeningen over de jaren 1583-1585. 
P. 89 - 90. Blanco. 
P. 91 - I 09. Dit naervolghende zijn de naemen van de ammans van Ghendt ( 1321-
1700). 
P. 110- 116. Blanco. 
P. 117- 122. Hiernaer volcht int curte verhael hoe dat men plach in voorleden 
tijden diveerschelick de stadt van Ghendt te regieren ende de wet te verrnaeken 
by previlegie, ghethrocken uuyt eenen ouden boeck ende registre. 
P. 123 - 124. Blanco. 
P. 125- 529. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1700. 
p. 530 - 584. Index ofte Bladtwijser alphabétique (1807). 
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UB Gent, hs. 2550. Oudste zeventiende-eeuwse hand. 
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Deel2. 
P. n.g. Oorspronck, Regeringhe, ende Adel der Stadt van Ghendt van der eerste 
fundatieendenaementlijckvandenjaere 1301 totendemet 1700. Ghecontinueert 
ende vermeederf sedert den voorseide jaere 1700 tot ende met 1800. 
P. 1-6. Noodighe Voorreden op het eerste ende tweede volurn van desen boeck. 
P. 7- 8. Blanco. 
P. 9- 10. Sommieren index van dit tweede volum. 
P. 11- 12. Blanco. 
P. 13 -19. Van de Graeve, Casteleyns ende Burghgraeve van Ghendt, mitsgaeders 
van de Burghgraevije ende haere preeminentien. Met ingekleurde wapenschild
jes. 
P. 20. Blanco. 
P. 21 - 22. Graeven van Ghendt, Aelst, Lincoln, etc. Met ingekleurde wapen
schildjes. 
P. 23 - 44. Casteileins ende Burgh-Graeven van Ghendt. Met ingekleurde 
wapenschild jes. 
P. 45-46. Sijne kijserlijcke, konincklijcke, Apostolique Majesteijt Josephus /1 tot 
Weenen van eene teiringhe ofte longherziekte ... ghestorven sijnde, den 20 
februarii 1790. Met ingekleurd wapenschild. 
P. 47- 48. Blanco. 
P. 49. A. Tack van de Graeven van Melun. 
P. 50. Blanco. 
P. 51 - 52. B. Marquise van Richebourgh, Graeven van Beaussart. 
P. 53- 56. Blanco. 
P. 57 - 60. Somighe andere gheslachten ghesproten uijt het Huijs van Ghendt 
ende d' aude Casteileins ende Burgh-Graeven. Met ingekleurd wapenschild. 
P. 61 - 78. Genealogie van het Gheslacht Villainde Gand. Met ingekleurde 
wapenschild jes. 
P. 79- 82 + 83 1 

- 91 1
• Stam ofte Geslachtetack van het huijs van Ligne Aremberg. 

P. 92 1
• Blanco. 

P. 93 1 
- 94 1

• Geslacht van Brancas. 
P. 95 1

- 961
• Vlaenderen. 

P. 97 1 
- 99 1

• Groot Marechalschap van Vlaenderen, geannexeert aan de 
heerlijckheijt van Vichte. 
P. 1001

- 103 1
• Beererien van Vlaenderen. 

P. 1041 
- 107 1

• Paemelen. 
P. 1081 

- 1101
• Boulaere. 

P. 111 1
- 1161

• Mémoire Pour la Noblesse de Flandre auxfins d' être rétablie 
dans ses Droits, d' avoir ses Députés permanens dans l' Etat de même que ie 
Clergé, Villes et Chateilenies. Gedrukt programma. 
P. 117 1

- 1241./sabel-Clara-Eugenia parlagrace de Die u, Infante d' Espagne ... 
Gedrukte ordonnantie. 
P. 1251

- 1341
• Marie Therese parlagrace de Dieu, lmperatrice des Romains ... 

Gedrukte ordonnantie ( 1784 ). 
P. 1361

- 141 1
• Placard du 18 octobre 1755. 
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P. 1421
• Charles Alexandre etc. etc. 

P. 143 1
- 1441

• Charles Alexandre etc. etc. 
P. 145 1

• Balans van Influence. 
P. 1461• Actuaris van de Staeten van de Provincie van Vlaenderen. 
P. 8Y- 86. Adel, ende eerste Regieringhe van dien binnen Ghend. 
P. 87-91. Burgherlijke Regering he derStadt Ghendt, ende verdeelinghe van de 
Borgherije in Leden. 
P. 91 - 94. Van den optoght ten Orloghe van dien van Ghendt. 
P. 95 - 104. Van Somighe Jactien ende partijen binnen Ghendt alsmede van 
eenighe aude ghebruycken ende solemniteijten. 
P. 105- 116. Van Somighe Capiteynen, HooJtmannen, oversten ende Ruwaert 
van Ghendt. 
P. 117- 122. Blanco. 
P. 123- 128. Van de Officien van Hooghbailliu, onderbailliu ende Amman der 
Stadt van Ghendt. 
P. 129- 131. Vervolgh van de Hooghbaillius van Ghendt, sedert denjaere 1700, 
met welckjaer is eyndighende de catalogue van de voorgaende Hooghbaillius. 
Tom. I J 0 49. Met ingekleurde wapenschildjes. 
P. 132. Mher Jean Jacques Philippe, Burggraeve de Vilain XIIII. Met één 
ingekleurd wapenschild. 
P. 133- 134. Vervolgh ende continuatie van de Onderbaillius van Ghendt sedert 
den jaere 1700, met welk jaer hiervooren gheyndight is de lijste van de 
voorsaeten Onderbaillius . Tom. Ij 72. Met ingekleurde wapenschildjes. 
P. 135 - 136. Blanco. 
P. 137. Vervolgh van de Ammans van Ghendt sedert denjaere 1700 ... 
P. 138- 140. Blanco. 
P. 141 - 161. Noodighe Voorreden nopende de Regieringhe ende Wet der Stadt 
van Ghendt. Onder andere kopie van het Charter van Senlis (1301). 
P. 163- 164. Blanco. 
P. 165- 266. Vervolgh van de Twee Baneken ende Magistraet der Stadt Ghendt, 
van welcke wort verhandelt int' [sic] eerste Volurn van desen Boeck, sedert den 
jaere 1700. Schepenlijsten met aantekeningen 1700-1793. Ingekleurde wa
penschildjes. 
P. 267- 328. Blanco. 
P. 329- 345. Index ofte Bladwijser Alphabetique (1807). 

Twee delen, papier, 305 x 192. Deel I :584 pagina's. Deel2: 345 pagina's+ 64 
pagina's ingelast tussen p. 82 en 83. Eigentijdse inktpaginering. 
Halflederen band, vijf ribben, rug goudgestempeld. Op de voorkant een leeuwtje 
met de letters B[ibliotheca] G[andavensis]. Op de rug staat : « Memorieboek der 
stad Gent». In het tweede deel is tussen het tweede en het derde schutblad een 
uitvouwbare kaart van Gent ingekleefd (1796). In beide delen een ingekleurd 
frontispice met wapenschilden. 
Schrift van de zeventiende eeuw tot de negentiende eeuw. 
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Herkomst: In 1629 behoorde het handschrift toe aan Gheraert Schoofs. Opp. 
2 van het eerste deel heeft hij geschreven : « Gheeraert Schoof behoor ie toe, 
woonende an het stadhuis ... Anno 1629, den XX/Xen novembris ». Op het 
frontispice staat tweemaal de naam Schooffs en het wapenschild van de familie. 
De pagina's n.g., 1-2,5-49,65-77,91-109, 117-459 zijn grotendeelsin zijn hand. 
Hij is de auteur van de schepenlijsten van 1301-1630. In 1630 was het hand
schrift in handen van L. Neryngus (Nerincx ?). Opp. 4 kan men lezen:« L: 
Neryngus Gand. P. F orsan meliora sequentur. 1630. » P. 3-4 en enkele jaren uit 
de schepenlijst zijn in dezelfde hand. Op 29 juni 1735 werd het handschrift 
openbaar verkocht in Den Haag. Het werd per procuratie aangekocht door Lucas 
Van der Vynckt. Op het dekblad van het eerste deel is zijn ex-libris ingekleefd 
met de spreuk:« Non Parma palladis una ».Op het derde schutblad staat zijn 
handtekening (id. in het tweede deel, daar ook opp. 6). Hij heeft het eerste deel 
aangevuld en het tweede deel eraan toegevoegd. In dat tweede deel zijn 
grotendeels van zijn hand: pp. 1-44, 49-61, 832-131 en 133-230. Zijn zoon 
Emmanuel Van der Vynckt heeft het werk tot 1799 verdergezet: pp. 45-46,79-
82 + 83 1-1101

, 1251-1461
, 132 en 231-266. Ook de inhoudstafels in de tweedelen 

zijn van zijn hand. 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur Luc-Joseph vander Vynckt, 
Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de 
Belgique, Gent, 1859, pp. 435-436; J. SCHEERDER, De handschriften van 
Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, pp. 37-38; A. 
DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te 
Gent, p. 184. 
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UB Gent, hs. 2552 (olim G. 6123). 

po 1 r0
- 5 v0

• Item, hiernaervolghensommeghe namenuutenhauden Testamente 
ende de consten die zij ghevonden hebben, metsgaders oock sommeghen van den 
oorspronghen van conincrijcken ende stichtijnghen van steden. 
po 6 r0

- V0
• Blanco. 

po 7 r 0 
- V0

• Item, hiernaer staen verciaerf de XII ghenooten van Vranckrijcke 
ende hoe die behooren te stane in oordene. 
po 8 r 0 

- V 0
• Item, dit naervolghende es de superscriptie van Vlaendren midts 

allen den hoven ende vassalen die men in Vlaendren haudt. 
po 8 V0 

- 9 V0
• Item, dit naervolghende es van de wet van Ghendt ende hoe men 

die in voorleden tijden dijverschelick verrnaeet heeft bij prevelegien. 
po 10 r 0

- 138 V
0

• Dit naervolghende zijn de scepenen van de Keureende van 
Ghedeele, die aldereerst gheordonneert waren up Onser Vrauwenavont alf 
ougst intjaer Xl/Ie een. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1537. 

Papier, 139 folio's, 295 x 200, moderne potloodfoliëring, veelvuldig gebruik van 
rood. 
V oliederen band, 5 ribben, rug goudgestempeld. 
Eén zestiende-eeuwse hand. Zelfde hand als hs. 2337 (Joos vander Stoet). 

Herkomst : op het tweede schutblad staat een aanzet tot een register van 
rekeningen : « Comptes de Monsieur de Haluwin de sa seigneurie del' Esquelle 
gisanten laparoiche de Torcoing. »Op de laatste folio (139 r0

) staateen vervolg 
in dezelfde hand en ook twee rekeningen met tweemaal de naam « Gherard 
Fleuquni » eronder. 
De auteur van het handschrift is Joos vander Stoet. Op het dekblad staat de 
handtekening van Hubert Prançois Sersanders dit de Luna (18e eeuw). 
Op het dekblad is een blaadje ingeplakt met bijzonderheden over de verwerving 
van het handschrift. Het handschrift werd in 1843 door Vergauwen aangekocht 
op de tweede veiling Delbecq. Hij betaalde er 26 fr. voor. In 1884 werd het door 
Perdinand Vanderhaeghen aangekocht op de veiling Vergauwen. Waarschijn
lijk werd het in 1885 samen met andere memorieboeken van het Stadsarchief van 
Gent overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur : Catalogue d 'une très-belle colZeetion de livres en différentes langues 
et facultés, délaissés par Mr D'Hulster, ... , suivi d'une belle et intéressante 
colZeetion de manuscrits, provenant de la bibliothèque de Jeu Mr J.B. G. Delbecq, 
... ,Gent, 1843, p. 26, nr. 15 ; J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse 
kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 39 ; A. DEROLEZ, 
Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 184. 
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UB Gent, hs. 2552. 
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UB Gent, hs. 2553 (olim G. 6116). 

po 1 ro. Blanco. 
F0 2 r 0 

- 6 V 0
• Dit naervolghende es memorie int curte hoe ende in wat manie re 

de stede van Ghent gheghouverneert ende beleedt es gheweest nopende de 
wethauders ende de poletie der selver stede. 
po 7 ro- 293 r0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1588. 
po 294 r0

• Losse aantekeningen in het Frans over de jaren 1672 tot 1674. 

Papier, 294 folio's (daarna nog vijf lege folio's) enkel aan de recto-zijde 
beschreven, 290 x 190, moderne inktfoliëring. 
Gekartonneerde band met percaline rug, groene lintjes om dicht te binden. Op de 
rug staat : «Ms. N. 1 ». Op de voorzijde is een etiket opgekleefd met het 
opschrift: «Nr. 6 del' lnv. achat van Lokeren». 
Negentiende-eeuws schrift. po 1 r0 

- 293 r0 is in één hand (er zijn wel soms 
potloodaantekeningen in een andere hand). po 294 ro is in een andere hand. 

Literatuur : J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 39 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de 
handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 184. 
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UB Gent, hs. 2554 (olim G. 6110). 

po I r 0 
- V

0
• Prohemium van des en bouck. 

po 2 r0
- 14I V

0
• Schepenlijsten en aantekeningen 1301-1667. 

Perkament (fl 2- 77), soms papieren folio's tussengevoegd; papier (fl I en fl 
78-I41). 14I folio's. Perkament, 265 x 190; papier, 272 x 196. Moderne 
inktfoliëring. po 2 r0 

- 34 r0 
: gebruik van rood. 

Perkamenten band. 
Verschillende handen, veertiende tot zeventiende eeuw. po 2 r0

- 34 r0 (130I-
1399) : één veertiende-eeuwse hand, aangevuld met zestiende- en zeventiende
eeuwse aantekeningen. Daarna verschillende vijftiende- en zestiende-eeuwse 
handen. Eén zestiende-eeuwse hand vanaf fl 72 V

0 (1505). Het prohemium is 
zeventiende-eeuws, er zijn veel aanvullingen in die handen vanaffl91 r0 (I567) 
zijn zowel schepenlijsten als aantekeningen volledig in die hand. 

Herkomst : dit handschrift behoorde toe aan C. Van der Bruggen de la Douve. 
Na zijn dood in 1843 ging het over naar zijn schoonzoon Jules de Saint-Genois. 
In I879 werd het door de Universiteitsbibliotheek aangekocht op de Vente Vyt. 

Literatuur: het handschrift werd door P.C. Van der Meersch gebruikt voor de 
uitgave van het memorieboek (P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorie
boekder stadGhendtvan 'tjaer 1301 tot 1737, deel4, p. VII (op datmoment was 
het handschrift nog in het bezit van de Saint-Genois)). Het wordt besproken in : 
V. FRIS, Ontleding van drie Vlaamsche kronijken, HMGOG, III, I900-02, pp. 
153-155. Zie ook: J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en 
memorieboeken, HMGOG, XXX, I976, pp. 39-40; A. DEROLEZ, Inventaris 
van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. I84. 
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UB Gent, hs. 2554. Veertiende-eeuwse hand. 
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UB Gent, hs. 2554. Vijftiende-eeuwse handen. 
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UB Gent, hs. 2554. Zestiende-eeuwse hand. 
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UB Gent, hs. 2563 (olim G. 6180). 

P. 1. Antiquiteijten der Gheschiedenissen voorghevallen soo in dese XVII 
Provinden van Nederlandt als principalijck in de stadt van Ghendt, hooftstadt 
van Vlaende ren, alsoock eene nette lijs te der schepen van derKeureende van de 
Ghedeele der selver stadt, beginnende van het jaer 1301 tot ende met het jaer 
1737 vervolghende. 
Dit naervolghende es gheschreven uijt een oudt versleten boeckxken, op de 
manie re ende den sin ofte constructie ghelijck int selve gheschreven staet, ende 
ghelijck men dan in die tijden de Vlaemsche taele sprack, met sijne oudde 
retorische ghedichten ende zijne versen in dien tijt bekent engheuseert : 

lek behoore Joos van der Stock, bekent 
crudenier en meessenier, vrij te Ghent 

P. 1 - 6. Dit es .de superscripsie van Vlaenderen mitsgaders alle de hoven die men 
in voorleden tijden placht te huseren mitsgaders den vassaelhere in Vlaende ren. 
P. 6-9. Dit naervolghende es van derweth van Ghendt, hoe men die in voorleden 
tijden diversehelijek verrnaeekt heeft bij prevelegien. 
P. 9 - 280. Item int jaer Xl/Ie een waeren eerst gheordonneert op onser Lieve 
Vrouwen alf ougst schepenen van der keure en schepenen van ghedeele. 
Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1630. 
P. 281 - 352. Bijvoeghsel van eenighe aenmerckelijke saeken die wat verbetert 
ende int lanck verhaelt worden door ghebreck achterghelaeten van kennisse. 
1327-1605. 
P. 281-352. Schepenlijsten met aantekeningen 1631-1737. 

Papier, 409 beschreven pagina's (daarna nog 19 lege folio's), 201 x 152, 
eigentijdse inktpaginering. 
Vollederen band, vijf ribben, rug goudgestempeld. Op de rug kan men lezen : 
« Antiqui[teij]ten der geschieden[is] ».Frontispice met houtsnede met daarin, in 
inkt geschreven, dezelfde titel als op p. 1. 
Achttiende-eeuws schrift, één hand. 

Herkomst : het handschrift komt inderdaad grotendeels overeen met dat van Joos 
vander Stoet (UB Gent, hs. 2337). De auteur heeft trouwens dat zestiende-eeuws 
handschrift verder aangevuld. In de houtsnede staat de naam van P.J. Versturme, 
maar die is doorstreept. Op de verso-zijde van het titelblad staat (potlood, 
negentiende eeuw) : « Offert à la Commission pour la Conversation des monumens 
et autres objets d' antiquités de la villede Gand, par P.J. Versturme Roegiers, 
membrede la ditte cammission ».In 1885 ging het van het Stadsarchief over naar 
de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur: P.C.VAN DER MEERSCH (uitg.), Memorieboek der stad Ghendt 
van 'tjaer 1301 tot 1737, deel4, p. V; J. SCHEERDER, De handschriften van 
Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, pp. 41; A. 
DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te 
Gent, p. 185. 
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UB Gent, hs. 3289. 

po 1 f 0
• 1301 tot 1530. Staen op des en bouck gestelt de dienende schepenen van 

beede de baneken der stadt Ghendt, tresoriers, ontfanghers van de we reken en 
issuwen. Achter elck jaer staet int corte beschreven alle den merckweirde en 
singuliere gevallen, troubelen, justitien etc. binnen Ghendt. Voor de zalitijt te 
conserveren. 
F 2 r 0

• Int jaer dat men screef duust twee honderf ende XCVII ... 
F 2 r0 

- 164 V
0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1568. 

Papier, 164 folio's, 285 x 105 (registervorm), moderne potlood- en inktfoliëring. 
Nieuwe perkamentband (in 1976 opnieuw ingebonden). 
Twee zestiende-eeuwse handen. De inleiding op fO 1 is achttiende- of negen
tiende-eeuws. 

Herkomst : aan de Universiteitsbibliotheek geschonken door professor Hans 
Van Werveke. 

Literatuur : J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 42; A. DEROLEZ, Inventaris van de 
handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 239. 
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UB Gent, hs. 3289. Oudste zestiende-eeuwse hand. 
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UB Gent, hs. 3289. Tweede zestiende-eeuwse hand. 
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UB Gent, hs. 3792. 

po 1 r0
- 7 r0

• De werelt hadde ghestaen tweehonderf LXXX/Xjaer ... Legenda
rische wereldgeschiedenis geïllustreerd met zeven ingekleurde tekeningen. 
po 7 V 0

- 8 V 0
• Dit naervolghende es de superscriptie van Vlaendren, midts al den 

hoven ende vassalen die men in Vlaendren haudt. 
P0 9 r 0 

- 10 r 0
• Dit es tsegghenschip van den gheschille tusschen der stede van 

Ghendt tereendere ende der stede van Curterijcke terander zijde ... Met tekening 
van de rechtszitting. 
po 10 V 0

- 11 V
0

• Dit naervolghende es van der wet van Ghendt ende hoe dat men 
in voorleden tijden diversschelick der stede gheregiert heeft uut crachte van 
previlegien zo hier naer volcht. 
po 12 ro - 269 V0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1572. 

Papier, 269 beschreven folio's, daarna nog een zeventigtallege folio's (wel al 
afgeschreven), 280 x 190, inktfoliëring. Rode titels, afschrijving. Op hetdekblad 
zijn sporen van drie lakzegels. 
Vollederen band, vijf ribben, rug goudgestempeld (bloemmotief). Op het tweede 
schutblad staat als titel : «Geschrevene chronijke van Gendt ». 

Eén late zestiende-eeuwse hand. 

Herkomst : op de keerzijde van het vierde schutblad staat de naam « Charels de 
Somer »(zeventiende-eeuwse aantekening). Op dezelfde folio staan de initialen 
van baron Jules de Saint-Genois. Volgens P.C. Van der Meersch zou het 
afkomstig zijn uit de bibliotheek van de Sint -Pietersabdij, aanwijzingen hiervoor 
zijn er echter niet. Tot 1975 bevond het handschrift zich in het Gentse Rijks
archief (fonds Varia, nr. 10). 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur les manuscrits historiques, qui 
apartiennent au dépót d'archives de la Flandre Grientale à Gand, Messager des 
Sciences et des Arts de la Belgique ou Nouvelles Archives historiques, littéraires 
et scientifiques, 1837, p. 12 nr. 19; P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), 
Memorieboek der stad Ghendt van 't jaer 1301 tot 1737, deel 4, p. V; J. 
SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken, 
HMGOG, XXX, 1976, p. 45 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in 
de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 239. 
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UB Gent, hs. 3792. 
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UB Gent, hs. 3801. 

P. 1. Extrait d 'un Ms. petit f 0 appartenant a M. G. Delbecque a Gand, contenant 
la suite des echevins des deux bancs de la dite ville depuis 1301 jusqu 'en 1537, 
tems vers lequel je suppose que cette compilation peut avoir été faite ... 
P. 1 - 7. Item al dese hoven. .. 
P. 7- 35. Hier volghen de naemen der scepene van beede baneken zoals l' Epinoy 
die geeft. Annotations que l' Epinoy a obmises. Aantekeningen zonder schepen
lij sten 1304-1499. 
P. 36- 43. Blanco. 
P. 1 - 181. Reflectien op de costumen van Gend, 1 799. 

Halflederen band, rug goudgestempeld. Op de rug staat : « Chronyke en costumen 
van Gent». 
P. 1 - 43 : papier, 248 x 180, moderne inktpaginering. Negentiende-eeuws 
schrift, één hand. 
P. 1 - 181: papier (andere soort), 255 x 193, eigentijdse inktpaginering. 
Negentiende-eeuws schrift, één hand. 

Herkomst :het eerste deel zou gebaseerd zijn op een handschrift dat toebehoorde 
aan G. Delbecque (UB Gent, hs. 2552). Op de keerzijde van het schutblad staat : 
«Au lieu de G. Delbecque, ilfaut lire Jean-Baptiste Delbeck, collectioneur de 
livres à Gand ». In 197 5 werd het handschrift van het Gentse Rijksarchief (fonds 
Gent, nr. 13) naar de Universiteitsbibliotheek overgebracht. 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur les manuscrits historiques, qui 
apartiennent au dépöt d' archives de la Flandre Grientale à Gand, Messager des 
Sciences et des Arts de la Belgique ou Nouvelles Archives historiques, littéraires 
et scientifiques, 1837, p. 295, nr. 76; P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), 
Memorieboek der stad Ghendt van 't jaer 1301 tot 1737, deel 4, p. IV; J. 
SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken, 
HMGOG, XXX, 1976, p. 45 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in 
de universiteitsbibliotheek te Gent, p. 284. 
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UB Gent, hs. 3813. 

P. I - 5. Dit naervolghende es memorie int curte hoe ende in wat manieren de 
stede van Ghent ghegouvernert ende beleedt es gheweest nopende de wethauders 
ende der polesie der selver stede. 
P. 7-540. Dit naervolghende zijn scepenen van beede de baneken die in ghestelt 
waeren bij grave Ghuwy vanDamphiere, grave van Vlaende ren, intjaerdertien 
honderf een. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1588. 
P. 540-569. Latijnse kroniek 1672-1678. 
P. 570-580. Blanco. 
P. 581-583. Ditsijnde naemen vanallede religeusendie ick,AndreasvanHeule, 
religeux ende priester van de abdije van Sinte Pieters neffens Ghendt, heb 
ghesien, ghekendt ende mede gheleeft van iaer 1650 tot den Jaere. 

Papier, 583 pagina's, 285 x 205, eigentijdse inktpaginering. Op het dekblad zijn 
sporen van twee lakzegels. 
Perkamenten band. Op de rug staat:« Bouch van memorien der stadt Gendt. ». 

Het handschrift is in vier verschillende handen geschreven. De drie handen van 
de schepenlijsten (pp. 1-439 ( 1301-1554 ), pp. 439-441 (1554-1556), pp. 441-
540 (1556-1588)) zijn zestiende-eeuws. De Latijnse kroniek is zeventiende
eeuws. 

Herkomst: het handschrift behoorde in de zeventiende eeuw toe aan de Sint
Pietersabdij. De auteur van de Latijnse kroniek, Andreas van Heule, was monnik 
en bibliothecaris van de abdij. In 1975 ging het van het Gentse Rijksarchief 
(fonds Gent, nr. 7) naar de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur les manuscrits historiques, qui 
apartiennent au dépöt d'archives de la Flandre Grientale à Gand, Messager des 
Sciences et des Arts de la Belgique ou Nouvelles Archives historiques, littéraires 
et scientifiques, 1837, pp. 5-6, nr. 5 ; P.C. VAN DER MEERSCH (uitg.), 
Memorieboek der stad Ghendt van 't jaer 1301 tot 1737, deel 4, p. 11 (hij 
gebruikte dit handschrift als basis van zijn uitgave) ; V. FRIS, Ontleding van drie 
Vlaamsche kronijken, HMGOG, 111, 1900-1902, p. 154; J. SCHEERDER, De 
handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, 
p. 46 ; A. DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de universiteitsbiblio
theek te Gent, p. 285. 
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UB Gent, hs. 3813. 
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UB Gent, hs. 3816. 

P. l- 144. Supplément a la recherche des antiquites et Noblesse de Flandre par 
Philippede L'Epinoy, escuier, vicomte de Therouanne, seigneur de la Chapelle ... 
Schepenlijsten met enkele aantekeningen 1631-1783. 

Papier, 144 pagina's (daarna nog heel wat lege folio's), 300 x 185, moderne 
inktpaginering. 
Vollederen band, vijf ribben, goudgestempeld. Op de rug staat : « Schepen van 
der keure ». 

Achttiende-eeuws schrift. Eén hand tot en met p. 134 (1759), daarna verschil
Jende handen. 

Herkomst: op de eerste pagina kan men de naam« Della Faille d'Assenede » 

lezen. Op de keerzijde van het schutblad vooraan is het ex-libris van Emmanuel
Jean-Joseph della Paille d' Assenede ingekleefd. In 1975 ging het handschrift 
van het Gentse Rijksarchief (fonds Gent, nr. 11) naar de Universiteitsbiblio
theek. 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur les manuscrits historiques, qui 
apartiennent au dépöt d'archives de la Flandre Grientale à Gand, Messager des 
Sciences et des Arts de la Belgique ou Nouvelles Archives historiques, littéraires 
et scientifiques, 1837, p. 16, nr. 35; J. SCHEERDER, De handschriften van 
Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 47; A. 
DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te 
Gent, p. 286. 
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UB Gent, hs. 3860. 

po 1 r0 
- 42 r0

• Int jaer ons heere als men screef dust twehondert LXXX VII. .. 
Aantekeningen zonder schepenlijsten. 
po 42 V 0

• Blanco. 
F0 43 r0

- 44 V 0
• Int jaer ///Ie ende LXXV ... Aantekeningen zonder schepenlijs ten. 

F0 45 r0
- 48 V

0
• Schepenlijsten met aantekeningen 1540-1551. 

F0 49 r0 
- 89 r0

• Schepenlijsten met aantekeningen 1544-1570 (begint middenin 
de aantekeningen over het schepenjaar 1543). 
po 89 V

0 
- 90 V

0
• Losse aantekeningen. Op F 90 V0 een religieus gedicht. 

Papier, 90 folio's, 300 x 210 (F 43 ro - 44 v0
: iets kleiner formaat), latere 

inktfoliëring. 
Halflederen band (beschadigd). Op het dekblad is een folio uit een zestiende
eeuwse kroniek ingekleefd. Op het titelblad staat (negentiende-eeuwse hand) : 
«Al-oude Vlaemsche Chronyke van 1287-1570 ». 

Het handschrift is een samenraapsel van fragmenten uit diverse handschriften. 
Daardoor zijn er verschillende hiaten en overlappingen en zijn sommige folio's 
verkeerd ingebonden. 
po 1 r0 

- 42 r0 
: verschillende late zestiende-eeuwse handen. De aantekeningen 

over de periode 1458-1863 werden door twee verschillende personen opgete
kend (F 28-34 en 35-42). 
po 43 r0 

- 44 V 0 
: één late zestiende-eeuwse hand. 

po 45 r0
- 48 V

0
: één late zestiende-eeuwse hand, zelfde hand als hs. 3813. 

po 49 r0
- 89 r0 :één late zestiende-eeuwse hand. 

po 89 V
0 

- 90 V0 
: één zeventiende-eeuwse hand. 

Herkomst: op de laatste folio's (zeventiende eeuw) zijn verschillende namen te 
vinden, zoals Coolaert Vileyns, filius Coolaert en Antonis de Vlamincke (naam 
onder gedicht, 4 februari 1601). Waarschijnlijk echter hebben deze folio's niets 
met de rest van de fragmenten te maken. In 1975 ging het over van het Gentse 
Rijksarchief (Fonds Olim Gent, Varia 111, 289) naar de Universiteitsbibliotheek. 

Literatuur: J. DE SAINT-GENOIS, Notice sur les manuscrits historiques, qui 
apartiennent au dépöt d'archives de la Flandre Orientale à Gand, Messager des 
Sciences et des Arts de la Belgique ou Nouvelles Archives historiques, littéraires 
et scientifiques, 1837, pp. 288-289, nr. 64; J. SCHEERDER, De handschriften 
van Gentse kronieken en memorieboeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 47; A. 
DEROLEZ, Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te 
Gent, p. 289. 
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UB Gent, hs. 3860. 
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UB Gent, hs. 3860. 
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UB Gent, hs. G. 6109. 

po 1 r0
- V

0
• Groote edelen banierheeren ende adele die men verstat dat tander 

tijden ghewoene zijn gheweest te versamelen ter vergaderinghe van den state 
van Brabant. 
po 2 r0

- V
0

• Na tjaer 1540 in den raedt van Ghendt ghecoren als poortere. Lijst 
met namen. 
po 3 r 0

- 16 r 0
• Scepenen van der kuere ende van ghedeele van Ghendt van tjaer. 

Schepenlijsten 1536-1587 met enkele aantekeningen. 

Papier, 16 folio's, 310 x 205, moderne inktfoliëring. 
Moderne kartonnen band, percaline rug, goudgestempeld. Op de rug staat : 
« Gend poorters 1536-1586 ». Op de voorkant staat een leeuwtje met de letters 
B.G. [Bibliotheca Gandavensis]. 
Eén zestiende-eeuwse hand. 

Herkomst: in maart 1892 door de Universiteitsbibliotheek aangekocht op de 
openbare verkoop bij Camille Vyt. 

Literatuur: Catalogue de livres d'un magnif, microscope et de documents 
manuscrits, dont la vente publique aura !ie u le mardi 29 mars 1892 et Ie jour 
suivant ... sous la direction de C. Vyt, libraire-expert ... , Gent, 1892, p. 23, nr. 
584; J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 49. 
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UB Gent, hs. G. 6142. 

po 1 r 0
• Begin der Gendsche gheschiedenissen van 1536 tot 1542 door J.L. 

Roothaese, in sijn leven Pastoor in Belzele. Kroniek met schepenlij sten. 

Papier, 131 folio's, 242 x 180, moderne inktfoliëring. 
Halflederen band, vier dubbele ribben, rug goudgestempeld. Op de rug is 
geschreven : « Roothaese. Gentsche geschiedenis». 
Achttiende-eeuws schrift, één hand. 

Herkomst: De auteur is pastoor Jan-Lieven de Roothaese, de uitgever van de 
Ghendtsche Geschiedenissen van de dominicaan Sernardus de Jonghe (1676-
17 49). In 1841 werd het handschrift aangekocht door de stadsarebi varis Prudens 
van Duyse (zie aantekening op de recto-zijde van het tweede schutblad). Op 9 
december 1885 ging het van het Stadsarchief van Gent naar de Universiteitsbi
bliotheek. 

Literatuur : J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 49. 
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UB Gent, hs. G.19623. 

[F0 1 r0
.] ••• dat hij betovert was van 1 barbier bij al zijn leden ... Schepenlijsten 

met aantekeningen, 28 september 1539 tot en met 3 september 1567. 

Papier, 320 x 190, 54 folio's, niet-gefolieerd. 
Kartonnen band. Op de rug staat:« Gand Ms. XV/es. ».Op de recto-zijde van 
het derde schutblad is een blaadje in gekleefd met aantekeningen over de periode 
1534-1540 in zeventiende-eeuws schrift. Het handschrift is niet volledig. 
Negentiende-eeuws schrift, één hand. 

Herkomst: op het dekblad is het ex-libris van Prosper Claeys ingekleefd. 

Literatuur :1. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorie
boeken, HMGOG, XXX, 1976, p. 57. 
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Stadsbib. Brugge, hs. 442. 

F0 1 r 0 
- 4 V0

• Item, een leen, groot een half ghemet... ligghende in Moens poldre. 
po 5 r0

• Ie, RoeZant de Baenst, ruddere, als vadere ende gouvernuer van Roeikin 
de Baenst, minen zone ... 
po 5 V0

• Blanco. 
F0 6 r 0

• Ghuy. Ie, Roelant, de Baenst, ruddere, als vadere ende gouvernuer van 
Ghykin de Baenst, minen zone. 
F0 6 V

0
• Blanco. 

F0 7 r 0
• Ie, RoeZant de Baenst, ruddere, als vadereende gouvernuervanAnnekin 

de Baenst, minen zone ... 
F0 7 V

0
• Blanco. 

F0 8 r 0
• Ie, RoeZant de Baenst, ruddere, als vadere ende gouvernuer van 

Jakemyne de Baenst, miner dochtre ... 
F0 9 r 0 

- V
0

• Dit es de g rotte van twee Ie enen die ie, Roeland de Baenst, houdende 
ben in leene ... 
F0 10 r 0 

- 14 V
0

• Jhesus Maria, aanghaende mijnen leenen in Veurenambocht. 
Coppie van den rappoorten die ie over gheven moet den bailliu van Vuerne of 
zijnen stehoudere van den leenen die mij toecammen zijn bij den overlijdene van 
merRoeZant de Baenst, mijnen vadere. 
F0 15 r 0 

- 31 r 0
• Dit es den bouc van den leennen ende de previlegien van dien. 

Omme dat leengoet dat hoechste ende heerlichte dinc van der weirelt es. 
po 31 V

0 
- 32 V

0
• Huuten registre van Sinte Andries, de abdie buuten Brugghe. 

F0 32 r0
• De prevUegen van der stede van Ghendt. Vijftiende-eeuws, enkel titel. 

Eronder loopt de zestiende-eeuwse tekst verder. 
F0 32 V

0
• Noms de nobles de Flandres du temp's du compte Loijs de Nevers. 

Zeventiende eeuw. 
F0 33 r0 

- 36 V
0

• Jhesus Maria, aengaende mijnen Ie enen in ... Aangevuld met 
zestiende- en zeventiende-eeuwse aantekeningen. 
po 37 r0

- V
0

• Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Franse samenvatting van de 
inleiding van het dagboek van Galhert van Brugge. 
po 38 r0

- 133 V
0

• Vervolg van de opsomming van lenen en rekeningen. 
F0 134 r0 

- 226 V 0
• Dit zijn de scepenen van der stede te Ghend zichtent den jare 

XIIJC ende I. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1487. 
po 227 r0

- V
0

• Aantekeningen 1487-90. 
F0 228 r0

- 274 V
0

• Tabu/a van den houden lande van Cadsant. Inhoudstafel, 
daarna rekeningen. 

Papier, 273 folio's, 295 x 218, eigentijdse inktfoliëring. 
Vollederen band, gebonden op kartonnen platten, blindgestempeld. Twee schut
bladen vooraan en twee achteraan en dan de oorspronkelijke, perkamenten band 
met de titel : « Registre van mer Roelants goedinghen in 't vrie. » 
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Stadsbib. Brugge, hs. 442. Schepenlijst van de hand van Roeland de Baenst met 
latere aanvullingen. 
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Stadsbib. Brugge, hs. 442. Schepenlijst 1478 van de hand van Roeland de 
Baenst, dat jaar voorschepen van de keure. 
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Stadsbib. Brugge, hs. 442. Hand van Roeland de Baenst, auteur van de schepen
lijsten. 
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Stadsbib. Brugge, hs. 442. Hand van Antoon, oudste zoon van Roeland de 
Baenst. 
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Stadsbib. Brugge, hs. 442. Résumé de Baenst. 
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Hoofdzakelijk vijftiende-eeuws schrift: handen van Roeland de Baenst (fO 5 r0 

- 9 V0 
; fO 15 r0

- 31 r0 
; fO 32 r0 

; fO 134 r0
- 226 r0

) en zijn zoon Antoon (fO 1 r0 

- 4 V
0 

; f' 10 r0
- 14 V

0 
; f' 33 r0

- 36 V0 
; f' 38 r0

- 133 V
0 

; f' 228 r0
- 274 V

0
). 

De schepenlijsten zijn aangevuld met zestiende-eeuwse aantekeningen. Er zijn 
ook zeventiende-eeuwse aantekeningen, maar die hebben niets met de schepen
lijsten te maken. 

Herkomst : het handschrift was eigendom van Roeland de Baenst. Op fO 31 r0 kan 
men lezen:« Dit screef RoeZant de Baenst,f Anthonis, ruddere, intjaer duust 
Illlc ende LXXX, den vierden dach van pril [sic] den derden paesdach in dien 
tijden. Bijdt over de ziele». Het register is verder aangevuld door zijn oudste 
zoon Antoon, wiens handtekening op fO 14 V

0 staat. 

Literatuur : L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des pays et comté de 
Flandre. CoutumedubourgdeBruges,deel3,pp.195-198 ;A.DEPOORTER, 
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la villede Bruges, pp. 
500-501 ; J. RIDER, Galhert of Bruges' « Joumal »: From Medieval Flop to 
Modem Bestseller, in: L. MILIS, V. LAMBERT, A. KELDERS (ed.), Verha
lende bronnen. Repertoriëring, editie en commercialisering, pp. 67 en 80-81 
(over Résumé de Baenst). 
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Stadsbibliotheek Kortrijk, codex 164. 

Deel1. 
P. 1 - 338. Dit naervolghende zijn de schepenen van de Keu re ende van ghedeele, 
die aldereerst gheordonneert waren up Onzer Vrauwen A vont alf ougst in 't jaer 
Xl/Ie een. Schepenlijsten met aantekeningen 1301-1456. 

Deel2. 
P. 339- 653. Schepenlijsten met aantekeningen 1456-1537. 

Twee delen, papier, 653 pagina's (+telkens nog een aantal blancofolio's ; in deel 
1 nog niet losgesneden, in deel 2 al afgeschreven en gelinieerd), 295 x 230, 
moderne potloodpaginering, afschrijving en liniëring in potlood. 
Kartonnen band. Op de rug kan men lezen : « Schependommen van Gend 1301-
1456, 1 »en« Schependommen vanGend 1456-1537, 2 ». 
Negentiende-eeuws schrift. Eén hand. 

Herkomst : volgens de catalogus werd de kopie- waarschijnlijk gaat het om een 
kopie van UB Gent, hs. 2552- vervaardigd in opdracht van Goethals-Vercruysse. 

Literatuur: P. FAIDER, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique 
de la villede Courtrai, Gembloux-Parijs, 1936, p. 108. 
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British Library London, Harleian Manuscripts, nr. 3299. 

po 1 r0 
- 19 V

0
• Nous Guis, quens de Flanders et marchis de Namur, faisons 

scavoir a tous que nous de tant comme en nostre demaine a ie prijere et a ie 
requeste dou commun et des bones gens de la ville de Gand, avons donne et 
ottroijet a eaulx les loys, les cores et les choses qui schi apries en langage 
jlameng sont escriptes lesquellez il doibvent tenir et promis ont a tenir loyament 
a tous jours et sauve leur costumes, leur usages et leur drois et aultres choses, ... 
[156 artikels in het Middelnederlands] ... intjaer ons Heeren als men screef M 
CC Illlxx ende XVI, 's maendachs naer palmsondach. Afschrift oorkonde 
Gwijde van Dampierre. 
po 19 V0

- 23 V
0

• Van den ·XXXIX.. Wij, Wijc van Vlaenderen, rnaeregrave van 
Vlaenderen, doe cont allen den ghenen die nu zijn, om dat die houde XXXIX 
ghewest hebben te Ghent ende hebben in menegher mannieren harde lang he hem 
ghedreghen meer bij ongheordineerden wille dan bij redennen... [artikels 
genummerd van [157] tot 168] ... intjaer ons Heere als men screef M CC IllfXX 
ende XVI, tsondaechs na palmzondach. Afschrift oorkonde Gwijde van Dampierre. 
P0 23 V

0
- 25 V

0
• Wij Wijdt, grave van Vlaendren, ende rnaeregrave van Namen, 

doen cont allen den ghenen die nu zijn, dat wij die willen tvoerdeel van onser 
poort van Ghend ende datter redenne ende recht in zij ghemeiteneert [artikels 
genummerd van 169 tot 187] ... int jaer Xllc Illlxx ende XVI. Afschrift oorkonde 
Gwijde van Dampierre. 
po 25 V

0
- 26 r0

• Compromis. Wij Wijc, grave van Vlaenderen ende rnaeregrave 
van Namen, doen contallen den ghenen die nu zijn na dien datalso zij dat wij 
bij groeten redenen ende bij weg he van nutscepe ende bij groeter necessiteyt van 
rechte die XXXIX die ghewest hebben te Ghend in hare persone sijn af ghedaen 
ende ghepriveert van haren state ende van harere officie ... [artikel188] ... intjaer 
van gracien M CC Illlxx ende XVI, smaendachs na palmsondach. Afschrift 
oorkonde Gwijde van Dampierre. 
po 26 r0

- 26 V0
• Privilege van den vinders [artikels genummerd van 189 tot 199]. 

po 27 f
0

• Dit est soendinc van 1 vrijen man ... [artikel 200]. 
po 27 V0

• Hoe ser Pauwels,joden, poorterscap in waer ghedaen was, die ·X·jaer 
ende tijts meer buten der poort ghewoent gheduert hadde ende verstaerf ende 
poorter bleef[artikel201]. 
po 27 v0

- 28 V
0

• Artikels 202-206. 
po 28 V

0 
- 30 r0

• Van dat de stat van den ·XXXIX· verwandelt was in ·XIIJ. 
scepenen ende in ·XIIJ. paysieres. Philips, par la grace de dieu ... [artikels 
genummerd van 207 tot 212] ... Chefufait a Sanlis, l'an de grace MCCC et VII 
ou mois de novembre. Afschrift charter van Senlis. 
po 30 V0

- 31 r0
• Philippes, parlagrace de dieu rois de Franche ... [artikel213] 

Donne sur les champs de les Ie pont de Bonnes, l 'an de grace M CCC et quarante 
ou mois de septembre. 
po 31 r0 

- V0
• Den pays die te Duunkeerke ghemaect was ... [artikel 214, 13 

december 1348]. 

367 



,..,...~,. .... ,..."", 
C"f-•""' 
"'""~ ........ "' ......... 

British Library London, Harleian Manuscripts, nr. 3299 (by permission of the 
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po 31 V
0

- 36 f 0
• Dit es denpays tusschen Vlaendren ende Brabant ... [artikel215, 

1357]. 
po 36 f 0

- 37 V 0
• Dit es den pays tusschen onsen gheduchten he eren den grave van 

Vlaendren ende sinen drien steden Ghend, Brugghe ende Ypre ende den 
commune van den lande van Vlaendren ... [artikel 216, 1379]. 
po 37 V

0
- 38 V

0
• Dezen pays ghemaect voor Ghend tusschen onsen gheduchten 

heere Lodewijke, grave van Vlaendren ende der stede van Ghend ende harer 
medepleghers ... [artikel 217]. 
po 39 r0

- 43 V0
• Paix van Doernike [artikel 218, 1385]. 

po 43 V0
- 44 f 0

• Een vannesse ghewijst bi schepenen van beeden den baneken van 
der soene van her Jacoppe Oliviers, smonx van Eenhame, die doot ghesleghe 
was ... [artikel219, 1343]. 
po 44 r0 

- V
0

• Dat ballijnghe ghebannen bi der wet van Ghend pays hebbende 
ghecreghen jeghen partien ende hare inlande van den heere. De vorseide 
inlande zijn van gheenre weerden. Het hen si bi consente van scepenen van 
Ghend ... [artikel 220, 1350]. 
po 44 V0

- 45 V0
• 't Segghen van den ghescille tusschen der stede van Ghend ende 

der stede van Curterijke van eenen Symoene den Ven, poertere van Ghend, die 
onwettelijke brachtwas van lijve terdoo [sic] te Curterijke ... [artikel221, 1372]. 
F0 45 V

0
- 46 f

0
• 't Segghen up denammanende schepenen van Audenaerde 

omdat sij procedeerden te wette up /acoppe van Vaernewijke, poortere van 
Ghend, in contrarien der vriheden van der steden ... [artikel 222, 23 augustus 
1364]. 
po 46 f 0

• Eene ordinancie dat men partien daer up dat mesdaen es met quaden 
fait en niet ne mach bedwijnghen soendijnc te makene ieghen den bae rsculdeghen 
van denfaite ... [artikel 223]. 
po 4 7 f 0 -65 V

0
• Dit es een register omme ghereedelic te wetenne so welken tiden 

dat cost, last ofte subverden cammen upt ghemeene land van Vlaendren, hoe 
men die taxeren ende omme setten sal up elke poort ende elke casselrie ende hoe 
vele elc ghelden sal in elc honderf ponden parisis, welken tax ghegrosseert es 
ende ghetrocken is huten originalen beseghelden brieven, die ghemaect waren 
t' Oudenboerek bij sekeren commissarissen van ons gheduchts heeren weghe 
den hertoghe van Bourgogne, grave van Vlaendren ende van der vier leden 
weg he in de rnaende van hougst ende van september int jaer ons he eren als men 
screef M CCCC ende achte. Transport van de Oudburg. 
P0 66 r0

• Blanco. 
po 66 V0

- 67 f 0
• Alze van den ghescille ende ghedinghe dat gheweest es tusschen 

den deken van den hautbrekers, metgaders zijnen ghezwoernen ghesellen over 
ende in den name van den goeden lieden van den setven ambachte, an de en zijde, 
ende den dekin van den saghers metgaders metgaders [sic] zijn ghezwoernen 
ghesellen over ende in den name van den goeden lieden van den vors. ambachte 
an dander zijde ... ende ghelijc dat voren ghescreven staet, dit was aldus ghewijst 
up den soldre den Ixsren dach van wedernaent int jaer ons He eren als men se reef 
XI//JC ende XXV, int huerdekenschap her Clais van Hoedevelde ende den 
dekennen ghemeenlic zijnen ghesellen. Aldus staet in den ghemeenen bouc van 
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den neeringhen van den selven jare. 
po 68 r0

- 104 v0
• Schepenlijsten 1301-1446. 

Perkament, 104 folio's (tussen fO 46 en 47 10 niet-gefolieerde onbeschreven 
folio's; tussen fO 67 en 68 26 niet-gefolieerde onbeschreven folio's), 280 x 220, 
moderne potloodfoliëring, afschrijving, liniëring, prikgaatjes, gebruik van rood 
en blauw. po I r0 is verlucht. 
Vollederen band, 5 ribben, goudgestempeld. Op de rug staat te lezen : « Corpus 
statuforum civitatis Gandavensis. Annales Gandavenses. Cod. Sec. XVI. Mus. 
Brit. Bibl. Harl. 3299. Plut. LX.C. ». 

Vijftiende-eeuwse schrift. po 1-46 :één hand. De schepenlijsten van 1301-1431 
(fO 68 r0

- 101 V
0

) zijn in dezelfde hand. po 47-65: één hand. De schepenlijsten 
van 1435-1442 (fO 102 r0

- 103 V
0

) zijn in dezelfde hand. po 66 V 0
- 67 r0 is 

mogelijks ook in dezelfde hand. Schepenlijsten 1432-1434 en 1443-1446: één 
hand. Ook aantekeningen in die hand op fO 103 r0

-V
0

• 

Herkomst : Op 18 januari 1724 werd het van het Stadsarchief in Gent gekocht in 
opdracht van de boekverkoper Nathaniel Noël, die zelf voor de bekende 
bibliofiel Edward Harley, tweede graaf van Oxford, werkte. De collectie van de 
Harleys werd later aan de British Library geschonken. 

Literatuur :A catalogue ofthe Harleian manuscriptsin the BritishMuseum, deel 
3, 1808, p. 15, nr. 3299; A. Payen, Les cartulaires concemant la Belgique 
conservés à la bibliothèque du musée britannique à Londres, Bulletin de la 
Commission royale d' histoire de Belgique, IX, 3, se serie, 1899, [p.4] ; C.E. 
WRIGHT, Fontes Harleiani. A study ofthe sourees ofthe Harleian colZeetion 
of manuscripts preserved in the department of manuscripts in the British 
Library, Londen, 1972, p. 161 & pp. 153-155. 
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Bijlagen 2: 

Vergelijkende tabel 



2. VERGELIJKENDE TABELVAN DE HANDSCHRIFTEN. 

Hierna volgt de tabel die we opgesteld hebben op basis van de aantekeningen bij 
de schepenjaren 1301-1302, 1337 en 1384. Die aantekeningen werdeningedeeld 
in een aantal items (in de handschriften zelf gaat het om opeenvolgende 
paragraafjes). In de kolommen is aangeduid of een thema wel of niet voorkomt 
in het handschrift. 
Vooraf moeten wel enkele opmerkingen gemaakt worden : 

1. Het gaat enkel om de memorieboeken die in 1301 beginnen. 
2. Het gaat enkel om de veertiende- tot en met zeventiende-eeuwse handschrif

ten. 
3. Er werd enkel rekening gehouden met de eerste hand. Latere aanvullingen 

zijn voor dit opzet buiten beschouwing gelaten. 
4. Het uitgangspunt waren de jaren, niet de items. Als een item niet voorkomt 

in de tabel, kan het eventueel wel in het handschrift staan, maar bij een ander 
jaar. 

5. Er werd enkel gekeken of er overeenkomsten waren naar thema's, de 
aantekeningen zelf zijn dus niet noodzakelijk identiek. 

De resultaten van deze eerste vergelijking worden besproken in hoofdstuk 2. 
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VERANTWOORDING ILLUSTRATIES. 

In deze lijst zijn de volledige signatuur en folioverwijzingen van de in bijlage en 
in paragraaf 4.4.2.2. afgebeelde handschriften opgenomen. 

KBB, hs. 13129, f' 3 r 0
• 

KBB, hs. 16889, [f' 1 V 0 en 2 r0
]. 

RAG, fonds Gent, nr. 345, f' 75 V
0 en 95 V

0
• 

RAG, fonds Gent, nr. 380, f' 7 r0
• 

RAG, fonds Gent, nr. 441, f' 19 r0
, 44 r0

, 47 ro en 68 r0
• 

RAG, fonds Borluut, nr. 600, n.g (schepenjaren 1327-1328). 

SAG, serie 101, nr. 1, f' 61 v0
, 64 V 0 en 79 V

0 en boekband. 

UB Gent, hs. 153, f' 2 r0 en f' 175 r0
• 

UB Gent, hs. 454, f' 3 v0
• 

UB Gent, hs. 2339, f' 35 V
0 -36 r0

• 

UB Gent, hs. 2487, f' 12 r0
• 

UB Gent, hs. 2489, f' 15 r0
• 

UB Gent, hs. 254 7, f' 283 V
0

• 

UB Gent, hs. 2550, deel 1, p. 182. 

UB Gent, hs. 2552, f' 36 v0
• 

UB Gent, hs. 2554, f' 16 r0
, f' 49 r0 en f' 79 r0

• 

UB Gent, hs. 3792, f' 9 r0
• 

UB Gent, hs. 3813, p. 284. 
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UB Gent, hs. 3860, fO 45 r0 en 68 V
0

• 

Brugge, Stedelijke Openbare Bibiliotheek, hs. 442, fO 5 r0
, 14 V 0

, 37 r0
, 135 r0 

en 222 f 0
• 

BL, Harl. Mss, nr. 3299, fO 100 V 0
- 101 r0 (by permission ofthe British Library). 
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INDEX OP PERSOONSNAMEN 

Ackennan,Frans, 119,204 
Adaems, Andries, 62 
Adrianus VI, paus, 235 
Albrecht van Oostenrijk, aartshertog, 103 
Alexander V, paus, 181 
Alexandre, Charles, 334 
Anjou, hertog van (François-Hercule de Valois), 262 
Antenor, 35 
Amade, Peter, 14 7 
Artevelde, Filips Van, 119, 139-140, 204 
Artevelde,JacobVan,55,60,85, 103,117,119,124,132-136,137,139,167, 
169,189,198-202,225,261,267,272,273 
Backere, Joos de, 66, 80-81, 100, 281 
Backere, Pieter de, 236 
Baenst, Antoon de (vader van Roeland), 77 
Baenst, Antoon de (zoon van Roeland), 76, 77, 78, 79, 359, 363, 365 
Baenst, Guy de (zoon van Roeland), 77, 79, 359 
Baenst, Jacob de (zoon van Antoon), 80 
Baenst, Jacquemijne de (dochter van Roeland), 77, 79, 359 
Baenst, Jan de (zoon van Antoon), 80 
Baenst, Jan de (zoon van Roeland), 77, 359 
Baenst, Jan 11 de, 76 
Baenst, Jan III de, 76-77, 160 
Baenst, Kathelijne de (vrouw van Roeland), 77, 78 
Baenst, Lorlewijk de, 77 
Baenst, Olivier de (zoon van Roeland), 78 
Baenst, Paul de (zoon van Lodewijk), 77 
Baenst, Roeland de (zoon van Roeland), 77, 78-79, 359 
Baenst, Roeland de, 63, 65, 76-80, 104, 105, 123, 129, 132, 139, 140, 143, 146, 
154,155-161,163,166,168,169,172,182,183,200,205,213,226,232,271-
273, 359-365 
Baers, Jan, 219 
Barth, R., 39-40, 55 
Beke, Isabelle-Rose-Hubertine vander, 100 
Bergh, Jan van, graaf, 128 
Blockmans, Wim, 177 
Boele, Jan, 142 
Boendale, Jan van, 43-44 
Boene, Lievin, 146 
Hogerman van Dockum, Reiner, 43 
Bolleyn, Anna, 231 
Bonaparte, Napoleon, 99 
Bonifatius IX, paus, 179-182 
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Boone, Marc, 131 
Borluut, familie, 299 
Borluut, Frans (Franchois), 90 
Borluut, Gillis, 90, 261-262 
Borluut, Jan, 169, 228 
Borluut, Jerome Joseph, 91 
Borluut, Joos, 90 
Borluut, Lucie, 90 
Bomecolve, Willem van, 44 
Bossche, Philips vanden, 257 
Botelaer, Everaert van, 146 
Boudins, Pieter, 154 
Braems, Pi eter, 63-64, 301, 310 
Brimeu, Gui de, heer van Humbercourt, 154, 212 
Bruggen de la Douve, Albine Henriette vander, 102 
Bruggen de la Douve, Charles Jean Etienne vander, 102, 339 
Bruggen, Alphonse Philippe vander, 102 
Bruggen, Conrard van der (zoon van Conrard), 92-93, 104 
Bruggen, Conrard van der, 92 
Bruggen, Conrard-Constantin van der, 92, 327 
Bruggen, Constantin van der, 92 
Brunne, Antonius, 180-181 
Burchgrave, Mayken vander, 288 
Caffaro, 35 
Candele de Ghyseghem, Charles-Pierre-Joseph Ie, 100, 281 
Carasso-Kok, M., 42 
Catkin, kapitein (Philips de Vroetvrauwe), 251 
Christiaan 11, koning van Denemarken, 218 
Christine van Denemarken, hertogin van Lotharingen, 219 
Claeys, Prosper, 358 
Clemens V, paus, 232, 234 
Clemens VI, paus, 232 
Clemens VII, paus, 179-180, 232 
Clemme, Francoeys, 219 
Clipelius, P., 91, 314 
Clippele, Pieter de, 91 
Cluetrijn, Lievin, 86 
Cluetrijn, Loijs, 86 
Cluetrijn, Lucas, 86 
Cluetrijn, Pieter, 86 
Coletavan Corbie, 233 
Coninc, Jan, 126 
Coppenhole, Jan van, 157 
Crombrugghe de la Douve, Louis François van, 102 
Crombrugghe de la Douve, Thérèse Française van, 102 
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Croy, Adriaan van, 246, 255 
Croy, Charles van, prins van Chimay, 128, 196 
Croy, Pilips Ill van, hertog van Aarschot, 261, 264 
Cyprus, koning van, 162, 190 
Dadizeele, Jan van, 155, 156-157, 160,273 
Dam man, Jan I, 79 
Damman, Lieven, 126 
Dandolo, Andrea, 34 
De Bremmaecker, 319 
Delbecq, J.B.G., 286, 349 
Delvael, Jacques, 88, 104, 330 
Deneckere, Gita, 202 
Denemarken, koning van, 162 
Denijs, Geraard, 189, 200 
Denne, Jan van, 192 
Despontyn, Jeanne, 91 
Detmar (franciscaan), 37 
Dhanens, Elisabeth, 148 
Diericx, Ch.-L., 61, 301 
Dixmude, Jan van, 200 
Dormans, Jean de, kardinaal, 162, 178 
Duyse, Prudens van, 73, 308, 357 
Ebels-Hoving, B., 42-43 
Edward III, koning van Engeland, 133, 174 
Edward, the Black Prince, 174-176 
Egen (von Argun), Peter, 136 
Eleonora van Oostenrijk (zuster van Karel V), 218 
Elisabeth I, koningin van Engeland, 231 
Emmanuel Philibert, hertog van Savoie, 219 
Espinoy, Philippe de I', 52, 53, 99, 308, 349, 352 
Everaert, Jan, 218 
Paille d' Assenede, Emmanuel-Jean-Joseph della, 97-98, 104, 352 
Paille d' Assenede, Joseph Sébastien Ghislain della, 99 
Paille, Jan della, 97 
Paille, Jean-Baptiste della (zoon van Piat), 97 
Paille, Jean-Baptiste della (zoon van Pierre Idesbalde), 98 
Paille, Jean-Prançois della, 98 
Paille, Karel della, 97 
Paille, Marie della, 97 
Paille, Piat della, 97 
Paille, Pierre ldesbalde della, 98 
Paille, Pieter della, 97 
Pamese, Alexander, 262-263 
Perdinand I, 217 
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Filips de Goede, hertog van Bourgondië, 76, 77, 128, 142, 143-144, 145-150, 
154,159,160,161,163,164,167,206,207-209,217,220,273,283 
Filips de Schone, koning van Frankrijk, 49, 177, 283, 367 
FilipsdeSchone,koningvanSpanje, 128,129,130,155-158,168,190,194,196, 
197,230,273 
FilipsdeStoute,hertogvanBourgondië, 120,127,129,140,141,163,173,179, 
194,223,232 
Filips II, koning van Spanje, 90, 96,218,219,220,221,230,231,232,286 
Filips lil, koning van Spanje, 286 
Filips van Rouvres, hertog van Bourgondië, 194 
Filips VI, koning van Frankrijk, 134 
Fitz Thedmar, Arnold, 40 
Fleuquni, Gherard, 336 
Franciscus van Assissi, 233 
Frans I, koning van Frankrijk, 245, 247 
Frederik lil, Duits keizer, 159 
Fris, Victor, 53-54, 73, 112, 187-188, 200, 213, 223 
Froissart, Jean, 133, 189, 200-201, 204 
Galbert van Brugge, 64, 132, 359 
Ghellinck, Sabine de, 98 
Gheysbaert, Lambrecht, 316 
Giselbert van Bergen, 44 
Gistele, Joos van, 214 
Goesin, weduwe van Petrus de, 95 
Goethals, 286 
Goethals-Vercruysse, 366 
Grave, Olivier de, 154 
Gregorius XI, 178-179 
Grootheere, Gillis de, 223 
Grotere, Ghiselbrecht de, 138 
Gruutere, Charles de, 227 
Gruuthuuse, Ladewijk van, 103, 160-161 
Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, 182, 350, 367 
Haesbijt, Joos, 142 
Haghelinc, Gillis, 126 
Haluwin, monsieur de, 336 
Hane de Bersé, Marie Petronelia d', 1 00 
Hane de Steenhuyse, Jean-Baptiste d', 98-99, 288 
Hane de Stuyvenberghe, Joseph Sébastien François d', 99-100, 104, 308 
Hane, Gilles d', 98 
Hane, Hendrik d', 98 
Hane, Jacob d', 98 
Hane, Marie d', 98 
Hane, Pierre-Emmanuel d', 98 
Hane, Sébastien d', 98 
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Harley, Edward, graaf van Oxford, 93, 370 
Harley, Robert, graaf van Oxford, 93 
Haudenhove, Philips vander, 126 
Hembyze, Bussaert van, 79 
Hembyze, Jan van, 90, 103, 261-262, 263, 323 
Hendrik II, koning van Frankrijk, 221, 232 
Hendrik IV, koning van Engeland (Hendrik Bollingbroke), 174-176 
Hendrik VII, koning van Engeland, 230 
Hendrik VIII, koning van Engeland, 231 
Heule, Andreas van, 68, 91, 350 
Heurne, Joos van, 219 
Heyen, Geert vander, 214 
Hieronymus I van Praag, 234 
Hoedevelde, Clais van, 369 
Holland, John, graaf van Huntingdon, 175-176 
Holland, Thomas, graaf van Kent (neef van John), 176 
Holland, Thomas, graaf van Kent (vader van John), 176 
Hoorebeke, J.-Fr. (van), 102-103, 105, 328 
Hoome, Filips van, heer van Gaasbeke, 156-157, 160, 214 
Houcke, Dominicus van, 221 
Hubert, Remeeus, 215 
Hueribloc, Pieter, 154 
Hugonet, Guillaume, 154, 212 
Rulle, Olivier van, 214 
Hulthem, Charles Van, 100-102, 104, 105, 283, 284, 319 
Hulthem, Joseph-François Van, 100 
Hus, Jan, 80, 234 
Huyttens, François, 281 
Impins, Jacob, 223 
Isabella van Bourbon, hertogin van Bourgondië, 194 
Isabella van Oostenrijk (zuster Karel V), 218 
Isabella van Spanje, aartshertogin, 103, 333 
Jan I, hertog van Brabant, 44 
Jan van Beieren, elect van Luik, 170 
JanZonderVrees,hertogvanBourgondië, 129,141,163,170,171,173-174,314 
Joanna van Kent, 176 
Johanna van Castilië, koningin van Spanje, 128, 190, 196, 197, 230 
John of Gaunt, hertog van Lancaster, 174-175 
Jones, P.J., 33 
Jonghe, Eernardus de, 95, 357 
Jonghe, J.B.-Théodore de, 322 
Jozef II, keizer, 333 
Juan van Oostenrijk (Don), 261, 264 
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, 76, 77, 125, 129, 150-153, 154, 160, 
163,167,171,172,194,195-196,210-212,215,228-229,271,272 
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Karel V, keizer, 52, 56, 68, 69, 80, 81, 84, 86, 92, 95, 98, 1 I3, I28, 193, I94, I96-
197, I98,215-216,2I8,221,222,225,230,237,243-258,273,286,288,3IO 
Karel V, koning van Frankrijk, I 78 
Karel VI, keizer van Oostenrijk, 94 
Kathelijne, Joris van de, 235 
Kethulle, François van de, heer van Ryhove, 90, 261-262, 264 
Kortrijk, Zeger van, 199 
Kriekenborch, Jan (van), 62, 103, 128, 301 
Laken, J. Van, 307 
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