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Speurtocht - 1
't zweertdanserke nummer 5 - oktober 1979
Gegevens over zwaarddansen in het nederlandstalig gedeelte van België.
Zwaarddansen is een thema, dat geregeld, zij het met een niet zo grote regelmaat, opduikt in onze volkskundige
publikaties. Steeds opnieuw ontdekt één of ander vorser enkele teksten, waarin sprake van een vergoeding voor
eenoptreden van een zwaarddansersgilde in één of andere gemeente, dat dan weer de aanleiding wordt tot het
herkauwen van bepaalde teksten. Ook al is dit interessant voor wat de nieuw aangebrachte gegevens betreft, spijtig
blijft, dat telkens weer de sinteze van het gebeuren, alsook zijn evolutie nagenoeg onbesproken wordt gelaten.
De beste poging tot samenvatting vinden wij in de bijdragen van Dr. Eugeen Verstraete, die verschenen in het
tijdschrift De Speelman (een uitgave van VIVO) tussen 1940 en 1943. Ondanks de moeilijke tijden werd daar de bazis
belegd voor een beter begrip van het verschijnsel zwaarddans door bet samenbrengen van tal van gegevens, die in de
meest uiteenlopende publikaties verschenen waren.
Onze bedoeling is nu een artiekelenreeks op touw te zetten, waarbij wij kronologisch alle ons bekende teksten met
vermeldingen van zwaarddansers gaan kontroleren, analizeren en bespreken om tenslotte de zwaarddans als
historisch gebeuren in onze streken beter te kunnen beschrijven. Bij het onderzoek zijn wij reeds vrij vlug gestoten op
verkeerde dateringen en onnauwkeurigheden, zodat de noodzaak van een dergelijke kontrole ons onvermijdelijk lijkt.
Graag aanvaarden wij alle hulp op dit terrein.
Laat ons vooraf duidelijk volgende punten stellen:
Vooreerst behandelen wij hier slechts die vermeldingen die in verband staan met
reizwaarddansen; paarddansen; dansen of spelen dus, waarbij op een bepaald moment door de dansers een rei of
kring wordt gemaakt met hun (al dan niet echte) zwaarden; kring die dan niet meer verbroken wordt.
Alleen optredende dansers met een zwaard of dansers over zwaarden (bv in kruis op de grond gelegd) vallen dus
buiten dit bestek.
Verder leggen wij ons een geografische beperking op in die zin, dat wij ons beperken tot de teksten die betrekking
hebben op het nederlandstalig gedeelte van België. Wij gaan er volledig moe akkoord, dat dit kortzichtig is: in feite
zouden minstens Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen in het onderzoek moeten betrokken worden. In verband
met het voorgenomen archiefonderzoek hebben wij evenwel de moeilijkheden niet nog willen verzwaren door te veel
buitenlandse archieven in de opzoekingen te betrekken. Trouwens bleek ons vlug genoeg, dat een eventuele
aanvaarding van de twee genoemde gebieden, later weerom de vraag van de gestelde begrenzing deed rijzen.
(wordt vervolgd)
===

Speurtocht - 2
't zweertdanserke nummer - 6 - november 1979
De tekst uit de Brugse stadsrekening van 1388/89

Speurtocht

Page 3 of 55

Wel zo ziet die - zo vaak geciteerde - tekst er in realiteit uit, gereduseerd evenwel tot de helft van zijn ware grootte.
Laat ons hem even semen lezen:
Item ghegheven bi beveilne van borghmeesters
den sciplieden spelende vastenavonde achter de stede
met zwerden iiij. s. iij. d groot.
Somme .li. s.
(Stadsrekening Brugge 1388/89 - fol.107 verso - nr 7)
Het laatste gedeelte staat niet mee op de fotokopie. Geheel of gedeeltelijk werd deze tekst misschien wel honderd
maal aangehaald in de meest diverse publikaties. Hoewel hij sinds zowat 1875 beschouwd wordt als de oudste
vermelding van een reizwaarddans in Westeuropa, en hij dus als belangrijk mag beschouwd worden, hebben weinigen
de moeite genomen de oorspronkelijke tekst onder ogen te nemen. Meestal verwijzen zij naar de man, die voor het
eerst de tekst uit de vergetelheid haalde: L. Gilliodts-Van Severen, die in zijn Inventaire des Archives de la Ville de
Bruges (Brugge, 1871-85, deel III, p.119) de tekst onvolledig weergeeft: hij vermeldt geen betaalde bedragen. Dit
gegeven verstrekt ons evenwel bijkomende informatie, zoals wij verder zullen uit de doeken doen!
Blijkbaar verstond Gilliodts de tekst evenwel niet als betrekking hebbende op zwaarddansen. Hij brengt de tekst onder
in een relaas over het bezoek van de "Vrauwe van Vlaenderen", aan de stad gebracht op 20 juli 1389 en stipt aan:
"Les anciens behourdis (= tornooien) se sont transformés. Les navieurs livrent des assauts d'armes
(= schermoefeningen), maniant avec la même adresse le glaive (= zwaard) et l'aviron (= roeiriem)"
Uit zijn wellicht onbekendheid met de zwaarddans is te begrijpen, dat hij in eerste instantie denkt aan
schermoefening. Zo geeft hij in zijn Glossaire flamand (p.600) als vertaling van Speilen metten Zweerden: Escrimer.
Faire des "esbatemens" à l'escrime. Vertaling die ons inziens toch slaat op schermen, schermoefeningen.
Eigenaardig wordt het pas als hij echter voortgaat en schrijft:
"On disait en français DANSER AVEC ESPEES NUES." Hier dus wel duidelijk het woord dansen!
Het lijkt erop of Gilliodts-Van Severen had geen klare kijk op wat een zwaarddans inhield, vandaar wellicht de
verwarring.
Eigenaardig is, dat hij de tekst onderbrengt bij het bezoek van de hertogin. Niet alleen is er in de tekst zelf duidelijk
sprake van een gebeuren in verband met vastenavond, maar ook wanneer wij er de Brugse stadsrekening op naslaan,
zien wij dat de gebeurtenis waarop de tekst slaat (de posten zijn kronologisch ingeschreven) moet plaats gehad
hebben eind februari/begin maart. Zoals gezegd had het bezoek in de maand juli plaats. Trouwens, de overige teksten
door Gilliodts-Van Severen aangehaald (denk om de kronologie) die afkomstig zijn uit dezelfde rubriek vinden wij
minstens drie folio verder!
Voor zover wij weten is zijn standpunt later nooit bijgetreden en is de tekst altijd geïnterpreteerd geworden als
betrekking hebbende op vastenavondviering.
Nog in het jaar van zijn verschijnen werd de tekst opgemerkt door K. Koppmann die in het Jahrbüch des Vereins für
niederdeutsche Sprachforschung (1875, p.105) de tekst in verband bracht met de reizwaarddans en hem tegelijkertijd
nawees als de oudst bekende verwijzing near zulke dans in Westeuropa. De vraag moet gesteld worden of dit wel near
waarheid is, maar dear willen wij het een volgende keer over hebben. Langs Koppmann komt de Brugse tekst in de
Duitse vakliteratuur en van daaruit in de gehele wereld.
(wordt vervolgd)
===
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Speurtocht - 3
't zweertdanserke nummer 7 - december 1979
Is de Brugse tekst wel de oudste vermelding?
De Brugse stadsrekening, waaruit wij de tekst ontleenden, die wij vorige maal reproduseerden, vangt aan op 2
september 1388, om te eindigen op 2 september van het volgende jaar. Duidelijk is dan ook, dat de tekst slaat op een
gebeurtenis in het jaar 1389, gezien de tijdsbepaling "vastenavonde".
In de literatuur ter zake zijn drie oudere data bekend: 1350, 1351 en 1386. Het betreft voor alle drie vermeldingen van
reizwaarddansen in de duitse stad Nürnberg. De duitse onderzoekers evenwel zijn het roerend eens om weinig
waarde te hechten aan deze data. Zo zijn de jaartallen 1350 en 1351 terug te vinden in kronieken uit de 16de eeuw,
dus zowat 200 jaar na de gebeurtenissen. Hetzelfde geldt voor 1386. Kurt Meschke (Schwerttanz und Schwerttanzspiel
in Germanischen Kulturkreis, Leipzig/Berlin, 1931, p.20) zegt hierover het volgende "Auf einer Abbildung, die einem
Schönbartbuch des 16.Jahrhunderts in der Stadtbibliothek Nürnberg beiliegt, findet sich eine Notiz, die einen
Schwerttanz der Klingenschmiede für das Jahr 1386 behauptet. Dieser Bericht hat aber keine historische Gültigkeit
(nur eine Möglichkeit) zu beanspruchen.". Een gelijkaardige afwijzende houding vinden wij terug in het standaardwerk
van Richard Wolfram, Schwerttanz und Männerbund (Kassel, I, p.18).
Wij hadden (nog) niet de gelegenheid deze teksten te kontroleren, maar wij menen, dat wij in goed gezelschap
vertoeven, wanneer wij de besluiten van de twee eminente duitse onderzoekers bijtreden en de drie voornoemde
data ter zijde schuiven.
Een vraag die dan onmiddellijk naar voren komt is of er in Brugge dan geen oudere teksten te vinden zijn. Het is
inderdaad zo, dat L. Gilliodts-Van Severen nergens schrijft, dat de door hem aangehaalde tekst de oudste of eerste
vermelding is in de stadsrekeningen.
Slaan wij er echter de reeds voornoemde Inventaire des Archives de la Ville de Bruges op na, dan zien wij dat GilliodtsVan Severen zeer degelijk werk heeft verricht en dat hij nergens de gelegenheid laat voorbij gaan om nieuwe
elementen met de nodige citaten naar voren te brengen. Wij mogen dan ook geredelijk aannemen, dat hem geen
oudere teksten bekend waren.
Door ons genomen steekproeven hebben eveneens geen rezultaat opgeleverd. Een sistematies (tijdrovend) onderzoek
ware hier gewenst. In afwachting kunnen wij stellen, dat de Brugse tekst dus inderdaad momenteel de oudst bekende
vermelding is van een zwaarddansuitvoering in Westeuropa.
Laat ons nu even de tekst nagaan om te kijken wat hij ons kan leren. De tekstaanvang "ghegheven bi beveilne van
borghmeesters" is niet ongebruikelijk in de stadsrekeningen. Blijkbaar werd deze omschrijving gebruikt, wanneer er
sprake was van een gunst, een gratifikatie. Waarom wordt nu plots in 1389 aan de "sciplieden" dergelijke gift
toegestaan? En nog wel alleen aan de schippers, want de omringende rekeningposten hebben helemaal geen
uitstaans met de vastenavondviering. Wij kunnen enkele mogelijkheden veronderstellen.
Mogelijk hebben de schippers een toelage gevraagd aan het stadsbestuur om bijvoorbeeld hun onkosten te dekken.
Dat zou er dan misschien kunnen op wijzen, dat het om een traditioneel gebruik ging, waarvan het instandhouden af
en toe moeilijk was.
Een andere mogelijkheid is dat het stadsbestuur zelf het initiatief nam om de schippers iets te gunnen, bijvoorbeeld
omdat de schippers met hun zwaarddans een omhaling deden. Die mogelijkheid zit er dik in. Later zullen de
zwaarddansers dikwijls vergoed worden met wijn of bier. En zulk gebruik past geheel in de gebruiken van de
mannenbonden denk aan het Driekoningenzingen, de narrendans van Mater, de pélérins in Waals Brabant, enz.
Want het volgende staat wel duidelijk in de tekst: de zwaarddansers trokken rond in de stad. "Achter de stede"
betekent inderdaad niet "op de stadswallen" zoals ir. Edg. Wauters preciseerde (De Speelman 1939/40 nr 13/14 p.12).
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Dr. E. Verwijs geeft in zijn Middelnederlandsch Woordenboek (deel I p.18) inderdaad als een van de betekenissen van
het woord achter in middelnederlandse teksten: achter met datief werd als voorzetsel van plaats gebruikt om aan te
duiden, dat iets of zich binnen zekere ruimte beweegt zonder dat de richting in aanmerking komt, of overal binnen die
ruimte verspreid is. Gilliodts-Van Severen is dezelfde mening toegedaan. In het vorige maal aangehaalde artiekel van
K. Koppmann vinden wij een toelichting, die afkomstig zou zijn uit de Addenda van de Inventaire en die zegt: Ces
behourdis se continuent sur les places, sur les ponts, sur les remparts, par des compagnons..
Een mogelijke verklaring voor de plotse vergoeding zou dus kunnen zijn, dat: de schippers, wanneer ze in de stad
rondtrekken met hun zwaarddans om giften op te halen, bij toeval dansten voor burgemeester of magistraat en
bijgevolg hiervoor ook begiftigd werden.
(wordt vervolgd)
===

Speurtocht - 4
't zweertdanserke nummer 8 - januari 1980
Wie danste er te Brugge in 1389?
Dàt schijnt nu klaar genoeg gezegdte worden in de tekst: "de sciplieden", wat algemeen aanzien wordt als betrekking
hebbende op de schippers of leden van het schippersgild.
Toch zijn er vroeger wel eens opwerpingen geweest, dat het mogelijk buitenlanders waren, die hier dansten. Was
Brugge immers geen internationale haven? Men dacht dat het mogelijk Engelsen zouden geweest zijn, die de
zwaarddans in onze gewesten op deze manier zouden geintroduceerd hebben (dit dan in verband met de nog levende
traditie van zwaarddansers in Noord-Engeland).
Wij menen evenwel met een grote zekerheid te kunnen aannemen, dat het hier wel degelijk om leden van het Brugse
schippersgilde gaat: het gebruik van het bepaald lidwoord "de" wijst ons inziens in die zin. Zouden wij hier te doen
gehad hebben met vreemdelingen, dan menen wij hier eerder de vermelding "sciplieden" zonder meer ofwel de
nationaliteit van de uitvoerders te verwachten.
F. E. Farwerck in Noordeuropese mysteriën en hun sporen tot heden (Deventer, 1978 - p. 317) zegt het volgende over
de "sciplieden" : "De conclusie, dat men hier met schippers te doen had, is echter misschien wat te oppervlakkig. Het
is zeer wel mogelijk, dat de mededeling betrekking had op de bemanning van het carnavalsschip." Farwerck doelt
hiermede op de "blauwe schuit" of het narrenschip, wat één van de volksvermaken was in de karnavaltijd.
In onze derde bijdrage wezen wij er reeds op, dat de omrinqende rekeningposten helemaal geen uitstaans hebben
met de vastenavondviering, zodat de (zeer voorzichtige) veronderstelling van Farwerck nergens enige steun vindt.
Aan de hand van de betaalde sommen kunnen wij het aantal deelnemers vaststellen. Al staat dit niet duidelijk
aangegeven, dan betaalde men vermoedelijk aan iedere deelnemer 4 schellingen en 3 penningen of omgerekend in
penningen 51 penningen de man (er zijn 12 deniers of penningen in 1 schelling). De totaal betaalde som is nu 51
schellingen of 612 penningen. Een eenvoudige deling (612:51) leert ons, dat er twaalf betaalde deelnemers
vermoedelijk waren. Wij zeggen wel deelnemers en niet dansers, want wij weten niet of deze zwaardspelers optraden
met muziekbegeleiding en wij weten ook niet of er geen nar aanwezig was (mogelijk zelfs nog andere personages).
Spreken van dansers, zoals destijds dr E. Verstraete in De Speelman 1941 - nr 17, p. 12 is voorbarig enbijgevolg uit den
boze! Mogelijk waren het twaalf dansers, die hun figuren enkel ritmeerden op hun belletjes en het geluid van hun
passen. Maar evenzo goed is hot mogelijk dat er slechts 11 of 10 of 9 of 8 dansers waren...
(wordt vervolgd)
===
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Speurtocht - 5
't zweertdanserke nummer 10 - maart 1980
Kijken wij nog eens even terug naar de tekst, die we reproduceerden in nummer 6. We hebben nu in de vorige
bijdragen alle elementen onder de loepe genomen, met uitzondering van wat in feitehet belangrijkste is, namelijk "
spelende vastenavonde ... met zwerden". Wij wezen er reeds op, dat Gilliodts-Van Severen de tekst aanvankelijk niet
bezigde als betrekking hebbende op de reizwaarddans. Hij dacht aan schermoefeningen (zie hierover onze bijdrage in
nummer 6). Slaan wij er het Middelnederlandsch Woordenboek van Dr. E. Verwijs op na, dan treffen wij daar dezelfde
interpretatie aan: spelen met zwerden = omgaan met wapenen; ze hanteeren ook in een ernstig gevecht. Deze
interpretatie is gestaafd met een heleboel tekstvoorbeelden, waarbij ook onze Brugse tekst. Deze mening gaat terug
op Kiliaan, wat haar een stevige grond geeft.
Zo rijst de vraag: heeft onze - veel geciteerde - tekst eigenlijk wel iets te maken met zwaarddansen? Of betrof het
gewoon schermoefeningen van de schippers?
Wij menen - en met ons vele andere vorsers - dat het hier wel degelijk een vermelding van een reizwaarddans betreft.
Een aantal elementen wijst min of meer duidelijk in die zin
•
•
•
•

het gebeuren speelt zich af op vastenavond
het gebeuren speelt zich af op diverse plaatsen in de stad (achtereenvolgens)(zie onze bijdrage in nummer 7)
het aantal deelnemers (dansers?) bedroeg twaalf (nummer 8)
er werd wellicht een omhaling verricht (nummer 7)

Al deze elementen, plus het feit dat alles binnen het kader van een bepaalde gemeenschap gebeurde, voeren ons naar
de Mannenbond. (Wie hierover meer wil vernemen leze Richard Wolfram: Schwerttanz und Männerbund).
Ook al staat het dus niet eksplisiet vermeld in de tekst, dan blijkt wel uit het verdere bekende materiaal en uit nog
bestaande overlevering in andere landen, dat met grote zekerheid een interpretatie in de richting van de
reizwaarddans aanvaard kan worden.
Waarom dan niet het woordje "dansen"? Wij menen te mogen veronderstellen dat daartoe een gegronde reden
bestond. Gegronde reden in die zin, dat het de toeschouwer niet als dans overkwam… Hoezo? Wel wij wezen er reeds
op, dat er twaalf deelnemers waren. Dansers zei men vroeger. Mogelijk zeiden wij, maar dan is er geen muzikant.
Twaalf is nochtans een aanlokkelijk getal: wij weten van tal van middeleeuwse duitse zwaarddansen, dat ze met twaalf
werden uitgevoerd.
En zo volgt de vraag als er nu eens geen muzikant(en) bij de uitvoering aanwezig waren? Vreemd? Niet helemaal, op
de Breugelprent (Sint-Joriskermis) komt ook geen muzikant voor. Men heeft altijd gedacht, dat Breugel de muzikant
vergeten had. Ons komt het vreemd voor, dat Breugel, die zo op het detail let, een muzikant zou vergeten. Dus toch
geen muzikant. Wat dan met de dans? Wel, wij mogen aannemen, dat de dansers belletjes droegen. Mogelijk
ritmeerden zij hiermede de figuren van een reizwaarddans. Of deden zij het met voetgestamp? Het lijkt ons, dat wij de
uitvoering in die zin moeten zien en dan wordt de tekst ook duidelijk en juist: de dansers hanteerden de zwaarden in
de figuren van de kettingzwaarddans.
(wordt vervolgd)
===

Speurtocht - 6
't zweertdanserke nummer 11 - april 1980
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Willen wij nu verdergaan in ons onderzoek, dan brengt de volgende bekende tekst (die dus tweede oudste werd
beschouwd) ons reeds in het begin van de vijftiende eeuw, nog wel in Brugge, maar dan in het jaar 1404. Er zou dus
een kloof van vijftien jaar, waarin het Brugse magistraat geen penning jonde aan de zwaarddansers. In het kader van
onze gemaakte veronderstellingen is dit best mogelijk: wij wijzen er nogmaals op, dat de zwaarddansers in 1389
wellicht bij toeval voor de magistratuur optraden (herlees eventueel de bijdrage in nummer 7).
Toch hebben wij het altijd een beetje eigenaardig gevonden, vooral dan omdat na 1404, ook 1406 en 1407 bekend is.
Daarom hebben wij de jaren tussenin nagegaan in de archieven. En wie beschrijft er onze blijheid, wanneer wij in de
Brugse stadsrekening van 1390/91 volgende tekst lezen: (reduksie 1/2

Item gbegheven bi beveilne van borghmeest(er)s den
sciplieden in hovescheden te verdrinckene grote vaste
avonde die up den reep speilden iij. s grote.
Som(m)e .xxxvi. s
(Stadsrekening Brugge 1390/91 - fol. 108 verso - nr 3)

Ook al wordt hier hélemaal niet over zwaarden gesproken, toch lijkt het mij evident, dat ook hier sprake is van de
reizwaarddans. Wij kennen toch reizwaarddansen, waarin een hoepel gebruikt wordt (denk vooreerst aan onze
traweitel uit Westerlo; maar er is ook een versie uit Zweden bekend uit de zeventiende eeuw; en ook een Italiaanse
zwaarddans met hoepel). En ook weten wij, dat in sommige reizwaarddansen (zwaard moet dan eigenlijk tussen
aanhalingstekens geplaatst worden) helemaal geen zwaarden werden gebruikt, maar bijvoorbeeld buigzame takken
met loof bekleed (de Oostenrijkse Bogentanz) of zelfs zakdoeken. Dansen de Engelsen zo bijvoorbeeld ook niet met
korte buigzame zwaarden?
Gilliodts-Van Severen heeft de tekst ook aangehaald (Inventaire des Archives de la Ville de Bruges, deel IV, pag 480) en
hij plaatste hem net boven de aanhaling van de teksten betreffende 1406 en 1407. Beide werden door de vorsers
herhaalde malen vermeld, maar niemand merkte de tekst op die drie lijnen hoger stond!
Alle elementen van de tekst steunen ons inziens een interpretatie in de richting van de reizwaarddans: de tekst is
omzeggens identiek aan deze van 1389. Nochtans enkele belangrijke bijkomende elementen, die vorige
veronderstellingen steunen, zoals bijvoorbeeld het tekstgedeelte "te verdrinckene". Maar daarover meer volgende
keer.
(wordt vervolgd)
===

Speurtocht - 7
't zweertdanserke nummer 12 - mei 1980
Speurtocht

Page 8 of 55

Wij publiceerden het laatste nummer van vorige jaargang een tekst uit de Brugse stadsrekening van 1390/91, die
sprak van de schippers "die up den reep speilden". Wij interpreteerden deze tekst als handelende over een
zwaarddans, waarbij de zwaarden vervangen zouden zijn door repen of hoepels of als een zwaarddans, waarbij een
reep zou gebruikt worden als in de trawantel van Westerlo. Een mooie illustrasie van de eerste mogelijkheid is te
vinden in M. Louis, Le Folklore et la Danse (Parijs 1963), plaat XXXVII. De bijhorende tekst zegt: Les danseurs de
cerceaux. D'aprés un manuscrit de Nuremberg 1539-1586 (A la Bibliothèque Municipale de Hambourg) en toont een
rei dansers, verbonden door hoepels. Spijtig is de kwaliteit van de afbeelding niet voldoende om ze hier weer te
geven. Wij hopen een betere reproduksie te bekomen vanuit Hamburg.
Maar hoe interpreteert nu Gilliodts-Van Severen de tekst? Wel, bij de tekst zelf geeft hij geen verklaring, zodat wij
verder moeten kijken bij de Glossaire Flamand en daar vinden wij dan als verklaring: danser sur la corde, En er worden
enkele rekeninguittreksels aangehaald, die inderdaad met de uitdrukking "up den reep speilen" verwijzen naar een
koorddanser. De interpretasie steunt zich trouwens op Kiliaan, dus... Verwijs noemt in zijn Middelnederlandsch
Woordenboek zes betekenissen voor het woord reep. Ook hij brengt ook onze Brugse tekst onder hij het
koorddansen. Hij geeft reep evenwel ook de betekenis: hoepel. Hebben wij dus ongelijk?
Misschien wel, maar de in de Glossaire flamand ter staving aangehaalde teksten spreken telkens duidelijk van één
koorddanser. Kijken wij nu even naar de Brugse tekst: onze schippers zijn weerom - 36 schellingen totaal te delen door
3 schellingen per deelnemer - met twaalf. Nu zien wij niet zo dadelijk twaalf koorddansers aan het werk, zodat, ons
inziens, een interpretasie in de richting van de reizwaarddans zich opdringt.
Maar zelfs als men dit standpunt niet bijtreedt, dan nog; leert de tekst ons één en ander in verband met ons
onderzoek. Vast staat nu immers, dat de schippers er een gewoonte (tradisie?) op nahielden om met vastenavond in
een groep van twaalf door de stad te trekken. Naast een vermelding van 1389 kennen wij er nu een uit 1391 (de
genoemde rekening; begint inderdaad weer op 2 september 1390, om te eindigen op 2 september 1391). En vast staat
ook, dat zij daarbij "iets" (ons inziens een reizwaarddans) opvoerden, waarvoor zij een gift bekwamen. Dat wordt in de
tekst van 1391 héél duidelijk gesteld: in hovescheden te verdrinkene, met andere woorden. 36 schellingen werden
hun goedgunstig gegeven om "er eentje te gaan pakken". Zoals wij reeds opmerkten in onze bijdrage nummer 3
('t Zweertdanserke 7) sluit dit volkomen aan bij de gebruiken van de mannenbonden. Een nieuw element in de tekst is
ook grote vasteavonde. Dit wijst op uitvoeringen op meerdere dagen (dus ook op meerdere uitvoeringen). Onder
grote vastenavond dient volgens het Middelnederlandsch Woordenboek verstaan te worden: de maandag; en de
dinsdag na Esto Mihi (de zevende zondag voor Pasen, ook Quinquagesima geheten); met andere woorden: de
maandag en de dinsdag voor Aswoensdag.
Laat ons ook nog; opmerken, dat de reepdansers van 1391 slechts 36 schellingen als vergoeding kregen, daar waar de
zwaarddansers van 1389 liefst 51 schellingen opstreken! Werd de zwaarddans hoger aangeslagen?
Een verder onderzoek naar nieuwe teksten heeft ons niets opgebracht. Zo komen wij terecht voor een volgende
momentopname - kronologisch gezien - in de Brugse stadsrekening van 1403/04, die vermeldt:

Item doe ghegheven bi heveilne van borchm(eeste)rs den ghesellen die met zwerden
speilden tsinte jansbrucghe up den vestenavond-. iij. s .iiij. d grote Som(m)e xl s
(Stadsrekening Brugge 1403/04 - folio 117 recto - nr 1)
Daarover meer in volgende bijdrage.
===
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Speurtocht - 8
't zweertdanserke nummer 13 - juni 1980
Wij konden in onze bijdrage van vorige maand nog net de tekst uit de Brugse stadsrekening van 1403/04 afdrukken.
Vandaag willen wij hem even nader bekijken.
"Doe" betekent "toen". Maar ons inziens te verstaan als betrekking hebbende op de tijdsbepaling "vastenavond".
Kijken wij inderdaad naar de datum van de voorafgaande post (waarop "doe" eventueel ook betrekking kan hebben)
dan zien wij, dat dit "20ste dach in laumaend" (20 januari) is en dat is wel een beetje té vroeg in het jaar voor een
vastenavond. Nu is de datering van de volgende post in de stadsrekening "20ste dach in sporkele" (20 februari), zodat
wij de gebeurtenis tussen deze twee data kunnen situeren. Waar de rekening weer een aanvang neemt op 2
september 1403, om te eindigen op 2 september 1404 betreft de vermelding het jaar 1404.
Dat "ghegheven bi beveilne van borchmeesters" ons inziens op een gratifikasie wijst bespraken wij reeds eerder ('t Zw.
7 en 12) . Géén sprake meer van "sciplieden", maar wel "ghesellen". Ons inziens moet aan het woord geen spesifieke
betekenis geschonken worden. Gezel betekent hier allicht enkel, individu, deel uitmakende van een gezelschap.
"Die met zwerden speilden": het voorbehoud, dat gemaakt kon worden bij de tekst van 1389 om hem uit te leggen in
de richting van schermoefeningen blijft. hier geldig ('t Zw. 10)

Onze nieuwe tekst kent een héél presieze plaatsbepaling "tsinte Jansbrucghe". Die Sint Jansbrug is de huidige Van
Eyckplaats (Ad. Duclos Bruges. Histoire et Souvenirs, 1913 p 398), op nog. geen vijfhonderd meter van het Belfort. Die
plaats is in feite een zeer brede brug over de rei, die vroeger verder liep in de richting Markt. Het zou wel interessant
zijn te weten hoe die brug er presies uitzag in het begin van de vijftiende eeuw. Was er voldoende plaats om te
dansen? Was het een brug met een hoge rug? En waarom die presieze plaatsbepaling? Waarschijnlijk omdat zij juist
op dié plaats voor de burgemeester of voor de magistraat (konden) dans(t)en. Maar wij konden ook nog niet
achterhalen of hier misschien één of ander belangrijk gebouw stond, dat met deze plaatsbepaling kan in verband
gebracht worden. Woonde hier misschien de burgemeester? Wat er ook van zij, duidelijk is, dat het optreden in de
stad gebeurde en wel
"up den vastenavond". Deze tijds- en ook de plaatsbepaling geven de indruk, dat de dans slechts op een enkele plaats
en op een enkel tijdstip werd uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de twee vorige teksten, die duidelijk het vermoeden
van meerdere uitvoeringen op diverse plaatsen naar voren riepen. Dit is wellicht te verklaren doordat zoals reeds
gesuggereerd, enkel die keer wordt aangeduid, waarop voor de burgemeester werd gedanst. De tekst sluit de
mogelijkheid van meerdere opvoeringen, eventueel zelfs op andere plaatsen niet uit.
Een laatste element: de betaalde som. 3 schellingen en 4 penningen, betekent 40 penningen per deelnemer. De totale
som bedraagt 40 schellingen of 480 penningen, wat ons weerom twaalf deelnemers oplevert. Vermelden wij nog dat
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de tekst voor het eerst werd aangehaald in het ons nu reeds goed gekende werk van Gilliodts-Van Severen (Inventaire
des Archives de la Ville de Bruges (deel III, Addenda, vooraan in het boek). Hier vinden wij ook de tekst, die wij reeds
gedeeltelijk aanhaalden in 't Zw. 7:"Ces behourdis (tornooien) se continuent sur les places, sur les ponts, sur les
remparts, par des compagnons (ghesellen) qui s' organisent ensuite en gilde des couleuvriners." Dit laatste is
interessant! Het houdt in, dat Gilliodts de tradisie verder laat dragen door het kolveniersgild. Dat is een nieuw
element. Tot nu toe heeft niemand een tekst naar voren gebracht, waarin vermeld dat de brugse kolveniers
zwaarddansen uitvoeren. Wel kennen wij dergelijke teksten uit andere gemeenten, zoals wij later zullen bespreken.
Op zoek dus in het archief van de kolveniers!
Tot daar 1404. De volgende vermelding zou uit 1405 moeten dateren. Althans werd deze datum vernoemd door Dr. E.
Verstraete In De Speelman 1942 - nummer 23/24 - p. 13. Hij geeft daar een opsomming van de oudste vermeldingen
hem toen bekend en noteert er bij, dat ze alle verwijzen naar de maanden februari en maart. Hij noemt voor Brugge
1389 en 1404-5-6-7. Wij hebben de rekening van 1404/05 nagekeken keken voor wat de genoemde maanden betreft,
maar geen spoor van een vermelding gevonden. Waarschijnlijk gaat het hier om een verkeerde datering. In de
stadsrekening van 1405/06 zullen wij inderdaad weerom een vermelding vinden, maar waar ook deze stadsrekening
een aanvang neemt op 2 september 1405, betreft het een zwaarddansuitvoering in het jaar 1406. Wanneer wij een
tiental jaren terug Dr. E. Verstraete hierover ondervraagden, kon hij ons geen sluitend antwoord geven. Vermelden
wij tot slot van deze bijdrage nog, dat wanneer wij bij het afdrukken van de tekstuittreksels vermeldden, dat de tekst
gereduseerd was tot de helft, wij tot het besluit gekomen zijn, dat dit onjuist is. De tekst wordt gereproduceerd op 2/3
à 7/10 van zijn ware grootte. Dat dan om de puntjes op de i te zetten!
===

Speurtocht - 9
't zweertdanserke nummer 14 - juli/augustus 1980

item ghegheven bi den h(ere) jan osten buerchm(eeste)r den ghezellen die up den
groten vastenavond speilden achter de stede met zwerden in hovescheden
te verdrinckene .iij. s .iiij. d gro(ot)
Som(m)e xl s
(Stadsrekening Brugge 1405/06 - folio 114 verso - nr 5)
Wij vermeldden reeds in onze vorige bijdrage het voorkomen van een vermelding van een uitvoering in het jaar 1406
en gaven daarbij ook de verantwoording. Eigenaardig is wel, dat de tekst zich bevindt tussen een tekst die een uitgave
vermeldt op datum van 24 maart en een tekst betreffende een uitgave op 30 maart. Gezien dit onmogelijk laat is voor
vastenavond, is de betaling blijkbaar eerst later in de rekening opgenomen.
De tekst leert ons niet heel veel nieuws. Laten wij hem heel even dichterbij bekijken:
"ghegheven bi den here jan osten buerchmeester". De tekst luidt dit keer dus niet "bi beveilne van borghmeesters".
Duidelijk is dit keer vermeldt, dat de burgemeester zelf de zwaarddansers een bepaalde. som schonk. Dit versterkt het
vooropgezette idee van een gratifikatie. De zwaarddansers zochten blijkbaar de burgemeester op om voor hem te
dansen en verwachten daarvoor een beloning. Dat de burgemeester hier zelf betaalde is misschien de reden warom
de post eerst later in de stadsrekening werd opgenomen.
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"den ghezellen": zoals wij in 't Zw 13 reeds zeiden dient hier naar onze mening geen specifieke betekenis aan gegeven
te worden.
"up den groten vastenavond": dit wijst weer op meerdere uitvoeringen. Grote Vastenavond behelst inderdaad de
maandag én de dinsdag voor Aswoensdag (zie 't Zw 12)
"achter de stede": wij herinneren aan de betekenis: op verschillende plaatsen in de stad; dus duidelijk weer een
verwijzing naar meerdere uitvoeringen (zie over achter 't Zw 7)
"speilden met zwerden": het voorbehoud, dat wij maakten in 't Zw 10 blijft ook gelden voor deze tekst.
"in hovesheden" en "te verdrinckene": deze elementen sluiten ons inziens alle twijfel uit voor wat betreft het
gratifikatiekarakter van de betaling.
Tot slot nog; een rechtzetting. Wanneer wij bij deze tekst op zoek gingen naar het aantal deelnemers kwamen wij
weer op 12 terecht. Maar wij kwamen tot de vaststelling, dat wij blijkbaar in de val gelopen waren. Ook alle andere
posten leveren met deze manier van rekenen 12 op. Blijkbaar is het hier dus een omrekening in een andere munt...
Wij zoeken verder en beloven U in een volgend nummer de juiste verklaring.
===

Speurtocht - 10
't zweertdanserke nummer 17 - november 1980
In 't Zweertdanserke nr 14 hebben wij aandacht besteed aan een Brugse tekst uit 1406. De rekeningen van 1406-1407
voor de stad Brugge bevat nu weer geen enkele vermelding. Maar, verheug u, in de rekeningen 1407-08 vinden wij
een meer uitgebreide en merkwaardige vermelding:

Lezen wij het even samen door
Item den xxvjsten dach van sporkele up papen en nonnen vastenavond ghegheven
bi beveilne van buerchmeest(er)s den ghezellen van den brouke en den ghezellen van
sinte lauwereins spelende met zwerden elken ghezelscepe ty verdrinckene iij s
Som(m)e .iiij lb
iiij d gro(ot)
(Stadsrekening Brugge 1407-08 - folio 99 verso - nr 5)
De tekst is dermate interessant, omdat wij hier voor het eerst een vermelding krijgen van de plaats van herkomst van
de zwaarddansers. De vorige teksten wekken de indruk dat het gaat om poorters van de eigen stad (zie bijvoorbeeld
de tekst van 1389, die spreekt van de "sciplieden"). Hier is er plots sprake van twee groepen, die dan nog wel van
buiten de stadsomwalling komen. Maar laat ons niet vooruitlopen en de tekst als gebruikelijk ontleden:
xxvjsten dach van sporkele: sporkele duidt op februari (denk aan de oude vlaamse benaming: sprokkelmaand).
up papen en nonnen vastenavond: betekent volgens de Glossaire van Gilliodts-Van Severen: de zondag van
quinquagesima (de zevende zondag voor Pasen). Verwijs in zijn Middelnederlandsch Woordenboek geeft eenzelfde
interpretatie en vermeldt bij quinquagesima: "deze zondag heet ook papenvastelavont" (p.1298)
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bi beveilne van buerchmeest(er)s: wij verwijzen naar onze tekstinterpretatie als hebbende betrekking op een
gratifikatie (zie 't Zw 7). Een mening, die in bovenstaande tekst versterkt wordt door de vermelding " te verdrinckene
".
den ghezellen: heeft ons inziens geen specifieke betekenis in dit verband.
van den brouke: Eugeen Verstraete identificeerde deze plaatsnaam met het gehucht het Broek, gelegen te Sinte-Kruis
bij Brugge (De Speelman 7942 - nr 21 - p.11). En inderdaad, wanneer wij er het Woordenboek der Toponymie van
Karel de Flou bijhalen, dan kunnen wij op p. 799 in deel II lezen: den Broek: lage meerschen en weiden, ten zuiden
van de Damsche Vaart, te Sint-Kruis (Brugge) Wij willen er wel even de aandacht op vestigen, dat dit enkel een
veronderstelling kan en mag zijn. Broek is een erg veelvuldig voorkomende plaatsnaam, ook in de Brugse omgeving.
Met een relatief grote zekerheid staat evenwel vast, dat de zwaarddansers niet van erg ver zijn gekomen, andere was
de plaats wellicht beter bepaald geworden.
sinte lauwereins: in het hoger vermeld artikel identificeerde Eugeen Verstraete dit met Sint-Laureins in OostVlaanderen. De relatief grote afstand (ca 19 km in vogelvlucht) tussen Brugge en dat dorp heeft ons altijd verbaasd en
zo zochten wij naar een meer aanvaardbare identifikatie. Die vonden wij ook in het Woordenboek der Toponymie van
de Flou (deel XIV p.737). Onder Dudzele bestond In de vijftiende eeuw de Sinte-Lauwereinskapel. Zo spreekt een tekst
van 1435 over een goed "... ligghende bi Sinte Lauwereins, in de prochie van Dudzeele.". Geen enkele reden dus om
onze zwaarddansers in Oost-Vlaanderen te gaan zoeken. Het ziet er naar uit, dat ze uit de onmiddellijke Brugse
omgeving kwamen'
Aan de hand van de kaart van Vander Maelen (1846-1854) hebben wij op het kaartje op volgende bladzijde de beide
plaatsen ingetekend op een plannetje van de streek noord van Brugge. Beide plaatsen liggen op minder dan vier
kilometer van het stadscentrum, wat ons inziens een grote zekerheid geeft betreffende de juistheid van de situering.

Sint-Laureinskapel bestaat niet meer. De plaats bevindt zich nu op Brugs grondgebied en wel aan liet uiteinde van het
industrieterrein. De naam komt niet meer voor op de huidige stafkaarten. Dit is wel het geval voor Broek, een weinig
bewoond gebied ten zuiden van Damme.
spelende met zwerden: in 't Zw nr 5 bespraken wij uitgebreid het voorbehoud dat dient gemaakt te worden in
verband met een Interpretatie ten gunste van de zwaarddans.
Sluiten wij deze tekstbespreking af met er op te wijzen dat de gebeurtenis plaats had in 1408. De stadsrekening loopt
inderdaad weerom van 2 september 1407 tot 2 september 1408.
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Speurtocht - 11
't zweertdanserke nummer 24 - juni 1981
De laatste speurtocht verscheen in nummer 17 (november 1980). Dat er zo lange tijd is overgegaan vooraleer we
verder gaan is vooral te wijten aan de moeilijkheden bij het onderzoek in het Rijksarchief te Brussel én vooral aan de
lange wachttijd (ca drie maand) die er is, om de nodige kopieen te verkrijgen.
Wij moesten inderdaad naar het Rijksarchief in Brussel, omdat de volgende vermelding, niet meer afkomstig is uit
Brugge (waar de opzoekingen in het Stadsarchief betrekkelijk makkelijk te realizeren zijn) maar uit Oudenburg. Nu een
rustig dorp, maar in de 12de-13de eeuw een stad met belangrijke lakenindustrie en paardenmarkt.
Ziehier de tekst zoals hij voorkomt in RAD Rekenkamer 37 605 folio 18 - recto.

It(em) upt(en) .xiiij.st(en) dach in Sporkle an wine ghes(cenct)
gheselle(n) van ghistel amb(acht),
die hier traetsede(n} met zwaerde(n) ij. k(annen) riinschs wiins
te vj. s(chellingen) par(isis) de(n) stoop. So(mme).xxiiij s(chellingen)
De rekening neemt een aanvang op 27 maart 1407 en eindigt op 18 juni 1409. Uit de rekening blijkt, dat de hierboven
vermelde datum 14 februari (sporkle - sprokkelmaand) in het jaar 1409 te situeren is.
Een goede en volledige lezing van de tekst werd gegeven door E. Feys en D.Van de Casteele in Histoire d'Oudenbourg
(Brugge 1873-87, p 258).E. Vanderstraeten in Le Théatre villageois en Flandre (2de deel - p.98) vermeldt het optreden
te Oudenburg eveneens, maar laat de dansers herkomstig zijn uit Gistel in plaats van Gistel-Ambacht. Deze fout wordt
dan later overgenomen in De Speelman door E. Verstraete (nr 15/16 - p. 11 ).
De tekst is vooral belangrijk omwille van het gebruikte werkwoord: traetsen. Slaan wij er het Middelnederlandsch
Woordenboek van Verwijs er op na (p. 63O), dan zien wij dat traetsen, dansen betekent en wel meer bepaald:
reidans. Het woord zou een afleiding zijn van het franse "tracer". Traetsen met zwaarden verwijst dus zeer duidelijk
naar de ons bekende reizwaarddans! En daarmee hebben wij de eerste tekst binnen schot die ondubbelzinnig het
voorkomen van de zwaarddans in onze streken bewijst. In het licht van deze tekst mogen de oudere teksten, waarbij
wij op de,mogelijkheid van een andere interpretatie wezen (zie 't Zw 10), met meer zekerheid geïnterpreteerd worden
in de richting van de reizwaarddans.
De vroege datum wijst weerom in de richting van vastenavond, zij het dat deze dag hier niet ekspliciet vermeld is.
Een nieuw element is ook, dat de dansers in natura worden vergoed. Zij krijgen 2 kannen = 4 stopen rijnwijn
aangeboden. In Brugge werd steeds een som geld aangeboden, meestal met de uitdrukkelijke vermelding: "te
verdrinckene".
Aan het woord "ghesellen" dient, onsinziens, geen speciale betekenis gehecht te worden. Hun herkomst is GistelAmbacht. Slaan wij er het Woordenboek der Toponymie van De Flou op na (deel IV, P.688}, dan zien wij dat deze
naamgeving een gebied aanduidt, dat de parochieën van Gistel, Moere, Zande, Zevekote (gedeeltelijk)', Westkerke,
Sint-Pieters-Kapelle, Roksem, Dekegem en Ettelgem, alsook een hoekje van Zerkegem omvatte. Ter situering tekenden
wij het voor u even uit op het kaartje.
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Wij hebben er tevens Oudenburg enOostende op aangeduid, om het u enigszins makkelijker te maken.
Het gebruik van de benaming Gistel-Ambacht in plaats van een welbepaalde plaats van herkomst, roept bij ons. de
herinnering op aan de tekst van Brugge·van 1408. Gebruikt men hier de naam Gistel-Ambacht niet om aan te duiden,
dat de zwaarddansers van één of meer kleine gehuchten in de streek van Gistel afkomstig waren? In de Brugse tekst
stond. duidelijk dat dansers uit twee kleine landelijke·gehuchten: Sinte Lauwereins en Het Broek naar Brugge kwamen
dansen. Zouden er misschien in het begin van de vijftiende eeuw in het Brugse groepen zwaarddansers, afkomstig van
kleine landelijke gemeenschappen, bestaan hebben, die rond vastenavond in het omliggende rondtrokken? In de 19de
eeuw was dit nog de gewoonte bij meerdere engelse zwaarddansteams uit de streek van Yorkshire.
Wij willen omwille van het overzicht de gegevens, die wij tot nu toe, uit de archiefteksten hebben gehaald, even in
een kaartje onderbrengen.
De zwarte bolletjes duiden lokaliteiten aan, van waaruit zwaarddansers afkomstig waren. De witte bolletjes zijn de
lokaliteiten waar werd opgetreden. Alles situeert zich tot nu toe in het noorden van West-Vlaanderen. Dat blijft ook
zo. bij de volgende vermelding, die wij in een volgende bijdrage zullen bespreken, en die herkomstig uit de
gemeenterekeningen van Gistel.

Moeten wij hier een betekenis aanhechten? Wij menen voorlopig van niet. Het is nu eenmaal zo, dat dit gebied door
de internationale handelsrol van Brugge en het Zwin reeds zeer vroeg georganiseerd was. De stadsrekeningen zijn er
meestal een flink stuk ouder dan bijvoorbeeld in het Brabantse …
===
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Speurtocht - 12
't zweertdanserke nummer 25 - juli/augustus 1981
De volgende tekst, ons bekend, wordt gewoonlijk 1409 gedateerd. Hij komt voor in de rekeningen van Gistel. Het te
Brussel in het Rijksarchief bewaarde eksemplaar is erg door vocht beschadigd. De tekst zelf is ook niet bepaald
interessant: hij brengt geen nieuwe elementen naar voren. Laat ons hem eerst even afdrukken:

RAB Rekenkamer 35213 - folio 9 - verso - nummer 4.
(De ghesellen) die metten zwerde speelden in hoosschede .vj. p.
De eerste twee woorden werden met potlood aangevuld: de oorspronkelijke tekst is verdwenen. Voor het eerst (?)
aangehaald door Edmond van der Straeten in zijn Théátre villageois (1881 deel II - pag. 98.
De juiste datering is moeilijk. Het eerste blad van de rekening is dermate door het water beschadigd, dat begin- en
einddatum onleesbaar zijn. Met potlood is later de begindatum genoteerd 05.03.1409 (n. st). Door van der Straeten
opgegeven als 15 03 1409 (n.st.). De plaatsing van de tekst als derde laatste van een rubriek, doet vermoeden, dat de
vermelde gebeurtenis zich afspeelde in het voorjaar van 1410. Nochtans is hiervoor geen enkel bewijs aan te voeren.
De omringende teksten bevatten inderdaad evenmin een datumaanwijzing.
Wanneer Dr. Eugeen Verstraete in De Speelman (nr 23-24 - pag. 13) dan ook schrijft: " van de vermeldingen waarvan
we precies weten op welk tijdstip ze slaan, verwijzen al de oudste naar de Sprokkel- en Lentemaand: .... Gistel
(1409)..." dan kunnen wij hem niet bijtreden. Blijkbaar heeft hij de door van der Straeten opgegeven begindatum van
de rekening aanzien als de datum van de gebeurtenis zelve.
Wij willen hier ook even aanstippen, dat de door Edmond van der Straeten weergegeven tekst niet korrekt is, of
althans niet overeenkomt met de tekst in de rekening op het Rijksarchief. Zo leest van der Straeten "zweirde" in plaats
van "zwerde", wat niet belangrijk is. Maar verder vermeld hij als betaling XI schellingen, daar waar in de tekst duidelijk
vj, dus zes staat. Deze verkeerde lezing bracht Dr. Eugeen Verstraete in De Speelman nr 17 (p.12) er toe de
mogelijkheid te opperen, dat 11 dansers (of 10 + 1) deelnamen, wat hij dan in verband brengt met het aantal
deelnemers op de Breugelplaat, dat ook 11 bedraagt (en waarvan het aantal dansers in de Antwerpse zwaarddans is
afgeleid). Zoals uit de juiste lezing blijkt, heeft deze veronderstelling geen zin.
De tekstanalyse is vlug afgehandeld.
De aanvang laten wij buiten beschouwing, gezien wij de originele tekst niet kennen.
"die metten zwerde speelden": wij verwijzen nogmaals naar het voorbehoud, dat wij reeds eerder maakten, in
verband met de interpretatie van deze uitdrukking in de richting van de reizwaarddans. Dit probleem hebben wij
uitvoerig besproken in 't Zw 10. Even willen wij de aandacht nog vestigen op het gebruik van het enkelvoud: zwerd(e),
daar waar alle vorige teksten spreken van"met zwerden". Wij geloven nochtans niet, dat hieraan veel belang moet
gehecht worden.
"in hoosschede": als gunst; weerom het idee van de omhaling.
Zoals eerder gezegd, een bizonder arme tekst. Geen woord over de herkomst van de dansers (dikwijls zeggen auteurs
die de tekst aanhalen, dat de dansers uit de stad zelf afkomstig zijn. Maar dat blijkt niet uit de tekst, noch over de
datum. Blijkbaar werden ze hier in geld vergoed, net als te Brugge.
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Laat ons nog even het kaartje van vorige maal aanvullen. Wij blijven in de streek rond Brugge en Oostende. Er komt
een wit bolletje (plaatsen van optreden) bij: Gistel. Even er aan herinneren, dat de zwarte bolletjes de plaatsen van
herkomst aanduiden.

===

Speurtocht - 13
't zweertdanserke nummer 30 - januari 1983
Wij slaan weer zowat tien jaar over. In onze bijdrage 12 ('t Zw 25) spraken over de Gistelse tekst, die vermoedelijk op
het jaar 1410 sloeg. Met de nieuwe te bespreken tekst, afkomstig uit de Damse stadsrekeningen, zitten wij in het jaar
1419. Laat ons de tekst eert en vooral eens nader bekijken:

Item den viijsten dach inde zelve maend. ghesonden zeke(re) scepghesellen die van brucg(he)
hier quamen en(de) speilden met zwerden hier acht(er) de stede .ij k(annen) wine van iiij gro(ot) de
stoop ghevullet te victoors .en(de) heml(ieden) ghesconcken up de strate
val(uta)
xvj s (hellingen)
RAB Rekenkamer 33 564 - folio 34 - recto - nummer 8
Een merkwaardige tekst om twee redenen: de datering en de identiteit van de dansers. Wij lichten dit nader toe in
onze tekstanalize.
Stippen wij eerst nog aan, dat de tekst blijkbaar voor het eerst werd aangehaald door de nu ons reeds bekende
Edmond vander Straeten in zijn Théatre villageois. Wel moeten wij de tekst vinden in het eerste deel (par. 29). Reden
waarom wij hem aanvankelijk over het hoofd hadden gezien. De tekstaanhaling in voetnota bevat evenwel een aantal
grove onjuistheden, inkluzief een weglating van een ons inziens belangrijk element.
Vooreerst is er de juiste datering. Vander Straeten spreekt over het jaar 1418. De Damse rekening loopt evenwel van
midwinter 1418, tot Sint-Jansmis 1419. het tekstgedeelte inde zelve maend slaat heel duidelijk op augustus, zoals
uitdrukkelijk aangeduid in de betiteling van de reeks posten, waarbij ons uittreksel hoort: Betaelt ... in ougstmaend.
Het door vander Straeten gepubliceerde rekeninguittreksel spreekt nu van: "den vjsten dach". Blijkbaar is dit een

Speurtocht

Page 17 of 55

drukfout, want vander Straeten zelf vermeldt in zijn lopende tekst 8 Augustus, wat ook wij lezen! De definitieve
datering is voor ons dan ook 8 augustus 1419.
We vermelden reeds, dat deze datering merkwaardig was. Waarom dan? Wel, alle teksten, die wij tot nu toe onder
handen kregen (met uitzondering van deze uit Gistel, die geen nadere omschrijving van het tijdstip bevatte) spraken
over de vastenavondtijd. En met deze vermelding zitten wij dan plots in hartje zomer! Wij kennen nog een
zwaarddans, die in augustus wordt uitgevoerd: de Bac'ubert - op 16 augustus, feest van Sint-Rochus, de plaatselijke
heilige - waarover wij reeds eerder schreven in 't Zw. Maar ook in Wallonië, in Marbisoux, een gehucht onder Marbais
(Brabant) dansen de Pèlerins iets wat herinnert aan een reizwaarddans op de zondag die het dichtst bij 15 augustus
ligt. Was augustus misschien ook een traditionele periode? Andere elementen uit de tekst schijnen dit eerder tegen te
spreken. Laat ons daarom verder gaan met de analize van de tekst. Zeke(re) scepghesellen die van brucg(he) hier
quamen: ja, wij lezen héél duidelijk SCEPghesellen, waar vander Straeten enkel spreekt over "gesellen". Slaan wij er
het Middelnederlands Woordenboek van Verwijs op na, dan vinden wij als verklaring voor SCHIPGESELLE:
Varensgezel, matroos. Dus blijkbaar geen leden van het schippersgilde, maar wat wij nu "zeelieden" zouden noemen.
En die betekenis wordt nog versterkt door de omschrijving: die van Brugge naar hier kwamen. Waren het leden van
het Brugse schippersgilde geweest, dan had, ons inziens, de tekstschrijver eerder gesproken, over lieden "van Brugge",
zoals het geval in de tekst van 1407/08 in de Brugse Stadsrekening; ('t Zw 17: ghezellen van den brouke - ghezellen
van sinte lauwereins). Maar neen, hij zegt duidelijk, dat zij van Brugge naar Damme kwamen. Dat maakt de tekst nu
juist Interessant! Hij geeft inderdaad de indruk, dat de zwaarddans, die daar in Damme uitgevoerd werd, het werk was
van vreemdelingen (?), die met hun schip in Brugge lagen en naar Damme kwamen afgezakt om de stedelingen aldaar
te vermaken met enkele uitvoeringen van hun zwaarddans. Denk er wel aan, dat vreemdeling in die tijd ook de
Brabander of de Hollander was... Dus toch buitenlandse invloeden aan het werk? Wie zal liet ons zeggen?
Wij herinneren er aan, dat in de oudste tekst over zwaarddansen (Brugge 1388/89) er ook sprake is van "sciplieden".
Wij gaven in 't Zw 8 de voorkeur aan een interpretatie in de zin van "binnenschippers". Ter versterking van deze
mening kunnen wij wellicht nog aanbrengen, dat in de Brugse stadsrekening van 1302 (P. 92) er sprake is van "den
ambochte van scipliede". Toch zegt Verwijs ook onder SCHIPLIEDE: "Ook in de betekenis zeevarenden, schepelingen,
in het bijzonder zij die overzeeschen handel drijven"! De vraag blijft dus open en de mogelijkheid van interpretatie
blijft bestaan!
speilden met. zwerden: wij herinneren nogmaals aan het mogelijke voorbehoud, dat het hier eerder gaat om een
schermoefening, dan om een reizwaarddans. Gezien de eerder ongewone datering; dringt dit voorbehoud zich sterker
op...
hier achter de stede: wij verklaarden reeds eerder het woord "achter" als een aanduiding voor het voorkomen van het
gebeuren op diverse plaatsen binnen een bepaalde ruimte (in dit geval: "hier" Damme). Dus duidelijk meerdere
uitvoeringen.
2 kannen wine van 4 groot de stoop / in een kan gaan er twee stopen, zodat de eindsom inderdaad juist is: 4 x 2 = 8 x
2 = 16 schelling. Net als in Oudenburg in 1409 ontvangsen de dansers (?) geen geld, maar rechtstreeks wijn, dit in
tegenstelling tot Brugge, waar er steeds geld werd gegeven.
ghevullet te victoors: die victor (zijn familienaam is Bertolfs, zoals wij uit de omringende teksten leren) is de
herbergier, die de kannen mag vullen.
ende hemlieden ghesconcken up de strate: de drank werd dus in open lucht genuttigd. Waarschijnlijk was het weer
ernaar!
Laat ons samenvatten: 8 augustus 1419 komen te Damme, vanuit Brugge, wellicht vreemde zeevarenden met
zwaarden dansen (?) op diverse plaatsen binnen de stede. De stadsmagistraat schenkt hen daarvoor twee kannen
wijn. Victor Bertolfs krijgt de opdracht deze te vullen en ze de dansers (?) te bezorgen, die ze uitgedronken hebben (de
kannen) op de straat. Heel die traktatie kostte de stad Damme zestien schellingen.
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Ons kaartje groeit weer aan met een eenheid. Wij blijven in de streek rond Brugge. Dat blijft ook nog; met de volgende
tekst het geval. Die tekst dateert weerom van een tijdje later: 1431 en is afkomstig uit. Oudenburg Als bizonderheid
vinden wij de opgave van twee plaatsnamen van herkomst van de dansers.
In speurtocht 9 stipten wij aan, dat onze berekeningen om het aantal dansers te berekenen op een verkeerd idee
berustten. Wij wisten nog niet precies waarom, maar hadden wel vastgesteld, dat elke som vermeld in de diverse
posten van de Brugse stadsrekeningen daarna opnieuw werd aangehaald, maar dan vermenigvuldigd met twaalf. Zo
dachten wij aan twaalf dansers! Het was te schoon om waar te zijn: het betreft hier enkel een omrekening van groot
in parisis, met andere woorden een omrekening in een andere muntsoort. Spijtig...
===

Speurtocht - 14
't zweertdanserke nummer 38 - oktober 1982
Onze omzwermingen in de oude archieven voeren ons ditmaal - de kronologie altijd in acht genomen! - weerom naar
het (toenmaals) drukke stadje Oudenburg. Wij maken weerom een sprongetje in de tijd vooruit: de laatst besproken
post dateerde uit 1419. Wij komen met deze nieuwe vermelding terecht in 1432. Maar wij krijgen waar voor ons geld
en onze moeite: 2 posten in dezelfde rekening! Laat ons ze eerst even onder de loepe nemen:

It(em) upte(n) xxj.ste dach va(n) hoymaend ghes(ent) de(n) gheselle(n)
va(n) Oudenb(urg)houc Alsij
hier quame(n) speele(n) mette(n) zwaerde . j. k. riinschs wiins te
. viij. s(chellingen) p(arisis) de(n) stoop
so(mm)a
xvj. s. p.
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Voor zover ons bekend werden deze gegevens voor het eerst gepubliceerd door Feys en Van de Casteele in hun zeer
degelijk werk Histoire d' Oudenbourg (2delen - Gent 1873-87), waar zij in het tweede deel op blz 361 een nagenoeg
volledige en korrekte lezing van de teksten geven. Wij konden de tekst dan ook vrijwel zonder moeite terugvinden op
het Rijksarchief te Brussel.
Wat de datering betreft lagen er evenwel weer addertjes in het gras. Lazen wij in de heading van de rekening niet, dat
ze begon op 3 februari 1431 om te eindigen op 27 februari 1432? Dus, volgens onze simpele redenering, moest de
geciteerde gebeurtenis plaats hebben gehad in 1431 in de maand juli of de hooimaand. Nu is er begin vijftiende eeuw
echter nogal wat geharrewar geweest met de tijdrekening, in die zin, dat een jaar soms aanving op Pasen en gewoon
doorliep tot de volgende Pasen! Men spreekt dan van oude stijl en nieuwe stijl. Dit laatste wanneer 1 januari als begin
van het jaar wordt genomen. In dit geval lezen Feys en Van de Casteele 1431 als 1432 en 1432 als 1433!
En zij hebben gelijk!
Wij vinden dus twee optredens in het jaar 1432 in de maand juli op twee verschillende, maar opeenvolgende dagen
(22 en 23 juli). Merkwaardig eigenlijk die datering in volle zomerperiode . . Vooral dan omdat andere bekende
gegevens uit Oudenburg: 1409 - 1438 - 1443 zich situeren in de periode van vastenavond (12 februari tot 3 maart.)
Eerst. veel later (1609) zou er terug sprake zijn van zwaarddansen in een latere periode in het jaar nameIijk de
maandag na Sinksen op de jaarlijkse schieting van het Sint-Sebastiaarnsgilde. Mogelijk is in dit laatste geval echter er
verwarring ontstaan met schermspelen, want voor het jaar 1612 spreken Feys en Van de Casteele (deel I, p 325) over
schermspelen bij de jaarlijkse schieting... Dat moet later nog onderzocht!
Wat die data in juli voorstellen is ons voorlopig niet duidelijk. Is het de lokale kermis? Wij zouden een liefhebber
moeten vinden, die Feys en Van de Casteele eens wil doorlezen om misschien het antwoord te vinden. Wij hebben
geprobeerd aan de hand van de gegevens betreffende de kerkelijke feesten (ommegangen e.d.) een antwoord te
vinden, maar wij kwamen niet tot een bevredigende oplossing.
Toch staat zulke datum niet alleen. Denk aan Damme: 6 augustus ('t Zw 30). In ieder geval doet hij wel afbreuk aan de
bewering van sommige auteurs, dat de oudste vermeldingen van zwaarddansen uitsluitend Slaan op vieringen in de
vastenavondperiode. Amper veertig jaar na de oudste tekst vinden wij reeds duidelijke uitzonderingen...
Plezierig is weerom, dat de plaats van herkomst van de dansers is Opgegeven. De plaatsbepaling levert in het tweede
geval geen enkel probleem op. Zandvoorde is een (voormalige) gemeente op 3 kilometer van Oudenburg gelegen.
Minder duidelijk is de plaatsbepaling van de eerste tekst. In het Woordenboek der Toponymie van K. de Flou vinden
wij onder Oudenburg-Hoek Een ambacht, omvattende de gemeenten Oudenburg (ten deele), Oudenburg Hoek en
Ettelghem, thans ook eene wijk van Roxem, Westkerke en Jabbeke Kijken wij dan naar de begeleidende voorbeelden
dan vinden wij dat er ook nog sprake is van een wijk onder Klemskerke.
Het toponiem Hoek komt in de streek erg veel voor, getuige daarvan de huidige stafkaarten. Oudenburg-Hoek konden
wij evenwel niet terugvinden op enige kaart. Wellicht betrof het hier een wijk van Oudenburg, gelegen op de grens
met Ettelgem. In de voorbeelden wordt Oudenburg-hoek meest gesitueerd noord van de kerk van Oudenburg.
Verder is er uit de teksten heel weinig te leren. De dansers kregen rijnwijn, die zoals uit de omringende posten blijkt,
duurder was (8 schellingen de stoop) dan franse wijn (poytaus: 5 1/2 schellingen de stoop) en rode wijn (5 schellingen
de stoop). Hun voorstelling word dus blijkbaar hoog aangeslagen. Iedere groep kreeg 1 kan en waar er twee stopen
gaan in 1 kan klopt de rekening aardig.
Voor zover wij kunnen nagaan, zou een stoop zoiets van twee en een halve liter vertegenwoordigd hebben. De
Glossaire flamand van Gilliods-Van Severen geeft op, dat: in 1875 de stoop nog gold voor twee liter. De zwaarddansers
kregen dus per groep zowat vijf liter wijn. Dat laat ons wel toe enige gissingen te maken omtrent het aantal van de
dansers. Hun aantal was waarschijnlijk niet groter dan twaalf, anders lijkt ons de geschonken beloning te klein per
hoofd. Anderzijds lijkt het ons weinig waarschijnlijk, dat ze met minder dan zes waren. Niet aleen danstechnisch
gezien, maar ook: ten opzichte van de hoeveelheid wijn. Zes en twaalf zijn niet zo maar willekeurig getallen, maar zijn
aantallen, die elders voorkomen voor deelnemers aan de zwaarddans. Of bij de dansers al dan niet muzikanten,
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nar(ren) en andere deelnemers moeten opgeteld is en blijft een open vraag, waar wij het vroeger al eens over gehad
hebben (Speurtocht 5).

Bekijken wij ons aangevuld kaartje even. Een open holletje staat nog steeds voor,een plaats waar wij met zekerheid
weten, dat er zwaarddansers aan het werk waren:. een zwart bolletje duidt een plaats aan, waarvan met zekerheid
kunnen zeggen, dat er een zwaarddansers-vereniging bestond. W ij hebben er pijltjes bij getekend om aan te duiden,
waarheen de groepen trokken en het twijfelachtige geval van de dansers uit Brugge die te Damme optraden
(Speurtocht 13 - t Zw 30) hebben wij aangeduid met een stippellijn.
Wij blijven duidelijk in het noorden van de provincie West.-Vlaanderen en de verplaatsingen zijn eerder klein - hooguit
een vijf kilometer. Daarin is evenwel verandering op komst... Rond 1440 vinden wij de eerste sporen van de
reizwaarddans in Oost-Vlaanderen. Waar en hoe hopen wij u later uit de doeken te doen in een volgend 't
Zweertdanserke.
===

Speurtocht - 15
't zweertdanserke nummer 39 - november 1982
Wij komen nog eens terug op de Damse stadsrekening van 1418/19, waarin sprake van een vergoeding van twee
kannen wijn, die werd geschonken aan scheepsgezellen vanuit Brugge, die kwamen "spelen met het zweerd". Wij
hadden het over deze tekst reeds uitvoerig in 't Zw 30 in onze bijdrage 13.
In verband met deze tekst moeten wij nog iets rechtzetten, wat door Dr. B. Verstraete gepubliceerd werd in zijn
artiekelenreeks over de Vlaamse reizwaarddans in De Speelman 1941 - nummer 17. Verstraete schrijft daar het
volgende:
Men kan zich de vraag stellen met hoeveel deelnemers onze zwaarddansen werden uitgevoerd. We hebben getracht
dit op te maken uit de betaalde sommen. Soms lukt het, soms niet. Zo zeggen b.v. de rekeningen van Damme (1418)
dat gegeven werden "ij kannen wins van iiij gr., val. xvj st." 16 stuivers = 192 penningen, betaald voor 48 kannen wijl
die elk 4 deniers (of penningen) groot kostten: vermits nu ieder 2 kannen wins kreeg waren er dus 24 dansers." (p.12)
Op het eerste zicht een redenering, die sluit als een bus. Maar als ge er ons vorige bijdrage eens op naslaat ('t Zw 38),
dan zult ge daar lezen, dat een 1/2 kan zo iets van een twee en een halve liter inhoud had! Dus bijna 10 liter wijn de
man! En dat aan die prijs! Het moet daar wel een zatte processie geweest zijn, zo dit waar zou zijn.
De berekening van het aantal dansers klopt natuurlijk niet. Verstraete heeft zijn interpretatie gebaseerd op de
onvolledige Iezing, zoals ze voorkomt in Le Théátre villageois van Edmond vander Straeten (deel 1 - p.29 in voetnoot).
Wij hadden er reeds op gewezen, dat vander Straeten enkel sprak van gesellen, daar waar in de tekst erg duidelijk
scepghesellen staat. Zo ook is de oorspronkelijke tekst te lezen: "ij k. wine' van iiij groot de stoop". Die "de stoop" is
weggelaten in vander Straeten tekst weergave. En zo trapte Verstraete in de val...
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Een stoop is de helft van een kanne, zodat 2 x 2 kannen x 4 groot = 16 schellingen.
Daaruit blijkt dan weer, dat het opzoeken van de oorspronkelijke teksten absoluut noodzakelijk is. Foutieve weergave
kan makkelijk leiden tot foutieve besluiten.
Hoeveel dansers waren er dan in Damme? Juist kunnen wij het niet bepalen, maar 2 kannen is een 9 á 10 liter. Zou
een aantal van twaalf dansers, plus misschien enkele muzikanten en/of figuranten dan niet eerder aanvaardbaar zijn?
Vergelijken wij de hoeveelheid wijn, die hier geschonken werd, met deze die in 1432 te Oudenburg werd geschonken,
namelijk een enkele kan per groep, dan kannen wij ons de vraag stellen of de Brugse groep wellicht talrijker was ...De
vraag blijft open: een antwoord is er (nog niet. Mogelijk brengt de vergelijking met volgende teksten iets op!
===

Speurtocht - 16
't zweertdanserke nummer 42 - februari 1983
Volgen wij de kronologie, dan vinden wij in onze gegevens melding van een zwaarddans, uitgevoerd te Tielt in 1432.
Dit gegeven ontleenden wij aan een artiekel van Dr. Eugeen Verstraete in De Speelman 1942 - nr 23/24 p 13. Wanneer
hij in genoemd artiekel vaststelt, dat de oudste vermeldingen van een reizwaarddans verwijzen naar de Sprokkel- of
Lentemaand, dan geeft hij een reeks plaatsen en data als bewijs. Daaronder bevindt zich Tielt met het jaar 1432.
Nu hebbers wij bij nazicht op het Rijksarchief te Brussel blut gevangen. Het dossier Rekenkamer 38 334, dat loopt van
30 juni 1431 tot 4 augustus 1432 bevat geen enkele aanduiding over een zwaarddans (of wij moesten er toch nog over
gekeken hebben).
E Verstraete meldt spijtig genoeg zijn bron niet. Het zou inderdaad nog kunnen, dat hij bedoeld, dat zwaarddansers uit
Tielt elders optraden...
Maar er komt bij, dat wij over Tielt vrij uitvoerig zijn ingelicht. In hetzelfde nummer van De Speelman publiceerde Drs.
P. De Vroede een artiekel "Zwaarddansen te Tielt". Aan de hand van de te Brussel aanwezige rekeningen geeft hij een
heleboel gegevens over zwaarddansgenootschappen, die te Tielt optreden. Maar het eerste gegeven dateert van
1464...
Nu zit in de opsomming van Dr. E. Verstraete ook de foutieve opgave van een optreden te Brugge in 1405;
vermoedelijke vergissing, waarop wij reeds wezen in 't Zw 13.
Dr. E. Verstraete zelf, wanneer wij hem ondervroegen over de vermelding van 1432, meende dat het om een
vergissing ging, zonder dat hij dit evenwel expliciet kon bevestigen.
Wij beschouwen voorlopig de tekst van 1432 bijgevolg als niet bestaande. Mogelijk komt, hij nog te voorschijn uit
andere bronnen.
In onze volgende bijdrage blijven wij nog even hangen in de provincie West-Vlaanderen. Oudenburg eist nog even
onze aandacht op...
===

Speurtocht - 17
't zweertdanserke nummer 44 - april 1983
Zoek niet naar Speurtocht (16), want wij hebben in onze wetenschappelijke verdwazing, twee keer het nummer 15
gebruikt! Zo hebben wij dit nietszeggend intermezzo het nummer 17 gegeven, zodat wij volgende keer kunnen
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verdergaan met 18, waarin u dan weer enkele archiefteksten voorgeschoteld krijgt uit de kuststreek en er een paar
gemeenten zich aan ons lijstje komen toe voegen.
===

Speurtocht - 18
't zweertdanserke nummer 47 - juli/augustus 1983
Het is een tijdje geleden, dat wij u nog lastig gevallen hebben met oude archiefteksten, maar wij willen u echt niet
overvoederen. Op onze zwerftocht door het verleden zijn wij terecht gekomen in het jaar 1438. En wij blijven nog
even toeven in dat kleine, drukke stadje Oudenburg. Het waren nogmaals Feys en Van de Casteele, die als eersten de
tekst publiceerden (in hun Histoire d'Oudenbourg - Gent 1873-87 - tweede deel p.382).
In het Rijksarchief te Brussel vonden wij zonder veel moeite volgende teksten:

RAB Rekenkamer 37624 - folio 11 - verso - nummers 3 en 4.

Wat de datering betreft, sluiten wij ons aan bij Feys en Van de Casteele, die hierin zeer nauwgezet te werk gingen. De
rekening loopt inderdaad van 12 mei 1436 tot 31 maart 1438 (nieuwe stijl). Uit de plaatsing van de posten achteraan
in de rekeningenrubriek blijkt duidelijk, dat wij in 1438 zitten.
Weer vinden wij in een lokaliteit (Oudenburg in casu) in eenzelfde jaar twee zwaarddansersgroepen en wat het voor
ons plezierig maakt: zij komen uit twee lokaliteiten, die door ons nog niet in verband konden gebracht worden met de
zwaarddans. In de eerste tekst is er sprake van de ghesellen van clemskerke, wat duidelijk slaat op het huidige
Klemskerke. De tweede tekst vernoemt ghesellen van Oostende. Wij blijven dus weerom in de onmiddellijke
omgeving van de plaats van optreden: Oostende ligt op 8 km van Oudenburg, Klemskerke op een kleine 7.
Maar laat ons eerst eens proberen de teksten "te goei" te lezen:
lt(em) upte(n) .xij.ste(n) dach va(n) spoorcle ghes(cenc)t zekere gheselle(n) va(n) clemskerke
die hier quame(n) speelen mette(n) zwerde(n) .j. k(anne) poytaus te vij. s(chellingen)
p(arisis) de stoop
somma .xiiij. s(chellingen) p(arisis)
Zo, dat was het dan. Ons valt het op, dat wij met deze teksten terug in de periode rond vastenavond zitten. Op
dezelfde bladzijde in de volgende post lezen wij immers
"...upte(n) xxv.ste(n) dach va(n) spoorcle, dat was te vastenavonde lest leden...".
Oostende kwam dus op de zondag voor vastenavond en Klemskerke kwam liefst twee weken voor Aswoensdag...
Wijst dit misschien dan weer op gedurende meerdere weken rondtrekkende groepen, zoals wij die nog kunnen
terugvinden in het Engeland van de 19de eeuw?
Die lange periode voor vastenavond schijnt overeen te stemmen met deze uit de tekst van 1409 uit dezelfde
gemeente (zie 't Zw 24). En tezelfdertijd is hij in tegenspraak met de teksten uit Oudenburg, die wij bespraken in 't Zw
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38, wanneer er opgetreden werd in de maand juli! Wel enigszins onduidelijk dus! Voorlopig laten deze gegevens niet
toe een duidelijke konklusie te trekken...
Laat ons even als gewoonlijk de teksten van naderbij bekijken. Erg veel nieuws valt er spijtig genoeg niet te leren,
ditmaal.
De datering is dus zoals gezegd 12 februari 1438 (Klemskerke) en 23 februari van hetzelfde jaar (Oostende).
ghescent 1 kanne poytaus: de zwaarddansers werden voor hun optreden beloond met 1 kan (zo'n vijf liter) franse
wijn uit de streek van Poitiers. Zat de stad slechter bij kas, werden de zwaarddansers minder hoog aangeslagen of
waren de groepen kleiner in aantal?, maar in 1409 ontvingen zij nog 2 kannen en ook in Damme in 1419 was dat het
geval. In 1432 ook te Oudenburg hadden de dansers van Oudenburghoek en Zandvoorde echter ook maar één enkele
kan gekregen...
speelen metten zwerden: wij moeten hier nogmaals het voorbehoud maken, dat wij uitvoerig besproken hebben in 't
Zw 10 en waarbij wij er op wezen, dat het hier mogelijk niet om reizwaarddansen gaat, maar om jongleurs of
schermers. In het licht van de reeds gepubliceerde teksten is dit evenwel weinig waarschijnlijk.

Ons kaartje begint meer en meer allure te krijgen: wij herinneren er even aan, dat de zwarte bolletjes de plaatsen van
herkomst aanduiden; de witte de plaatsen waar werd opgetreden. Met de volgende teksten verlaten wij de kuststreek
en verplaatsen wij onze aandacht naar Oostvlaams grondgebied. Maar daarover een volgende keer.
===

Speurtocht - 19
't zweertdanserke nummer 49 - oktober 1983
Wij duiken, na al dat gebabbel, nog even terug in de geschiedenis. Wij zijn aangekomen in het jaar 1439 en voor het
eerst verlaten wij de kuststreek. Wij bevinden ons in Aalst. In de stadsrekening van dat jaar vinden wij liefst maar
twee posten waarin sprake is over zwaarden en dansen. Wij noemen de begrippen apart, omdat ook in de teksten er
als dusdanig over gesproken wordt. Belangrijk: het woord dansen is er plots! Niet meer spelen met zwaarden, maar
overduidelijk dansen, al staat er niet zo duidelijk dat bij dit dansen de zwaarden gebezigd werden. Maar daar hebben
wij het volgende keer wel over. Laat ons eerst de teksten eens ronder de loepe nemen. En wij beginnen dan met de
tekst die in de rekening eerst na de andere komt, om de doodeenvoudige reden, dat hij de oudste is. Beide teksten
zijn inderdaad te vinden in twee verschillende rubrieken. Dit is de afbeelding van de oudste tekst:
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(Rijksarchief Brussel - Rekenkamer 31 437 - folio 81 - recto - nr 5. )
Omgezet in voor de meesten leesbaar schrift staat er:
Den vi ste dach van sporcle qua(m) taelst
de bastaert van ghystelle met vele gheselle(n)
en(de) speelden op de marct een suverlic spel
met zweerd(en) met dansse en(de) andersins
hemlied(en) ghescinct ij kanne(n) wyns te x s(chellingen)
den stoop comt
xxxv s(chellingen)
In de rand vinden wij nog een erg interessante bemerking in de franse taal:
II semble aux commiss(aires) // q(ue) ches presens ne // se doivent point // faire durant // la provision de //
mons(eigneur)
Volgt dan nog een heel stuk geschrapte tekst, dat wij vruchteloos hebben proberen te ontcijferen.
Volgende keer bekijken wij de tekst nader.
===

Speurtocht - 20
't zweertdanserke nummer 50 - november 1983
De tekst, die wij in het vorige nummer publiceerden, is naar ons weten voor het eerst in de belangstelling gebracht
door Frans de Potter en Jan Broeckaert in hun Geschiedenis der Stad Aalst (Gent 1875) (te vinden in het 2de deel - pp
148/149). Gek is, dat alleen de tweede tekst uit de rekening van 1439 hen bekend was. De tekst, die wij één van de
volgende keren zullen publiceren komt nochtans uit dezelfde rekening en vermeld een zwaarddansuitvoering door
Aalstenaars. De Potter en Broeckaert schrijven nochtans:
"Ofschoon er in de stadsrekeningen van Aalst niets gevonden wordt betrekkelijk een aldaar bestaan hebbend gilde
van zwaarddansers, meenen wij toch, dat er gedurende de middeleeuwen zulk een genootschap in deze stad zal
bestaan hebben." Dat hun vermoeden juist was zullen wij later bevestigd zien, wanneer wij zwaarddansers uit Aalst
terugvinden ondermeer in Dendermonde en Zottegem. En ook in dezelfde rekening! Interessant is evenwel het
vervolg van hun tekst:
"Nergens toch, in gemeld tijdvak, was die lichaamsoefening zoo diep in de gebruiken gedrongen als in het land van
Aalst, alwaar ze, gelijk wij in andere monographieën zullen aantoonen, nog op het einde der vorige eeuw (maar
vermoedelijk toen met houten, in plaats van met stalen klingen) in zwang was." Die verwijzing naar een zwaard nog in gebruik op het einde van de 18de eeuw is vanzelfsprekend interessant, maar spijtig genoeg heeft tot nu toe
niemand een spoor daarvan teruggevonden in De Potters andere monografieën ...
===
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Speurtocht - 21
't zweertdanserke nummer 53 - februari 1984
De Aalsterse tekst eist nog wel ven onze aandacht op. Niet alleen bevat hij tal van interessante elementen, maar
bovendien roept hij in hoge mate intrigerende vragen op. Laat ons even de elementen van de tekst nader onder ogen
nemen:
Den vi ste dach van sporcle: dus zes februari. Welk jaar? 1439! Want, weliswaar staat aan het hoofd van de rekening,
dat ze loopt van Lichtmis 1438 tot Lichtmis 1439, maar dit is een opgave in "oude stijl" (de jaarrekening begon met
Pasen). Dus loopt voor ons de rekening van 2 februari 1439 tot de dezelfde dag in 1440.
Bij deze datumopgave moeten wij er weerom even op wijzen, dat deze datering te vroeg is om op een
Vastenavondviering te wijzen. Wij zitten dus ook weer in een periode voor Vastenavond. Vergelijk met het optreden
van Klemskerke te Oudenburg in 1438 ('t Zw 47).
guam: een eenvoudig woord, maar dat er ons inziens toch duidelijk op duidt, dat de uitvoerders van buiten de stad
Aalst kwamen.
taeist: de lokaliteit van optreden is duidelijk, meer nog: wat verder in de tekst heet het, dat zij speelden op de marct.
De uitvoering kreeg dus blijkbaar de eer hun spel te mogen vertonen op het meest belangrijke punt van de
middeleeuwse stad. Was de reden daarvoor misschien, dat zij aangevoerd werden door de
bastaert van ghystelle? Wie was die man? Dr. Eugeen Verstraete heeft in zijn atliekelenreeks in De Speelman de vraag
geopperd of hiermede niet de nar bedoeld werd.
Maar het Middelnederlands Woordenboek van Venwijs en Verdam kent als betekenis van bastaert enkel: buiten de
echt verwekt kind. Zo aanvaardt men ook grif, dat de uitvoerders afkomstig zijn uit Gistel in de Provincie WestVlaanderen. Maar is dit niet te voorbarig? Er betond in een belangrijke vlaamse adellijke familie van de heren van
Gistel (of van Ghystel). En in alle adellijke families kwamen bastaarden voor.
Maar deze van Gistel kwam niet noodzakelijk uit de stad Gistel zelf. Er woonden van Gistels in de omgeving van, Aalst.
Dat het hier om een naam zou gaan, wordt gesteund door een tekst uit Dendermonde van een dertig jaar later, waar
een zekere Mr. Joos van Ghystelle met ghesellen uit den lande van Waes komt zwaarddansen. Maar daar hebben wij
het dan weer ten gepaste tijde meer in detail over (wij moeten die lekst nog verifiëren!). Al met al heeft de
vraagstelling van Dr. Verstraete weinig of geen grond om zich waar te maken. Wij menen, dat het hier om een gekend
(bekend?) personage gaat, die mits de gegeven benaming, voldoende gekend was.
met vele ghesellen: dat gezel niets specifieks beduidt, hebben wij al eender opgemerkt.
Maar wat onze aandacht hier vasthoudt is het woordje vele. Wat Is veIe? AIs je daar gaat over nadenken, dan zie je
maar eerst hoe relatief ons taalgebruik is. Vele staat in verhouding tot wat er gebracht wordt (dus misschien in
verhouding tot het aantal dat gewoonlijk in voege was bij andere zwaarddansen?). Het Iijkt ons, dat er allicht meer
dan 10 mee bedoeld werd. Het kunnen er echter ook hééI véel meer geweest
zijn. Dan zullen wij achterafnog vaststellen in andere teksten. Leerden wij trouwens niet uit Rattle up, my boys, dat
aldaar de groepen soms uitgroeiden tot rond de honderd man? !
speelden … een suverlick spel: suverlic betekent volgens het middelnederlands woordenboek vanVerwijs en Verdam:
schoon, mooi, net, fraai, keurig van voorwerpen en dingen met betrekking tot het uiterlijk. Het spel moet dus blijkbaar
wel geapprecieerd geworden zijn, wat trouwens ook de bekomen vergoeding bewijst!
met zweerden met dansse ende andersins: eigenlijk gek, dat het dansen apart vermeld wordt. En wat bedoelt men
met andersins? Mogen wij zover gaan en veronderstellen, dat een afstammeling van de heren van Gistel in de
zwaarddans iets gezien heeft en op bazis daarvan een zwaarddansspel heelt gekreëerd? En dat hij daarmee in de
Karnavaltijd rondreisde? Een Karnavalgezelschap avant la lettre? Of gaan wij daarmee te ver? Wie zal het ons zeggen?
Er is nuchter bezien enkel sprake van een spel, waarin zwaarden werden gebruikt en waarin gedanst werd en waarbij
nog wat anders te pas kwam...
ghescinct ij kannen wyns: als de bastaard van Gistel het deed om er een cent aan te verdienen, dan kwam hij alvast
bedrogen uit: er werd wel wijn geschonken (in dubbel betekenis!), maar van een uitkering in geld is er geen sprake.
Twee kannen betekent zowat tien liter. Maar waar en normaal twee stopen in één kan gaan, klopt de rekening hier
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niet! In twee kannen gaan dan immers vier stopen. En als iedere stoop tien schelling kost, dan zou de totale som
veertig schelling moeten zijn, en niet vijfendertig schellingen, zoals in de rekening staat vermeld. Was het misrekenen
of misschrijven? Eigenlijk heeft dit weinig belang ...
Al bij al leert deze lange tekst ons niet zoveel!
Samenvattend kunnen wij enkel besluiten, dat er in 1439, kort voor vastenavond mogelijk een zwaarddansspel is
uitgevoerd geworden op de Aalsterse grote markt door een relatief grote groep gezellen onder de leider van een
aanvoerder.
Maar wacht! er stond nog een - in het frans gestelde - bemerking in de marge ... Die gaan wij volgende keer eens
onder de loepe nemen.
Al met al heeft onze kaart een grondige wijziging ondergaan: wij hebben de kuststreek verlaten en onze blik is plots
heel wat ruimer geworden.

===

Speurtocht - 22
't zweertdanserke nummer - De Aalsterse tekst laat zich uitsmeren over heel wat hoofdstukjes! Wij publiceerden hem in nummer 49 en wijdden er
twee besprekingen aan, ééntje in nummer 50(erg kort) en een uitgebreidere in nummer 53. Wie even terugkeert tot
de tekstreproduktie zal opmerken, dat er nog sprake was van een franstalige tekst, die in de marge was genoteerd.
Het betreft hier een aanmerking van de controleur van de rekening en ze behelst een afkeuring van
het gebruik der gelden. Wij willen de tekst nog even herhalen ('t is ook zo lang geleden).
Il semble aux commissaires que ches presens ne se doivent point faire durant la provision de Monseigneur.
Wij geven de lezing, zoals wij ze vonden in een zeldzaam werk: Historiek der oude Straten, Markten, Pleinen en
Gebouwen der Stad Aalst (Aalst 1914-15) van de hand van Petrus Van Nuffel, omdat wij de tekst met uitzondering van
twee woorden (commissaires en provision) kunnen lezen. Het eerste woord komt in ingekorte vorm voor en wij zijn
niet voldoende bekend met de gebruikelijke afkortingen en de terminologie van het middeleeuwse frans. Het tweede
woord kunnen wij moeilijk teruglezen.
Wat er ook van zij, de teneur van de tekst is duidelijk: de stadsontvangers wordt afgeraden dergelijke uitgaven te
maken. Het is niet erg duidelijk, omdat de randbemerking slaat naast een eerste post van een indeling van de
uitgaven, of deze bemerking slaat op deze éne post of op het totaal der vermelde uitgaven. Is deze afkeuring
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misschien de reden, waarom wij in de verdere Aalsterse stadsrekeningen geen sporen meer terugvinden van Aalsterse
zwaarddansers? Nochtans bestonden zij. Want voortgaande op een vermelding van Jan Broeckaert vinden wij hen in
1452 te Dendermonde, en later volgens een andere bron in Liedekerke (teksten later te onderzoeken). Maar in Aalst
blijkbaar niets meer ...
Althans volgens Frans de Potter en Jan Broeckaert in hun Geschiedenis der Stad Aalst. (Gent 1875). Misschien komen
er nog teksten te voorschijn uit kerkarchieven of gilderekeningen ... Voorlopig kunnen wij weinig anders, dan overgaan
naar de tweede tekst uit datzelfde jaar 1439, die eveneens over zwaarddansers spreekt en die wij volgende maal
reproduceren.
===

Speurtocht - 23
't zweertdanserke nummer 57 - juni 1984
Zo, wij bevinden ons nog altijd in 1439. En nog altijd gezond en wel binnen de stad AALST. Want, zoals reeds gezegd
vinden wij in dezelfde rekening van genoemd jaar een tweede post, die melding maakt van een spel met zwaarden en
dansen. Deze rekeningpost is in het register te vinden vóór de reeds besproken tekst, maar chronologisch valt hij later:
de reden waarom wij hem na de vorige bespreken.
Laat ons hem eerst eens nader bekijken en lezen:

(RAB - Rekenkamer 31 437 folio 56 recto nr 4)
Ghegheve(n) ix gheselle(n) van ghenouchten
van binne(n) aelst , die een suverlic spel
op ghestelt hebbe(n) te spelne met zwerd(en)
ende anders, welc speel zy speeld(en) voor den
her(e), voor de wet, ende den notablen vand(en)
stede in hulpen tharen costen
xxiiij s(chellingen)
Zoals reeds vermeld in 't Zw 50 was deze tekst blijkbaar niet bekend aan Frans de Potter en Jan Broeckaert, die er in
hun Geschiedenis der Stad Aalst (Gent 1875) niet over spreken. De oudste aanhaling van de tekst is volgens ons te
vinden in het reeds aangehaalde (erg zeldzame) werk van Petrus Van Nuffel: Historiek der oude Straten, Markten,
Pleinen en Gebouwen der Stad Aalst (Aalst 1914-15). Daarin bevindt zich een artiekel Een zwaardendans in 1439 (pag
196), waarin beide teksten aangehaald worden zonder enige verdere commentaar.
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Wat de datering betreft verwijzen wij voor wat betreft het jaar (1439) naar 't Zw 53.
Wat de dag en de maand betreft is er geen preciese opgave in de tekst zelf te vinden.
De eerste post op folio 56 spreekt echter van 14 september. De uitvoering van het spel heeft dan ook meer dan
waarschijnlijk plaats gevonden in het najaar (na 14 september).
Laat ons de tekst nu even analiseren:
ix ghesellen: het getal 9 heeft veel onderzoekers gefascineerd en doen besluiten, dat er negen zwaarddansers aan het
werk waren. Maar wij willen er op wijzen, dat dit geenszins uit de tekst zonder meer te halen is. Negen kan
betekenen: acht zwaarddanser + 1 muzikant (of 1 nar, als wij aannemen, dat er geen muzikale begeleiding bij onze
oudste zwaarddansen hoort), of ook zes zwaarddansers + 2 muzikanten + 1 nar, enz ... Het is inderdaad aannemelijk,
dat niet alleen de dansers, maar het hele gezelschap beloond werd. Anderzijds behoort negen tot de mogelijkheden:
Bruegel tekent immers
ook een onpaar aantal dansers: eIf …
De aanduiding van het aantal brengt ons dus niet ver. Wij willen er nog op wijzen dat de uitvoerders blijkbaar niet tot
een gilde behoorden of een zelfstandige gilde vormden.
Er is slechts sprake van ghesellen, een term die weinig inhoud heeft.
van ghenouchten: het waren gezellen, die de anderen (in casu de Heer, de Wet en de Notabelen kwamen vermaken.
van binnen aelst: dat is althans duidelijk: het waren Aalstenaars, dit wellicht in tegenstelling tot de gezellen, die
aangevoerd werden door de bastaard.
een suverlic spel up ghestelt hebben: voor het woord suverlic verwijzen wij naar onze vorige bijdrage ('t Zw 53).
Belangrijker is het feit, dat de Aalstenaars blijkbaar dit spel gekreëerd hebben of althans er een eigen interpretatie aan
gegeven hebben.
te spelne met zweerden ende anders: dat er zwaarden in gebruikt werden is duidelijk. Maar wat is anders? Een reep?
Andere verbindingen tussen de dansers: bogen, doeken of stokken? Duidt het op een zwaarddansspel? Wie zal het
zeggen?
Wel even de aandacht er op vestigen, dat er niet gesproken wordt over dansen, zoals in de andere tekst. Werd er
misschien geen muziek gebruikt bij de uitvoering van de Aalstenaars en wel bij deze van de andere groep? Is dit de
reden van het niet gebruiken van het woord dansen?
welc speel zy speelden: geen woord over dansen!
voor den here, voor de wet, ende den notablen vanden stede: de uitvoerders waren wellicht niet de eersten de
besten, wanneer zij hun spel mogen uitvoeren voor dit belangrijke gezelschap. Bij welke gelegenheid gebeurde dit?
Ook deze tekst is ondanks zijn omslachtige bewoording in feite erg duister en weinig zeggend... Laat ons nog
vermelden, dat de afkeuring van de uitgave (zie 't Zw 56) bij deze tekst niet voorkomt. Waarom dan geen latere
uitkeringen aan Aalsterse zwaarddansers, die zoals wij reeds aantoonden, alleszins bestonden? Waren die (latere)
Aalsterse zwaarddansers misschien van een minder gegoede klasse?
********
Uit al de gegevens, die wij tot nu toe bekeken hebben, is er een héél mooi verhaal te distilleren. Luister: Even voor
1400 wordt de zwaarddans in het Brugse geïntroduceerd door zeelieden. Het gebruik wordt in korte tijd erg populair
in het noordelijke kustgebied. Zo populair zelfs, dat een bastaard van de Heren van Gistel er een uitgebreide show van
maakt en hiermee op toernee gaat. Bij een uitvoering in Aalst is het sukses dermate groot, dat de Aalstenaars hen nog
in hetzelfde jaar imiteren. Op korte tijd rijzen nu de zwaarddansverenigingen op in Oost-Vlaanderen.
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Steekt knap in elkaar, niet? Wie zich echter de moeite getroost één en ander na te lezen in onze tekstanalyses, zal vlug
overtuigd zijn, deze interpretatie naar het domein van de fictie te zenden. En waarschijnlijk wel met reden!
===

Speurtocht - 24
't zweertdanserke nummer 65 - december 1985
Wat is het lang geleden, dat we nog op speurtocht zijn geweest! De laatste nota's vinden wij terug in nummer 57 (juni
1984)! Wij zaten toen in Aalst en hadden het over de twee teksten, die er in het jaar 1439 in de stadsrekening
voorkwamen en waarin sprake was van een zwaarddans.
Bij die tweede tekst, die sprak van ghesellen van ghenouchten van binnen Aelst, moeten wij toch nog even een
kanttekening maken. In de tekst is er sprake van een spel, dat zij up ghestelt hebben. Met andere woorden zij hebben
een spel te spelne met zweerden ende anders gekreëerd. Maar dans was dergelijke spel blijkbaar niet gekend? Is de
zwaarddans in Aalst dan niet ouder dan 1439? Een sluitend antwoord is ook hierop niet te geven. Maar de tekst geeft
wel te denken ...
===

Speurtocht - 25
't zweertdanserke nummer 66 - januari 1986
Ja, wij vieren een jubileüm: nummer 25. Ge moet dan wel het Speurtocht(je) in het vorig 't Zweertdanserke het
nummer 24 meegeven. Maar het is wel al een hele hoop bijdragen geworden, waarbij wij al heel grondig gespit
hebben in dat zwaarddansverleden.
Laatst waren wij in 1439 in Aalst terecht gekomen, waar wij liefst twee uitvoerige teksten vonden. De volgende tekst
houdt ons nog vast in Oost-Vlaanderen, maar nu zitten wij in Dendermonde. In de stadsrekening over het jaar 1440 41 vinden wij daar volgende tekst:

(RAB - Rekenkamer 38 009 - folio 28 (niet-genurnmerd !) recto - post 6 )
Wij lezen:
Gheschinct den Wiiken smaendachs na groot vastelavont mids
gaders der guld en(de) den scolemeesters en(de) den danssers
xxxi s(chelling) g(roo)t
mette zweerde(n) in al
Voor zover ons bekend wordt het bestaan van deze tekst het eerst vermeld door Alfons L. De Vlaminck in een artikel
met de titel Les anciennes Chambres de Rhétorique de Termonde, dat verscheen in de Gedenkschriften van de
Oudheidkundige Kring van Dendermonde 2de reeks - deel VIII - uit het jaar 1900. De Vlaminck geeft in hetzelfde artikel
een heleboel gegevens over de opvoering van zwaarddansen in Dendermonde. Wij zullen hem dan ook nog regelmatig
tegenkomen in onze verdere speurtocht.
Laat ons vooraleer de tekst nader te bekijken eens naar de juiste datering kijken. De rekening vangt aan op 1 juli 1440
om te eindigen op 30 juni 1441. Duidelijk dus, dat het bedoelde zwaarddansoptreden, in de vastenavondtijd, in 1441
plaats vond.
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Tot onze spijt is uit de tekst bitter weinig af te leiden. De stad schenkt aan de wijken (die in Dendermonde met
karnaval spelen naar voren brachten) en de gilde en de schoolmeesters en aan de zwaarddansers een som van 31
schellingen. Het enig verband, dat wij tussen alle opgenoemden kunnen stellen, is dat zij alle iets deden op de
maandag van Karnaval. In welk verband? Op dezelfde plaats? Wij hebben er het raden naar. Interessant voor ons
onderzoek is het tijdstip: smaendachs na groot vastelavont, dus de maandag voor vastenavond. Hier nog een
vermelding, die het dansgebeuren in zijn waarschijnlijk oorspronkelijke kontekst zet.
Interessant is verder de aanduiding van de zwaarddansers: de danssers mette zweerde(n)
Niet alleen is ditmaal duidelijk het woord dans gebruikt, maar ook de zwaarden worden als enig attribuut vermeld
(dus niet zoals in de Aalsterse teksten).
De zwaarddansers behoorden blijkbaar niet tot de wijkorganizaties of tot de gilde: zij worden wel degelijk afzonderlijk
vermeld. Vermoedelijk kwamen zij wel uit de stad zelf.

In Dendermonde zullen wij nog heel wat vermeldingen van zwaarddansers vinden een stad (en haar omgeving ), die
wij dus regelmatig terug zullen zien in onze Speurtocht.
Wij willen er even aan herinneren, dat uit de Aalsterse rekeningen slechts een jaar bekend is met vermeldingen,
terwijl wij nochtans met zekerheid weten, dat er zwaarddansers bestonden: wij vinden ze namelijk terug te
Dendermonde en te Ninove . . .
Maar goed, dat is voor later.
Ons kaartje is weer een puntje rijker geworden. Even nog bij het volgende stilstaan: al deze vermeldingen zijn ouder
dan eender welke vermelding uit een ander europees land! Wij zullen nog een vijftal jaar moeten wachten vooraleer
de oudste (aanvaarde) vermeldingen uit Duitsland aan de beurt komen. En plots zitten wij dan ver van huis: in
Brunswijk (Braunschweig) en in Eger (nu Cheb in Tsjechoslowakije!) . . .
Beweren dat ons landje de wieg is van de reizwaarddans is dan ook een gevaarlijke zaak!
Maar ook meer hierover later
===

Speurtocht - 26
't zweertdanserke nummer 69 - september 1986
We vorderen moeizaam in de tijd. De volgende datum, die wij in onze kollektie gegevens ontmoeten is Vastenavond
1442. Hij wordt ons gesignaleerd door de heren De Potter en Broeckaert in hun bekende Geschiedenis van de
Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen. Bij het gedeelte, dat de gemeenten Kaprijke behandelt (Arrondissement
Eekloo - Kaprijke - Gent 1870/72 - p.158) lezen wij het volgende:
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"De eerste maal, dat wij van een zwaardenspel te Kaprijk melding
"vinden, is op Vastenavond 1442: de schepenen gaven den dansers
"tot belooning, 4 pond parisis. Toen kwamen hier ook de zwaard"spelers van Ertvelde en Aardenburg."
Dat ziet er veelbelovend uit! Drie nieuwe gemeenten in één klap en dat nog wel in een streek, die wij tot op heden
niet tegenkwamen. Voor wie niet weet, waar deze gemeenten zich bevinden: Ertvelde en Kaprijke vindt ge op de kaart
ten noorden van Gent. Aardenburg ligt ten opzichte van de twee vorige iets meer naar het westen en is een
(voormalig) stadje, dat zich momenteel in Nederland bevindt.
Spijtig genoeg . . . kunnen wij de oorspronkelijke archieftekst(en) niet terugvinden. In het Brusselse Rijksarchief (waar
dergelijke oude teksten normaal moeten te vinden zijn) is er voor Kaprijke een hiaat in de rekeningen van 1437 tot
1445. Het archief betreffende Kaprijke in het Gentse Rijksarchief is heel wat jonger zodat ook daar de rekening over
1442 niet te vinden is. Vervelend is dat De Potter en Broeckaert in hun verdere uiteenzetting het jaar 1494 vermelden
en daarbij in voetnota verwijzen naar de gemeentenrekeningen. Maar geen voetnota voor het gegeven betreffende
1442!
Blijkbaar heeft ook Achiel De Vos, die in 1971 een fantastisch gedokumenteerde Geschiedenis van Ertvelde heeft
gepubliceerd op dezelfde moeilijkheid gestuit. Hij vermeldt het Jaar 1442 en verwijst naar De Potter en Broeckaert,
waar hij voor overige gegevens meestal naar de originele archief teksten refereert.
Gaat het hier om een verkeerd jaartal? Is de rekening ondertussen verdwenen? Open vragen momenteel...
Trouw aan ons standpunt enkel gegevens op te nemen, in zoverre wij ze kunnen kontroleren aan de hand van de
archief teksten, moeten wij deze gegevens opzij schuiven. Doet het ons momenteel pijn, zo erg is het ook weer niet,
want wij gaan elke van deze drie gemeenten nog herhaalde malen tegenkomen op het einde van de vijftiende en in de
zestiende eeuw. uitgesteld dus, maar niet afgeschreven.
Voor wij de tekst volledig links laten liggen, moet het ons toch van het hart, dat de beloning van 4 pond parisis ons erg
hoog lijkt in vergelijking met wat wij tot nu toe mochten vinden.
Maar nog eens zonder de originele archief tekst onder ogen te krijgen willen wij ons ,niet aan interpretaties wagen!
===

Speurtocht - 27
't zweertdanserke nummer 70 - oktober 1986
Wij zijn beland in het jaar 1443. In onze databank (ahum!) vinden wij voor dat jaar twee gegevens.
Voor de allereerste keer vernemen wij iets uit het buitenland met name uit Duitsland. Karl Müllenhoff, die zowat aan
de bazis ligt van het bijeenbrengen van gegevens over de Duitse zwaarddansen, publiceerde in 1871 in de Festgaben
fûr Gustav Homeyer een artikel Ober den Schwerttanz. Daarin vermeldt hij als oudste duitse vermelding de uitvoering
van een zwaarddans in Braunschweig (in het nederlands: Brunswijk) in 1443. Die datum is volgens latere auteurs
evenwel foutief en onder andere Meschke en Wolfram hebben
er op' gewezen, dat de juiste datum 1446 moet zijn. Wij zijn er tot op heden nog niet in gesláagd kopieën van
Müllenhoff’s artikel, of van de originele teksten op de kop te tikken.
Wij laten daarom dit gegeven even links liggen. Niet alleen omwille van het hierboven aangehaalde, maar ook omdat
onze eigen rekeningen in datzelfde jaar nog iets voor ons in petto hebben. Wij moeten ons daarvoor nog eens naar
Oudenburg begeven. Maar dat doen wij volgende keer uitgebreid.
Na Oudenburg moeten wij tot rond 1450 wachten voor verdere gegevens, maar in die tijdspanne duiken op twee
verschillende plaatsen buitenlandse gegevens op: in Braunschweig, zoals reeds aangestipt en ook in 1448 in het
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toenmalige Eger (nu Cheb op Tsjechoslowaaks grondgebied). Op deze twee interessante feiten komen wij in een
artikeltje apart terug.
===

Speurtocht - 28
't zweertdanserke nummer 71 - november 1986
Wij bevinden ons nog altijd in het jaar 1443. Als reeds vermeld in onze vorige bijdrage vinden wij nog een gegeven uit
ons Vlaamse land vooraleer wij het eerste nieuws uit het buitenland vernemen.
Vanuit de Oostvlaamse kontreien, waarin wij ons bij de laatst besproken teksten bevonden) begeven wij ons opnieuw
naar de kuststreek.
En daar vinden wij in de Oudenburgse stadsrekening van 1442 volgende tekst:

(RAB Rekenkamer 37630 - folio 7 - recto - post 4)
Tekst, die wij misschien beter samen met u even doornemen:
It(em) upte(n) darde(n) dach va(n) Maerte ghes(endt) den ghezelle(n)Va(n) stalhille alsij hier
quame(n) speelen mette(n) zwerde .j. k(anne) Rijnschs wijns teviij s p den
stoop en(de) .1. k(anne) poytaus te v. s p de(n) stoop. val(uta) xxvj s p
De tekst waar wij het over hebben, werd voor de eerste keer onder de ogen van het breder publiek gebracht door
E.feys en D. Van De Casteele in hun Histoire d'Oudenbourg, verschenen in Gent, 1873-77 (pag. 626).
Wat de juiste datering betreft. Feys en Van de Casteele gebruiken het jaar 1443 en wij hebben reeds ondervonden,
dat zij zeer akkuraat zijn. En inderdaad de rekening loopt van 24.02.1442 tot 10.03.1443.
Vermits de vermelding nu vooraan in de rekening staat zou men verwachten, dat de gebeurtenis zich afspeelt in 1442.
Maar . . . het betreft een rekening in oude stijl, waarbij het jaar loopt van Pasen tot Pasen, zodat wij in dit geval (twee
data vóór Pasen), er een jaar moeten bijvoegen. Dat lijkt misschien chinees, maar aIs ge er het fijne wilt van weten,
vraag het dan maar aan Renaat of aan Piet De Gryse!
Verder is ons de eksakte dag bekend: 3 maart en dat was de zondag voor vastenavond, want in de volgende post lezen
wij:
it(em) upte(n) v.ste(n) dach va(n) maerte dat was te vastenavonde
Dus in ieder geval een vemelding uit de vastenavondtijd.
Wie was er aan het werk?
Ghezellen van Stalhille, een dorp op een zestal kilometer in vogelvlucht verwijderd van Oudenburg. Gezien Oudenburg
een vrij belangrijk stadje was, past dit geheel in het beeld dat wij ons reeds vormden voor de optredens in de
kuststrook: groepjes uit de onmiddellijke omgeving, die gaan dansen in de stad voor een beloning.
Voor het overige leert de tekst ons weinig of niets. Gezellen is, zoals wij reeds eerder bespraken, een vrij algemene
term, die ons niets kan leren. De omschrijving "speelen metten zwerde" verdient het voorbehoud, dat wij reeds
meerdere malen in vorige bijdragen maakten.
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Wat wij wel vernemen is, dat de rijnwijn zo'n 60 % duurder was dan de franse wijn (poytaus – uit de streek van
Poitiers) en dat het gezelchap zowat 10 liter wijn te verwerken kreeg. Wij mogen dan ook wel aannemen, dat de groep
minimum uit een twaalftal mensen moet bestaan hebben. Wellicht waren het er zelf meer.
Vergelijken wij met andere gegevens uit Oudenburg, dat zien wij dat in het jaar:
1409
1437
1437
1438
1438
1443

dansers uit Gistel-Ambacht
dansers uit Oudenburghoek
dansers uit Zandvoorde
dansers uit Kemskerke
dansers uit Oostende
dansers uit Stalhille

2 kannen
1 kan
1 kan
1 kan
1 kan
2 kannen

krijgen
krijgen
krijgen
krijgen
krijgen
krijgen

Wij kunnen dus vermoeden dat de groep uit Gistel-Ambacht (of ging het hier om meerdere groepen?) en deze uit
Stalhille óf meer personen of aanzienlijk beter waren dan de andere. Of waren de heren van het magistraat in 1409 en
1442 misschien bizonder vrijgevig? Wie zal het ons zeggen???
===

Speurtocht - 29
't zweertdanserke nummer 72 - december 1986
Totnu toe hebben wij ons steeds opgehoudenin het vlaamse land.
Er zijn elders ook geen sporen te vinden. En plots duiken er nu op drie verschillende en ver(der) verwijderde plaatsen
getuigenissen op:
1446: Braunschweig.
1448: Eger (nu Cheb in Tsjechoslowakijë)
1450: Dordrecht

De grote spreiding van deze gegevens op een tijdsperiode van nauwelijks 4 jaar maakt ons inziens duidelijk, dat er
geen sprake van kan zijn, dat de reizwaarddans zijn origine in onze gewesten zou hebben.
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Een nauwkeuriger onderzoek van deze getuigenissen moet dit nog duidelijker maken, maar voorlopig zijn onze
gegevens nog te fragmentarisch om ze mede te delen.
===

Speurtocht - 30
't zweertdanserke nummer 85 - maart 1995
Onder de titel 'speurtocht' verschenen oktober 1979 ('t Zweertdanserke nr 5) en december 1986 ('t Zweertdanserke
nr 72) negenentwintig bijdragen waarin wij kronologisch de teksten uit onze gewesten bespraken, waarin er sprake
was van zwaarddansers. Om u juist duidelijk te maken wat de bedoeling was citeren wij hier even speurtocht 1:
'Onze bedoelimg is nu een artiekelenreeks op touw te zetten, waarbij wij kronologisch alle ons bekende teksten met
vermelding van zwaarddansers gaan kontroleren, analizeren en bespreken om tenslotte de zwaarddans als historisch
gebeuren in onze streken beter te kunnen beschrijven.'
Vertrokken bij de oudste tekst (Brugge 1389) zijn wij zo tot 1450 geraakt. En dan zijn wij stilgevallen... Wij willen nu,
na een rustpauze van bijna tien jaar, terug in gang schieten. Maar wij denken dat de jongere generatie ook recht heeft
om kennis te maken met het reeds onderzochte en om aan te knopen bij het reeds verrichte werk gaan wij dan ook
eerst de besproken teksten herpubliceren en bondig samenvatten wat wij er uit haalden. Wij kwamen meermaals tot
de konklusie dat jarenlang (en nog) een verkeerde interpretatie werd gegeven aan bepaalde zinsdelen.
Zoals gezegd was de allereerste tekst die wij aan een grondig onderzoek onderwierpen deze uit de Brugse
stadsrekening van 1388/89. Op folio 107 verso onder post nummer 7 lezen wij daar
Item ghegheven bi beveilne van borghmeesters
den sciplieden spelende vastenavonde achter de stede
met zwerden iiij. s. iij. d groot
somme .Ii. s.
Wij wijdden aan deze tekst liefst 4 speurtochten. Zo gingen wij na of deze tekst wel degelijk als de oudste in
Vlaanderen en in Europa mag betiteld worden. Besluit was dat dit tot nader order en verder onderzoek inderdaad het
geval is. Wel maakten wij een nog niet eerder gemaakt voorbehoud: wie de tekst leest kan er niet met honderd
procent zekerheid uit afleiden dat het hier om een zwaarddans gaat, laat staan om een reizwaarddans. Spelen met
zwerden zou inderdaad ook kunnen slaan op een schermspel...
De analize van de tekst leerde ons iets belangrijks! Tot nu toe werd "achter de stede" steeds gelezen als 'buiten de
stad; op de stadswallen'. Wij kwamen er achter, dat de ware betekenis is 'op verschillende plaatsen in de stad'. Wat
inderdaad meer zin heeft, want waarom zou de burgemeester bevelen een gratifikatie te geven aan lieden, die buiten
de stad dansten? Hoe wij ook zochten 'sciplieden' leerde ons weinig over de uitvoerders. Ofwel waren het lieden van
de schippersgilde ofwel waren het misschien (vreemde?) zeelieden. Maar waarom alweer zou de burgemeester
vreemdelingen trakteren? Deze schiplieden moeten wij in ieder geval in verband brengen met een latere tekst uit
Domme in 1418. Wij hebben ons dan laten verleiden om door een eenvoudige berekening het aantal deelnemers te
bepalen. Maar dat was fout! Het bedrag achter 'Somme' is enkel de omrekening in een andere muntsoort! Hoe mogen
wij nu deze tekst interpreteren (in het licht van de reeds onderzochte teksten en in zijn eigen kontekst geplaatst)? Wel
met vastenavond 1389 trokken aantal schippers door de stad Brugge. Zij voerden op diverse plaatsen een spel met
zwaarden op en legden het wellicht zo aan boord, dat zij voor de burgemeester hun spel konden uitvoeren. In een
goede bui liet deze hen een vergoeding uitbetalen door de stad.
===
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Speurtocht - 31
't zweertdanserke nummer 87 - mei 1995
Onze ekskuzes voor de moeilijke lezing van de laatste speurtocht. Het inwerken op de kompjoeter zorgde voor enige
moeilijkheden met de indeling in alinea's en daarenboven vielen sommige woorden weg. Hierbij proberen wij beter.
Nadat wij destijds de tekst van 1389 uitvoerig besproken hadden, keken wij uit naar de volgende tekst. Hoewel ook
afkomstig uit Brugge, moeten wij wachten tot 1404 eer en weer sprake is van "met zwerden speilen". En na 1404
kennen wij in Brugge nog optredens in 1406 en 1407. Wij vroegen ons dan ook af of er tussen 1389 en 1404 niets over
zwaarddans terug te vinden was en gingen de rekeningen uit die jaren er op naslaan. En tot onze vreugde vonden wij
volgende tekst in 1391:
tem ghegheven bi beveilne van borghmeest(er)s den
sciplieden in hovescheden te verdrinckene grote vaste(n)
avonde die up den reep speilden iij. s grote.
Som(m)e .xxxvi. s
(Stadsrekening Brugge 1390/91 - fol.108 verso - nr 3)
Ook al is er geen sprake van zwaarden, toch bestaat de mogelijkheid, dat de tekst met de zwaarddans in verband kan
gebracht worden. In sommige zwaarddansen wordt een reep gebruikt. Denk maar aan Bagnasco of aan onze eigen
Trawantel. Maar ook werden hoepels of bogen of andere meer soepele voorwerpen als binding tussen de dansers
gebruikt in plaats van het zwaard. Nu gelijkt deze tekst praktisch als twee druppels water op deze van 1389.
Het is wat voorbarig om te konkluderen, dat bij de Brugse zwaarddans een hoepel werd gebruikt of dat in 1391 de
zwaarden vervangen werden door hoepels, maar het zijn alleszins mogelijke veronderstellingen. Tot op heden werd
de tekst steeds geïnterpreteerd als zouden de schippers op de koord gedanst hebben. Koorddansen lijkt ons echter
iets voor één enkel individu en niet voor een stel schippers...
Bekijken wij de tekst nader, dan wijzen wij hier op de duidelijke vermelding dat zij 36 schellingen kregen "te
verdrinckene", met andere woorden om er ene te pakken. Dus duidelijk een gratifikasie.
Was het tijdstip van optreden in 1389 nauwkeurig bepaald : vastenavond, dan is dan nu niet het geval. "grote
vaste(n)avond" betekent volgens het Middelnederlandsch Woordenboek de maandag en de dinsdag voor
Aswoensdag. De schippers zouden dus opgetreden hebben ofwel op meerdere dagen ofwel herinnerde de
rekeninghouder zich de juiste dag niet meer en verwees hij eenvoudig naar de periode van karnaval.
In ieder geval leert de tekst ons, dat de "sciplieden" regelmatig iets uitvoerden op vastenavond, wat de kans, dat in
1389 het vreemdelingen waren (zeelieden) die "met zwerden speilden" duidelijk verkleint.
In 1404 vinden wij de volgende tekst, weerom in Brugge:
Item doe ghegheven bi beveilne van borchm(eeste)rs den ghesellen
die met zwerden speilden tsinte jansbrueghe up den vastenavond
.iij. s .iiij. d grote Som(m)e xl s
(Stadsrekening Brugge 1403/04 - folio 117 recto - nr 1)
Wij gingen dan op zoek naar die Sint-Jansbrug en vonden ze op een paar honderd meter van het Brugse belfort: het is
de huidige Van Eyckplaats. Wij publiceerden een kaartje met ligging in 't Zweertdanserke nummer 13.
In deze tekst is het tijdstip duidelijk vastgelegd: vastenavond.
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Onze konkluzie van vorige maal blijft overeind: in Brugge trokken rond 1400 een groep lieden met vastenavond rond
met een spel, waarbij zwaarden (misschien met een hoepel) gebruikt werden. Zij probeerden voor de burgemeester
op te treden om daarvoor beloond te worden.
===

Speurtocht - 32
't zweertdanserke nummer 90 - augustus 1995
Wij blijven nog even in Brugge hangen. De oudst bekende teksten komen inderdaad allemaal uit deze stad. Na 1389,
1391 en 1404 kennen wij nog teksten betreffende 1406 en 1408. Wij laten ze hierna volgen:
tem ghegheven bi den h(ere) jan osten buerchm(eeste)r den ghezellen die up
den groten vastenavond speilden achter de stede met zwerden in
hovescheden te verdrinckene .iij.s.iiij.d gro(ot)
Som xl s
(Stadsrekening Brugge 1405/06 - folio 114 verso - nr 5)
en
Item den xxvjsten dach van sporkele up papen en(de) nonnen vastenavond
ghegheven bi beveilne van buerchmeest(er)s den ghezellen van den brouke
en den ghezellen van sinte lauwereins spelende met zwerden elken
ghezelscepe te verdrinckene iij s
iiij d gro(ot) Som(m)e .iiij lb
(Stadsrekening Brugge 1407/08 - folio 99 verso - nr 5)
Wat leren deze teksten ons wanneer wij ze nader bekijken? In de eerste tekst vinden wij dit keer niet de vermelding
"bi beveilne" (op bevel) terug, zodat wij kunnen vermoeden, dat het de burgemeester zelve was die de zwaarddansers
de penning gunde om er ene te gaan pakken ("in hovescheden te verdrinckene"). Het feit dat de tekst die spreekt over
een handeling op "groten vastenavond" (dit is de maandag en de dinsdag voor Aswoensdag) terug te vinden is tussen
een post gedateerd 24 maart en een gedateerd 30 maart versterkt dat vermoeden. De burgemeester heeft blijkbaar
achteraf het bedrag teruggevraagd.
"Achter de stede" (wat betekent: op verschillende plaatsen in de stad) en de tijdsbepaling "groten vastenavond" laten
veronderstellen dat de dans meerdere keren werd uitgevoerd.
De tweede tekst is een stuk interessanter omdat hier voor de eerste maal de herkomst van de dansers wordt
aangeduid. "Den Brouke" kan met vrij grote zekerheid slaan op het gehucht
Het Broek gelegen te Sinte-Kruis/Brugge. "Sinte Lauwereins" werd door E. Verstraete geïdentificeerd als de gemeente
Sint Lauwereins in Oost-Vlaanderen, op zowat 20 kilometer in vogelvlucht van Brugge. Hoewel wij later in deze streek
zwaarddansers zullen aantreffen leek ons deze identifikatie toch vrij gewaagd. Wij vermoeden dat het hier eerder gaat
om het gehucht Sint Lauwereins onder Dudzele, in de onmiddellijke omgeving van Brugge. Het gehucht bestaat niet
meer; het is verdwenen in een industrieterrein. Beide plaatsen liggen dan op een goede vier kilometer van het Brugse
stadscentrum.
De tweede tekst geeft ten overvloede een eksakte tijdsbepaling: 26 "sporkele" staat gelijk met 26 februari (oude
nederlandse benaming: sprokkelmaand) en daarbij wordt nog eens ekstra gestipuleerd, dat het "papen ende nonnen
vastenavond" was, wat slaat op de zondag van quinquagesima (de zondag voor Aswoensdag).
Bekijken wij de tot de nu toe besproken teksten uit Brugge, dan kunnen wij besluiten dat op het eind van de
veertiende, begin van de vijftiende eeuw kleine groepen schippers of boeren uit de onmiddellijke Brugse omgeving
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met Karnaval naar de stad afzakten om er op diverse plaatsen een spel met zwaarden uit te voeren. Blijkbaar
probeerden zij daarbij voor het magistraat te kunnen optreden in de hoop daarvoor een beloning te krijgen, die dan
gebruikt werd om drank aan te schaffen.
===

Speurtocht - 33
't zweertdanserke nummer 91 - september 1995
Wij verlaten in onze speurtocht naar de zwaarddans Brugge. De oogst was er niet slecht: optredens in 1389, 1391(?),
1404, 1406 en 1408. Voor de volgende vermelding blijven we wel in de buurt, maar we begeven ons naar Oudenburg.
In de stadsrekening over de periode van 27 maart 1407 tot 18 juni 1409 vinden we volgende tekst
It(em) upt(en) .xiiij.st(en) doch in Sporkle an wine ghes(cenct)
gheselle(n) van ghistel amb(acht), die hier traetsede(n) met
zwaerde(n) ij.k(annen) riinschs wiins te vj. s(chellingen)
par(isis) d(en) stoop. So(mme) xxiiij s(chellingen)
(RAS Rekenkamer 37605 - folio 18 - recto)
Volgens zijn plaats in de rekening kunnen wij vermoeden dat de datumbepaling 14 februari 1409 is. Het gaat hier in
feite om een zeer belangrijke tekst en dat omdat hier niet de gebruikelijke vermelding "spelen met zwaarden"
gebruikt wordt, maar het woord "traetsen".
Het Middelnederlands woordenboek geeft als betekenis: dansen, meer bepaald in een reidans! Er wordt verwezen
naar het franse "tracer". Daarmee zouden we dus de eerste uitdrukkelijke vermelding van een reizwaarddans onder
ogen hebben... Wij herinneren er aan dat de uitdrukking "spelen met zwaarden" in de vorige teksten ook andere
betekenissen zou kunnen hebben, zoals jongleren of schermen. Onze Oudenburgse tekst geeft ons argumenten in de
hand om het verband van de Brugse teksten en de reizwaarddans als waarschijnlijk te beschouwen.
Nieuw is ook dat de dansers blijkbaar in natura "betaald" werden: zij kregen Rijnwijn aangeboden en nog wel een
tiental liter! Een kanne bevat twee stopen en een stoop is zowat tweeëneenhalve liter. Rijnwijn was destijds de betere
en duurdere wijnsoort. Gistel-ambacht duidt een gebied aan dat de parochieën van Gistel, Moere, Zande, Zevekote
(gedeeltelijk), Westkerke, Sint-Pieters-Kapelle, Roksem. Bekegem en Ettelgem, alsook een hoekje van Zerkegem
omvatte. De onnauwkeurige aanduiding van de herkomst van de dansers doet ons vermoeden dat ook zij afkomstig
waren van een gehucht uit de omgeving, net als bij de dansers van Sinte-Lauwereins en Het Broek het geval was,
wanneer deze laatsten in 1408 te Brugge dansten.
Wij bespreken nog vlug de volgende tekst, die wij terugvinden in de stadsrekening van Gistel. Hij leert ons niet veel,
tenzij dat het wel degelijk nodig is naar de bron terug te gaan teneinde verkeerde konkluzies te vermijden. Maar eerst
de tekst
(De ghesellen) die metten zwerde speelden in hoosschede .vj.p.
(RAS Rekenkamer 35213 - folio 9 - verso - nummer 4)
De rekening heeft erg van de vochtigheid geleden: De ghesellen is bijgeschreven met potlood en begin- en einddatum
op het schutblad zijn onleesbaar. Met potlood is vermeld als begindatum 05.03.1409. van der Straeten kopieerde dit
verkeerdelijk als 15.03.1409, wat blijkbaar E. Verstraete in De Speelman aanzette om te besluiten dat de dans op die
datum werd uitgevoerd, terwijl er helemaal geen datumvermelding voorkomt in de tekst! Zo vermeldt van der
Straeten ook de betaalde som verkeerdelijk: volgens hem werden er XI schellingen uitbetaald, in plaats van VI. Dit
bracht E. Verstraete er toe de mogelijkheid te opperen, dat er 11 dansers aan het werk waren, daarbij verwijzend naar
het voorkomen van 11 dansers op de Breugelprent. Zoals duidelijk blijkt uit de originele tekst heeft deze
veronderstelling geen enkele grond. Waaruit toch maar blijkt hoe gevaarlijk het is voort te gaan op geciteerde
teksten...
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Wij hebben de herkomstgegevens in een kaartje te samen gevat: de witte bolletjes duiden de plaatsen aan waar
gedanst werd, de zwarte de herkomst van de dansers.
===

Speurtocht - 34
't zweertdanserke nummer 92 - oktober 1995
In onze zoektocht naar de sporen van de zwaarddans stootten wij op een zeer interessante tekst uit 1419, afkomstig
uit Damme. Tekst, die wij uitvoerig bespraken in 't Zweertdanserke 30 en 39. Wij rezumerem hierbij de inhoud, maar
geven eerst de tekst nog even opnieuw weer
Item den viijsten doch inde zelve maand, ghesonden zeke(re)
scepghesellen die van brucg(he)
hier quamen en(de) speilden met zwerden hier acht(er) de stede
.ij k(annen) wine van iiij gro(ot) de
stoop ghevullet te victoors. en(de) heml(ieden) ghesconcken up
de strate val(uta) xvj s(chellingen)
(RAB Rekenkamer 33564 folio 34 recto nr 8)
Twee dingen zijn aan deze tekst interessant; de datum van optreden en de herkomst van de dansers. De datum
konden wij bepalen als zijnde 8 augustus 1419. Een datum die valt buiten de tot nu algemeen vermelde periode van
vastenavond (enkel de tekst uit Gistel geeft geen tijdstip aan). Het moet goed weer geweest zijn die dag, want de
dansers kregen hun wijn "ghesconcken up de strata". En ofwel waren zij met velen ofwel hadden zij groten dorst want
volgens de rekening kregen zij zowat tien liter wijn... (een stoop is ongeveer tweeëneenhalve liter en er gaan twee
stopen in een kan). Maar misschien zit er een verklaring voor die aanzienlijke hoeveelheid wijn in de vermelding dat
de dansers "zekere scepghesellen die van brucghe hier quamen" waren. Scepghesellen zijn vrijwel zeker zeelieden, en
geen leden van een schippersgilde, zoals vermoedelijk in de Brugse tekst van 1389. Dat vermoeden, dat het zeelieden
zijn wordt versterkt door de formulering "die van brucghe hier quamen". Deze formulering doet vermoeden dat het
geen Bruggelingen waren, want anders had men gewoon gezegd "scepghesellen van Brucghe". maar zeelieden die in
Brugge voor anker lagen en naar Damme afgezakt waren (ter gelegenheid van de kermis?) om er de bloemekes buiten
te zetten. Zij voerden hun zwaarddans uit op verschillende plaatsen in de stad ("achter de stede") in de hoop hiervoor
beloond te worden. Wat blijkbaar aardig lukte. Het zal daar, meer dan vijfhonderd jaar geleden, wel geen dooie boel
geweest zijn!
Het opsporen van de originele tekst liet ons toe een fout gemaakt door Eugeen Verstraete in verband met het aantal
dansers te Damme recht te zetten. Fout eerst gemaakt in De Speelman. maar ook nog hernomen in Zwaarddansen in
Vlaanderen (p.34). Afgaande op de onvolledige tekst, zoals Edmond van der Straeten hem weergaf in Le theatre
villageois en Flandre, kwam hij tot 24 deelnemers, die dan elk 2 kannen (vijf liter) zouden gekregen hebben!!! Er
zouden heel wat katers aan te pas komen in dit geval! Het aantal dansers of deelnemers laat zich niet afleiden uit de
tekst. Spijtig genoeg...
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Speurtocht - 35
't zweertdanserke nummer 95 - maart 1996
Gaan wij verder zoeken in de tijd, dan zijn de volgende vermeldingen van zwaarddansers afkomstig uit Oudenburg. Nu
een vrij belangrijk dorp, toen een vrij belangrijk stadje. Wij vinden vermeldingen in 1432 én in 1438. En nog wel
telkens twee rekeningposten. Hier gaan ze:
It(em) upfe(n) xxj.ste dach va(n) hoymaend ghes(cenct) de(n)
gheselle(n) va(n) Oudenb(urg)houc Alsij
hier quame(n) speele(n) mette(n) zwaerde .j. k. riinschs wiins
te .viij. s(chellingen) p(arisis) de(n) stoop
so(m)ma
xvj, s. p.

It(em) upte(n) .xxij.ste. dach va(n) hoymaend ghes(cenct) de(n)
gheselle(n) van zandfoorde Alsij
hier quame(n) speele(n) mette(n) zwerde .j. k. riinschs wiins te
.vlij. s(chellingen) p(arisis) de(n) stoop
So(m)ma xvj. s. p.
(RAB Rekenkamer 31621 - folio 9 - recto - nummers 6 en 7)

It(em) upte(n) .xij.ste(n) dach va(n) spoorcle ghes(cenct)
zekere gheselle(n) va(n) clemskerke
die hier quame(n) speelen mette(n) zwerde(n) .j. k(anne) poytaus
te vij. S(chellingen) p(arisis) de(n) stoop
somma .xiiij. s(chellingen) p(arisis)

it(em) upte(n) xxiij.ste(n) dach va(n) spoorcle ghes(cenct)
zekere gheselle(n) va(n) Oostende
die hier quame(n) speele(n) mette(n) zwerde(n) .j. k(anne)
poytaus te vij. s(chellingen) p(arisis) de(n) stoop
somma .xiiij, s(chellingen) p(arisis)
(RAS Rekenkamer 37624 - folio 11 - verso - nummers 3 en 4)
Plezierige teksten omdat ze ons de herkomst doen kennen van de zwaarddansers: deze kwamen naar Oudenburg
vanuit Klemskerke, Oostende, Zandvoorde en het niet zo duidelijke Oudenburghoek. Dat laatste zou een ambacht
geweest zijn dat een deel van de voormalige gemeenten Oudenburg, Ettelgem, Roxem, Westkerke en Jabbeke
omvatte. In ieder geval betreft het allemaal plaatsen op een afstand van minder dan tien kilometer van Oudenburg.
Dat sluit volledig aan bij onze vroegere bevindingen, dat zwaarddansers uit omringende dorpen afzakten naar de stad
om er op te treden en zo mogelijk een beloning in de wacht te slepen.
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Wij hebben de tot nu toe verzamelde herkomstgegevens nog eens in een kaartje gegoten, dat wij hierbij afdrukken.
De zwarte bolletjes duiden plaatsen aan waarvan zwaarddansers afkomstig waren; de witte plaatsen waar gedanst
werd. De stippellijn tussen Brugge en Damme herinnert er ons aan, dat de dansers te Damme wellicht zeelieden
waren, die te Brugge aan wal lagen.
Een eigenaardigheid doet zich voor bij de eerste twee teksten. De groepen treden op op 21 en 22 juli (hooimaand). De
oudere vermeldingen van Oudenburg zijn te situeren in de vastenavondperiode, evenals de teksten uit 1438 (12 en 23
februari = spoorcle). Uit overige teksten weten wij dat in 1438 vastenavond viel op 25 februari. Dus die van Oostende
kwamen dansen op de zondag voor Vastenavond, terwijl die van Klemskerke op een woensdag zouden gedanst
hebben, zowat twee weken voor vastenavond. Zouden zij misschien als sommige Engelse groepen in de negentiende
eeuw gedurende meerdere weken rondgetrokken hebben in de omgeving? Voor de optredens in de maand juli 1432
hebbben wij niet direkt een verklaring.
De zwaarddansers kregen zo'n 5 liter rijnwijn in 1432, hetzelfde aantal liters in 1438, maar dan franse wijn (poytaus =
wijn uit de streek van Poitiers). Nu was rijnwijn destijds de betere kwaliteit wijn. In 1432 werden de zwaarddansers
blijkbaar meer gewaardeerd dan andere groepen, die slechts franse wijn kregen. Maar in 1438 kregen zijzelf ook geen
rijnwijn meer! Werd hun prestatie misschien minder goed bevonden? Of zat de stadskas er minder goed voor?
Voor het overige kunnen wij niets puren uit de vermeldingen. Wijzen wij enkel nog op het feit dat de term "spelen
met zweerden" niet met honderd procent zekerte slaat op een zwaarddans.
===

Speurtocht - 36
't zweertdanserke nummer 72 - oktober 1996
Steve Corrsin, onze amerikaanse vriend, in zijn referaat over de geschiedenis van de zwaarddans tijdens het
zwaarddanstreffen in Scarborough, meende dat er nergens een bewijs te vinden was van de kreatie van dergelijke
dans op een bepaald tijdstip. En wellicht heeft hij gelijk. Toch hebben wij in onze speurtocht naar de geschiedenis van
de zwaarddans in onze gewesten teksten gevonden die een (relatief zwaar) vermoeden wettigen van de kreatie van
"een suverlic spel ... te spelne met zwerden ende anders"
Wij moeten teruggaan tot 1439 en ons begeven naar de stad Aalst. Het is voor het eerst dat wij de kuststreek verlaten
en onze teksten moeten zoeken in het binnenland. Wij vinden in één en dezelfde rekening liefst twee posten over het
voorkomen van een zwaarddans. Al moeten wij over de vorm van deze laatste ons wel vragen stellen. Maar vooraleer
verder te gaan, laat ons de eerste tekst van naderbij bekijken:
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Den vi ste dach van sporcle qua(m) taelst
de bastaert van ghystelle met vele gheselle(n)
en(de) speelden op de marct een suverlic spel
met zweerd(en) met dansse en(de) andersins
hemlied(en) ghescinct ij kanne(n) wyns te x s(chellingen)
den stoop comt xxxv s(chellingen)
met in de marge volgende opmerking:
Il semble aux commiss(aires) q(ue) ches presens ne se doivent
point faire durant la provision de mons(eigneur)
Volgt dan nog een heel stuk geschrapte tekst, die wij vruchteloos hebben geprobeerd te ontcijferen.
(RAB -Rekenkamer 31347 - folio 81 - recto - nr 5)
Een vrij lange tekst die ons al bij al weinig leert! Wij vernemen dat op 6 februari (sporcle) 1439 een vrij grote groep
(met vele ghesellen) onder leiding van de "bastaert van ghystelle" op de Aalsterse Grote Markt (toch de belangrijkste
plaats van de stad!) een "spel" opvoerden, waarin zwaarden voorkwamen en waarin gedanst werd. Wat "ende
andersins" zou kunnen inhouden blijft een open vraag... Zij kregen voor hun vertoning blijkbaar geen geld, maar wel
een tiental liter wijn (2 kannen wyns).
Die uitgave vond blijkbaar geen genade in de ogen van de kontroleur van de rekening, die een afkeuring schreef in de
marge! En inderdaad, als wij de Aalsterse geschiedschrijvers mogen krediet geven, zijn er in de overige
stadsrekeningen van Aalst geen sporen te vinden van gratifikaties aan zwaarddansers. Tenzij dan in dezelfde rekening
van 1439, waarin een tweede tekst te vinden is, die onze aandacht ekstra verdient. Toch waren er te Aalst
zwaarddansers: wij vinden ze terug te Liedekerke in 1450, te Dendermonde in 1452 en te Zottegem in 1486. Bijna
zeker dat zij ook te Aalst gedanst hebben. Alleen vinden wij hun sporen niet terug omdat men hen geen gratifikatie
mocht toekennen!
Vooraleer afscheid te nemen van deze tekst willen wij er nog even op wijzen, dat de genoemde zwaarddansers
blijkbaar niet van Aalst waren, maar van elders (quam taelst). Let ook op, dat voor het eerst het woord "dansse"
voorkomt, al hoeft het niet direkt verband te houden met "zweerden.
Wie er nog meer wil over weten, herleze onze bijdragen in 't Zweertdanserke 49, 53 en 56.
===

Speurtocht - 37
't zweertdanserke nummer 72- oktober 1997
Wij waren in Aalst verzeild geraakt, nog wel in het jaar 1439. In dezelfde stadsrekening als deze waaruit wij vorige
maal putten vinden wij ook volgende tekst :
Ghegheve(n) ix ghesell(n) van ghenouchten
van binne(n) aelst, die een suverlic spel
op ghestelt hebbe(n) te spelne met zwerd(en)
ende anders, welc speel zy speeld(en) voor den
her(e), voor de wet, ende den notablen vand(er)
stede in hulpen tharen costen
xxiiij s(chellingen)
(RAB - Rekenkamer 31437 - folio 56 - recto nr 4)
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Er is niet ekspliciet een datum vernoemd, maar doordat de post voorkomt na een betaling, gedateerd 14 september,
heeft de gebeurtenis waarschijnlijk plaats gevonden in het najaar.
Bekijken wij even nader de tekst. Die spreekt van een spel dat negen Aalstenaars "op ghestelt hebben"! Dat laatste
zou best eens kunnen duiden op een kreatie. Waarmee wij dan een tekst zouden hebben die spreekt over de kreatie
of eerste uitvoering van een zwaarddans. Alleen is er hier wel sprake van een zwaarddans? Er wordt alleen gezegd dat
zij een "suverlic spel" brachten "te spelne met zweerden ende anders". Er kwamen dus blijkbaar nog andere
attributen bij te pas. En werd er gedanst of ging het om een schermoefening?
Vragen die wij onmogelijk met zekerheid kunnen beantwoorden. Het ziet er naar uit, dat in het najaar 1439 negen
toneelspelende? (ghesellen van ghenouchten) Aalstenaars een zwaarddans met zwaardspel in elkaar staken, nadat zij
gefascineerd waren door een dergelijk spel, dat hun op 6 februari vertoond was door ghesellen van buiten Aalst. Het is
een mogelijkheid en niets laat ons momenteel toe deze mogelijkheid te staven.
Het getal negen heeft verschillende auteurs gefascineerd. Men spreekt over 9 zwaarddansers en verwijst naar de elf
die voorkomen op de Breughelets. Maar, niets in de tekst wijst er op, dat alle negen dansers waren. Misschien waren
er acht dansers en een muzikant, of een nar.
Of misschien waren ze slechts met zes en waren er voor het overige twee muzikanten en een nar... Gij ziet, wij kunnen
met zulke opgave van aantal heel wat kanten uit!
Wat wel uit de tekst blijkt is, dat de uitvoerders een zeker aanzien in de stad Aalst moeten gehad hebben. Zij mochten
toch hun spel opvoeren "voor den here, voor de wet, ende den notablen vander stede". Rijk zullen zij er niet van
geworden zijn. De groep van buiten de stad ontving drank ter waarde van 35 schellingen; De Aalstenaars ontvangen
slechts 24 schellingen en dit ter dekking van de kosten die ze gemaakt hebben.
===

Speurtocht - 38
't zweertdanserke nummer 107 - januari 2000
Lieve God, wat is het alweer een tijd geleden dat wij in het verleden aan het snuisteren waren! Ons laatste bijdrage
verscheen in nummer 100 en dat nummer dateert van oktober 1997! Voor wie Speurtocht niet kent: in oktober 1979
(1) namen wij het besluit de oude teksten in verband met zwaarddansen, die terug te vinden zijn in stads- en
kerkrekeningen, en die in diverse publikaties werden en worden geciteerd aan een nauwkeurig onderzoek te
onderwerpen. Wij wilden ze eerst en vooral kontroleren op hun korrekte lezing, maar ze daarenboven ook plaatsen in
hun juiste kontekst. Van af het begin stootten wij op verkeerdelijke interpretaties van teksten en/of woorden en
plaatsten wij vragen bij loze beweringen. Dat liep vlot tot in het jaar 1986. 't Zweertdanserke liet toen geruime tijd
verstek gaan. In maart 1995 in 't Zweertdanserke 85 zetten we de reeks voort. "Voort" is niet het juiste woord...
Omdat er intussen een nieuwe generatie was komen opdagen, vatten wij de vorige bijdragen samen en bespraken
opnieuw bondig de reeds besproken teksten. Zo hebben wij een aantal plaatsen kunnen lokaliseren waar er
zwaarddansen waren of waar er zwaarddansers optraden tussen 1389, de oudst gekende vermelding, en 1439. Wij
zetten ze hieronder op
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En even de jaartallen er bij plakken. De met een asterisk (*) gemerkte jaren zijn deze waar het optreden gebeurde in
de Vastenavondtijd.
Brugge: 1389*, 1391*(?), 1404*, 1406*, 1408*, 1419.
Den Broek (Brugge): 1408*.
Sint-Lauwereins (Brugge): 1408*.
Oudenburg: 1409*, 1432*, 1438.
Gistel-ambacht: 1409*.
Gistel: 1410 (?).
Damme: 1419.
Oudenburghoek: 1432*.
Zandvoorde: 1432*.
Klemskerke: 1438.
Oostende: 1438.
Aalst: 1439* (2x).
Deze keer hebben wij het over een bijkomende lokalizering: Dendermonde. In de stadsrekening over het jaar 1440-41
vinden wij daar volgende tekst:
Gheschinct den Wijken smaendachs na groot vastelavont mids
gaders der guld en(de) den scolemeesters en(de) den danssers
mette zweerde(n) in al
xxxi s(chellingen) g(roo)t
(RAB - Rekenkamer 38 009 - folio 28 (niet-genummerd) recto - post 6)
Erg veel wijzer maakt deze tekst ons niet. Kijken wij de datering na, dan zien wij dat het optreden gesitueerd is in
1441. In de vastenavondperiode eens te meer.
Ter gelegenheid van Vastenavond werden er verschillende prestaties geleverd door diverse verenigingen: de gilde, de
choolmeesters, de wijkorganisaties en ook dansers met zwaarden.
Interessant is, dat voor het eerst er duidelijk gesproken wordt over dansers (de term was al eerder gebruikt) met als
enig attribuut: zwaarden.
Blijkbaar maakten ze geen deel uit van de wijken. Kwamen ze van elders? Of waren het Dendermondenaars? Wij
hebben er het raden naar.
In onze verdere speurtocht gaan wij Dendermonde nog dikwijls tegenkomen. Laat mij toe u er nog even aan te
herinneren, dat alle bovenstaande gegevens ouder zijn dan om het even welke vermelding uit een ander europees
land. Wij zullen nog een vijftal jaren moeten wachten vooraleer er vermeldingen uit andere landen bekend. Maar die
komen dan wel uit sterk uiteenlopende gebieden: Brunswijk (Braunschweig) ligt in Duitsland, Cheb in Tsjechië,
Ourense in Galicië(Spanje) en Dordrecht in Nederland!
De bewering, dat Vlaanderen de wieg is van de reizwaarddans is dan ook een hachelijke zaak
===

Speurtocht - 39
't zweertdanserke nummer 111 - mei 2000
Vooraleer verder te gaan met het snollen in de verre voorgeschiedenis van de zwaarddans in onze gewesten, eerst
een woordje dank aan Frank Claes, die het op zich genomen heeft om Renaat een handje toe te steken bij het
opsporen van materiaal. Het is niet altijd gemakkelijk om het gezochte materiaal te vinden en tegenwoordig verschijnt
er zoveel... Bedankt Frank!
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Uit onverwachte hoek kregen wij een reaksie: Andrew Kennedy uit East Grinstead (West Sussex) schreef ons het
volgende (in het nederlands!):
Ik moet je bedanken voor de twee uitgaven van 't Zweertdanserke (nvdr: die wij hem toezonden). Ik heb vooral van de
"Speurtocht" genoten. Ik interesseer me aan de relaties tussen Vlaanderen en de oostkust van Schotland. De Schotse
zwaarddansen hadden hun hoogtepunt tussen 1580 en 1633 en tot 1570-80 gebeurde het grootste deel van de
Schotse handel met Veere en Antwerpen. Vier van de vijf Elgin dansers (1623) (nvdr: Andrew publiseerde in Rattle Up
My Boys een artikel over de vermeldingen van zwaarddansers in Elgin - Schotland in de zeventiende eeuw) waren
koopmannen. De Perth (nvdr: stad in Schotland, in de buurt waarvan onze vriend en muzikant Jan Van Outrive
rezidensie houdt) dans (1617,1633) was een gildedans en de gilden hadden vertegenwoordigers die naar Vlaanderen
reisden om te kopen en te verkopen. Edinburgh (vermeldingen in 1588 en 1590) was de belangrijkste Schotse stad
voor handel over de Noordzee. Het zou best kunnen dat de dansen in Vlaanderen of Zeeland gezien zijn door Schotse
bezoekers. Ik zou graag meer weten over de Schots-Vlaamse handel en ook over de dansers. Ik heb Corrsin gelezen,
maar hebt jij meer informasie over Vlaanderen en Zeeland aan het eind van de 16. eeuw?"
Andrew Kennedy maakt deel uit van Thrale Rapper en hij komt naar Whitby. Hopelijk vinden we daar de tijd om een
boomke op te zetten over dit tema.
Intussen zitten wijzelf nog altijd in de vijftiende eeuw. In 't Zweertdanserke 69 hadden wij het over een gegeven uit
1442. In dat jaar zouden volgens De Potter en Broeckaert in hun Geschiedenis van de Gemeenten van de Provincie
Oost-Vlaanderen te Kaprijke zwaarddansers opgetreden zijn uit Kaprijke(?), uit Ertvelde en uit Aardenburg. De twee
eerste gemeenten liggen benoorden Gent; de derde ook, maar bevindt zich nu in Nederland. Ondanks alle speurwerk
hebben we de oorspronkelijke tekst nog niet kunnen terugvinden. Wij laten hem dan ook buiten beschouwing in ons
onderzoek.
Tot zover bekeken wij enkel Vlaamse bronnen. Rond deze tijd duiken echter ook de eerste berichten uit het
buitenland op. In Duitse bronnen noemt men soms 1443 als oudste Duitse vermelding. De plaats van het gebeuren is
Brunswijk (Braunschweig). Deze datum zou echter foutief zijn en is in feite 1446. Wij komen daar later op terug.
In eigen land vinden wij wel een tekst in verband met 1443. Hij is te vinden in de stadsrekeningen van Oudenburg
(stad, die wij reeds meermaals tegenkwamen in onze opzoekingen) en luidt als volgt:
It(em) upte(n) darde(n) dach va(n) Maerte ghes(endt) den ghezelle(n) va(n) stalhille alsij hier
quame(n) speelen mette(n) zwerde .j. k(anne) Rijnschs wijns te viij s p den
stoop en(de) .j. k(anne) poytaus te v. s p de(n) stoop. val(uta) xxvj s p
(RAB Rekenkamer 37360 - folio 7 -recto - post 4)
Op het eerste zicht leert deze tekst ons weinig. Toch, mits enig speurwerk kunnen wij er iets uit opsteken. De presieze
datering: 3 maart is de zondag voor Aswoensdag. Dat leren wij uit een andere tekst van 5 maart, die stipuleert: dat
was te vastenavonde. Dus een item dat wij kunnen toevoegen aan het lijstje van de uitvoeringen in de karnavaltijd.
Dat lijstje publiseerden wij in 't Zweertdanserke 107.
Verder is er een nieuwe gemeente die wij aan hetzelfde lijstje kunnen toevoegen:
Stalhille. Voor de meeste van ons wellicht totaal onbekend. Stalhille maakt nu deel uit van de gemeente Jabbeke en
bevindt zich in vogelvlucht op zo'n zes kilometer van Oudenburg. AI met al een bevestiging van ons idee dat in de
vroege vijftiende eeuw groepjes boeren(?) uit de onmiddellijke omgeving van stedelijke sentra rond het begin van de
vasten (karnaval) naar de stad trokken om daar op te treden met een spel met zwaarden om daarvoor beloond te
worden, met geld of met drank. Ook al is Oudenburg momenteel geen belangrijke stad meer, in de vijftiende eeuw
was het dat wel door de weverij.
De dansers werden hier weerom beloond met wijn. En nog wel met twee soorten: Rijnwijn en wijn uit de streek van
Poitiers. Merkwaardig is het prijsverschil tussen beide: de Rijnwijn kost zo'n 60 % duurder dan de Franse! Misschien
dat men omwille van de hoge prijs, de dansers slechts 1 kan (zo'n 5 liter) Rijnwijn aanbood en dat ze het voor de rest
moesten stellen met "poytaus"! De hoeveelheid wijn die ze te verwerken kregen (in totaal zo'n tien liter!) Iaat ons toe
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te veronderstellen, dat de groep niet zo héél klein moet geweest zijn. Als we even vergelijken met andere gegevens uit
Oudenburg zien wij dat andere jaren de dansers niet zo veel te drinken kregen:
1409:
1432:
1432:
1438:
1438:
1443:

dansers uit Gistel-Ambacht
dansers uit Oudenburghoek
dansers uit Zandvoorde
dansers uit Klemskerke
dansers uit Oostende
dansers uit Stalhille

2 kannen Rijns
1 kanne Rijns
1 kanne Rijns
1 kanne Poytaus
1 kanne Poytaus
1 kanne Rijns+ 1 kanne Poytaus

24 schellingen
16 schellingen
16 schellingen
14 schellingen
14 schellingen
25 schellingen

Twee keer (1409 en 1443) wordt er beduidend meer uitgegeven. Was het omdat men het optreden meer
waardeerde? Of was het omdat er maar één groep kwam dansen in dat jaar? Of was het omdat de groepen groter
waren? Wie zal het ons zeggen?

===

Speurtocht - 40
't zweertdanserke nummer 114 - oktober 2000
Vertrokken in het jaar 1389 in Brugge, waar de - algemeen aanvaarde - oudste vermelding van een reizwaarddans(?)
gevonden is, hebben we ondertussen een periode van zo'n 54 jaar onderzocht, waarbij wij een 14tal plaatsen konden
lokalizeren waar zwaarddansers of optraden of vandaan kwamen. Buiten de steden Aalst en Dendermonde lagen al
deze lokaliteiten in de huidige provinsie West-Vlaanderen. Wij ekserpeerden daarvoor een zestien teksten uit de
stadsrekeningen.
Snollen wij verder in de ons bekende gegevens dan komen wij nu voor het eerst terecht in het buitenland. En wel in
het huidige Duitsland. Hier vinden wij de eerste betrouwbare vermelding over het voorkomen van de reizwaarddans
buiten onze gewesten.
Wij schrijven het jaar 1446. In het Shigt-Bôk der Stad Brunswyk (Kroniek van de stad Braunschweig) komt er een lange
tekst voor, waaruit wij menen te mogen begrijpen, dat erin het voornoemde jaar nogal wat ontevredenheid heerste in
de stad. Ontevredenheid omwille van de burgemeesters (die tot eenzelfde familie behoorden, wat normaal niet
toegestaan was); ontevredenheid omwille van de hoge bierprijs, enz...
Met de vastenavond komen gezellen van enkele gilden met een spel (lach) naar voren en dansen in de stad. Daarbij
droegen ze op het hoofd slogans, die blijkbaar niet in de smaak vielen van de gezellen van het smedenambacht noch
in deze van de gezellen van het schoenmakersgild. Zij gingen de dansers opwachten en waren van plan hen eens
duchtig af te rossen. De gildemeesters van beide gilden konden dit echter verhinderen en kalmeerden hun gezellen.
Dat was evenwel niet naar de zin van iedereen en er was nogal wat overleg nodig om de gemoederen te kalmeren.
Maar uiteindelijk besloten smeden- en schoenmakersgezellen "den swertreygen treden tosarnede" (de reizwaarddans
tesamen uit te voeren)...
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De Raad vreesde echter dat dat tot ene "blotstorting" zou leiden en vroeg de smids- en schoenmakersgezellen de
reidans ditmaal achterwege te laten. De gezellen luisterden hiernaar en voerden dat jaar hun dans niet uit...
Het verhaal is niet altijd even duidelijk, maar vaststaat dat het om het nalaten van een "swertreygen" gaat, die
blijkbaar in eerdere jaren door de gezellen van het smeden- en schoenmakersgilde (afzonderlijk) werd uitgevoerd. Dus
de reizwaarddans bestond in Braunschweig (in 't Nederlands: Bronswijk) reeds voor 1446.
Interessant is het gebruik van het woord "reygen". Dit brengt ons dichter bij het vermoeden, dat het hier wel degelijk
om vermeldingen van reizwaarddansen gaat.
Voor het eerst noteren wij ook dat de dans wordt uitgevoerd door gezellen van een gilde. In Brugge vernamen wij
enkele keren dat het de "sciplieden" waren die met zwaarden speelden, echter zonder spesifieke verwijzing naar
gezellen of een gilde.
Een vraag die open blijft is of de andere gildegezellen, die de smeden en schoenmakers in het harnas joegen en die in
de stad dansten, daarbij ook een rei(zwaard)dans uitvoerden. De tekst geeft daarover geen uitsluitsel.
Wij haalden de gegevens uit: Die Chroniken der niedersächsischen Städte: Braunschweig , Deel 2, Leipzig , 1880. Kopies
werden ons bezorgd door Steve Corrsin, waarvoor onze hartelijkste dank. In zijn Sword Dancing in Europe : A History
(1997) begaat Corrsin wel een foutje wanneer hij stelt: "But in the end, the "smiths'boys and the schoemakers' boys...
danced the sword dance together."" (p.38) . Blijkbaar niet ver genoeg gelezen, want zoals hoger gezegd werd achteraf
besloten de dans dat jaar niet uit te voeren
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Speurtocht - 41
't zweertdanserke nummer 116 - december 2000
Lopen we verder de tijdslijn langs, dan blijven wij na 1446 in Braunschweig nog even in het buitenland, alvorens te
kunnen terugkeren naar onze eigen gewesten. De volgende vermelding dateert uit 1448 en brengt ons in Cheb. Cheb
ligt momenteel in het uiterste westen van Tsjechië. De stad droeg vroeger de duitse naam van Eger en de omgeving
was bekend als Egerland. De blaaskapellen uit Egertand waren destijds een begrip. In de streek woonden veel
duitstaligen.
Het is een zekere Heinrich Gradl die in 1895 in het tijdschrift Mittheilungen des Vereins für Geschichte der deutschen in
Böhmen (jaargang 33 - nummer 3) een hele reeks uittreksels over zwaarddansuitvoeringen uit de stadsrekeningen
publiceert. De eerste daarvan dateert uit 1448 en luidt:
"Item Geben den Spelleuten xx gr., die an der vasnacht den Swertt tancz heften"
Meest interessant aan deze tekst is dat hij verwijst naar vastenavond, net zoals de meeste teksten uit Vlaanderen en
deze uit Bronswijk. Deze talrijke vroege verwijzingen naar de Vastenavond roepen ons inziens het vermoeden op dat
de betekenis van de dans in die richting moet gezocht worden. Niet alleen de sterk geografische spreiding, maar ook
het feit dat op ver uiteengelegen plaatsen de dans aan een zelfde tijdstip verbonden is geven ons inziens ook reden
om te geloven dat de zwaarddans, hoewel de teksten enkel teruggaan tot 1389 toch heel wat ouder is.
Te Cheb zijn het "speellieden" die de dans uitvoerden in 1448. Bij ons sprak men veelal van "gezellen die speelden
met/over zwaarden". In Bronswijk waren het de jonge gezellen van de gilden.
Interessant is ook de benaming "Swertt tancz". Bij ons is de benaming dans eerst terug te vinden vanaf 1439. Laat ons
nog opmerken, dat deze tekst ons niet toelaat te besluiten dat het hier om een reizwaarddans gaat...

Wat 20 gr. betekende ten opzichte van andere prestaties kunnen wij bij gebrek aan kontekst niet vaststellen. Maar
onze vriend Joeri De Jong vertelde ons dat hij regelmatig in Cheb het archief bezoekt (hij doet onderzoek naar
akkordeons en een belangrijke tsjechische produsent bevindt zich in de buurt). Misschien kan hij ons eens een
kopietje bezorgen van de totale bladzijde?
Richard Wolfram vermeldt in zijn Schwerttanz und Männerbund ook het jaar 1447 voor Cheb. Maar vermoedelijk is dit
een vergissing. De rekening waar Gradl de tekst aan ontleent loopt over 1447 en 48. De rekeningen begonnen
namelijk meestal niet met Nieuwjaar, maar bijvoorbeeld met Pasen. 1448 zou wel degelijk het juiste jaartal zijn.
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Destijds sprak Hannah Laudová in een informeel gesprek haar twijfels uit over de datering. Zij vermoedde dat er
eerder sprake was van 1548. Gezien de vele vermeldingen die we bij Gradl vinden voor 1548, lijkt deze twijfel ons
weinig gegrond.
Tot daar Cheb. Ondertussen zijn er enkele kapers aan de horizon verschenen met oudere buitenlandse vermeldingen
(Galicië en Kroatië). Wij tsjekken nog het één en ander en hebben het wellicht volgende keer daarover. (RVC)
===

Speurtocht - 42
't zweertdanserke nummer 118 - februari 2001
In 't Zweertdanserke 114 hadden wij het over de tekst uit 1446 in het Brunswijkse Shigt-Bôk, die niet alleen als de
oudste Duitse vermelding van een reizwaarddans wordt beschouwd, maar ook aanzien wordt als de eerste vermelding
buiten Vlaanderen. Wij waren dan ook zeer geïnteresseerd wanneer wij tijdens het Symposium 2000 van de
studiegroep Ethnochoreology van de International Council for Traditional Music hoorden spreken over prenten van
een bogendans in Dubrovnik (Kroatie) uit 1432. Een vermelding dus die ruim 14 jaar ouder is dan de Brunswijkse.
In Narodni Pfesni Obicaji u Hrvata (zagreb 1996) zegt Ivan Ivancan (p.336) hierover het volgende (wij vertalen vrij uit
het Engels):
« In de eerste helft van de 15de eeuw treffen wij in Dubrovnik de bogendans der
« schoenmakers aan, een danstype afgeleId van de reizwaarddansen. Beide types
« (bogendans en zwaarddans) verschijnen gelijktijdig in Europa, dikwijls zelfs in
« dezelfde stad; de vertegenwoordigers van sommige gilden dansten met zwaarden of
« sabels (of andere instrumenten als stokken of zakdoeken) terwijl andere gilden
« dansten met bogen. Archivalische dokumenten leren ons dat zulke bogendans
« uitgevoerd werd in 1432 op de dag van de HH.Philippus en Jakobus. AIle
« schoenmakers onder de 45 jaar moesten aan de dans deel nemen. Twee dansfiguren
« zijn weergegeven op akwarellen, die zich bevinden in het archief van de Marteochini
« familie. Onder een akwarel (deze met de vorming van een koepel (zie voorpagina)
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« staat vermeld “Gruppo del ballo dei Caglari” (Groep van de Dasns der
« Schoenmakers). De vermelding onder de andere prent is echter interessanter (deze
« prent drukten wij af op de voorpagina van 't Zweertdanserke nr 117): “de dans der

« edellieden en hun vrouwen op Meidag, die de schoenmakers bleven uitvoeren op de
« "dag van Philip en Jakob 1432". Blijkbaar werd deze dans vroeger gedanst door
« edellieden om de mei te vieren. Een tweede interessant aspekt van deze prenten is
« dat men Cupido afgebeeld ziet, die staat op de door de bogen gevormde koepel. In
« gelijkaardige middeleeuwse dansen vindt men dikwijls een figuur terug waarbij één
« persoon in de hoogte wordt geheven.
Ook in zijn boek over de Kumpanija op Korčula Narodni običaji Korčulanskih Kumpanija (zagreb 1967) brengt Ivan
Ivančan deze prenten in verband met de reizwaarddans (p.194).
Wij weten voorlopig weinig over de autentisiteit van deze prenten. Dateren zij wel degelijk uit de 15de eeuw? Maar
zelfs mocht dit het geval zijn, dan nog zouden wij deze prenten niet direkt willen verbinden met de reizwaarddansen.
Wie nauwlettend toekijkt merkt snel op dat op de prent met de twee rijen ('t Zweertdanserke 117) de twaalf dansers
met beide handen hun eigenboog vasthouden en dat op de andere prent, geheel tegen de verwachting in, de dansers
de boog slechts vasthouden met één hand. De andere arm is duidelijk naast het lichaam afgebeeld en in de hand van
die arm bevindt zich niets. Op geen van beide prenten zijn de dansers in rei of kring met elkaar verbonden door de
bogen. Mijns inziens is hier bijgevolg helemaal geen sprake van een rei- of kettingdans, verwant aan de
reizwaarddans...
En voor mij treedt Braunschweig dus als overwinnaar uit het strijdperk.
Interessant is natuurlijk de tekst die vermeld als zou de dans door de schoenmakers overgenomen zijn van de
edellieden. Een fameus argument voor dezen die alle (of toch vele) volkse dansen willen zien als “gesunkenes
Kulturgut”, namelijk het na-apen door het volk van gebruiken (in dit geval: dansen) van de edelen.
Het feit dat de dansers niet verbonden zijn tot een rei of sirkel zet echter onze kontrere geest aan het denken. Zou het
misschien zo zijn, dat er een dans als de bogendans uitgevoerd werd door de edelen, evenwel zonder reivorming ;
dans, die later, na overgenomen te zijn door het volk, door beïnvloeding van de door het volk uitgevoerde
reizwaarddans het karakteristieke element van verbinding van deze overnam?
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Er is in Kroatië nog een oudere vermelding van een zwaarddans te vinden. Zij dateert uit 1273. Meer dan honderd jaar
voor onze Brugse vermelding (1389)! In het Liber questionum is er sprake van de behandeling van de klacht,
neergelegd door Bastianus Luca tegen Boghidan.
Deze laatste zou Marinicije, de zoon van Denaksa, verwond hebben met zijn zwaard en er zou bloed gevloed hebben.
Dat gebeurde in Trogir toen er met wapens gedanst werd. Uit de formuleringen van de verdediging van de beklaagde
kan men afleiden dat het een kollektieve dans was. Men vermoed dat het hier een (eerste) vermelding betreft van de
Moreška, de zwaarddans van het type “Moren tegen Kristenen”, zoals tot op heden gedanst in de stad Korčula. Deze
dans is inderdaad in later tijd gedokumenteerd in Trogir. (rvc)
===

Speurtocht - 43
't zweertdanserke nummer 120 - april 2001
Wandelen wij verder langs de tijdlijn dan komen wij, na onze bezoeken aan Braunschweig en Cheb, terug terecht in
eigen land. De stadsrekeningen van Dendermonde leveren ons voor het jaar 1449 volgende vondst:
Een hele boterham voorwaar, maar spijtig genoeg staat er niet zoveel in over de zwaarddansers... Laat ons beginnen
met de tekst te lezen:
ij i(n) m(aer)te te g(r)o(o)t vastelavonde gheschinct de(n) wyke(n)
van d(enre)m(onde) die up de vastelavond ghespeelt hadden
elk(een) ij. ka(n)nen Riinsche wiins, den wijke vande
keyser vande dicpoorte vande veste va(n)d(e) ver(e) va(n)d(e)
steenpoort(e), vanden couwenb(er)ghe v(an) greffeninghe(n)
vande nuw(en)borch, de g(r)o(o)t(e) ghulde de hantboghe
gulde de(n) rector vande scole, de gheselle(n) die de
wildema(n) jaeghde(n) elk(een) ij ka(n)nen die de(n) bart
sloughe(n) j kan(n)e, mette(n) zw(eer)de speelde(n) dese Ryse j.
ka(n)ne al R(ynsch) wyn te vij st de stoop heft i(n) al

xxix s ix d

(RAB-Rekenkamer 38 016-pag 58 recto-post 4)
(met dank aan de heren Dr. Eugeen Van Autenboer en conservator Aimé Stroobants voor de hulp bij het lezen van de
tekst)
Het is de tweede vermelding van zwaarddansers in Dendermonde die wij tegen komen in onze reis door de tijd. In 't
Zweertdanserke 107 bespraken wij reeds de vermelding van het optreden van zwaarddansers in 1441, eveneens in de
vastenavondperiode.
Dat het hier gaat om een optreden rond vastenavond 1449 blijkt duidelijk uit de datering van de rekening, die loopt
van de eerste van de hooimaand 1448 tot de eerste van dezelfde maand 1449. De precieze datum is aan de hand van
de tekst niet vast te stellen, maar het betreft in ieder geval de vastenavondperiode.
Het was Alfons L. De Vlaeminck die in een artikel "Les anciennes chambres de rhétorique de Termonde" in de
Gedenkschriften van den Oudheidkundigen Kring van Dendermonde (2e reeks-deel Vlll-1900-p. 93) voor het eerst het
optreden van zwaarddansers in Dendermonde besprak. Hij somt in genoemd artikel een groot aantal optredens
tussen 1440 en 1568 op. In sommige teksten wordt vermeld dat de zwaarddansers van elders afkomstig waren. Wij
zullen die teksten later nog ontmoeten.
Het moet in ieder geval een drukke bedoening in Dendermonde geweest zijn de dagen vóór aswoensdag van het jaar
1449. Niet alleen de wijken van de stad zelve, maar ook een groot aantal andere brachten vertoningen (ghespeelt
hadden) en daarenboven waren de rektor van de school, de grote gilde en de handbooggilde aktief, werd er een spel
opgevoerd rond de wildeman en nog een ander, wellicht rond een beer (?) en traden de zwaarddansers op. Werd in
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de rekening van 1440/41 de term dansers gebruikt, dan moeten we het hier stellen met "ghesellen die... metten
zweerde speelden": termen die ons niet veel wijzer maken. Wij wezen er in vorige Speurtochten reeds op dat
"gezellen" geen specifieke betekenis inhoudt en dat "spelen met zwaarden" niet noodzakelijk verwijst naar
reizwaarddansen.
De heer Aimé Stroobants, conservator van het Dendermondse Stadarchief was zo vriendelijk ons enkele fotokopieën
te zenden uit zijn publikatie Carnaval in het Dendermondse - Een springlevende traditie (Dendermonde, 2000). Hij
schrijft daarin dat de vastenavondvertoningen door de wijken te traceren zijn vanaf het begin van de vijftiende eeuw.
In de teksten is er dan sprake van "de jonghe lieden...pleghen te speelne goede solacelike ghedichte spele omme de
goede lieden ... te verblidene". (Stadsrekening 1407)
Het jagen op de wildeman (een persoon verkleed in dierenhuid, mos, bladeren of stro) was blijkbaar een privilege dat
toekwam aan het pijndersgilde. Het werd eerst in 1775 definitief afgeschaft.
Het is ons niet duidelijk wat "den bart sloughen" in houdt. Misschien heeft het iets te maken met het rondgaan met
een beer, zoals tot begin vorige eeuw in het Dendermondse nog gebruikelijk was.
Bij de zwaarddansers staat nog vermeld "dese Ryse". Dat betekent allicht niet dat ze van elders kwamen en is allicht te
lezen als: deze keer, ditmaal. Blijkbaar waren ze er dus ook bij de andere jaren. Wij kennen echter geen rekeningen die
een beloning vermelden. Werd hun prestatie misschien niet dermate geapprecieerd? Volgens onze huidige tekst
kregen zij ook slechts één kanne (zo'n 5 liter) rijnwijn, terwijl alle andere groepen, met uitzondering van deze die "den
bart sloughen" twee kannen kregen... Of speelde het aantal deelnemers hierbij een rol? (rvc)
===

Speurtocht - 44
't zweertdanserke nummer 121 - mei 2001
Wanneer wij in onze database gaan kijken dan vinden wij voor het volgend jaar maar liefst drie vermeldingen van
zwaarddansuitvoeringen: in Damme, in Dordrecht en in Liedekerke. Nazicht leert ons echter dat alvast twee
vermeldingen niet thuis horen in dat jaar. Damme danste in 1451 en in Liedekerke, waar Aalstenaars aan het werk
waren is de juiste datum te situeren in 1452. Blijft voor 1450 enkel de vermelding van Dordrecht (Nederland)
overeind. En dan nog...
De tekst die ons over dit gebeuren beleert is terug te vinden in de Beschryvinge der Stad Dordrecht, een werk van
Matthys Balen, Jans Zoon, uitgegeven in 1677 te Dordrecht.
Op pagina 79 geeft hij volgende tekst weer, waarvan hij preciseert:
"Vinde 1450. in Burgermeesters Rekeninge"
Gegeven den gesellen vanden drie Scipluden Gilde, die metten Zwaerde dansten te Vastelavond, t'samen geschenct,
drie postulaets gulden ars gelde, en x. stoep wijns, den stoep ij. stuyv. en een half, xiiij. pond viij. schell.
Voorwaar een interessante tekst. Eerst en vooral gaat het om de derde oudste vermelding buiten Vlaanderen (we
hebben eerder nog Brunswijk in Duitsland en Cheb/Eger in Tsjechië tegengekomen), en verder is het slechts voor de
tweede keer dat expliciet naar gilden wordt verwezen. De andere tekst die naar gilden verwijst is deze van Brunswijk
uit 1446.
Ook de verwijzing naar schippersgilden is interessant, vermits onze oudste tekst (Brugge 1389) ook spreekt van
sciplieden, evenals deze van Damme 1419, waarin er sprake is van scepghesellen. In deze teksten wordt echter niet
gepreciseerd of de gezellen al dan niet deel uitmaakten van een schippersgilde.
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Er schuilen echter nog al wat addertjes in het gras.
Toen Dr. Elise Van der Ven - Ten Bensel voor haar standaardwerk De Volksdans in Nederland (Naarden, 1942) kontakt
opnam met de Dordtse stadsarchivaris, "schreef hij mij echter, dat hij de post uit de ...genoemde
burgemeestersrekening van 1450 niet heeft kunnen controleeren, daar deze rekening blijkbaar niet bewaard is
gebleven en in de thesauriërsrekening van 1450 niets daarover vermeld staat. " (p. 149)
Wij hebben dus geen zekerheid wat betreft het opgegeven jaar... Nochtans kunnen wij er van uitgaan dat omstreeks
1450 in Dordrecht zwaarddansen werden uitgevoerd. Wij zullen immers ook stuiten op verbodsbepalingen uit de
volgende jaren (1451, 1452). Wij komen daar later op terug.
De bij de vermelding horende tekst in het boek van Matthys Balen roept echter ook vragen op wat betreft de
dansvorm. Betrof het wel degelijk een reizwaarddans?
"Mr Jakob vander Eyk haald voor den dag het Oude Veld-geschrey dezer Stede Thurt en Thurdrecht, corrupte ThureThurette, waar van, (misschien den Heydenen ontleend) over Vijftig of Sestig Jaren, als een overblijfsel, de
gedachtenisse noch werd behouden, inden Vasten-Avond-dans of Reye, die de Jonge Luyden, ten zelven tyden plegen
te leyden, waar van de Leyds-man een blank Swaard voordroeg, Hy voor, en die reste na, Zingende en tot meermalen
verhalende `t voorschreve Veld-geschrey, &c."
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Uit deze tekst valt af te leiden dat er in het begin van de zeventiende eeuw in Dordrecht nog het gebruik bestond, dat
met vastenavond jongelingen een reidans uitvoerden, waarbij enkel de aanvoerder een zwaard droeg. Dit doet ons
denken aan vooral Moravische "ommegangen", waarbij slechts de aanvoerder over een zwaard beschikt. Giften van
de bezochte huizen worden of op het zwaard gespiest (spek, worsten e.d.) of er aan gehangen (gebak, slivovitsj...). (zie
hiernaast de foto van de "gajda" in Stráni) Was het Dordtse gebruik een verwaterde versie van de reizwaarddans? Of
werd er reeds in 1450 zo gedanst? De tekst zoals weergegeven door Matthys Balen laat niet toe hierover iets zinnigs
te zeggen...
Dr. Elise Van de Ven-Ten Bensel verwijst naar een afbeelding op een benen plaat, waarop één enkele danser met een
zwaard is afgebeeld en waarop drie dansers verbonden zijn met een buigzaam voorwerp. (zie afbeelding op vorige
bladzijde). Zij ziet deze afbeelding als een aanwijzing dat de zwaarddans zou geëvolueerd zijn uit de reidans.
Zij brengt de dans ook in verband met een vastenavondspel met de eigenaardige naam "Vrouwtje komt ten Hof", dat
door een zekere Gottfried Schalken op een schilderij zou uitgebeeld zijn. Hierop zou een voorstelling voorkomen van
"de jeugd op een rei, aangevoerd door een jongeling met een blank zwaard in de hand". Het schilderij is ons
(voorlopig) onbekend.
Wat er ook van zij: wij kunnen redelijk aannemen dat er in het begin van de vijftiende eeuw te Dordrecht een reidans
met zwaard werd uitgevoerd door de Schippersgilden; Dat er sprake is van drie schippersgilden hoeft u niet te
verwonderen. Dordrecht was toentertijd één van de grootste steden van West-Europa en er bestond inderdaad een
groot aantal schippersgilden. (rvc)
===

Speurtocht - 45
't zweertdanserke nummer 122 - juni 2001
Onze gegevens bank bevat voor het volgend jaar in onze speurtocht door de tijd (1451) twee gegevens: één
betreffende Damme en één betreffende Dordrecht. Recentere onderzoekers situeren evenwel de Dordtse tekst in
1452... Blijft enkel Damme over. Het was weerom de Brugse archivaris Gilliodts - Van Severen, die reeds in 1875 in zijn
Inventaire des Archives de la Ville de Bruges (deel V - p. 519) een gedeelte van de tekst publiceerde. Hij publiceerde
hetzelfde gedeelte in hetzelfde jaar in zijn Glossaire Flamand (p.600) zonder bronvermelding, maar met verwijzing
naar zijn Inventaire. Gilliodts - Van Severen duidt de tekst enkel in de rekening van 1450 en spreekt niet over een
exacte datum. Hij brengt de zwaarddansers onder bij de Rederijkers en noemt hen " des acrobates, escrimeurs, etc. "
In 1881 zal Edmond van der Straeten in zijn Le Théâtre villageois en Flandre (Deel 1p, 32) de tekst juist situeren
(22.02.1451) en hem vollediger weergeven. Ziehier de originele tekst:

Item xxijen inde zelve maend ghep(re)sen(teer)d den ghesellen van ghenouchten
spele(n)de metten zweerden ij k(annen) R(ynsch) wyns te vj g(root) den stoop
comt
xxiiij s(tuivers)
(RAB - Rekenkamer 33590-folio 26-recto-post 14)
Het interessantste aan deze tekst is de datering. Het gaat weerom over een optreden in de Vastenavondsfeer. De
hoofding van het hoofdstuk vermeld als maand: sporcle, wat februari is. De Damse rekeningen lopen van midwinter
tot midwinter. De rekening begint in 1450. De gebeurtenis had dus plaats op 22 februari 1451.
Kunnen wij nog iets anders leren uit deze tekst? Weinig. Ghesellen van ghenouchten zegt ons niets specifieks over de
dansers en de term kwamen wij reeds in 1439 in Aalst voor het eerst tegen. Spelen met de zwaarden: hierbij moeten
wij weer ons gewoon voorbehoud maken: is het wel degelijk een reizwaarddans? Of is het schermen? Of jongleren?
Dat ze zo'n 10 liter rijnwijn kregen als beloning laat ons toe te vermoeden dat de groep een tien à twaalftal mensen
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bevatte. Dat ze de betere kwaliteit wijn kregen (Rijnwijn in plaats van Poitierse wijn) Iaat vermoeden dat hun prestatie
gewaardeerd werd. Maar dat is het dan. Ook de teksten rondom maken ons niets wijzer: het betreft enkel uitgaven
aan presentwijn bij diverse gelegenheden.
Het is de tweede keer dat wij in Damme zwaarddansers vermeld vinden. Reeds in 1418 was er sprake van "zekere
scepghesellen", die van Brugge kwamen en in Damme speelden met zwaarden. (zie `t Zweertdanserke 30 en 39).
Laat ons nog vermelden, dat Dr. Eugeen Verstraete in Zwaarddansen in Vlaanderen (Sint-Niklaas, 1985 - p. 34) tot het
besluit komt dat er volgens deze tekst 24 zwaarddansers aan het werk waren. De gemaakte berekeningen zijn echter
foutief. Er gaan 2 stopen in een kan; 1 stoop kost 6 stuivers; 2 kannen maakt 24 stuivers (6 x 4).(rvc)
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