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Gezicht op het Belvédère van Bisschop Triest afgebeeld door Hondius Illustrata van Sanderus 
uit 1641 en nagetekend door De Noter in de 19de eeu~ g 

ekleurde lithografie SA G, A G, L 149/5a. 
Volgens onze Tsjechische officier 'ziet dit wondermooie land 

met zijn landbouwen kunst er als een Engels park uit' 

Jan Jeník z (= van)Bratric werd 
in 1756 geboren in een arme 
Tsjechische ridderfamilie in 
Midden - Bohemen. Hij door 
liep het Praagse Jezuïeten 
college en werd op twintigjarige 
leeftijd officier bij de grenadiers. 
In die hoedanigheid nam hij 
deel aan de oorlogen tegen de 
Turken, Pruisen en Frankrijk. 
Over de twee krijgstochten die 
de Oostenrijkers tegen Frank 
rijk ondernamen - in feite be 
stond het bataljon bijna uit 
sluitend uit Tsjechen - hield hij 
een dagboek bij. Het dagboek 

wordt nu bewaard in het archief 
van Moravië en is dankzij 
J. Pollsensky uitgegeven. 
Jeník was op de eerste plaats 
een Tsjechisch nationalist. Hij 
verzamelde volksliederen en 
zijn verzameling van vrolijke en 
onbetamelijke liederen is be 
roemd. Hij noteerde opschriften 
op klokken en grafstenen. 
Behalve naar de studie en de 
Tsjechische geschiedenis ging 
zijn aandacht uit naar het 
schone geslacht, met succes 
trouwens. Slaagden zijn solda 
ten er niet in het revolutionaire 

Frankrijk te veroveren, als 
cavalier had hij wel succes. 

Zijn verhouding tot de Franse 
revolutie evolueerde. Het ver 
werpen van het goddelijk en 
koninklijk gezag door de 
revolutie wees hij af, maar 
anderzijds bewonderde hij 
vanaf het begin de strijdlust en 
het elan van de Franse solda 
ten, hongerig en blootsvoets 
als ze waren. Geleidelijk zag hij 
in dat de oorlog 'tegen het volk' 



uitzichtloos was en niet in het 
voordeel van de Tsjechen uit 
draaide. 'Zij [= de Oostenrijkse 
leiding] beweerde dat het 
gemakkelijk zou zijn F~,ankrijk 
te veroveren ... , dat wij zouden 
ontvangen worden "als be 
vrijders. Het tegendeel is 
waar: de Fransen haten ons, 
zij zijn fier op hun vrijheid . 
De zwervende ridders, de 
prinsen uit het geslacht 
Bourbon, hebben ons be 
drogen.' Als bewijs voor de 
invloed van de revolutionaire 
opvattingen bracht Jeník 
speelkaarten zonder konin 
gen en koninginnen naar 
Bohemen mee. 

Vertrokken vanuit de grens 
stad Cheb in West-Bohemen, 
trok hij in 1793 en opnieuw in 
1794 met zijn grenadiers door 
Vlaanderen. Het Vlaamse 
landschap beviel hem zeer : 
'Daar bijna alle velden in 
Vlaanderen met groene 
struiken zijn omzoomd, ziet dit 
wondermooie land met zijn 
landbouwen kunst er als een 
Engels park uit. Dankzij dit 
mooie uitzicht was het aange 
naam marcheren. Wij mar 
cheerden door jonge bossen, 
langs verzorgde groene heg 
gen en struikgewas, waarvan 
de schaduwen en de aange 
name koelte onze lange 
marsen op hete dagen ver 
lichtten ... Jen?k noteerde ook 
mooie gebouwen, zoals het 
stadhuis in Leuven en het 
oude hotel te Lokeren. 1 
Naar Gent kwam hij vanuit 
Deinze, waar hij gekwetst was 
geraakt: 'In alle dorpen wekte 
mijn bebloed uniform diep 
medelijden op, de mensen 
wierpen in onze wagens de 
mooiste kersen om op te eten, 
en bovenal stelden wij vast 

Gezicht op de Sint-Martinusker/ç de He/lige Bloedkapel en de 
kerk van het klooster van Deinze, het latere Kr(jgsgasthuis, 

geaquarelleerde pentekening door P J. Goetghebuer SA G, A G, L 149/4b 

wat voor een ongelooflijk 
groot onderscheid er was tus 
sen de gevoelens en het 
gedrag van de goede Vlamin 
gen en dat van de boze Bra 
banders.' 
'Hoewel er een hoofdhospi 
taal was, werden wij in de 
wondermooie stad Gent goed 
ingekwartierd en de bewoners 
ontvingen ons zeer vriendelijk. 
In de straten van de stad, 
overal zag men meisjes en 
vrouwen die pluksel en ver 
banden maakten, ja, zelfs de 
landlieden uit de omgeving 
brachten slaapmutsen en 
onderhemdjes naar Gent.' 2 
Tijdens zijn lang verblijf in 
Vlaanderen heeft Jeník 
slechts eenmaal een kritische 
aanmerking gemaakt: 'Waar 
wij ook kwamen, overal wer 
den wij met grote plichtple 
gingen ontvangen. Dergelijke 
dingen kunnen de inwoners 
goed, in tegenstelling tot het 
eten, dat hier niet bijzonder 
smakelijk is.' 

Jan Jeník van Bratric vroeg 
zich niet af of de sympathie 

van de Vlamingen ook een 
politieke ondertoon had, hij 
geeft enkèl uiting aan zijn 
oprechte bewondering voor 
alle moois in Vlaanderen en 
voor de vriendelijkheid en de 
grootmoedigheid van de 
'goede Vlamingen'. Deze ge 
tuigenis behoort tot de zeer 
zeldzame oorlogsbeschrij 
vingen die noch pathetisch, 
noch heldhaftig zijn. 

Deze tekst werd ons bezorgd 
door het seminarie verbonden 
aan de leerstoel voor hulp 
wetenschappen en archief 
wezen aan de Karlsuniver 
site/l van Praa[h onder leiding 
van Dr. J. Schwippe/, waar 
voor onze hartelijke dank. 
Deelnemers waren R. 
Kuprova, V. Leysek en L. 
Dudek. Griet Maréchal stond 
in voor de vertaling en het 
commentaar. 



1Het is niet duidelijk welk gebouw 
Jeník bedoelde, daar er op het einde 
van de achttiende eeuw in Lokeren 
slechts de Sint-Laurentiuskerk en 
het in 1761 in rococostijl opgetrok 
ken stadhuis als markante gebou 
wen kunnen worden beschouwd 
(met dank aan Nico Van Campen 
hout, stadsarchivaris en conservator 
van Lokeren). 

2 Behalve het eigenlijke krijgs 
hospitaal waren de gebouwen van 
het Prinsenhof in juni 1794 omge 
vormd tot hospitaal voor 300 à 400 
gekwetsten. Iets later gebeurde dit 
ook met de Sint-Pieterskerk. In 1793 
had de stad reeds zes militaire 
hospitalen ingericht. Bij herhaling 
riepen de schepenen de bevolking 
op om pluksel en verbanden te 
brengen voor de gekwetste 
soldaten. Pluksel of charpie is linnen 
of katoen tot draden uiteengehaald. 
Het werd gebruikt als verbandmiddel 
of om kompressen te maken. Dat 
de bevolking linnen schonk wordt 
ook bevestigd door de Gezette van 
Gent. Particulieren brachten tevens 
geld bijeen om de gekwetste 
soldaten bij te staan. Toen ze 
vernamen dat er het meest behoefte 
was aan 'verschoning van lijnwaad', 
kochten ze een groot aantal nieuwe 
hemden (GazeUe van Geni van 14 
januari 1793 en 8, 14 en 15 mei, 1 
en 11 juni 1794; zie ook P. Claeys, 
Mémorial de la VIlle de Gand, 1792- 
1830, Gent, 1902, passim). 
Uit de pen van een soldaat in het 
Oostenrijkse leger betekent 'goede 
Vlamingen' hoogstwaarschijnlijk 
Oostenrijksgezind, dus behouds 
gezind, in tegenstelling tot de boze, 
meer veranderingsgezinde Braban 
ders. 

De slogan en tegelijk het thema van de Erfgoeddag van dit jaar' t ZIt in 
de famike is voor het Stadsarchief duidelijk gefundenes Fressen. Dit 
geldt zeker voor al wie geïnteresseerd is in overleden familie, met andere 
woorden de talrijke genealogische vorsers. 

Heel wat archiefreeksen zijn specifiek voor dit onderzoek geschikt. Die 
verzamelingen worden het meest geconsulteerd, zo vaak zelfs dat ze 
uit zorg om hun behoud nog enkel op microfilm te raadplegen zijn. In de 
eerste plaats vermelden we hier de parochieregisters: de doop-, huwelijks 
en overlijdensregisters van de acht Gentse parochies onder het Ancien 
Régime (tot 1796), waarbij nog eens de aparte registratie van een hele 
rits religieuze instellingen moet geteld worden. Een heel aparte plaats 
bekleden hierbij de zogenaamde Betoogboeken, dit zijn de registers 
van de overledenen die door de Alexianen of Cellebroers in de diverse 
Gentse parochies begraven werden (1673-1796). Vrijwilligerswerk 
leverde een handige klapper op deze begraafboeken. 

Het mag duidelijk zijn: de vermelding 'in Gent geboren (of gestorven)' 
vormt slechts het begin van een hele zoektocht. Iets overzichtelijker 
werd het na 1796, toen de Burgerlijke Stand het van de clerus overnam: 
geboorten, huwelijken en overlijdens moesten voortaan door ambtenaren 
worden genoteerd. Uittreksels of afschriften van deze akten kunnen 
vandaag enkel bij de Dienst Bevolking worden opgevraagd. 

Ter verrijking van de familiegeschiedenis zijn er voorts nog de staten 
van goed, boedelbeschrijvingen van sterfhuizen met minderjarigen en 
welte/like passeringen, contracten en overeenkomsten voor de schepen 
bank verleden of 'gepasseerd'. In die bronnen is heel wat te vinden is 
over familiebanden, de bezittingen of het beroep van personen. 

Daarnaast bezit het Stadsarchief omvangrijke 'familiepapieren' of 
familiefondsen waarin onverwachte parels opduiken. Zo bezit het Archief 
de genealogisch - heraldische verwantschapslijst van de familie 
Batenburch uit de zestiende eeuw (in het Fonds Morel de Boucle-Saint 
Denis) of het schitterend verluchte handschrift van de familie Mesdach 
uit 1691 (in de reeks familiepapieren). Eenvoudiger maar niet minder 
sprekend zijn diploma's, gelegenheidsgedichten, trouwboekjes, foto's, 
militaire zakboekjes, doodsbrieven en bidprentjes, die de afgestorvenen 
een beetje doen herleven. 

Tot zover een losse greep uit de familiale schatten van het Stadsarchief. 
Die bieden alvast genoeg stof voor een kleine doch boeiende tentoon 
stelling. Iedereen is hierop van harte uitgenodigd in de lokalen in de 
Abrahamstraat op Erfgoeddag zondag 18 april. 

André Capiteyn 



In de Gazette van Gent van 
12 april 1819 lezen we: 'Van 
goeder-hand zyn wy onder 
richt, dat buy ten deze stad, 
tusschen de kortryksche en 
heuver -poorten, een fort moet 
aengeleyt worden, waer toe 
een ingenieur, die het ontwerp 
moet maeken, reeds alhier is 
aengekomen en een woonin 
ge voor dry jaeren heeft 
gevraegt'. 
Korte tijd voor de slag van 
Waterloo hadden de Engel 
sen twee kleine, aarden halve 
manen doen maken op de 
plaats waar tot 1781 het 
Montereyfort had gestaan. 
Achteraf werd voorgesteld 
opnieuw het oud Spanjaar 
denkasteel te versterken, 
maar dit plan werd door de 
Nederlandse genie verlaten. 

De hertog van Wellington liet 
dan de Hollandse majoor Gey 
van Pittius naar Gent komen. 
Op 19 april 1919 kreeg hij de 

opdracht, de plans te maken 
voor een nieuwe citadel tus 
sen de Leie en de Schelde. 
De vesting moest door een 
kleine bezetting kunnen wor 
den verdedigd, maar ander 
zijds voldoende schuilplaat 
sen bezitten om, als het nodig 
was, een korps van 10.000 
manschappen te herbergen. 
De majoor bood de militaire 
overheid reeds op 19 oktober 
een ontwerp aan, waarvan 
het bestek 3 325 000 gulden 
beliep. De plans van Gey 
werden door de hertog van 
Wellington aanvaard en ko 
ning Willem I decreteerde op 
4 oktober 1821 het bouwen 
van de citadel. De eerste 
steen werd gelegd op 15 april 
1823, maar het metselwerk 
geraakte pas na de zomer van 
1826 klaar. Uiteindelijk zou het 
nog tot maart 1832 duren 
vooraleer het fort zijn defini 
tieve uitzicht kreeg. Het oor 
spronkelijk bestek werd ruim 

Gezicht op de bastions 4 en 5 van de 
Gentse citade~ ingekleurde 
potloodtekening; 
SAG, AG, L 35/37d 

overschreden. In 1827 had 
het Hollands gouvernement 
reeds meer dan zeven miljoen 
gulden uitgegeven, éénderde 
van de uiteindelijke kosten. 

Toen in september 1830 in 
Brussel hevige onlusten uit 
braken, werden in de citadel 
de eerste militaire voorzorgen 
getroffen om zulks in Gent te 
voorkomen. Het fort werd voor 
het eerst bevoorraad met 
beddengoed, steenkolen, 
brandhout en levensmidde 
len. Op de vijf bastions wer 
den vijfenveertig veldstukken 
zwaar geschut aangebracht 
en de schildwachten trokken 
er de wacht op 'met de ransel 
op de rug'. 
Op 1 oktober werden in de 
stad Nederlandse bezittingen 
geplunderd en 3000 man 
schappen trokken zich in de 
vesting terug: 2720 man 
infanterie, van wie slechts 810 
Hollanders, 110 man veldar - 



tiIIerie, van wie er velen uit 
Brussel kwamen en een deta 
chement van 25 huzaren, 
allen Belgen. 

Na de uitroeping van de Belgi 
sche onafhankelijkheid op 4 
oktober door het Voorlopig 
Bewind, zagen de troepen 
vanuit de citadel op het Gent 
se belfort de driekleurige, Bra 
bantse vlag wapperen. Bij de 
Hollanders heerste grote 
neerslachtigheid en de Bel 
gen begonnen te deserteren. 

Toen de muiterij in alle hevig 
heid losbarstte, zag de opper 
bevelhebber Destombes in, 
dat hij de troepen van de 
Zuidelijke Provinciën niet 
langer kon vertrouwen. Om dit 
probleem op te lossen besloot 
hij de Belgen geregeld onge 
wapende karweien buiten de 
citadel te doen uitvoeren, om 
ze zo op een 'reglementaire 
wijze' kwijt te spelen. Van een 
eerste groep kwam ongeveer 
zestig man terug, onder wie 
de Hollandse onderofficie 
ren ... 

Door de aankomst van het 
Belgisch legioen uit Parijs en 
vrijwilligers uit Roubaix werd 
de citadel op 12 oktober in 
staat van beleg verklaard en 
omsingeld. Na minder dan 
tien dagen was er gebrek aan 
voedsel en drank. De weder 
zijdse spot onder beide 
nationaliteiten was bijzonder 
groot. 'In de kantine waren 
enkele Belgische en Holland 
se soldaten aanwezig en een 
hevig gekrakeelontaardde 
weldra in een handgemeen. 
Een Hollander plaatste een 
varkenskop op de tafel en zei 
"Ziedaar de kop van een 
Belg!" Een Belgische wapen- 

. broeder was daardoor niet 
van zijn stuk gebracht. Hij 
greep zijn veldmes, opende 
de varkensschedel en haalde 
er de hersenen uit. Vervol 
gens schoof hij de kop naar 
de Hollandse zijde terug en 
zei onbewogen: "Ziedaar de 
kop van een Hollander!" Zo 
veel smaad moest gewroken 
worden. Een Hollandse sa 
peur scheen het haantje van 
het kot te willen spelen, maar 
kreeg van een Belgische kor 
poraal een kogel in de dij, 
welke hem het dansen heeft 
belet!' 

Aan de Belgische officieren 
was een hogere graad be 
loofd, indien ze hun eed aan 
de Hollandse koning zouden 
breken en overlopen naar de 
patriotten. Ze weigerden op te 
treden tegen hun landge 
noten, wat de uiteindelijke 
overgave zeer bespoedigde. 
De Hollanders mochten in de 
ochtend van 19 oktober onder 
begeleiding van de Gentse 
burgerwacht vertrekken. 
Ongeveer 600 Belgische 
soldaten en 40 officieren na 
men dienst onder het Belgisch 
vaandel en de citadel werd 
door de burgerwacht bezet, 
die het achtergebleven mater 
ieel moest bewaken. De Gent 
se vesting, 'die als een mees 
terstuk van verdediging mocht 
worden beschouwd', ging aan 
een innerlijke strijd ten 
onder .... 

Reeds in 1831 pleitte de 
Gentse advocaat De Souter 
in een petitie aan het Voor 
lopig Bewind voor het slopen 
van het fort, dit in het belang 
van de stadsbewoners. 'De 
tegenwoordige omstandig 
heden stellen niemand in 

staat de onheilen te voorzien, 
noch de "bezoeken" waarmee 
wij bedreigd zijn. Eerlang 
zullen wij nog geen leger 
hebben,alleen vreemden 
zullen van het fort misbruik 
kunnen maken en de stad 
Gent hetzelfde lot als 
Antwerpen doen ondergaan.' 
Binnen en buiten de vesting 
zorgden beschonken man 
schappen in 1834 onophou 
delijk voor ernstige buiten 
sporigheden. Het glacis van 
de citadel was meermaals het 
gedroomde decor voor duels. 
'Maandag hebben de officie 
ren De C ... en T. .. , beiden van 
het linievoetvolkregiment, een 
tweegevecht met de degen 
aangegaan, veroorzaakt door 
een oude vijandschap die 
tussen de beide heren be 
staat. De eerste heeft daarbij 
een tamelijk gevaarlijke klap 
op het hoofd bekomen.' 

I n februari 1839 bracht majoor 
Edouard Lachtmans de ge 
heimzinnige zaak aan het licht 
van het Spaans groen, een 
vochtzout van azijnzuurkoper. 
'De aanwezigheid in een ketel 
welke dient tot het bereiden 
van de soep voor een com 
pagnie van het regiment, kan 
geenszins worden toege 
schreven aan het plichts 
verzuim van de manschap 
pen die met het kuisen gelast 
zijn. Het betreft hier een 
kwaadwillige vergiftiging, die 
een herhaling zou zijn van 
een eerder gepleegd feit 
verleden zomer, wanneer het 
vijfde linie-voetvolkregiment er 
gekazerneerd was en er 
zovelen van dit korps stierven, 
naar het toen scheen aan de 
rode loop.' 
Op 29 januari 1849 gebeurde 
de zolang gevreesde ramp. 



'Enige minuten na half acht 
deed zich in de wijk Sint 
Pieters een hevige schok 
voor, waarna zich een dikke 
rookwolk verhief, die welhaast 
door een regen van stenen, 
puin en gruis werd gevolgd. 
Het was het bolwerk n05 van 
de citadel dat in de lucht 
vloog! Het buskruit heeft de 
gebouwen erg beschadigd, 
plankenvloeren opgelicht, 
deuren, tafels, bedsteden en 
meubelen aan splinters ge 
slagen. Grote arduinstenen 
en ijzeren voorwerpen zijn tot 
in de hovingen geworpen. Het 
is beweenlijk dat van de 12 
manschappen die door de 
ontploffing bereikt zijn, slechts 
3 hun gezonde leden terug 
zullen bekomen. De oorzaak 
wordt door het openbaar 
gerucht ten laste gelegd van 
een zekere officier Bernard 
die in slechte zaken van 
gestolen goed uit de citadel 
zat en recht aan zichzelf heeft 
gedaan.' 
Opnieuw werd het slechten 
van de citadel geëist. 'Als 
verdedigingsmiddel is zij van 
generlei waarde. Alleen de 
vernieling van de stad kan 
haar doel zijn. De plek grond 
kan aan de landbouw terug 
gegeven worden. Die kan ons 
koren en aardappelen geven, 
de citadel niets dan ballen, 
bommen en granaten en dit 
goed laten wij liever aan het 
krijgswezen. ' 
I n juli 1858 sloot het stads 
bestuur met het aorlogs 
departement een jaarlijkse 
pacht van tachtig frank af, om 
het glacis van de citadel als 
publieke wandeling in gebruik 
te stellen, de voorloper van 
het latere stadspark. Pas in 
april 1871 werd de stad eige 
nares van de vesting,dit voor 
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Gezicht op de bastions 3 en 4 van de Gentse clladel, 
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de som van één miljoen frank. 
In de overeenkomst met de 
staat werd echter bepaald, dat 
'de gebouwen, gebruikt tot de 
dienst van het garnizoen, niet 
mochten worden afgebroken 
en die bestemming moesten 
behouden, zolang de stad niet 
in hun vervanging zal hebben 
voorzien.' In oktober 1883 
daagde de Journal de Gand 
de minister van oorlog uit 'op 
het onverwachts, als men 
niets heeft kunnen verbergen 
of voorbereiden, er volksver 
tegenwoordigers in rond te 
leiden. Als het hard regent, 
dringt het water door de ge 
welven van zekere kaze 
matten waarin de soldaten 
gelogeerd zijn en bij een hevig 
onweder regent het in de 
kamers gelijk op straat. Een 
generaal heeft verklaard er 
zijn honden of paarden niet te 
willen plaatsen en onze 
volksjongens moeten er wo 
nen!' De regimentsgenees 
heer Delrue verklaarde dat de 
kamers alle factoren verenig 
den voor de ontwikkeling van 
gewrichtsreuma. 

In 1899 begon de bouw van 
de Leopoldskazerne op de 
Kattenberg en het duurde nog 
tot oktober 1907, vooraleer de 
laatste soldaat uit de citadel 
was vertrokken. 
Intussen was men reeds in 
1876 begonnen met de syste 
matische sloop van de bas 
tions. Hoewel op het fronton 
boven de monumentale in 
gangspaart staat vermeid: 
Nema me impune lacesse!, 
(niemand zal mij ongestraft 
aanvallen), was het de genie 
zelf die in augustus 1898 de 
eerste bres in de ringmuur 
sloeg, om op de terreinen de 
Provinciale Tentoonstelling 
van 1899 te kunnen inrichten. 
Toen al werd beslist dat de 
ingangspoort zou behouden 
blijven, ook na de afbraak van 
de citadel. Anno 2004 is die 
de enige getuige van het 
roemrijke fort. 

Erik De keukeleire 



Het was wel even schrikken toen 
ik in september de opendeurdag 
van het Stadsarchief Gent be 
zocht. De verloren gewaande 
Vrede van Gavere was terugge 
vonden! Dit voor de politieke 
geschiedenis van Gent uiterst 
belangrijke charter was boven 
dien nog uitstekend gerestau 
reerd. Maar een nauwkeuriger 
blik op deze oorkonde leerde me 
dat dit stuk perkament op vrijdag 
13 oktober 1453 het leven zag. 
Dit is ruim twee maanden nadat 
Filips de Goede op 30 juli 1453 
te Ledeberg de Gentenaars zijn 
vernederende 'Vrede' dicteerde, 
na diens klinkende overwinning 
op het slagveld te Semmerzake 
(bij Gavere, dat zijn naam ver 
leende aan de oorkonde). Deze 
exemplarische bestraffing maak 
te een einde aan het Gentse zelf 
bestuur en betekende het prille 
begin van de absolutistische 
heerschappij, die keizer Karel V 
in de zestiende eeuwover de 
Zuidelijke Nederlanden zou voe 
ren (hiervoor verwijzen we naar 
een vorig nummer van @rehief 
/ink). 

Welk charter was dan op de 
opendeurdag te bewonderen? In 
deze oorkonde, die in de stads 
charters (Reeks 94) het nummer 
612 kreeg, schenkt de Bourgon 
dische hertog Filips de Goede de 
stad Gent al haar privileges terug 
die niet in tegenstrijd zijn met de 
eigenlijke Vrede van Gavere. De 
hertog verleent bovendien een 
algemeen pardon aan de rebel 
len die hem in de jaren 1449- 
1453 het leven zuur hebben 
gemaakt. Charter 612 betekende 
dus een normalisatie van de rela 
tie tussen de vorst en de belang 
rijkste stad in zijn imperium. 
Het bijzondere aan dit charter, en 
dat verklaart ook zijn enorme af 
metingen, is dat het zowel de 

algemene vergiffenis, als de 
teruggave van de Gentse privile 
ges én een kopie van de Vrede 
van Gavere bevat. De originele 
Vrede van Gavere ging dan wel 
verloren, de tekst bleef via deze 
kopie voor het nageslacht 
bewaard. Op basis van deze 
oorkonde gaf archivaris Louis 
Prosper Gachard in 1834 de tekst 
van de Vrede uit in het tweede 
deel van zijn bekende Co//eetion 
des documents inédits concer 
nant l'histoire de /a Belgique. 

Hoe kwam de ongelukkige Vrede 
van Gavere aan zijn einde? Het 
hoeft weinig verwondering te 
wekken dat het verdrag reeds 
van bij zijn uitvaardiging bij de 
Gentenaars weinig geliefd was. 
In de oorkonde beperkte Filips de 
Goede niet alleen de politieke en 
juridische autonomie van de stad 
Gent in het graafschap Vlaande 
ren, maar hij veroordeelde de 
Gentenaars eveneens tot een 
torenhoge boete. De 350.000 
gouden rijders die de stad in de 
komende jaren diende op te 
hoesten, wentelde het door-de 
hertog verkozen stadsbestuur 
bovendien af op de gewone man. 
De hertog had in charter 612 de 
Gentenaars dan wel vergiffenis 
geschonken voor hun opstandige 
daden, maar door middel van 
verhoogde belastingen op dage 
lijkse gebruiksgoederen, zoals 
bieren graan, werd de Gentenaar 
extra zwaar gestraft voor zijn 
ongehoorzaamheid aan de vorst. 

De trotse inwoners van de Arte 
veldestad, extra gevoelig voor 
verhogingen van taksen, eisten 
bij de dood van Filips de Goede 
in 1467 dat de nieuwe belas 
tingen zouden worden afge 
schaft. De tolhuisjes die voor de 
inning ervan waren opgericht, 
moesten het ontgelden. De op- 

standiqe GentEmaa[$ dwqngen 
de nievw~ graaf, Kârel de Stoute, 
tot verrégaande toegevingen, 
~~afd.oor d~ rechtsgeldigheid 
vªn de Wedè v~fl..Gaveregroten 
deels "Yerd. tenietgedaan. De 
graafwas echter te machtig voor 
de stad en stelde de bepalingen 
van de Vrede van Gavere het 
jaar nadien weer in. Het stads 
bestuur bepaalde bovendien dat 
nìemandnoç de naam 'Gavere' 
in de mond moefit nemen, omdat 
dit een negatiéve invloed zou 
kunnen nebben op het gemoed 
van de Gentenaar ... En het stads 
bestuur kreeg gelijk. Toen Karel 
de Stoute in januari 1477 te 
Nancy sneuvelde, revolteerden 
de Gentenaars nogmaals en 
maakten ze de bepalingen van 
de Vrede van Gavere voor de 
tweede maalongedaan. Meer 
nog, op 26 februari 1477 werd het 
gehate charter op de Vrijdag 
markt verscheurd. 

Daardoor werd charter 612 de 
enige middeleeuwse kopie van 
de Vrede van Gavere. Opdat 
charter 612 niet hetzelfde lot zou 
ondergaan als zijn 'grote broer', 
namelijk een - zij het minder ge 
welddadige - vernietiging, was 
een restauratie broodnodig. We 
beschikken niet meer over het 
origineel, maar de gerestaureer 
de kopie is het bekijken én het 
bestuderen meer dan waard. 
Misschien was Filips de Goede 
een visionair, en voorzag hij dat 
de Gentenaars in een woede-uit 
barsting hun pijlen op het origi 
nele charter zouden richten, en 
liet hij daarom de Vrede van 
Gavere op 13 oktober 1453 
kopiëren ... 

Jelle haemers 
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Het meest directe contact van het Stadsarchief met de buitenwereld 
verloopt ongetwijfeld via de vele lezers en bezoekers. 2003 was het jaar 
van de grondige reorganisatie van de werking van de leeszaal. Een 
afzonderlijke info-balie ontlastte de eigenlijke studiezaal die terug een 
oase van rust werd. 

We mochten 902 bezoekers officieel inschrijven. Deze waren goed voor 
5195 halve dagen aanwezigheid in de studiezalen: 95% Belgen, 5 % 
buitenlanders, aangevoerd door Nederland (22) en gevolgd door Frankrijk 
(7), Duitsland (5) en de Verenigde Staten (4). De langste afstand werd 
afgelegd door een Australische lezer. 49 % is jonger dan 32 jaar en 15% 
ouder dan 62 jaar. De oudste bezoeker, helaas overleden in 2003, had 
de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt; de jongste spruit was pas 9 
jaar oud. De studentenpopulatie was het sterkst vertegenwoordigd, 
namelijk 37 %, gevolgd dooreen aanzienlijke groep lezers op rust (18 %). 
Bij de nog actieven vonden we het meest bedienden(15 %), op afstand 
gevolgd door onderwijsmensen (4,5 %) en architecten (4 %). Er werd 
gewerkt aan 12 doctoraten, 56 eindverhandelingen en 26 jaarwerken. 
Daarnaast zochten ook 133 personen naar hun familiegeschiedenis. 

Foto: Anja He//ebaut MSK 

@rctnieflink is de driemaandelijkse nieuws 
brie~ van 't Archief. Gent an Files, een 
ondersteunende v/Z:.w voor het Stadsarchief 
van Gent 

Een los nurnmer kost 4 euso. 
Nieuw rekeningnummer: 
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