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Woord vooraf
Met de keuze van ons onderwerp voor een activiteit over de sport die velen kan beroeren, namelijk het
voetbal, oogstten we op 2 mei een zeer ruime publieke belangstelling. Dat de oorsprong voor het
ontstaan van KAA Gent in het college te Melle lag zal voor velen al geen geheim meer zijn, verschillende
actoren kwamen die avond een interessante, met een grote brok geschiedenis gekruide bijdrage leveren
aan het succes van deze publieksactiviteit. Het college van de paters Jozefieten te Melle was onze
gastheer en had geen moeite gespaard om mee te zorgen voor het welslagen ervan. Een verslagje
hiervan vindt u verderop in dit nummer.
Voorliggend nummer is quasi volledig gewijd aan de graftombe van Hugo II dat zich in het STAM te Gent
bevindt, in de kelder van het Gemeentelijk Museum te Melle ligt een skelet dat hoogstwaarschijnlijk deze
is van voornoemde burggraaf van Gent. Deze bijdrage is van de hand van Koen Goeminne, die m.b.t. dit
onderwerp verder en diepgaander onderzoek heeft verricht. We zijn dan ook als heemkundige vereniging
bijzonder vereerd de neerslag van het onderzoek van deze jonge historicus te mogen publiceren in ons
tijdschrift.
Veel werk wordt door onze bestuursleden achter de schermen verricht, helpen bij de werking van het
Gemeentelijk Museum, ondersteunend werk verrichten in het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum (studiewerk, medewerking verlenen bij het inventariseren, het digitaliseren etc. …
alsook fungeren als leeszaalverantwoordelijke), geïnteresseerde lezers, die graag ook hun handen uit de
mouwen willen steken en deel wensen uit te maken van onze hechte ploeg kunnen hiervoor contact
opnemen met een van onze bestuursleden.
Tijdens het weekend van de zomerkermis, begin juli aanstaande, organiseren we een grote
boekenverkoop (tegen uitzonderlijk lage prijzen!), het betreft exemplaren die we dubbel hebben of die
niet passen in ons collectiebeleid. De opbrengst zullen we investeren in nieuwe aankopen die van dienst
kunnen zijn voor de ons bezoekende vorsers.
Verder wensen we u, beste lezer, een mooie, zonnige zomer, een prettige vakantie en veel leesgenot.
Jan Olsen
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De vergeten graftombe van Hugo II, burggraaf van Gent:
een status quaestionis
door Koen Goeminne
In het kader van het onderzoek naar het skelet van Melle, zie ook Erfgoeddag 2014, zocht historicus Koen Minne (van
het historisch onderzoeksbureau Vigor Clius vzw) een en ander op o.a. in verband met de graftombe van Hugo II die
zich bevindt in het STAM te Gent. In de onderstaande bijdrage vindt u de synthese van zijn speurtocht. We zijn hem
dankbaar voor zijn medewerking.

INLEIDING
E EN

EN VRAAGSTELLING

VERGETEN GESCHIEDENIS

November 1948. Enkele werklieden voeren graafwerken uit op het terrein van de Rijkstuinbouwschool
van Melle. In deze boomgaard, gelegen op de rechteroever van de Schelde, doen deze mannen de
ontdekking van hun leven. Op ruim twee meter diepte stoten ze op een loodzwaar gebeeldhouwd stenen
beeld. Later zouden ze te weten komen dat ze de graftombe van een burggraaf van Gent uit de 13de
eeuw hadden ontdekt. Op dit grafmonument staat een ridder afgebeeld, gehuld in een maliënkolder, met
in zijn handen een lang zwaard en een schild dat wordt vast gehouden. Ongetwijfeld hadden de
stomverbaasde werklieden vele vragen bij deze mysterieuze vondst. ‘Voor wie werd dit beeld gemaakt en
wanneer was het te dateren?’ ‘Wat deed dit loodzwaar beeld op deze plaats en waarom zat het onder de
grond?’ Na de vondst in 1948 werd het grafmonument aan de stad Gent geschonken, waardoor het van
zijn oorspronkelijke vindplaats gescheiden werd. Vandaag ligt het middeleeuwse grafmonument in de
refter van de voormalige Bijloke-abdij, het huidige STAM. Op een klein uitlegbordje na ligt het beeld daar
zonder verdere tekst of uitleg. Duizenden bezoekers passeren er langs, nemen een foto en lezen de tekst
om deze vervolgens weer te vergeten.
Keren we even terug naar de jaren ’50. De grootste verbazing omtrent het vinden van het grafmonument
is reeds voorbij. Alles gaat terug zijn normale gangetje op het domein van de Rijkstuinbouwschool.
Echter, op deze voormalige kloostersite wordt op regelmatige basis gespit in de ondergrond waarbij er af
en toe graven en artefacten worden aangetroffen. Het vermoeden rees dan ook dat het kerkhof van het
voormalige klooster van Nieuwenbos zich hier in de buurt moest bevinden. Het is echter wachten tot de
jaren ‘70 tot er door de Heemkundige Vereniging ‘De Gonde’ van Melle, werk werd gemaakt van een
eerste echt archeologisch onderzoek. Hierbij ging men op zoek naar de restanten van het verdwenen
klooster. Tijdens deze opgravingen werden, naast veel aardewerk, skeletten gevonden die eventueel in
relatie konden gebracht worden met de geschiedenis van de verdwenen abdij en ons grafmonument.
Deze nieuwe vondsten betekenden wind in de zeilen voor de oprichting van het Gemeentelijke Museum
Melle. Tot op de dag van vandaag stelt dit museum de vondsten van deze opgravingen tentoon. Een
opvallend item in de collectie van het museum is één skelet dat in de kelder bewaard wordt. Tijdens de
opgravingen viel dit skelet op omdat het anders was dan de andere. Hierdoor werd het bewaard,
wachtend op verder onderzoek. Al snel ontstond het vermoeden dat dit skelet eventueel in relatie kon
gebracht worden met de vondst van het grafmonument enkele decennia eerder. Het zou echter nog bijna
40 jaar duren voor een grondig onderzoek werd uitgevoerd naar deze stille kelderbewoner. In 2013
onderzocht Marit Vandenbruaene, archeologe-antropologe, het gebeente. Haar onderzoek leverde enkele
interessante bevindingen op.
O NDERZOEKSOPZET

EN VRAAGSTELLING

Er boden zich heel wat interessante onderzoeksvragen aan bij het vinden van een grafmonument dat, zo
zou later blijken, meer dan 400 jaar onder de grond voor de buitenwereld verborgen bleef. Ook de latere
vondsten op het terrein en het mogelijk verband met de exceptionele vondst uit 1948, brachten heel wat
potentiële onderzoeksvragen voort. Ondanks de vele vragen was het reeds gevoerde onderzoek naar
deze historiografisch interessante gebeurtenissen echter eerder aan de magere kant en verre van
volledig. De geïnteresseerde lezer bleef wat op zijn honger zitten om twee redenen. Het weinige
bestaande onderzoek omtrent dit thema beperkt zich enerzijds hoofdzakelijk tot de analyse
van het grafmonument en heeft verder geen aandacht voor de latere vondsten op het terrein.
Daarnaast is het onderzoek, dat gebeurd is, erg fragmentarisch. Hoewel er voor de meeste
onderzoeksvragen bronnen terug te vinden zijn, bracht geen enkel werk alle elementen samen. Hierdoor
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is de ruimere context van de beschreven geschiedenissen onderbelicht. Het ontbreekt aan een
overzichtswerk dat de verschillende gebeurtenissen samenbrengt in een groter geheel. Kortom, er was
nood aan een status quaestionis. Deze bijdrage wil dan ook dit hiaat opvullen. Dit onderzoek wil in de
eerste plaats voor andere vorsers een inleiding tot verder onderzoek naar dit thema zijn.
In wat volgt leest u hoe het grafmonument, gevonden in 1948, en de latere vondsten op het terrein van
het voormalige klooster van Nieuwenbos, in zijn ruimere context geplaatst worden. De rode draad
doorheen het verhaal vormen de archeologische vondsten op het terrein. Deze feiten worden verruimd
met de nodige duiding, waarbij verschillende oudere studies op kritische wijze werden samengebracht.
Deze bijdrage brengt daarom in de eerste plaats een overzicht van de verschillende bronnen en
onderzoeken over dit onderwerp. Dit overzicht op zich is nieuw. Verder gaan we doorheen het onderzoek
na wat er al geschreven is over de verschillende onderwerpen. Op kritische wijze evalueren we de
bestaande bronnen en maken we een juxtapositie van deze verschillende bronnen. Hierbij toont ons
onderzoek op welke vlakken de verschillende auteurs het met elkaar eens of oneens zijn. Tijdens het
onderzoek werd steeds gestreefd naar volledigheid en nuancering. Hiaten in het onderzoek werden zo
goed als mogelijk aangevuld. Hierbij werd bijvoorbeeld beroep gedaan op interviews. Daarnaast is het
belang van deze bijdrage vooral dat het de verschillende gebeurtenissen samenbrengt in een
ruimer kader. We verdichten het voorheen fragmentarische verhaal en brengen het samen in een
overzichtelijk geheel. Zo focussen we in eerste instantie op het gevonden grafmonument zelf. Hierbij
gaan we eerst de typologie van het grafmonument na. Vervolgens maken we een grondige analyse van
de stijlkenmerken van dit grafmonument, voornamelijk op basis van het werk van Henri Nowé. Tevens
gaan we na voor wie dit grafmonument bestemd was en geven we duiding bij de Gentse burggraven.
Hiermee gelijklopend onderzoeken we waarom en onder welke omstandigheden dit beeld in Melle is
beland. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende visies op deze gebeurtenis en leggen we de
focus op de specifieke rol van het klooster van Nieuwenbos en de relatie tot de Gentse burggraven.
Hierna onderzoeken we in welke omstandigheden en context het grafmonument onder de grond terecht
kwam. In laatste instantie focussen we in dit onderzoek op de archeologie van de site van het voormalige
klooster van Nieuwenbos. Hierbij gaan we na welke onderzoeken reeds werden uitgevoerd en of de
vondsten op deze site kunnen gekoppeld worden aan de context van ons grafmonument.
W AT

IS ER AL GESCHREVEN OVER HET GRAFMONUMENT EN DE LATERE VONDSTEN OP HET KLOOSTERDOMEIN ?

De vertrekbasis van ons onderzoek is de vondst van een grafmonument in Melle in 1948. Doorheen het
onderzoek naar dit grafmonument ontstonden steeds meer vragen. Hierdoor werd de context steeds
verruimd en werd ook het onderzoekdomein ruimer. Voor wat betreft het gevonden grafmonument, werd
een eerste grondig onderzoek uitgevoerd door Henri Nowé. 1 Dit werk was direct ook het meest
diepgaande en genuanceerde onderzoek en kan daarom tot vandaag beschouwd worden als het
basiswerk. In 1952 deed deze toenmalige stadsarchivaris een studie, waarbij de focus vooral op het
beeld lag. De kracht van dit onderzoek is dat Henri Nowé er in slaagde het beeld op kritische wijze te
determineren en te dateren. Hij deed dit vooral aan de hand van de aanwezige stijlkenmerken. Op een
vernuftige manier gaf hij aan waarom hij dacht dat we hier te maken hadden met het grafmonument van
Hugo II, burggraaf van Gent. Hierbij werd de ruimere context echter wat uit het oog verloren. Zo werd er
slechts beperkte aandacht besteed aan hoe het beeld onder de grond kwam en waarom het beeld precies
op deze plaats werd gevonden. Belangrijk voor de geschiedenis van dit grafmonument in zijn ruimere
context is het werk van Cyriel Vleeschouwers uit 1965.2 Hoewel dit onderzoek niet rechtstreeks over het
desbetreffende grafmonument gaat, liet Cyriel Vleeschouwers zijn licht schijnen op de relatie tussen de
abdij van Nieuwenbos en de burggraven van Gent. Hierdoor werden onrechtstreeks heel wat vragen over
het grafmonument beantwoord. Een derde belangrijke bijdrage is het werk van Johan Decavele uit 1972.3
Twintig jaar na het werk van Henri Nowé schreef Johan Decavele eveneens een kort resumé over dit
thema. Hierbij nam hij grotendeels de bevindingen uit het werk van Henri Nowé over qua identificatie en
determinatie van het beeld. Ook wat betreft de vragen waarom het beeld naar Melle kwam en hoe het
onder de grond kwam, had Johan Decavele voor zijn onderzoek duidelijk de mosterd bij Henri Nowé
gehaald. In zijn onderzoek gaf Johan Decavele echter al wat meer context. Zo schetste hij summier de
geschiedenis van Nieuwenbos en de Gentse burggraven. Echter, het bleef bij een korte schets, zodat de
lezer wat op zijn honger bleef zitten om het volledige verhaal te horen te krijgen. Deze bijdrage zorgde er
echter wel voor dat de lezer geprikkeld werd om meer te weten te komen over het thema. Na deze
publicaties bleef het verdacht stil omtrent het onderzoek naar dit grafmonument en zijn ruimere context.

1

2

3

Nowé. H, Le gisant de l’abbaye de Nieuwen Bossche à Heusden, in: Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art,
11, nr. 1, Brussel, 1952, pp. 153-173.
Vleeschouwers. C, Een eeuw geschiedenis van een Oostvlaamse cisterciënserinnenabdij: nonnenbos (1200-1288),
Gent, 1965, p. 224 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling – promotor prof. Dr. Adriaan Verhulst).
Decavele. J, De stenen grafzerk van kastelein Hugo II in het Museum van de Bijloke, in: Toerisme in OostVlaanderen, 21, nr. 3, 1972, pp. 47-49.
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Als er al iets verscheen omtrent het grafmonument en zijn context in de daarop volgende jaren, was dit
gebaseerd op voorgaande studies en dus niet vernieuwend.
De bronnen die bestaan over de vondsten die gedaan werden op de kloostersite voor en na het vinden
van het grafmonument in 1948 zijn erg schaars. Enkel voor de opgravingen uit de jaren ’70 bestaat een
summier verslag dat opgemaakt werd in 1982 door de Heemkundige Vereniging De Gonde.4 Aangezien
dit verslag niet voldoende gedocumenteerd is om de feiten goed in kaart te brengen, werd voor dit
onderzoek deze informatie aangevuld met interviews en andere bronnen. Ook wat betreft het onderzoek
naar het skelet die archeologe-antropologe Marit Vandenbruane in 2013 uitvoerde, werd de weinige
informatie aangevuld met een interview.

CORPUS
I: A NALYSE EN DETERMINATIE VAN HET GRAFMONUMENT IN ZIJN BREDERE CONTEXT
Typologie
Als we de typologie van Valentin Vermeersch gebruiken om dit grafmonument aan te duiden en in te
delen, dan hebben we hier te maken met een grafteken.5 Hiermee wordt een zichtbaar teken van de
begraafplaats bedoeld dat een permanente versiering vormt. 6 Binnen deze graftekens behoort ons
grafmonument tot de verheven graftekens. Een verheven grafteken is een sculpturaal rijk grafmonument
dat wordt gekenmerkt door een horizontaal beeldvlak dat via een hogere onderbouw of sarcofaag boven
de grond geplaatst wordt. Hierbij wordt de overledene weergegeven door een bijna levensecht ligbeeld
of gisant.7 Deze verheven graftekens staan tegenover de gelijkvloerse graftekens, die niet hoger komen
dan het niveau van de kerkbevloering en er trouwens ook deel van uitmaken.
Tenslotte kunnen we onze categorie ‘verheven graftekens’ nog verfijnen tot ‘wandgraven’ en ‘vrijstaande
tomben’, waarbij ons grafmonument tot de laatste categorie behoort. Dergelijke ‘vrijstaande tombes’
namen echter veel plaats in binnen de ruimte. Dit in een periode waar mensen nog vaak in de kerk zelf
begraven werden. Vermeersch wijst er dan ook op dat dergelijke grafmonumenten voorbehouden waren
aan een select clubje van stichtende leden, weldoeners of hooggeplaatste personen, zoals een bisschop
of een lid van het vorstenhuis.8
De speurneus van Henri Nowé: datering en identificatie van het grafmonument
Een eerste belangrijk punt waar we bij dit grafmonument op stuiten, is de vraag wie dit mysterieuze
beeld voorstelt of beter voor wie deze graftombe bestemd was. Er is op dit in Doornikse steen
uitgehouwen grafmonument immers geen enkele inscriptie terug te vinden die kan leiden tot identificatie.
Er moeten dus andere manieren gezocht worden om het beeld te dateren en te identificeren. Een
belangrijk onderzoek met als doel een naam en datum te koppelen aan dit grafmonument, werd
uitgevoerd door de Gentse stadsarchivaris Henri Nowé in 1952. In zijn onderzoek slaagde hij er
stapsgewijs in om de afgebeelde ridder te dateren en te identificeren. Hiervoor maakte hij dankbaar
gebruik van de aanwezige architecturale en kunsthistorische elementen.
Als we de graftombe analyseren, zien we dat die bestaat uit twee stenen platen. In de onderste plaat zijn
zes cilindervormige holle voetstukken voorzien, waarin de steunpalen van een baldakijn kunnen worden
in aangebracht. De verbinding tussen de bovenste en de onderste plaat, wordt tot stand gebracht door
vier sokkels die elk versierd zijn met het bovenlijf van een hond. Het beeld zelf stelt een strijdvaardige
ridder voor die in de rechterhand een getrokken zwaard vasthoudt. Zijn linkerzijde is bedekt met een
groot schild dat voorzien is van een afbeelding. De ridder draagt een maliënkolder en een wapenrok. Zijn
hoofd ligt op een kussen, ondersteund door engelen en wordt overkapt door een versterkte burcht. Zijn
voeten, die voorzien zijn van sporen, rusten op een jachthond.9 Ronald Van Belle vermeldt dat een dier
als voetsteun voor de dode vaak wordt afgebeeld in de 13de, 14de en 15de eeuw. Bij ridders is het dier dat
het vaakst wordt weergegeven een hond, gewoonlijk een hazewind. In de 13de en de 14de eeuw zijn deze
voetsteunen te interpreteren als symbolen van het kwaad dat men vertrapt. Hierbij was de hond initieel
4

5

6
7

8
9

De Baets. A, Opgravingen naar de verdwenen abdij van Nieuwenbos te Heusden, Heemkundige Vereniging De
Gonde, Melle, 1982, p. 98.
Het boek van dr. Valentin Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge voor 1578, wordt gezien als het standaardwerk
op het vlak van grafmonumenten. Ook andere specialisten maken gebruik van de typologie van Vermeersch, o.a.
Ronald Van Belle in zijn Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in WestVlaanderen: een inventaris, funerair symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, 2006, p. 648.
Naast graftekens onderscheidt Vermeersch ook grafgedenktekens als categorie.
Gisant komt hierbij van het Franse gésir, wat hulpeloos of (half) dood liggen wil zeggen. Typisch voor een gisant is
dan ook dat een overledene al liggend afgebeeld wordt. Vooral vanaf de gotiek is dit een populaire kunstvorm.
Vermeersch. V, Grafmonumenten te Brugge voor 1578, 3 dln., Brugge, 1976, pp. 101-110.
Decavele. J, De stenen grafzerk, pp. 47-49.
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een onrein dier, waarvan men zich afkeerde. Vanaf de 14de eeuw ontstaat echter een opwaardering van
de hond en verandert de betekenis. Vanaf dan wordt verwezen naar de jacht, een privilegie van de adel.
De hond aan de voeten van de dode was vanaf dan ook een teken van de adellijke status.10

Afbeelding I: De gisant van Hugo II in de refter van de Bijloke-abdij.
Vandaag is op deze plek het STAM gevestigd, het Stadsmuseum Gent. Bron: eigen foto.

10

Van Belle. R, Vlakke grafmonumenten, pp. 18-21.
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Afbeelding II: Foto’s van de opgravingen uit 1948. Bron: Heemkundige Vereniging de Gonde, Melle.

Wat betreft datering plaatste Henri Nowé dit beeld in de eerste helft van de 13de eeuw. Aangezien een
absolute datering niet mogelijk is, bepaalde deze auteur een relatieve datering. Hierbij liet hij zich leiden
door de elementen die in het beeld aanwezig zijn. Zo is de burcht die het hoofd van onze gisant
beschermt romaans, maar zijn de arcaden van het bouwwerk al gotisch. Deze overgang van de romaanse
naar de gotische bouwkunst in de Scheldevallei moeten we dateren aan het begin van de 13de eeuw.11 De
wapenuitrusting van de afgebeelde figuur vertoont ook de typische kenmerken van deze tijd. Zo is het
maliënkolder van de ridder voorzien van een soort handschoen. Het afgebeelde zwaard is voorzien van
een grote handgreep, een rechte pareerstang (stootplaat) en een zware ronde pommel (knop). Het schild
dat deze figuur vasthoudt houdt het midden tussen de langgerekte schilden uit de 12de eeuw en de korte
schilden uit de 14de eeuw.12 Al deze elementen zijn typisch voor de vroeg 13de eeuw. Het begin van de
13de eeuw fungeert hier dus als de terminus post quem. Daarnaast zijn er tal van elementen in de
wapenuitrusting typisch voor de tweede helft van de 13de eeuw die hier opvallend niet aanwezig zijn.
Onze ridder heeft geen schouderplaten, draagt geen dubbele gordel om de schede vast te houden en
heeft geen vijfvingerige handschoenen. Aldus kan de tweede helft van de 13de eeuw vooropgesteld
worden als de terminus ante quem.13 Door deze relatieve datering weten we in welke tijd de vondst te
situeren is, maar daarom weten we nog niet wie afgebeeld is.

Het verhaal van een hospitaal en drie abdijen: of hoe het beeld naar Melle kwam
Om de afgebeelde figuur te identificeren liet Henri Nowé zich eveneens leiden door een staaltje logisch
denkwerk. Eerst en vooral was er de plaats waar het beeld werd gevonden, de Rijkstuinbouwschool van
Melle. Op deze plaats stond in het verleden de abdij van Nieuwenbos.
De voornoemde school is gelegen binnen een bocht van de Schelde. Dit gebied behoorde van oudsher
echter niet tot het grondgebied Melle, maar tot het grondgebied Heusden. Het is pas sinds het
rechttrekken van de Schelde in 1882, dat dit terrein bij Melle zou gaan horen. Binnen deze befaamde
Scheldebocht te Heusden, verrees in 1247 de abdij van Nonnenbos of Nieuwenbos (in het Frans
‘Nouveau-Bois’). Deze zou bestaan tot 1579, wanneer beeldstormers te vuur en te zwaard de abdij
gedeeltelijk verwoestten. Na de vernieling vestigden de gevluchte nonnen zich vanaf 1584 in de
Tweebruggenstraat te Gent.14 De abdij van Nonnenbos, die de hoofdlocatie vormt van ons verhaal, is
ontstaan uit de abdij van Ten Bossche in Lokeren. Deze abdij vond haar oorsprong ten behoeve van het
Onze-Lieve-Vrouw-hospitaal te Onderbergen in Gent. Dit hospitaal lag op zijn beurt dan weer aan de
basis van de oprichting van het hospitaal en de abdij van de Bijloke. Om een context te creëren is een
korte toelichting dan ook op zijn plaats.

11
12

13
14

Nowé. H, Le gisant, p. 157.
Voor een visualisatie van de evolutie van schilden doorheen de tijd verwijs ik graag naar het werk van : Galbreath.
D.L en Jéquier. L, Manuel du blason, Lausanne, 1977, p. 82.
Nowé. H, Le gisant, pp. 157-161.
Vleeschouwers. C., Abbaye de Notre-Dame-Au-Bois à Lokeren, puis à Heusden et ensuite à Gand, in: Monasticon
Belge, Tome 7, 3ième vol., Flandre Orientale, Luik, 1980, p. 394.
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Afbeelding III: Een schets van Nieuwenbosch van voor 1580 door Arend Van Wijnendaele. Het bijschrift luidt: ‘Dits het
clooster van Nonnenbossche gheleghen een alf myle buten Ghendt, een vrouwenabdye van de oostzijde ghesien’.
Bron: SAG, Album Van Wijnendaele IV, De abdij Nonnenbossche, Arend Van Wijnendaele.

Afbeelding IV: De tuin van de Rijkstuinbouwschool van Melle. De oorspronkelijke loop van de Schelde is hierbij
duidelijk te onderscheiden van de in 1882 rechtgetrokken loop. Bron: Heemkundige Vereniging De Gonde.
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Afbeelding V: Voorstelling van het gebied en de voornaamste vondsten. Binnen de Scheldebocht werd oa het kerkhof,
de gisant en een buitenmuur van het klooster teruggevonden. Bron: Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle.

Onze abdijen van Lokeren en later deze van Heusden, zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis
van het Bijlokehospitaal in Gent. De wortels van de Bijloke moeten we zoeken in het begin van de 13de
eeuw (zeker voor 12 februari 1204).15 Ermentrudis Utenhove, een rijke patriciërdochter, vatte het idee
op om in haar huis naast de Sint-Michielskerk in Onderbergen zieken te verzorgen. Zo zag het OnzeLieve-Vrouw-hospitaal het levenslicht. Deze familie Utenhove speelde in de beginperiode van het
hospitaal een zeer belangrijke rol. Zo schonken de Utenhoves het merendeel van de gronden en
goederen van het hospitaal en tevens beheerden ze deze ook. Deze familie leverde daarnaast ook de
nodige verzorgers en beheerders. Het hele project had dan ook veel weg van een familiaal bedrijf,
waarbij de Utenhoves via een hospitaalstructuur eigenlijk het familiaal patrimonium verder beheerden.
Om dit project te doen slagen had de familie echter nood aan zowel kerkelijke steun als wereldlijke
steun. Deze steun werd op geestelijk vlak zowel bekomen bij de bisschop en de abt van Sint-Baafs.
Daarnaast verkreeg deze familie op wereldlijk vlak de grafelijke zegen aan het project. Dat de Utenhoves
erin slaagden hun macht te doen gelden, toont het feit dat enkele Utenhoves in die jaren zetelden in de
Gentse schepenbank.16
Door de grote aantrekkingskracht van het hospitaal barstte dit project echter al snel uit zijn voegen. In
1215 werden de gebouwen, de financiële middelen en het aantal personeelsleden dat de Utenhoves
konden leveren ontoereikend om de grote instroom aan zieken, armen en pelgrims op te vangen. Terwijl
Cyriel Vleeschouwers en Jozef Walters dit niet als een factor zagen, vermeldde Gabriel Celis dat het
hospitaal ook een grote aantrekkingskracht had langs de aanbodzijde. Een groot aantal zusters boden
hun diensten aan voor het verzorgen van de ziekendienst. Aangezien het aanbod groter was dan de
vraag naar zusters, speelde bij sommige zusters dan ook het idee om hun roeping te wijden aan een
kloosterleven. Cyriel Vleeschouwers stelde echter dat deze voorstelling van de feiten door Gabriel Celis
louter fantasie was. Gabriel Celis zou zich hiervoor gebaseerd hebben op een 18de-eeuwse abdijkroniek.
Er was dus dringend nood aan een uitbreiding van de middelen. Volker Utenhove, de broer van

15

16

Het hospitaal bestaat zeker al sinds 12 februari 1204 en vermoedelijk vroeger. Op deze datum werd het hospitaal
immers vernoemd in een pauselijke bulle door Innocentius III. Zie: Walters. J, Geschiedenis der zusters der Bijloke
te Gent, Gent, 1929, p. 48.
Vleeschouwers. C, Het beheer van het O.-L.-Vrouw-hospitaal te Gent en de stichting van de
Cisterciënserinnenabdijen O.-L.-Vrouw-ten-Bos (1215) en Bijloke (1228) door uten Hove’s, in: Annalen van de
Belgische Vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 9, 1971, pp. 14-15.
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Ermentrudis en bekend als een goede lobbyist, nam de taak op zich om de juiste mensen te winnen voor
deze zaak en zo tot een oplossing te komen.17
In het legendarische jaar 1215, waarin de Engelse koning Jan zonder Land de Magna Charta
ondertekende, werd een oplossing gevonden via kerkelijke weg. De bisschop van Doornik, Gossuinus,
stelde voor om op het domein van Ermentrudis Utenhove te Lokeren, de abdij van Locus Beate Marie in
Busco (Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos) te stichten. 18 Hierbij zou dit nieuwe vrouwenklooster tot de
Cisterciënzerorde gaan behoren en het beheer van het Onze-Lieve-Vrouw-hospitaal op zich nemen. De
ziekenzorg zou hierbij een zaak blijven voorbehouden aan het hospitaal zelf.19 Dit plan was echter niet zo
evident om twee redenen. In 1213 had het Generaal Kapittel, de jaarlijkse algemene vergadering van de
Cisterciënzerorde, beslist geen vrouwenkloosters meer op te nemen in de Orde, tenzij deze de strenge
leefregels (kloosterslot / clausuur naleving) volgden. Daarnaast kon het hospitaalbeheer een probleem
vormen. Het strookte immers niet met de ordevoorschriften dat de religieuzen vanuit Lokeren naar Gent
gezonden werden om te werken en te verblijven in het hospitaal. Na de nodige diplomatie en het
overtuigen van het Generaal Kapittel kon het plan echter uiteindelijk toch worden uitgevoerd. De nieuw
opgerichte monialenabdij te Lokeren werd hierbij opgenomen in de orde van de cisterciënzers onder de
filiatie van Clairvaux. Jozef Walters wees er op dat de grote afstand van het klooster naar het hospitaal
het kloosterslotregime in het gedrang bracht waardoor op den duur de kloostertucht kon ondermijnd
worden. Cyriel Vleeschouwers was hier echter niet zo zeker van en stelde dat ondanks de grote afstand,
het toch mogelijk was om afgelegen gebouwen onder een zekere vorm van kloosterslotregime te
brengen.20 De tijd zou echter het pleit beslechten in het voordeel van de interpretatie van Jozef Walters.
Het kloosterslot bleef immers een tijdbom onder de hele operatie, zoals later zou blijken.
Door de verdere expansie van de stad Gent en bijgevolg een stijging van het aantal hulpbehoevenden,
kon het hospitaal in de binnenstad niet meer voldoen aan de toegenomen vraag naar opvang. Er was dan
ook nood aan een permanente oplossing. In 1228 werden de gebouwen in Onderbergen overgedragen
aan de dominicanen en werd een nieuw hospitaal gebouwd buiten de stad. Het Bijloke-hospitaal werd
opgericht. In deze periode veranderde echter ook de houding van het Generaal Kapittel ten opzichte van
het vrouwenklooster in Lokeren. Bij de Cisterciënzerorde was een vijandige houding ontstaan ten
opzichte van vrouwenkloosters die de strenge slotregels niet naleefden. Het gevolg van deze gewijzigde
houding was dan ook dat de zusters niet meer vrijelijk konden reizen naar het hospitaal. Een goed
hospitaalbeheer werd dan ook quasi onmogelijk. Diplomaat van dienst Volker Utenhove, hierbij
geruggesteund door een handvol notabelen bedacht een oplossing. Hij adviseerde aan de toenmalige
abdis van Ten Bossche in Lokeren, tevens een Utenhove, om de banden tussen de abdij en het hospitaal
te doorbreken. Hierdoor kon op hetzelfde terrein van het nieuwe hospitaal in 1228, door de Utenhoves,
de vrouwenabdij Portus Beate Marie, de latere Bijloke-abdij, worden gesticht. Het beheer van het
hospitaal werd hierbij toevertrouwd aan enkele overgekomen zusters van de abdij in Lokeren. Nu waren
hospitaal en abdij op hetzelfde terrein verenigd buiten de stad, waardoor de regeltucht niet in het
gedrang kwam. De problematische kloosterslot-regeling tussen de abdij in Lokeren en het hospitaal in
Gent, werd zo van de baan geschoven. Deze nieuwe abdij, later de Bijloke genoemd, was de tweede
monialenabdij gesticht omwille van het hospitaal in Onderbergen. De Bijloke was hierbij een dochterabdij
van de abdij van Ten Bossche in Lokeren.21
Nu we het verhaal kennen van het hospitaal in Onderbergen en het hospitaal en de abdij van de Bijloke,
gaan we terug naar 1215. Het jaar van de stichting van de abdij van Oudenbos in Lokeren. Al snel na
inrichting van deze abdij, bleek de locatie in Lokeren, verre van ideaal te zijn. De toenmalige abdis
Aleydis, uit de familie van de Gentse burggraven, besliste dan ook op zoek te gaan naar een andere
locatie voor de abdij. Deze werd gevonden in 1246 aan onze Scheldebocht te Heusden. Een jaar later
verkreeg Ten Bossche de goedkeuring van de bisschop van Doornik om het klooster over te brengen en
een nieuw klooster te bouwen in Heusden. Deze nieuwe abdij zou na verloop van tijd, zeker vanaf 1307,
dan ook Nieuwenbos gaan heten. De abdij in Lokeren ging vanaf 1259 door het leven als Oudenbosch.22
De Lokerse abdij werd nadien verder gebruikt als een pachthoeve.23
Deze verhuis roept enkele interessante vragen op. In de eerste plaats kunnen we ons afvragen waarom
de site in Lokeren niet geschikt was voor de abdij. Daarnaast is het interessant na te gaan waarom
17

18

19
20
21
22
23

Vleeschouwers. C, Het beheer, pp. 13-18; Walters. J, Geschiedenis der zusters, pp. 231-233.; Celis. G, Het
klooster van den Nieuwenbosch (1201-1797), Gent, 1919, pp. 3-6.
Deze abdij werd ook abdij Ten Bossche, Nonnenbos, of na 1259 Oudenbos genoemd. Voor bronnen in het
onderzoek naar de abdijen van Nieuwenbos en Oudenbos, zie de bijdrage van Cyriel Vleeschouwers in: Berlière. U,
Monasticon belge. 7: Province de Flandre Orientale, Luik, 1977, III, pp. 379-436.
Vleeschouwers. C, Een eeuw geschiedenis, pp. 5-7.
Walters. J, Geschiedenis der zusters, p. 18.
Vleeschouwers. C, Het beheer, pp. 7-9.
Vleeschouwers. C, Het beheer, p. 17.
Celis. G, Het klooster, p. 13.
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uiteindelijk gekozen werd voor Heusden als nieuwe locatie om een abdij op te trekken. In een bron uit
1247 wordt over de site in Lokeren vermeld dat deze ongeschikt is omwille van ‘incompetentia, ariditate
necnon malicia aquarium’. 24 Deze bron verhaalt dus dat de omgeving ongeschikt was omwille van
droogte en het water. Het blijft echter gissen naar de precieze inhoud van deze ongeschiktheid.
Verschillende auteurs hielden er op basis van hogerstaande omschrijving immers een andere interpretatie
op na. Cyriel Vleeschouwers zette deze bevindingen op een rijtje. Grofweg maakte hij een opdeling
tussen twee groepen auteurs. Diegenen die de klemtoon legden op de slechte kwaliteit van het water en
de dorheid van de grond als oorzaak zien. Een andere groep auteurs wees dan weer op de
overstromingsgevoeligheid van het gebied. Zonder uitspraak te doen over welk motief nu het meest
doorslaggevend is, erkende Cyriel Vleeschouwers de mogelijks historische invloed van deze factoren om
over te gaan tot een verhuis. Hij zag de familiebanden met de burggraaf van Gent echter als het
doorslaggevend motief om te kiezen voor Heusden. De uiteindelijke vestigingsplaats in Heusden was
immers in leen aan de Gentse burggraaf. Bovendien had deze familie zijn residentie in Heusden vanaf
1212. (zie infra). Aleydis koos als nieuwe locatie dan ook niet voor geografisch isolement en afzondering,
zoals de regel inzake het kloosterslot voorschreef. Daarentegen koos de abdis voor de vertrouwde
nabijheid van het familiebezit dicht bij Gent. Te Heusden kon de abdis, dochter van Hugo II en zus van
Hugo III, immers rekenen op alle mogelijke steun van de burggraaf, die het leenrecht had op dit
gebied.25
Hugo III deed dan ook afstand van zijn leenrecht op dit gebied. Een geschreven document uit het archief
van Sint-Baafs, daterend uit oktober 1246 is de schriftelijke neerslag van deze gebeurtenis. Deze bron is
een heel belangrijk document voor ons onderzoek. De inhoud van dit document vormt immers één van
de belangrijkste motieven om aan te nemen dat het gevonden grafmonument aan Hugo II toebehoorde.
Als voorwaarde om afstand te doen van alle dienstbaarheden en rechten op deze grond, stelde de
burggraaf immers dat het stoffelijk overschot en het grafmonument (capella) van zijn vader die in
Lokeren begraven lag, op kosten van de monialen zou vervoerd worden naar Heusden, om aldaar
herbegraven te worden. De zusters stemden in en zo geschiedde.26 Aangezien ons grafmonument werd
gevonden op dezelfde plaats waar in het verleden de abdij van Nieuwenbos stond, is de kans dan ook
zeer groot dat dit het grafmonument is waarover sprake is in de tekst.
Rest ons nog de vraag waarom Hugo II ervoor koos om Lokeren als laatste rustplaats te kiezen in 1232.
De burggraven van Gent hadden immers initieel niets te zien met de oprichting van deze abdij in 1215.
Opvallend is dan ook dat vanaf omstreeks 1220 Hugo II en later Hugo III optraden als grootste
weldoeners van Ten Bossche.27 Voor Henri Nowé was het dan ook meer dan duidelijk dat ook hier de
familiebanden een grote rol speelden. Aleydis, die abdis was van de abdij op het moment van de verhuis,
kon op de financiële en materiële steun rekenen van haar vader en later van haar broer, als burggraven
van Gent. Hoewel er geen bronnen over bestaan, kunnen we dan ook vermoeden dat Aleydis reeds
binnen de orde actief was het jaar dat haar vader overleed. Het kloosterdomein waar zijn dochter actief
was, was dan ook de ideale laatste rustplaats voor Hugo II.28

24
25
26
27
28

Vleeschouwers. C, Een eeuw geschiedenis, pp. 94-95.
Vleeschouwers. C, Een eeuw geschiedenis, p. 77-101.
Bron : RAG, archief van de abdij van Sint- Baafs, K 21, nr. 104.
Célis. G, Het klooster, p. 13.
Nowé. H, Le gisant, pp. 172-173.
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Afbeelding VI: Charter uit oktober 1246. In dit document staat beschreven hoe de Gentse burggraaf Hugo III afstand
deed van alle dienstbaarheden en rechten op zijn grond te Heusden. Als voorwaarde stelde de burggraaf dat het
stoffelijk overschot en het grafmonument (capella) van zijn vader die in Lokeren begraven lag, op kosten van de
zusters zou vervoerd worden naar Heusden, om aldaar herbegraven te worden. Bron: RAG, archief van de abdij van
Sint-Baafs, K 21, nr. 104.

Focus op Gent en zijn burggraven
Het graafschap Vlaanderen was sinds de 11de eeuw ingedeeld in diverse kasselrijen of
burggraafschappen. Aan het hoofd van een kasselrij stond een burggraaf of castellanus. Deze burggraaf
had zijn functie in erfleen van de graaf van Vlaanderen en trad op als zijn lokale vertegenwoordiger. Ze
werden gekozen onder leden van de adel, die grootgrondbezitters waren. Burggraven hadden zowel een
militaire, een rechtelijke als een bestuurlijke bevoegdheid. Deze grafelijke vertegenwoordigers werden na
verloop van tijd echter zeer machtig en genoten een enorme autonomie. Op den duur werkten ze dan
ook meer voor eigen rekening dan voor de graaf. Aangezien deze burggraven quasi geheel ontsnapten
aan het grafelijk gezag werden ze meer en meer een doorn in het oog voor de graaf. Eind 12de eeuw
namen de graven Diederik en Filips van den Elzas dan ook maatregelen om een einde te maken aan deze
netelige situatie.29 De taak van een burggraaf werd vanaf dan meer en meer overgenomen door een
baljuw. Deze baljuw was een door de graaf betaalde, benoemde en aldus gecontroleerde ambtenaar. De
titel van burggraaf verloor zo haar betekenis en werd, zeker vanaf begin 14de eeuw, louter een eretitel.30
De burggraven van Gent stonden aan het hoofd van de kasselrij Gent, ook wel Oudburg genoemd. Deze
burggraven waren aanvankelijk de militaire bevelhebbers van het garnizoen van de graaf. Ze stonden,
hoofdzakelijk in de 11de eeuw en begin 12de eeuw, in voor de verdediging van het grafelijk kasteel. Voor
Filips van den Elzas in 1180 het huidige Gravensteen liet optrekken, resideerde de burgraaf in het mottekasteel die op dezelfde plaats als het huidige kasteel gelegen was. 31 In tijden van oorlog was de
29
30

31

Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre : étude d’histoire constitutionnelle, Gent, 1915, pp. 54-61.
Prevenier. W en Augustyn. B, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel,
1997, p. 440; Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre, pp. 84-85.
De naam ‘Oudburg’ zou ontleend zijn aan de naam van deze burcht die bestond voor de bouw van de nieuwe
burcht in 1180, het Gravensteen.
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burggraaf de aanvoerder van de vazallen/leenmannen van de graaf. Deze vazallen waren gepantserde
ruiters en naast het voetvolk een belangrijk onderdeel van het leger. Naast deze militaire taak, had de
burggraaf ook een rechtelijke bevoegdheid. Burggraven waren aldus machtige figuren, wat niet altijd
naar de zin was van de graaf, die ook uit was op macht. Na de bouw van het Gravensteen drong de
vraag zich dan ook op aan wie de verdediging van de stad Gent zou toevertrouwd worden. Filips van de
Elzas koos er voor om zelf zijn intrek te nemen in het Gravensteen, zodat dit de nieuwe verblijfplaats
werd van het grafelijk geslacht. Het nieuwe kasteel werd zo onttrokken aan de macht van de burggraaf.
Handig gebruik makend van dit moment kon de graaf zo de militaire macht van de burggraaf (toen was
dit Zeger II) kortwieken en aldus een oud zeer helen.
Ook in het leiden van de troepen zien we vanaf het begin 12de eeuw veranderingen. Meer en meer
bevoegdheden en voorrechten werden toen immers overgedragen aan ambtenaren, zoals een baljuw.
Aldus doofde de militaire rol van de Gentse burggraaf beetje bij beetje uit.32 Ook op gerechtelijk en
bestuurlijk vlak, o.a. het heffen van bepaalde belastingen en politionele taken, moest de burggraaf aan
macht inboeten. Zo ontvoogdde volgens Johan Decavele de stad Gent zich al vanaf het einde van de 11de
eeuw en richtte zij een schepenbank in die rechtsmacht en bestuur in eigen handen nam. Dit ging
wederom ten koste van de macht van de burggraaf.33 Een belangrijk element dat hier speelde was de
opkomst van de steden en aldus de burgerij. Deze opkomst ging hand in hand met een specialisatie op
militair, administratief en juridisch vlak, hetgeen de burggraaf na verloop van tijd overbodig maakte.
Concluderend kunnen we dus stellen dat burggraven in de 11de en een stuk van de 12de eeuw een grote
macht hebben. Onder invloed van grafelijke tegenkanting en de opkomst van de steden kwam echter
verandering in deze situatie. Vanaf het einde van de 12de eeuw - het begin van de 13de eeuw, zal de
militaire, rechtelijke en ambtelijke macht van de burggraaf blijvend dalen. Vanaf de 13de eeuw zal de
burggraaf zich dan ook gedeeltelijk terugplooien en een rol opnemen als feodaal heer. Hierbij was zijn
machtsbasis vooral gebaseerd op zijn vele lenen en zijn politieke invloed. In het begin van de 14de eeuw
was ‘burggraaf’ louter een rang geworden in de adelstand.34
We kunnen het kader nog iets vernauwen en inzoomen op de opeenvolgende Gentse burggraven. De
stamvader van deze Gentse burggraven was Wenemar, bekend als de moordenaar van aartsbisschop
Fulco van Reims en grootgrondbezitter uit de omgeving van Gent aan het einde van de 9de eeuw.35 Hij
was tevens voogd (advocatus) van de Sint-Pietersabdij te Gent, net zoals de burggraven na hem. Hoewel
er vermoedelijk burggraven voor hem waren, staat de kleinzoon van Wenemar, Lambrecht, vermeld als
de oudste met zekerheid gekende burggraaf van Gent. Hij wordt beschreven in het jaar 1010 in de
Translatio Sancti Bavonis. 36 Lambrecht voerde deze functie uit vanaf het jaar 1010 tot 1034. Vanaf
Lambrecht ging het ambt ook met zekerheid erfelijk over van vader op zoon. Hierbij dient echter een
kleine kanttekening gemaakt te worden. Hoewel het ambt in principe erfelijk was, liet de graaf het niet
na om, als het hem uitkwam, zelf burggraven te benoemen. Hierbij kon het gaan om personen die niets
te zien hadden met de familie van de burggraven van Gent. Na een aanvankelijk zwakkere positie
midden de 12de eeuw, waarbij de graaf zich meermaals moeide met de opvolging, slagen de burggraven
er op het einde van deze eeuw in, te beginnen met Zeger II, om de erfopvolging als een recht te laten
voorbestaan.37 Tot het geslacht der Gentse burggraven behoorde ook ridder Hugo II van Gent. Vanaf
1227 oefende hij deze functie uit. Een jongere broer van Hugo II was ridder Geeraard, bijgenaamd
Geeraard de Duivel. Zijn woning, de gotische burcht het Duivelsteen, bestaat nog steeds.38 Toen de
vader van Hugo II, Zeger III, huwde met Beatrijs van Heusden in 1212, droegen Zeger III en zijn
opvolgers, naast de titel van burggraaf van Gent, ook de titel van heer van Heusden. Dit is een belangrijk
gegeven voor ons verhaal, aangezien Heusden de plaats is waar ons grafmonument werd gevonden.39
Heusden behoorde dus al sinds het begin van de 13de eeuw toe aan de burggraven van Gent. Vanaf dan
hadden ze er ook hun residentie in het kasteel van Heusden. Deze castrale motte uit de 11de eeuw werd
vanaf dan de zetel van het burggraafschap.40 We weten dat de Gentse burggraven na de bouw van het
Gravensteen uit de burcht werden geschopt door de graaf. We weten ook met zekerheid dat ze vanaf
1212 in Heusden verbleven. We kunnen ons dan ook de vraag stellen waar de burggraven verbleven in
de periode tussen de bouw van het Gravensteen in 1180 en hun verblijf in Heusden vanaf 1212. Hoewel
de bronnen geen volledige informatie geven omtrent deze periode, staan sommige gebeurtenissen vast.
Hierdoor kunnen we toch een hypothese maken. Zo weten we dat Hugo II in 1231 Hof ten Walle in
eigendom had. Dit was een motte-kasteel opgericht tussen het Gravensteen en Wondelgem. Hof ten
Walle was de voorloper van het latere Prinsenhof. Hoewel de oudste vermelding van deze motte pas uit
32
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34
35
36
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Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre, pp. 54-61.
Prevenier. W en Augustyn. B, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen, p. 441.
Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre, pp. 80-85.
Warlop. E, The Flemish nobility before 1300, Kortrijk, 1972 (2), pp. 827.
Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre, p. 42.
Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre, p. 78.
Dit gebouw is gelegen in de Geraard de Duivelstraat 1, 9000 Gent.
Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre, p. 50.
Blommaert. W, Les Châtelains de Flandre, p. 55.
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een document uit 1231 dateert, is haar origine waarschijnlijk ouder. Dit goed was immers gelegen op
grafelijk gebied, dat al in de 11de eeuw in leen was gegeven aan de burggraven van Gent. In 1231 werd
het Hof ten Walle verkocht aan Alexander Braem, een lakenkoopman. 41 Waarschijnlijk moet Hof ten
Walle, in de verhuis van Gent naar Heusden, dan ook gezien worden als een tussenstop van een
kwarteeuw. Concluderend voor dit stuk kunnen we besluiten dat aangezien de burggraven sinds 1212
hun residentie in Heusden hadden, het niet onlogisch is om te veronderstellen dat onze vondst te
Heusden gaat om de tombe van een burggraaf van Gent.42 Aanvullend op deze denkpiste is het vrij
gemakkelijk na te gaan welke Gentse burggraven gestorven zijn in de eerste helft van de 13de eeuw. Dit
is zoals reeds aangegeven immers de periode dat het grafmonument gemaakt is. (zie supra). Zeger III
stierf in 1227 en Hugo II in 1232. Aangezien de afgebeelde figuur duidelijk een man is, komt de vrouw
van Hugo II, Oda de Champagne, die als regentes optrad voor haar minderjarige zoon Hugo III en stierf
in 1234, niet in aanmerking.43 Het kan dus enkel om Zeger III of Hugo II gaan.
De heraldiek draagt zijn steentje bij?
Onze afgebeelde figuur houdt in zijn hand een schild met de afbeelding van een lelierad vast.44 In de
middeleeuwen had men de gewoonte om met kleuren en symbolen iconografische tekens aan te brengen
op schilden. Deze kentekens noemt men wapens en het gebruik ervan diende om duidelijk te maken met
welke ridder men te doen had. Deze heraldische wapens onderscheiden zich van ‘gewone’ versieringen,
doordat ze erfelijk en permanent van karakter zijn. Vanuit de adel en de ridderklasse tussen de Loire en
Schelde en het Zuiden van Engeland verspreidde dit gebruik zich vanaf het midden van de 12de eeuw in
heel Europa en in alle sociale klassen.45
Een lelierad als afbeelding kwam vrij vaak voor op het schild van ridders in de 12de en 13de eeuw.
Ondanks het feit dat dit lelierad een vrij algemeen voorkomend symbool was en dus eigenlijk een loutere
versiering, gebruikten sommige families dit op den duur als een vast onderdeel van hun heraldiek.46 Het
is dan ook interessant na te gaan of deze karbonkel voor de Gentse burggraven een heraldische
betekenis had of niet. Henri Nowé wijst er op dat de eerste burggraven van Gent aan het begin van de
13de eeuw gebruik maakten van een schild van sabel (zwart) en een hoofd van zilver. Daarnaast stelde
Henri Nowé dat het lelierad een heraldische betekenis had voor de Gentse burggraven en een vast
onderdeel moet geweest zijn van hun heraldiek. Voor deze these baseerde hij zich op het eerdere werk
van Paul Bergmans uit 1919. In zijn Armorial de Flandre du XVIme Siècle ging Paul Bergmans er van uit
dat de eerste burggraven van Gent aan het begin van de 13de eeuw, zeker vanaf de Vilains, gebruik
maakten van een schild van sabel (zwart) en een hoofd van zilver, met een gouden lelierad erop.47 Later
zou dit lelierad dan uit hun heraldiek verdwenen zijn. Bergmans baseerde zich voor deze interpretatie op
een 16de-eeuws wapenboek. De auteur van dit 16de-eeuws handschrift zag het lelierad als vaste heraldiek
van de Gentse burggraven. Een bewijs hiervoor zag deze auteur in de iconografie op de (verdwenen)
graftombes van enkele Gentse burggraven. Zo zijn er verschillende voorbeelden gekend waarbij de
overleden ridder met een lelierad op zijn schild werd afgebeeld. Jammer genoeg zijn de desbetreffende
praalgraven (zoals zoveel andere graven in deze periode) vernietigd tijdens de Beeldenstorm. Bijgevolg
moeten wij (en Bergmans) ons wel baseren op beschrijvingen van deze verdwenen grafmonumenten van
voor 1566, het beginjaar van de Beeldenstorm in de Nederlanden. Zo beschrijft dit 16e-eeuwse
wapenboek het praalgraf van vermoedelijk Zeger II of III, waarbij de afgebeelde ridder wordt
weergegeven met een wapenrok, een helm, een zwaard en jawel, een schild met een lelierad. Ook bij het
praalgraf van de laatste burggraaf van Gent, Hugo V van Zottegem, overleden in 1321, vinden we dit
lelierad terug. Daarnaast geeft het 16de-eeuws Wapenboek de Coninck de volgende beschrijving voor het
wapen van de burggraven van Gent ‘in sabel een schildhoofd van zilver, een karbonkel van goud over
alles’.48 Henri Nowé concludeerde dan ook dat de burggraven van Gent sinds het begin van de 13de tot
het begin van de 14de eeuw dit lelierad graag als heraldisch symbool op hun schilden gebruikten. Voor
hem was de karbonkel op het schild van het gevonden grafmonument dan ook een extra bewijs dat we
hier met een Gentse burggraaf te maken hadden.49 Ook Maurits Gysseling ondersteunde de these van
Nowé, waarbij we het lelierad als vaste heraldiek van de Gentse burggraven moeten zien. Aanvullend op
Nowé wees Gysseling op een miniatuur vooraan in een leenboek van de Burggravie uit 1394. De
41
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Laleman. M.C, Het prinselijk hof Ten Walle in Gent: recent onderzoek en nieuwe inzichten, in: Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 55, Gent, 2001, pp.202-209; Blommaert. W, Les
Châtelains de Flandre: étude d’histoire constitutionnelle, Gent, 1915, p. 55.
Nowé. H, Le gisant, p. 167.
Warlop. E, The Flemish nobility, pp. 831-833.
Een karbonkel of lelierad is een figuur met acht spaken die elk een leliestaf vormen
Van den Eeckhout. J.M, Wapenboek van het Middeleeuwse Vlaanderen. Eerste deel: het wapenboek, Sint- Niklaas,
2009, p. 483.
Nowé. H, Le gisant, p. 168.
Bergmans. P, Armorial de Flandre du XVIe siècle, Brussel, 1919, p. 22.
Van den Eeckhout. J.M, Wapenboek De Coninck : heren en ridders in het 14de-eeuwse Vlaanderen: een studie van
het manuscript K. B. Albertina Brussel, fonds F. V. Goethals N° 675 f° 41-51, Sint-Niklaas, 2004, p. 26.
Nowé. H, Le gisant, pp. 167-171.
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afgebeelde figuur in deze miniatuur is de burggraaf die rijdend op een paard een schild vasthoudt met
een gouden achtarmige lelierad op een zwarte achtergrond.50
Heraldicus Jean-Marie van den Eeckhout is echter niet zo overtuigd van deze these van Henri Nowé en
vroegere auteurs voor hem. In een interview werd gevraagd naar zijn visie op de feiten. Volgens JeanMarie van den Eeckhout moet de karbonkel op dit grafmonument en bij de Gentse burggraven in het
algemeen, louter gezien worden als een figuratieve afbeelding zonder heraldische betekenis. Het was pas
later dat opeenvolgende herauten van bepaalde wapenboeken deze karbonkel geïnterpreteerd hebben als
heraldiek van de Gentse burggraven. Deze herauten zagen dit als een heraldische breuk op het wapen
van de burggraven van Gent.51 Beginnend bij het wapenboek d’Hozier-Cénalis uit de eerste helft van de
13de eeuw, gevolgd door het Wapenboek de Coninck. Dit laatste handschrift dateert van het eerste kwart
van de 16de eeuw, maar is gebaseerd op een document uit de tweede helft van de 14de eeuw. Het
Wapenboek Beckberghe is een kopie van hetzelfde wapenboek uit de 14de eeuw. De andere wapenboeken
die dit karbonkel als vaste heraldiek zien, zijn 16de-eeuwse kopieën. In feite werd telkens dezelfde
interpretatie van de feiten door diverse auteurs overgenomen. Als bijkomend element wijst Jean-Marie
Van den Eeckhout er op dat op basis van een analyse van de zegels er in het wapen van de familie van
Gent nergens een karbonkel terug te vinden is. Terwijl een wapenboek in geen geval een bewijs is van
het bestaan van een wapen, is een zegel dit wel. Hij concludeert dan ook dat het hier om een louter
figuratieve afbeelding gaat. 52 Naast Van den Eeckhout, betwist ook Ernest Warlop op basis van de zegels
dat dit karbonkel vaste heraldiek is van de Gentse burggraven.53

Afbeelding VII: (vlnr) Het schild zoals gevonden op het grafmonument van Hugo II, ernaast een lelierad op een schild
van sabel en een hoofd van zilver en daarnaast een schild van sabel op een hoofd van zilver, zoals nog steeds wordt
gebruikt door de familie Vilain.

Samenvattend voor dit eerste deel kunnen we reeds enkele conclusies maken aangaande de
determinering en datering van het grafmonument. Als we de typologie van Valentin Vermeersch volgen,
hoort dit beeld tot de vrijstaande tombes. Dergelijke grafmonumenten waren voorbehouden voor
stichtende leden, weldoeners of hooggeplaatste personen. Het grondige onderzoekswerk van
voornamelijk Henri Nowé, bracht verschillende interessante bevindingen aan het licht. Op basis van
stijlkenmerken kon het beeld gedateerd worden in het begin van de 13de eeuw. Hierbij draagt de niet
geïdentificeerde figuur een wapenschild dat mogelijks verwijst naar de burggraven van Gent.
Verschillende elementen duwden het onderzoek vervolgens in de richting van de burggraven van Gent.
Doorheen het onderzoek kwamen we te weten dat op de site waar dit grafmonument gevonden werd, tot
1579 de abdij van Nieuwenbos stond. Alhoewel deze locatie nu op het grondgebied Melle ligt, behoorde
dit tot het einde van de 19de eeuw tot het grondgebied Heusden. De burggraven van Gent hadden, zeker
vanaf de 13de eeuw, hun residentie in Heusden. Er bestond, zeker vanaf Hugo II, een intense (familiale)
band tussen de abdij van Nieuwenbos en de Gentse burggraven. Daarenboven is er een geschreven
document waarbij Hugo III in 1246 de gisant van zijn vader laat verplaatsen naar de plaats waar het
50
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Gysseling. M, De leliester van de burggraven van Gent, heren van Heusden, In : jaarboek Oost-Oudburg, Gent,
1989, pp. 192-200.
Een heraut is iemand die wapenboeken vervaardigd. In dergelijke boeken worden heraldische wapens afgebeeld en
beschreven.
Bron : Interview met Jean-Marie van den Eeckhout in januari 2016.
Warlop. E, Oude Vlaenderen en de Zwarte Leeuw op Gouden Veld, In : Miscellanea Archivistica, Brussel, 1980, pp.
5-52.
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beeld gevonden is. Rekening houdende met al deze elementen wijst alles er dan ook op dat het hier om
het grafmonument van Hugo II moet gaan.

II: W ANNEER EN IN WELKE CONTEXT VERDWEEN HET GRAFMONUMENT ONDER DE GROND ?
Een belangrijk vraagstuk blijft natuurlijk waarom dit loodzware beeld onder de grond terecht kwam en
vervolgens vergeten werd voor honderden jaren. Vermoedelijk staat de reden voor het begraven van dit
beeld in relatie met de gebeurtenissen in de Gentse regio aan het einde van de 16de eeuw. In deze
periode vernielden protestanten in de Lage Landen op grote schaal kerkelijk bezit. De voedingsbodem
voor dit geweld moeten we zoeken in een samenloop van politieke, economische, religieuze en sociale
spanningen, die in deze periode een ontlading vonden. De veronderstelling gaat dan ook dat
religieberoerten aan het einde van de eeuw de reden zijn dat het beeld verdween onder de grond. De
religieuzen van Nieuwenbos wilden het beeld voor vernieling vrijwaren en begroeven het op hun domein.
Het precieze tijdstip voor het veiligstellen van dit beeld is echter moeilijk te achterhalen. Er zijn geen
geschreven bronnen die over dit feit verhalen. We kunnen echter wel afleiden dat dit moment ergens
tussen 1566 en 1578 moet gelegen hebben. Hierbij is 1566 het zogenaamde ‘wonderjaar’ waarbij de
religieuze storm losbrak. Eind augustus van dat jaar werden in Gent kerken en kloosters verwoest,
kunstwerken vernietigd en al wat ook maar iets te maken had met katholiek geloof kapotgemaakt. Het is
bekend dat velen de bui al voelden hangen. Verschillende geestelijken brachten dan ook al vanaf 1566,
voor het uitbreken van de volkswoede, de meest kostbare bezittingen van hun kerken in veiligheid.
Dankzij deze voorzienigheid bleef bijvoorbeeld het Lam Gods gespaard van vernieling. Op het moment
van het uitbreken van het geweld, zat dit schilderij immers al veilig verstopt in de toren van Sint-Baafs.
Andere kunstwerken, zoals twee panelen van de Vlaamse Primitief Hugo van der Goes in de
karmelietenkerk in de Lange Steenstraat, werden stuk gereten. 54 Het is dus best mogelijk dat het
grafmonument al sinds 1566 veilig onder de grond zat.
Daarnaast is ook de periode tussen 1577 en 1584 van belang. Dit is de periode waarin Gent een
Calvinistische Republiek was. Kenmerkend voor dit bewind was een vijandige houding tegenover de
clerus en hun bezittingen, wat opnieuw resulteerde in vernielingen en plunderingen. Eind juli 1578
werden de religieuzen van Nonnenbos verjaagd en werd de abdij leeggeroofd. In 1579 werden de
gebouwen grotendeels vernield.55 Na de vernieling werd het klooster afgebroken, waarbij de bouwstoffen
van het complex ter beschikking werden gesteld aan de bewoners van de streek.56 Het beeld moet dus
zeker al voor 1578 onder de grond gezeten hebben. Ook door het centrum van Gent trok in deze periode
een golf van vernietiging. Tekenend voor deze periode waren massale vernielingen aangericht aan de
kerken en het verwijderen van alle Mariabeelden op de straathoeken.

Afbeelding VIII: Schilderij van Dirk van Delen uit 1630. Het geeft een impressie van de Beeldenstorm.

III: H ET SKELET VAN H UGO II IN M ELLE ?
Tussen het jaar 1946 en 1957 werden regelmatig graven opgegraven in de boomgaard van de
Rijktuinbouwschool in Melle. Voor de bewerkers van het land was het dan ook snel duidelijk dat hier het
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Cloet. M, Het bisdom Gent. Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, p. 47.
Van Schelden. B, De Gentse stadsmagistraat tijdens de calvinistische Republiek (1577-1584), Gent, 2010, p. 57.
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling – promotor prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene).
De Baets. A, Opgravingen, p. 4.
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kerkhof van het in 1579 vernielde klooster van Nonnenbos moet hebben gelegen. In deze periode werden
een twintigtal graven, enkele grafstenen en natuurlijk onze gisant opgegraven. Opvallend was dat in één
van de graven een skelet lag dat een dolk als grafgift had. Daarnaast had één van de graven een
tongewelf met polychrome wanden. Bij nog een ander graf lag een stenen Grieks kruis onder de schedel
van de overledene. In deze tijd stond de archeologie in onze streken echter nog in zijn kinderschoenen.
Er werd dan ook amper onderzoek gevoerd naar deze vondsten en door de verschillende ingrepen in de
bodem werd deze site onherroepelijk verstoord. Buiten enkele foto’s, zijn er dan ook jammer genoeg
geen verslagen of aantekeningen bewaard gebleven voor deze periode. Een kleine vermelding in het werk
van Cyriel Vleeschouwers is de enige bron die voor deze periode te vinden is.57
In februari 1972 voerden leden van de pas opgerichte Heemkundige Vereniging De Gonde opnieuw
onderzoek uit in de boomgaard van de tuinbouwschool te Melle. De aanleiding hiervoor was dat leerlingen
van deze tuinbouwschool deze vereniging alarmeerden dat er tijdens het spitten kloostermoppen en
skeletresten waren gevonden. 58 Na deze berichten werd onder leiding van de toenmalige schepen,
August De Baets (BSP), beslist om een gezelschap amateur- archeologen samen te stellen om de situatie
ter plaatse te bekijken. Van deze werkzaamheden zijn er amper bronnen voorhanden, op een verslag uit
1982 na.59 Aangezien dit verslag soms onvoldoende is om de feiten goed in kaart te brengen, werd deze
informatie aangevuld met een interview met Ginette Desmet. Deze dame was aanwezig bij de
opgravingen van 1972.
Het gevoerde onderzoek bracht naast een hele hoop keramiekvondsten, skeletten en gedeeltelijk
vernietigde grafkelders op. Deze grafkelders bevatten meerdere bijzettingen. Ook de andere graven
toonden sporen van verstoring door nieuwe begravingen. Er werden in totaal een twintigtal skeletten
blootgelegd. Vermoedelijk moet deze vind- en begraafplaats, ook gezien de vondst van kloostermoppen,
dan ook gesitueerd worden onder de verdwenen kerk of toch in de onmiddellijke nabijheid hiervan. Bijna
alle skeletten lagen hierbij in dezelfde houding: de armen gekruist over het bekken en de benen gestrekt
naast elkaar. Daarnaast hadden deze allen een west-oost oriëntering. Eén skelet vormde hierop een
uitzondering. De schedel van dit zwaar verteerde geraamte lag volledig naar links gekeerd. De linker
bovenarm lag tegen de kistwand aangedrukt en de onderbenen lagen dicht naast elkaar met schuin naar
rechts opgetrokken knieën. Aangezien het skelet opvallend fijne en dunne beenderen had, was het al snel
duidelijk dat dit het overblijfsel van een vrouw moest zijn. Bij alle skeletten ging het om kistbegravingen.
Een drietal kisten hadden ijzeren hoekbeslagen. Wat direct opviel was het overvloedige ijzerbeslag dat op
de kist van het afwijkende skelet aanwezig was.60 We kunnen vermoeden dat het hier om het stoffelijk
overschot van een belangrijk persoon moet gaan. Het blijft echter gissen naar wie zijn skelet dit precies
is.
Tijdens de opgravingen van februari 1972 werd nog een ander opvallend skelet gevonden. Deze zou later
de bijnaam Hugo de XXXVIste krijgen. Ginette Desmet, die er bij was op deze zwaar bewolkte zaterdag op
12 februari, herinnert zich nog waarom dit skelet direct opviel. Terwijl de meeste skeletten de tand des
tijds niet zo goed overleefd hadden, was dit skelet in een zeer goede staat. Het was een zeer robuust
skelet, waardoor er gedacht werd aan een mannenskelet. Als we in gedachten houden dat dit de
begraafplaats van een vrouwenklooster was, dan is dit toch wel opvallend. Daarnaast was de grondlaag
boven dit skelet niet verstoord. Opvallend, aangezien de andere graven veelal verstoord waren en
doorsneden door andere bijzettingen. Het is mogelijk dat dit graf simpelweg het geluk heeft gehad niet
verstoord te worden. Het kan natuurlijk ook dat een duidelijke hindernis, zoals een grafmonument,
ervoor zorgde dat er geen verstoringen konden plaatsvinden. Ginette De Smet en andere onderzoekers
waren er die dag dan ook van overtuigd dat ze een speciale vondst hadden gedaan. Het vermoeden rees
dat dit ‘afwijkende’ skelet wel eens het stoffelijk overschot van Hugo II zou kunnen zijn. Deze knokige
vondst kreeg dan ook een plaatsje in de kelder van het gemeentelijk museum.61
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Vleeschouwers C, Een eeuw geschiedenis, pp. 3-4.
Kloostermoppen of monniksstenen zijn middeleeuwse bakstenen. Deze waren veel groter dan de huidige bakstenen
en werden vooral gebruikt in kloosters, kerken en kastelen. Na de vernieling van het klooster werden de puinen
gebruikt als steengroeve.
De Baets A, Opgravingen, p. 98.
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Bron: interview met mevrouw Ginette Desmet in januari 2016.
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Afbeelding IX: Foto uit de jaren ’70 met het skelet van ‘Hugo XXXVI’ in typische houding: de armen gekruist over het
bekken en de benen gestrekt naast elkaar. Opvallend is hoe intact het skelet was en hoe ongeschonden de aardlaag
boven de begraving was. Bron: Heemkundige vereniging De Gonde.

Veertig jaar later, in 2013, werd dit skelet onderzocht door archeologe-antropologe Marit
Vandenbruaene. Op basis van een gestandaardiseerde procedure van het Agentschap Onroerend Erfgoed
werd dit onderzoek uitgevoerd.62 Om de ouderdom van het skelet te bepalen werd een beroep gedaan op
een C-14 datering, uitgevoerd met de medewerking van het K.I.K.63 Het onderzoek van Vandenbruaene
bracht heel wat interessante zaken aan het licht. Op te merken valt echter dat het gevonden skelet niet
volledig was en dat er dus sprake kan zijn van post mortem beschadiging en breuken verspreid over het
skelet. Zo ontbraken er vele kleine beenderen zoals het tongbeen, het staartbeen, en vooral beentjes van
de handen en voeten zoals vinger- en teenkootjes, alsook de vier onderste snijtanden zaten niet meer in
de tandkas. Er lag ook een extra linker middelvoetsbeen bij de linker voet afkomstig van een ander
individu. Verder toonde het skelet aan dat het om een man ging. Mannelijk op basis van een robuust
beendergestel, hoekige en typische schedelkenmerken en een lang smal bekken. De skeletleeftijd lag
tussen de 34 en de 40 jaar. Zijn wervelkolom vertoonde reeds degeneratieve artroses maar de grote
gewrichten van de schouder en de heup bevatten weinig slijtages, wat wijst op een jongere leeftijd. De
lengte van het dijbeen correleerde hier omgerekend met een lichaamslengte van 1 meter 68, een niet zo
kleine gestalte voor deze tijd. Dit stond waarschijnlijk in relatie met een goede gezondheid typisch voor
de hogere sociale klasse. Verschillende elementen zouden we kunnen interpreteren als een spoor dat
leidt naar het lichaam van Hugo II. Het feit dat het om een man gaat van goede gezondheid en dus van
hogere komaf. De onverstoorde grondlaag in tegenstelling tot de verstoring van het graf zelf kan er dan
weer op wijzen dat het skelet ooit vervoerd is geweest. Hierbij konden sommige onderdelen blijven liggen
zijn en kan het skelet zich op de nieuwe locatie vermengd hebben met andere elementen. Voegen we
hier het element aan toe dat dit lijk op nog geen 50 meter werd gevonden van de gisant van Hugo II en
onze zaak lijkt geklonken. We mogen echter niet te voorbarige conclusies trekken op basis van dit
onderzoek.
De ouderdom van het skelet werd via een C-14 datering door het K.I.K. bepaald tussen 1280 en 1330.
Uit deze gegevens zouden we direct kunnen concluderen dat dit skelet niet het stoffelijk overschot van
Hugo II kan zijn, aangezien deze burggraaf overleden is in 1232. Het is echt niet zeker of deze datering
helemaal betrouwbaar is. Zo wijst Marit Vandenbruaene er op dat het bijvoorbeeld mogelijk is dat de
metingen van de waarden van het bot beïnvloed werden door een specifiek dieet van het individu. We
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mogen dit skelet dus niet meteen wegzetten als zijnde te jong om Hugo II te zijn. Om uitsluitsel te
hebben zou een DNA analyse kunnen uitgevoerd worden. Zo zou men een stukje dik bot (bijv. van het
achterhoofdsbeen schedel of van het dijbeen) en een tand van dit skelet kunnen vergelijken met stalen
van een ander skelet van een nazaat om verwantschap te kunnen staven. Maar ook hier zijn er
moeilijkheden. Er is altijd het probleem van contaminatie (vervuiling door begraving en bewaring), naar
het zoeken van een geschikte erfgenaam en de totale kostprijs van een dergelijk onderzoek.64

BESLUIT
De bovenstaande analyse toonde eerst en vooral de noodzaak aan van een status quaestionis omtrent
het grafmonument van Hugo II in zijn ruimere context. Ondanks het feit dat de vondst van deze gisant in
1948 minstens exceptioneel is te noemen, is het onderwerp onderbelicht in de literatuur. De bestaande
studies zijn hierbij te beperkt en gedateerd. Zo beperken deze studies zich tot een beschrijving van het
grafmonument en maken ze geen koppeling met de vondsten die later gedaan werden op het terrein. Dit
is een interessante piste die niet benut werd, aangezien de vondsten op het terrein mogelijks een
verband hebben met het grafmonument. Daarnaast is het onderzoek dat gebeurd is zeer fragmentarisch.
Hierdoor is de ruimere context van de beschreven geschiedenissen onderbelicht. De weinige literatuur die
bestaat omtrent dit thema is dus te beperkt, te fragmentarisch en gedateerd. Dit onderzoek had dan ook
in de eerste plaats de ambitie om een overzichtswerk te zijn dat de verschillende gebeurtenissen
samenbrengt in een groter geheel. Dit onderzoek wil voor andere vorsers een inleiding tot het onderzoek
naar dit thema zijn.
Deze bijdrage bracht in de eerste plaats een overzicht van de verschillende bronnen en onderzoeken over
dit onderwerp. Dit overzicht op zich is nieuw. Doorheen het onderzoek gingen we na wat er al geschreven
is over de verschillende onderwerpen. Hierbij werden, beginnend bij het pionierswerk van Henri Nowé, de
bestaande bronnen over het onderwerp op kritische wijze geëvalueerd en werd een juxtapositie van deze
verschillende bronnen gemaakt. Tevens werd aangegeven welke stukken in de geschiedenis nog
onderbelicht zijn. Hiaten in het onderzoek werden zo goed als mogelijk aangevuld. Hierbij werd
bijvoorbeeld beroep gedaan op interviews. Hoewel deze bijdrage vooral een literatuuronderzoek vormde,
werd waar mogelijk, beroep gedaan op de originele bronnen.
Daarnaast bestond het belang van deze bijdrage vooral in het samenbrengen van de verschillende
gebeurtenissen in een ruimer kader. Aan de hand van de casus van de graftombe van Hugo II werd zo
een “tranche de vie” geschetst van bepaalde aspecten van de 13de eeuwse maatschappij in Vlaanderen
en meer bepaald rond Gent. Zo werd het systeem van burggraven toegelicht, het ontstaan van de
abdijen van Ten Bossche, werd het belang van heraldiek aangereikt en werd een licht geworpen op de
toen geldende machtsposities en gebruiken. Dit onderzoek verdichtte het voorheen fragmentarische
verhaal en bracht alle elementen samen in een overzichtelijk geheel.
Zo werd in het eerste deel gefocust op het gevonden grafmonument zelf. Op basis van stijlkenmerken
kon het beeld gedateerd worden in het begin van de 13de eeuw. Verschillende elementen duwden het
onderzoek vervolgens in de richting van de burggraven van Gent. Doorheen het onderzoek kwamen we
te weten dat op de site waar dit grafmonument gevonden werd, tot 1579 de abdij van Nieuwenbos stond.
Alhoewel deze locatie nu op het grondgebied Melle ligt, behoorde dit tot het einde van de 19de eeuw tot
het grondgebied Heusden. De burggraven van Gent hadden, zeker vanaf de 13de eeuw, hun residentie in
Heusden. Verder bestond er, zeker vanaf Hugo II, een intense (familiale) band tussen de abdij van
Nieuwenbos en de Gentse burggraven. Daarenboven is er een geschreven document waarbij Hugo III in
1246 de gisant van zijn vader liet verplaatsen naar de plaats waar het beeld gevonden is. Rekening
houdende met al deze elementen kon dan ook besloten worden dat het hier weldegelijk om het
grafmonument van Hugo II moet gaan. In een tweede deel onderzochten we in welke omstandigheden
en context het grafmonument onder de grond terecht kwam. Hieruit konden we concluderen dat de
religieberoerten aan het einde van de eeuw de reden zijn dat het beeld verdween onder de grond. De
religieuzen van Nieuwenbos wilden het beeld voor vernieling vrijwaren en begroeven het op hun domein.
Hoewel het precieze tijdstip voor het veiligstellen van dit beeld niet te achterhalen viel, konden we echter
wel afleiden dat dit moment ergens tussen 1566 en 1578 moet gelegen hebben. In het derde en laatste
deel werd onderzoek gevoerd naar de archeologie van de site van het voormalige klooster van
Nieuwenbos. Hierbij gingen we na welke onderzoeken reeds werden uitgevoerd en hoe de vondsten op
deze site kunnen gekoppeld worden aan de context van ons grafmonument. Er werd nagegaan welke
vondsten werden gedaan en onder welke omstandigheden deze onderzoeken werden uitgevoerd. Bij dit
onderzoek viel direct op hoe schaars de bronnen omtrent dit thema zijn. Speciale aandacht ging naar de
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De resultaten van deze studie zijn niet gepubliceerd. In het Heemkundige blad ‘De Gonde’ verscheen wel een
samenvatting van deze resultaten. Deze summiere informatie werd aangevuld aan de hand van een interview met
Marit Vandenbruaene in maart 2016. Heemkundige bron: Vandenbruaene. M. en Olsen. J.: Het skelet van Melle,
in: De Gonde, nr. 2, Melle, 2013.
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opgravingen van februari 1972 waarbij een opvallend skelet gevonden werd, waarvan men vermoedde
dat dit het skelet van Hugo II moest zijn. Uiteindelijk werd het in 2013 uitgevoerde onderzoek naar dit
skelet door archeologe-antropologe Marit Vandenbruaene kritisch onder de loep genomen. We besloten
dat een DNA-analyse is aangewezen, wil men uitsluitsel krijgen over het vermoeden dat het gevonden
skelet uit 1972 deze van Hugo II is.

Afbeelding X: artikel uit dagblad Vooruit van 14 februari 1972. Hier zien we een grafkelder met het skelet dat later in
de kelder van het museum zou bewaard worden. Deze ligt in typische houding. Bron: Heemkundige Vereniging De
Gonde.
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Heemkundig nieuws

door Jan Olsen & Daniël Lemmens
Wie graag de activiteiten van de bij Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw aangesloten heemkundige
verenigingen wil kennen kan de recent vernieuwde webstek www.heemkunde-oost-vlaanderen.be
raadplegen, dit onder de rubriek ‘Agenda’.
Van het college van Melle tot in de Ghelamco Arena.
Op 2 mei had in de feestzaal van
het college van de paters
Jozefieten, onder ruime
belangstelling, een academische
zitting plaats over de geschiedenis
van het voetbal in ons land en het
ontstaan van KAA Gent. Dit was
een organisatie van onze
heemkundige vereniging in
samenwerking met het college van
Melle en KAA Gent.
Deze boeiende sportavond werd
ingeleid door Daniël Lemmens,
voorzitter van de Heemkundige
Vereniging De Gonde. Daarna
kwam de coördinator en gespreksleider Luc Vande Moortel, voorzitter van het directiecomité van het
college, aan het woord die alle zes panelleden hun zegje liet doen. Voetbalhistoricus Bert Neirynck sprak
over het ontstaan van het voetbal in België en de belangrijke bijdrage van de leerlingen van het college
hierbij. Martine Vermandere, auteur van het boek “150 jaar Gantoise, 101 indianenverhalen”, schetste
het ontstaan van de “Association Athlétique La Gantoise”, een multisportvereniging met allerlei
sporttakken (turnen, atletiek, zwemmen, boksen, tennis…). Rond 1900 werd dan de voetbalafdeling
opgericht met als eerste voorzitter en kapitein Hector Priem, oud-leerling van het college. Oud-spelers
Richard Orlans en Eric Delmulle vertelden uitvoerig over hun voetbalcarrière bij KAA Gent en zorgden
voor een vrolijke noot door hun sappige anecdotes. Luc D’Haenens, verantwoordelijke van de scouting,
had het vooral over de zoektocht naar jonge spelers en hun opleiding terwijl Patrick Lips, commercieel
directeur, het verhaal bracht van de Ghelamco Arena en de werking van het huidige KAA Gent met een
blik op de toekomst.

Tussendoor kregen we nog mooie filmbeelden te zien met de hoogte- en de dieptepunten van de club
met bijpassende commentaar van de panelleden.
Het was een hoogstaande, sportieve samenkomst dat door de talrijke aanwezigen fel werd gesmaakt.
De hierbij afgedrukte foto’s werden ons bezorgd door ©Geert Herman, De Gentenaar.
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Op Pinksteren (zondag 15 mei) was ook onze heemkundige vereniging
vertegenwoordigd op de heemdag te Erpe-Mere en georganiseerd door
Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw, deze dag stond in het teken van de
wielrennerij, centraal stond hierin Lucien Van Impe die in 1976 de Tour de
France won. In de voormiddag konden we genieten van twee interessante
lezingen, gegeven door respectievelijk Thomas Ameye (conservator van
het wielermuseum te Roeselare) en prof. Stijn Knuts. ’s Namiddags stond
o.a. een gegidste wandeling in Mere op het programma. Onder de
bestuursleden met een staat van engagement van 25 jaar werd ook onze
penningmeester gehuldigd. Traditioneel werd als slot de Reinaertprijs
uitgereikt, dit jaar aan Marc Uyttersprot van de heemkring Denderland
voor zijn talrijke heemkundige verdiensten.
Op zondag 11 september eerstkomend wordt in geheel Vlaanderen
weerom Open Monumentendag georganiseerd, ook Melle neemt hieraan
deel. De cultuurdienst tekent voor de organisatie van een familiale
fietszoektocht langs een parcours waarbij enkele pareltjes van
onroerend goed in onze gemeente in de kijker worden gezet. Via diverse
kanalen zal over deze activiteit nog verder worden gecommuniceerd, maar
noteer dit nu reeds met een stip in uw agenda.

WERELDOORLOG I
Exact 95 jaar geleden, namelijk op 3 juli 1921, werd het vaandel van de Oud-Strijdersvereniging van
Melle met veel luister ingehuldigd, het einde van Wereldoorlog I was toen een goed tweeënhalf jaar
achter de rug. Bij wijze van fondsenverwerving ten behoeve van de weduwen en de wezen van
gesneuvelde soldaten en door de Duitse militaire overheid opgeëiste werklieden werd o.a. de hier
afgebeelde prentkaart uitgegeven en verkocht tegen 0,25 frank per stuk. Van deze kaart heeft het
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum een exemplaar in haar collectie.
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OUD SCHRIFT EN DOCUMENTENLEER VOOR BEGINNERS
2016-2017 WERKGROEP GENEALOGIE MELLE VZW
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen,
“van niets tot iets”. De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de
moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal doorgaan in de leeszaal
van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
(09.252.26.47), en wordt verzorgd door Chris Meerschaut.
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2016.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00 EUR. Om verwarring te
voorkomen wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te
storten op volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2016-2017". Alleen uw betalingsbewijs geldt als
officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de
moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de cursussen
beginnelingen en gevorderden samen.

Elke derde dinsdag van de maand van september 2016 tot en met maart 2017, (NIET in december – in
november de 4de dinsdag) telkens van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.

Data en programma

Dinsdag 20 september 2016: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand” met
aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het Oud Regiem) en
kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Dinsdag 18 oktober 2016: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 22 november 2016: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 17 januari 2017: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht voor
het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Dinsdag 21 februari 2017: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een “staat van
goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en
verkortingen”.
Dinsdag 21 maart 2017: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, “een ontvoogding”,
een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en aankoop
van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband met een
wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw vragen te beantwoorden.
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Inhoudstafel
Woord vooraf
Opendeurdagen museum
De vergeten graftombe van Hugo II, burggraaf van Gent:
een status quaestionis
Heemkundig nieuws
Cursus Oud Schrift en documentenleer voor beginners

1
2
3
21
23

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
Koen Goeminne
Geert Herman (foto)
Daniël Lemmens
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Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
maandag
dinsdag
woensdag
zaterdag

08.30
08.30
08.30
09.00

tot
tot
tot
tot

12.00
12.00
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur

13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

(enkel op de 2de en 4de zaterdag
van de maand open)
gesloten op donder-, vrij-, zon- en feestdagen
en tijdens de maanden juli en augustus

Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2016
geheel de maanden juli en augustus
dinsdag 1 november (Allerheiligen)
woensdag 2 november (Allerzielen)
zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017
(kerst- en nieuwjaarsperiode)

Brusselsesteenweg 393-395

9090 Melle

) +32 (0)9 252 26 47 - museum.melle@skynet.be
8 www.erfgoedmelle.be

